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 با استاد اخالق با استاد اخالق

صنایع فوالدى مى توانند با تمرکز بر فناورى هاى سبز و الزامات زیست محیطى، از 
آلودگى هوا و انتشار گازهاى گلخانه اى جلوگیرى کنند.

هلدینگ میدکو در راســتاى برنامه هاى زیســت محیطى و مسوولیت اجتماعى خود، 
از ابتدا توسعه براساس روند جهانى، فناورى هاى ســبز را در اولویت برنامه هاى خود 
قرار داده تا به این طریق، راه هاى جدیدى براى کاهش آلودگى هوا، مصرف انرژى و 
حفــظ منابع طبیعى بیابد و همزمان بــا افزایش راندمان و بهره ورى تولید، هزینه 

هاى تولید را هم کاهش دهد. 
در همین راستا، ایجاد 4 هزار و 700  هکتار فضاى ســبز و کاشت 380 هزار اصله 
درخت از گونه هاى گیاهى متناسب با شرایط آب و هوایى منطقه را در دستورکار خود 
قرار داده و در بســیارى از شرکت هاى زیرمجموعه خود با طراحى و اجراى سیستم 

تصفیه خانه فاضالب، از آب خروجى براى آبیارى فضاى سبز اســتفاده مى کند. 
میدکو در جهت کاهش آلودگى هوا و باال بردن کیفیت هواى اطراف مجتمع هاى 
تولیدى نیز اقدامات متنوعى انجام داده از جمله این اقدامات اســتفاده از سیســتم 
هاى پایش لحظه اى وآنالیز اندازه گیرى گازها، بخارات، و گردو غبار اســت. با نصب 
این سیســــتم ها و پایش و اندازه گیرى هواى خروجى ازدودکش ها، اثرات منفى 

ناشى از آلودگى هوا را از منبع اصلى مدیریت و تحت کنترل درآورده است. 
این شرکت همچنین توانسته براى اولین بار در کشور با طراحى یک سامانه مکانیزه 
با عنوان «سمپاد» براى نگهدارى و پایش فضاى سبز با کمک فناورى هایــــى 
مانند بارکد و RFID و الگوریتم هاى تحلیل داده، کلیه درختان را بصورت مکانیزه 
شناســنامه دار و اطالعات مورد نیاز را به صورت نرم افزارى تجزیه و تحلیل نماید. 
به این ترتیب نگهداشــت فضاى سبز با دسترسى به آمارهاى به روز و با بیشــترین 

دقت انجام و در هزینه هاى مربوطه صرفه جویى خواهد شــد. 
هلدینگ میدکو، سرمایه گذارى قابل توجهى را با اســتفاده از فناورى هاى مدرن و 
پیشرفته در بازیافت آب و ایجاد ســیکل هاى بســــته مصرفى، نیز انجام داده و 
مصرف آب در زنجیره تولیدى را به حد استانداردهاى جهانى رسانده چنانکه بیش از 60 
درصد از آب مصرفى در روند فعالیتهایش از تصفیه پسابهاى فاضالبى تأمین مى شود.
مجمــوع تالش هاى انجــام گرفتــه در میدکــو موجب شــــده اســــت، تا 
ضمن کاهش وابســــتگى بــه منابع آبهــاى زیرزمینــى، تنها نیــم درصد از 
آب مصرفــى اســتان کرمــان در مجتمع هــاى تولیــدى زیرمجموعــه اش 

مصرف شود.

توسعه فناورى هاى سبز در اولویت برنامه هاى میدکو 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به 

پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید 

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان - امور تدارکات و انبارها

یف
تاریخ بازگشایی شماره مناقصهموضوع مناقصهرد

پاکات مناقصه
ساعت بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ 
ضمانتنامه(ریال)

 تجدید مناقصه واگذارى اجراى پروژه هاى تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل 1
08/302,540,000,000 صبح2275/14011401/06/27خود نگهدار واقع در شهرستان نطنز بصورت کلید در دست 

تجدید مناقصه واگذارى اجراى پروژه هاى تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل 2
08/451,356,000,000 صبح2276/14011401/06/27خود نگهدار واقع در شهرستان  فریدونشهر بصورت کلید در دست

واگذارى اجراى پروژه هاى تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار واقع 3
09/001,787,000,000 صبح2277/14011401/06/27در شهرستان گلپایگان بصورت کلید در دست 

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 1401/06/08  تا ساعت 19:00  دوشنبه  مورخ 1401/06/14  بصورت الکترونیکى 
و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روز دوشنبه مورخ 1401/06/14  تا ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/06/27  بصورت 
الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول :پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا 
فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 105042522005  ویا اوراق مشارکت بى نام تضمین شده بانکها و دولت 

با قابلیت بازخرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
نام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک 

شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
سایر توضیحات : 

هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي نصف جهان و زاینده رود به عهده برنده مناقصه میباشد.
داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس 

حاصل نمایند.
اســناد و مــدارك و اطالعات ایــن مناقصــه  از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکــى دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشد وهمچنین آگهی این مناقصه  در ســایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

  http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 
به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر و یا 

پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت اما ارسال 

سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 
آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه : - مرکــز تمــاس12141914 -دفتر ثبت نام 
33999818 و  3319189

1- شــرکت نفــت پاســارگاد در نظــر دارد نســبت بــه شناســایى و ارزیابــى تولیدکنندگان 
قیر در اســتان اصفهــان اقــدام نماید، لــذا کلیــه متقاضیانى کــه تمایل بــه همــکارى با این 
شــرکت دارند مى تواننــد جهت دریافــت اســناد ارزیابى و شناســایى بــه نشــانى اینترنتى
 "https://www.pasargadoil.com/form_02"  مراجعه و با ثبت اطالعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد 
اقدام و پس از مطالعه و تکمیل اسناد ارزیابى، مستندات خود را مطابق با مندرجات در اسناد حداکثر تا  پایان 
وقت ادارى روز چهارشنبه تاریخ 1401/06/23 از طریق پست به نشانى زیر ارسال و یا حضوراً تحویل نمایند.
2- نشانى تحویل اسناد و مستندات ارزیابى: تهران – سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهرى شمالى-

کوچه ساحل دوم شرقى-انتهاى کوچه- پالك 37- دبیرخانه مرکزى شرکت نفت پاسارگاد - شماره تماس: 
.23036321-23036000

درج این آگهى هیچگونه تعهدى براى شرکت نفت پاسارگاد ایجاد نمى نماید و صرفا به منزله شناسایى و 
ارزیابى تولید کنندگان مى باشد.

شرکت نفت پاسارگاد

آگهى فراخوان
 شناسایى و ارزیابى تولید کنندگان قیر در محدوده استان اصفهان

www.nesfejahan.netwww.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان  روزنامه مستقل استان اصفهان

دوشنبه 7 شهریور ماه 1401 / 29 آگوست 2022 / 1 صفر 1444
سال نوزدهم /شماره 4399 /  8  صفحه / 2000 تومان

مراسم تشییع پیکر آیت ا...ناصرى پیش از ظهر دیروز
 با حضور هزاران نفر از مردم اصفهان برگزار شد

پیکر آیت ا... محمد على ناصرى در گلستان شهدا آرام گرفت

■ 
رنا
س:ای

 عک
■



0202جهان نماجهان نما 4399دوشنبه  7شهریور  ماه   1401 سال نوزدهم

تورم مرداد ماه
 41/5 درصد شد

سئواالت کنکور تا یک میلیارد 
خرید و فروش مى شد

خبرخوان
سود سهام عدالت
 چقدر شده؟

  فرادید | به نظر مى رسد که در سال 1401 
نیز واریزى سود ســهام عدالت مانند سال قبل 
در روز هاى پایانى اسفند ماه انجام شود. بررسى  
اظهارات مسئوالن سازمان بورس نشان مى دهد 
که سود سهام عدالت سال جارى تقریبًا دو برابر 
سال مالى گذشته است؛ بنابراین سود افرادى که 
برگه 532 هزار تومانى در دست دارند، حدود یک 
میلیون و 100 هزار تومان و افرادى که برگه سهام 
عدالت یک میلیون تومانى در دست دارند، بیش از 

دو میلیون تومان خواهد بود.

«بامبى» 80 ساله شد
  دنیاى تصویر| روز سیزدهم اوت سال 
1942 انیمیشن «بامبى» در شهر نیویورك براى 
اولین بار اکران شد. منشأ این داستان از ذهن نابغه 
«والت دیزنى» برنخاست، بلکه از کتاب «بامبى، 
زندگى در جنگل» اثر نویسنده اتریشى (و از قضا 
شکارچى) «فلیکس سالتن» ساخته شده است که 

در سال 1923 منتشر شد.

452 زمین لرزه در یک ماه
شبکه هاى لرزه نگارى در مردادماه    تابناك |
1401 تعداد 452 زمین لــرزه را ثبت کردند. این 
زمین لرزه ها در نواحى مختلف ایــران و نواحى 
مرزى رخ داده است. در مردادماه 1401 تعداد 20 
زمین لرزه با بزرگى بیش از 4 در داخل کشــور به 

ثبت رسیده است.

قیمت جدید برنج 
  رویداد24 | قیمت برنج در ماه هاى گذشته 
با افزایش شدید همراه بود اما پیش بینى مى شود 
قیمت برنج در روزهاى آتى ارزان شود. طبق آمار 
متوسط ماهانه 100 تا 150هزار تن برنج خارجى 
مورد نیاز است و تنها با کاهش قیمت برنج ایرانى، 

میزان مصرف برنج خارجى کاهش مى یابد. 

سومین مصرف کننده
 لوازم آرایشى 

  ایسنا |دبیــرکل فدراســیون اقتصــاد 
کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانى تهران 
ســالمت با اســتناد به آمار یادآور شــد که بازار 
محصوالت آرایشى و بهداشــتى در ایران رقمى 
در حدود 32 هزار میلیارد تومان برآورد مى شود. 
این آمار نشــان مى دهد که ایران ســومین بازار 
بزرگ پرمصرف محصوالت آرایشى و بهداشتى 

در منطقه پس از عربستان و ترکیه است. 

نقاشى 50 میلیونى روى 
دیوار پارك

هنرمنــد   47   همشهرى آنالین |  
دغدغه مند با همراهى یکدیگر طرحى را با الهام 
از طبیعت و اســتفاده از اشکال ســاده و انتزاعى 
روى250 متــر مربع از دیواره بوســتان ازگل در 
تهران نقاشى کردند. هزینه هاى طراحى و اقالم 
و تجهیزات نقاشى دیوارى توسط خود هنرمندان 
تهیه شد. این اثر هنرى 50 میلیون تومان ارزش 

گذارى شده است.

 کرونا 
چقدر هزینه برداشت؟

  مهر | معاون درمــان وزارت بهداشــت،
 هزینه هاى تحمیلى ناشــى از بیمارى کرونا در 
کشــورمان را 42 هزار میلیارد تومان اعالم کرد. 
سعید کریمى با اشاره به اینکه هزینه بیمار سرپایى 
کرونا به طور میانگین 800 هزار تومان اســت، 
گفت: به این هزینه ها، باید خرید واکسن، انجام 

واکسیناسیون، تهیه دارو و… را نیز اضافه کرد.

پیشنهاد عجیب مقتدى صدر 
جریان صدر ابتــکار جدید و عجیبى را    ایرنا |
براى پایان دادن به بحران سیاسى این کشور مطرح 
کرد. «محمد العراقى» از نزدیکان «مقتدى صدر» 
در صفحه خود در شــبکه هاى اجتماعى نوشت که 
این ابتکار خواستار عدم مشــارکت همه احزاب و 
شــخصیت هاى سیاســى در انتخابات آینده است 
که از سال 2003 تا کنون در روند سیاسى مشارکت 

داشته اند. 

شکست مذاکرات؟
نه ها    روزنامه جمهورى اسالمى|رسا
به صورت غیررسمى متنى را منتشــر کرده اند که 
بخشــى از پاســخ طوالنى آمریکا به سئوال هاى 
ایران را دربردارد و نشــان مى دهد موارد مهمى از 
خواســته هاى ایران مورد قبول آمریکا واقع نشده 
اســت. اگر این متن واقعًا همان باشد که آمریکا در 
پاسخ ایران براى اتحادیه اروپا فرستاده است، به نظر 
مى رسد مذاکرات برجامى باز هم به محاق مى رود... 

انتخاب سفیر در  قطب شمال!
وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد که    ایرنا |
ایاالت متحده یک سفیر کل براى قطب شمال براى 
رسیدگى به مسائل امنیت ملى، محیط زیست و توسعه 
در شمال دور منصوب خواهد کرد. تعیین اولین سفیر 
آمریکا در منطقه قطب شمال در حالى مطرح  مى شود 
که دبیرکل ناتو هشدار داد که روسیه و چین در حال 
ایجاد یک شراکت استراتژیک در قطب شمال هستند.

حمایت از دانشگاه
  تک جنسیتى 

سید محمد حسینى، معاون پارلمانى    تسنیم |
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت از دانشگاه هاى تک 
جنســیتى حمایت مى کند گفت: طبق سیاست هاى 
شــوراى عالى انقالب فرهنگى باید در هر اســتانى 

حداقل یک دانشگاه تک جنسیتى وجود داشته باشد.
 

جنگ پایان دنیا
«جیســون دیویدسون»، اســتاد علوم    مهر |
سیاسى در دانشــگاه واشنگتن در نشــریه «نشنال 
اینترست» نوشت: در شــرایط کنونى روسیه اقدام 
مهمى در راســتاى ضربه زدن به منافــع آمریکا در 
اوکراین انجام نداده که موجــب آغاز جنگ جهانى 
جدید شــود. البته ما باید در این باره هوشیار باشیم 
چون مواجهه نظامى میان واشنگتن و مسکو نه تنها 
جنگ جهانى سوم را آغاز خواهد کرد، بلکه پایان دنیا 

را رقم مى زند.

پیام خصوصى آمریکا؟
  همشهرى آنالین| روزنامــه «نیویورك 
تایمز» در گزارش خود با اشــاره به حمالت هوایى 
هفته گذشته آمریکا به مناطقى در شرق سوریه خبر 
داده است: یک مقام آمریکایى نزدیک به این موضوع 
گفته است که دولت «جو بایدن» از طریق کانال هاى 
خصوصى و همچنین به  طور علنى به ایران پیام داده 
است که به دنبال تشدید درگیرى ها در منطقه نیست 

و فقط به دنبال حفظ منافع آمریکاست.

توصیه براى روز پسا توافق
  روزنامه خراسان| به نظر مى رســد دولت 
سیزدهم و اتاق فرماندهى اقتصادى دولت باید براى 
صبح روز توافق برنامه ریزى داشــته باشــد و براى
 شوك هاى انتظارى اولیه تا ورود ارز به اقتصاد کشور 
آماده باشــد. اقتصادى که به دلیل تحریم ها برخى 
اجزایش نیاز به بازســازى، احیا و به روزرسانى دارد 
به خصوص اینکه تجربه دولت آقاى احمدى نژاد در 
ســرازیر کردن بدون برنامه درآمدهاى ارزى به بازار 
مسکن و طرح ناپخته سالمت که تورم افسارگسیخته 

اى را به ارمغان آورد، در سابقه ذهنى خود دارد. 

بر اســاس اعداد مربوط به تــورم در میان دهک هاى 
مختلف هزینه اى، فاصله تورمــى دهک ها در این ماه 
به 7 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (5/8 واحد 
درصد) 1/2 واحد درصد افزایش داشته است.نرخ تورم 
کل کشور در مرداد ماه 1401 برابر 41/5 درصد است 
که در دهک هاى مختلف هزینه اى در بازه 39/5 درصد 
براى دهک دهم تا 46/4 درصد براى دهک اول نوسان 
دارد.محدوده تغییرات تورم 12 ماهــه در گروه عمده 
«خوراکى ها، آشامیدنى ها و دخانیات» بین 56/4 درصد 
براى دهک هاى پنجم و ششــم تا 58/7 درصد براى 
دهک اول است.همچنین اطالع مذکور در مورد گروه 

عمده «کاالهاى غیر خوراکــى و خدمات» بین 31/9 
درصد براى دهک هاى پنجم و ششم تا 35 درصد براى 
دهک دهم است.بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان 
دهک هاى مختلف هزینــه اى، فاصله تورمى دهک ها 
در این ماه به 7 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل 
(5/8 واحد درصد) 1/2 واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمى در گروه عمده «خوراکى ها، آشامیدنى ها 
و دخانیات» نسبت به ماه قبل نیم واحد درصد افزایش 
و در گروه عمده «کاالهــاى غیر خوراکى و خدمات» 
نســبت به ماه قبل یــک دهم واحــد درصد کاهش

 داشته است.

عضو کمیســیون آموزش مجلس شــوراى اسالمى با 
تأکید بر اینکــه چگونگى برگزارى کنکــور 1401 در 
مجلس با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناورى و رئیس 
سازمان سنجش آموزش کشور بررسى شده است، گفت: 
سئواالت کنکور علوم پزشکى تا یک میلیارد تومان خرید 
و فروش مى شد.محمدرضا احمدى سنگرى با تأکید بر 
اینکه چگونگى برگزارى کنکــور 1401 در مجلس با 
حضور وزیر علوم تحقیقات و فناورى و رئیس سازمان 
سنجش آموزش کشور بررسى شده است، گفت: تا کنون 
تا این حد ابزار تقلب از داوطلبان کنکور گرفته نشده بود و 
تدبیر ویژه اى براى برگزارى کنکور امسال درنظر گرفته 

شده بود.وى با اشاره به ابزارى همچون عینک، خودکار و 
تجهیزات بسیار ویژه اى که فرستنده و گیرنده سئواالت 
و پاسخنامه هاى آزمون سراسرى بودند گفت: تجهیزات 
ویژه اى که از داوطلبان کنکور کشف شده است، ابزارى 
اســت که از 15 تا 25 میلیون تومان قیمت دارند. این 
تجهیزات در کسرى از ثانیه مى توانستند اطالعات را به 
خارج از محل برگزارى آزمون ارسال و پاسخ ها را دریافت 
کنند.سنگرى گفت: اقدامات سازمان سنجش آموزش 
کشــور و وزارت علوم درباره کنکور خوب و بجا بود، در 
آزمون گروه علوم پزشــکى، ســئ واالت تا یک میلیارد 

تومان خرید و فروش مى شد.

دریا قدرتى پور
در بازار دفتر مشــق ها با قیمت هاى نجومى طرفیم. 
قیمت هایى کــه گاهى براى هر دفتر بــه نیم میلیون 
تومان هم مى رســد. بســته به نــوع کاغــذ و جلد

 دفترچه ها قیمت ها باال و پایین مــى رود. بازار لوازم 
التحریر خیلى وقت است دســتخوش این گرانى هاى 

عجیب شده است. 
حتى قبل از شــیوع کرونــا هم بــا گرانــى در بازار
 الکچرى هاى لوازم التحریر روبه رو بودیم اما حاال در 
آستانه باز شــدن مدارس پاى خارجى ها بیشتر به این 
بازار باز شده است. وارداتى هایى که بازار داغى را براى 
الکچرى بازها فراهم کرده است. براى آنها فرق نمى 
کند که چقدر پول مى دهند. خاص بودن وجه مشترك 
تمام کسانى است که این بازار را مى شناسند و برایش 

پول مى دهند.
در این بازار گرانقیمت مى توانى دفترهایى با جلدهاى 
چرمى هم پیدا کنى که رگه هایــى از خالقیت ایرانى 
در آنها هســت اما غالب بازار پر شده از اجناس وارداتى 
مارك که قیمت ها را صعودى کرده است. از جلدهاى 
بالک ســوئدى و چینى گرفته تا پک مدادرنگى هاى 

آلمانى که دفترچه هاى خاص خود را دارند.
در این میان ســایت هاى اینترنتى هــم از این قافله 
عقب نیستند و با گران شــدن 70 درصدى کاغذ، این 
تجارتخانه هاى مجــازى هــم از آب گل آلود ماهى 
مى گیرند و ســعى مى کنند کاالهایى هر چه خاص تر 
و جذاب تر داشته باشند تا داد و ستد نوین را در فروش 

دفترچه هاى مشق راه بیاندازند. 
به نظر مى رســد که بازار محصــوالت الکچرى در 
ایران حد و حصــر ندارد. بازارى که با عمیق تر شــدن 
فاصله طبقاتى، روز به روز داغ تر مى شــود و کار را به 
جایى رســانده که امروز با طبقاتى از جامعه مواجهیم 
که دیگر نه تنها براى تک بودن خانه و ماشین و لباس 
و خوراکشان، میلیاردها تومان پول خرج مى کنند بلکه 
حتى حاضرند براى خاص بودن، میلیون ها تومان پاى 
چیزهایى بدهند که شاید خنده دار هم باشد؛ از قلم هاى 
لوکس تا دفتر یادداشت هاى چند میلیونى و این بار دفتر 
مشق هایى که با شکل و شمایل خاص عرضه مى شود. 
در بازى الکچرى ها، نه پول مهم اســت نه کاال؛ تنها 
چیزى که در این بازى ارزشمند است، خاص بودن است؛ 
حاال فرقى ندارد خاص بودن قرار اســت با پاکن هاى 
هویجى شکل وارداتى از کانادا باشد و یا دفترهاى بدون 
خط از آن ســوى آب ها یا حتى دفترچه یادداشت هاى 

چند برگى چند صد هزار تومانى. 
اخیراً اگر به بازار لوازم التحریر و فروشــگاه هاى خاص 
این محصوالت سر بزنید، شاید از قیمت برخى از قلم ها، 
خودکارها، روان نویس ها و خودنویس هاى الکچرى در 
این بازار تعجب کنید؛ چرا که تبلیغات عجیب و غریب 
باعث شده قیمت هر کدام از این اقالم حسابى هوش از 

سر مشترى معمولى بپراند. 
اقالمى که در این بازار گران فروخته مى شــوند و تنها 

وجه تفاوتشان مارك بودن است. 
جالب اینجاســت که این برندهاى خــاص على رغم 
قیمت هاى چند صد هزار تومانى تا چند میلیونى شان، 
مشترى هاى خاص خودشــان را هم دارند؛ به عنوان 
مثال مشتریان دفترهاى مشــق براى داشتن یکى از 
برندها، مى بایست رقمى بین 160 هزار تومان تا بیش از 
5 میلیون و 970 هزار تومان را پرداخت کنند و اگر عالقه 
مند باشند که در کنار این دفتر، یک خودکار هم داشته 

باشند، این رقم به بیش از 10 میلیون تومان مى رسد.
گویا این موضوع مسئله تعجب آورى هم نیست که یک 
دفتر مشــق و یک خودکار چند میلیون آب بخورد، چرا 
که گفته رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار، جنبه 
رسمى به این قیمت ها مى دهد. به نظر موسى فرزانیان، 

این قیمت هاى نجومى بــراى خودنویس و مدادرنگى 
درصورتى است که سر  خودنویس از طال کار شده باشد 
و در صورتى که طالکارى نشده باشد، نمى تواند چنین 
قیمتى داشته  باشــد که معموًال این اجناس به صورت 
تکى و شناسنامه دار تولید مى شــوند و متریال و میزان 

طالى مورد  استفاده در آن مشخص است.
در میان دفتر مشــق هاى الکچرى که به وفور هم در 
بازار پیدا مى شــود، قیمت هر جلد دفاتر 60 و 80 برگ   
بین 300 تا 500 هزار تومان است.  جلد این دفترچه ها 
معموًال چرمى است و البته دفاتر گرانقیمت با طرح هاى 
فانتزى هم وجود دارد که  نمى توان اسم دفتر الکچرى 
روى آن گذاشت، اما مشــتریان زیادى دارد.  به عنوان 
مثال دفترچه هاى با طرح هاى فروزن قیمتى بین 30 تا 
100 هزار تومان دارد. البته این  تفاوت قیمت عالوه بر 
برند آن مربوط به کیفیت کاغذ و تعداد صفحات آن هم 
  Journal small  مى شود. در حالى که دفاتر  کراس مدل
رنج قیمتى 160 هزار تومانى دارند یا قیمت دفتر الیتر که 
به عنوان دفترى  کالسیک شناخته مى شود، از 240 هزار 

تومان شروع مى شود.
جالب اســت که بدانیــد چیزى بین 50 تــا 70 درصد 
نوشت افزار بازار ایران وارداتى اســت. رئیس اتحادیه 

فروشــندگان نوشــت افزار درباره ایــن موضوع هم 
مى گوید:  اگرچه مشکلى براى تأمین نوشت افزار مورد 
نیاز دانش آموزان در  ســال جارى وجود ندارد، اما این 
 موضوع را نباید از یاد برد که با تالش هاى انجام شده در 
راستاى تأمین داخلى نوشت افزار امسال  چیزى حدود 
50 درصد لوازم التحریر وارداتى است و تنها 50 درصد از 

کاالهاى موجود در این بخش  تولید داخل است.  
او به تحریم ها اشاره مى کند و معتقد است که با وجود 
این، بیشــتر کاالها از چین  و هند وارد مى شــوند، اما 
به طورکلى ما  بیشــترین واردات را در لوازم التحریر از 

اندونزى، مالزى، چین و کره داریم. 
بازار الکچرى هاى لوازم التحریر در کشورمان على رغم 
ممنوعیت واردات کاالهاى لوکس، همچنان داغ است 
و این کاالها به راحتى وارد کشور مى شوند. البته فارغ از 
آنکه چطور چنین اقالمى وارد کشور مى شود و آزادانه 
در بازار به فروش مى رسد، یک نکته حائز اهمیت است؛ 
اینکه در شــرایط اقتصادى امروز کشور که بسیارى از 
مردم و طبقات جامعه با مشــکالت معیشتى به شدت 
دســت به گریبانند، چطور برخى ها مى توانند خودشان 
را متقاعد کنند که میلیون ها تومان را براى خرید چنین 

اقالمى هزینه کنند؟!

الکچرى بازى به بازار درس و مدرسه هم کشیده شده است 

دفتر مشق؛ 6 میلیون تومان!

الدن ایرانمنش
راه صدســاله را یک شــبه طى مى کنند. جوانانى 
که عشق هاى بدن ســازى هستند و نمى خواهند 
در باشــگاه ها عمرى صرف کنند تا بدن هایشان 
مثل بادکنک شود. راهش مشخص است؛ استفاده 
از مکمــل هایى که گفته مى شــود بیــش از 70 
درصدشان تقلبى است اما مثل نقل و نبات در بازار 

موجود است.
گردانندگان این بازار پرســود کســانى هستند که 
مى خواهند از هر طریقى جوانان را به ســمت خود 
بکشند یک شبه بدن ها را پفکى کنند. غافل از اینکه 
این داروها پیامدهاى بى شــمارى براى استفاده 
کنندگانش دارد؛ از انواع ناراحتى هاى کبدى گرفته 

تا فلج اندام ها، طاسى و مشکالت هورمونى و...
با تمام اینها مخاطبــان این داروهــا زیادند و به 
این خاطر که این داروها به شــکل خزنده اى وارد 
باشــگاه ها شــده اند گرایش زیادى را هم ایجاد 
کرده اند. تهدیدى که در ســال هاى اخیر نه تنها 
براى مردان مشکالت زیادى را ایجاد کرده است 
بلکه زنان را هم در زمره اســتفاده کنندگان از این 

مکمل هاى بدنسازى آورده است.
مکمل هاى بدن سازى در واقع مکمل هاى غذایى 
هستند که توسط ورزشکاران مورد استفاده قرار مى 
گیرند و بیشترین موادى که به عنوان مکمل هاى 
بدنسازى استفاده مى شوند، شــامل مکمل هاى 
ویتامینى، پروتئینى، اســیدهاى   آمینه شــاخه دار، 
گلوتامین، اســیدهاى چرب ضرورى، محصوالت 
غذایى جایگزین، کراتین، محصوالت کاهش وزن 

و تقویت کننده هاى تستوسترونى هستند.
اما این داروها نه تقویت کننده هستند و نه جایگزین 
محصوالت غذایى مى شوند؛ آنها حکم پودرهاى 
مرگى را دارند که گرچه به شکل تقلبى اندام ها را 
قلمبه سلمبه مى کند اما به تدریج مشکالت جدى 

ایجاد کرده که گاهى به مرگ هم ختم مى شود. 
اما تنوع بازار این گروه از مواد خوراکى و وعده هاى 
قابل توجه ناشــى از مصرف، موجب شده بسیارى 
از ورزشــکاران پروتئین را مانند راه میانبرى براى 
تناسب اندام ســریع تر و راحت تر بدانند به طورى 
که یکى از این بانوان عالقه مند به مصرف پروتئین
 مى گوید علت استفاده از مکمل ها بخاطر تسریع 
نتیجه گیرى از ورزش بدنسازى است و فرد زودتر 

به وزن نرمال مى رسد.
سعیده یکى از کسانى است که خودش هیچوقت از 
این داروها استفاده نکرده اما بسیارى از دوستانش 
از این مکمل ها استفاده کرده اند. به نظر او وقتى 
که اندام معقولى نداشته باشــى و بخواهى با بقیه 
رقابت کنى ترجیــح مى دهى که هــر چه زودتر 
به آنچه مى خواهى برســى، در حالــى که کار با 
دستگاه هاى بدنسازى حداقل به یکسال زمان نیاز 
دارد. اما با مصرف پروتئیــن ها و داروهاى مکمل 
مى توان در کوتاه ترین زمــان ممکن نتیجه قابل 

توجه را بگیرى.
جالب اینجاست که براى گرفتن نتیجه مورد نظر 
هم زحمت زیادى نیاز نیست و به هر داروخانه اى 
که بروى مى توانى این مواد پروتئینى را پیدا کنى 
که به شکل آزاد و بدون نسخه فروخته مى شوند.  

در کنار آن داروخانه هاى اینترنتى هم هستند که 
انواع مارك هــا را در خود جا داده انــد و تبلیغات
 داروخانه هاى اینترنتى موجب شده حتى در صورت 
در دسترس نبودن کاال در بازار بتوان از طریق این 

شبکه ها به راحتى آن را خریدارى کرد.
اما نکته قابل توجه در این اســت که در حالى که 
سازمان غذا و داروى آمریکا (FDA) مکمل هاى 
غذایى را تأیید و بر آن نظارت نمى کند مکمل هاى 
تولیدى در کشورهاى آمریکایى و اروپایى بهترین 
بازار خود را در کشورهاى در حال توسعه و از جمله 

ایران یافته اند.
یک کارشــناس تغذیه معتقد اســت در حالى که 
ورزش اصولى همان تمرین مداوم و مستمر است، 
پناه بردن به مکمل هــاى غذایى جایگزینى آب با 
سراب است. به گفته محمد بیننده، در برخى مواقع 
این داروها به شدت تقلبى اســت و حتى به جاى 
پروتئین از پودر مهتابى در آنها استفاده شده است 
که باعث پیامدهاى ناگوارى براى استفاده کنندگان 

از آنها مى شود.
اینها همه در حالى اســت که با وجــود ممنوعیت 
مصرف مکمل هاى غذایى براى افراد زیر 18 سال 
و همچنین ممنوعیت مصــرف آن بدون نظارت 
پزشــک و متخصص تغذیه براى ورزشــکاران، 
مصرف مکمل هاى تقلبى در باشــگاه هاى زنان 
افزایش یافته و نســلى از زنان و دختران را همواره 
درمرز تهدید سالمتى قرار مى دهد تا نه تنها خود 
بلکه سالمت نسل آینده را نیز در غفلت مسئوالن، 

زیر تیغ سئ والى بى پاسخ ببرد.

جوانانى که مى خواهند با داروهاى تقلبى ره صد ساله را یک شبه بروند

پهلوان پنبه ها
خیلى هیجان انگیز است که هر وقت دلتان خواست به هر نقطه 
کشور و حتى خارج از مرزها ســفر کنید؛ آن هم سوار هواپیماى 
شخصى تان شوید، کمربند ایمنى را ببندید و پس از تیک آف، در 

آسمان ویراژ دهید.
جت هاى شخصى به دلیل قیمت باالیشــان در ایران طرفداران 
زیادى ندارند و پولدارها به هواپیماهاى فوق ســبک تک موتوره 
قناعت کرده انــد. طبق آمار رســمى حــدود 200 ایرانى مالک 
هواپیماهاى شخصى هســتند و هر ســال 20 تا 30 نفر به این 
لیست اضافه مى شــوند. رایج ترین هواپیماى شخصى در ایران، 
هواپیماهاى فوق سبک دو نفره هستند که با یک باك 140 لیترى 
بنزین ســوپر، تا 2000 کیلومتر پرواز مى کنند. این هواپیماهاى 
ملخ دار مى توانند سرنشــینان را از تهران به همه شهرهاى دور و 

نزدیک کشورمان و حتى برخى کشورهاى خارجى برسانند.
هواپیماهاى شخصى تک موتوره 380 کیلومتر بر ساعت سرعت 
دارند و در عرض 3 ساعت شما را از تهران به کیش مى رسانند؛ با 
این هواپیما حتى مى توانید سفر به ترکیه و جمهورى آذربایجان 
را هم در لیست پروازتان جا دهید. البته هواپیماهاى شخصى به 
هیچ وجه اجازه پرواز داخل تهران یا شــهرهاى بزرگ را ندارند و 
باید در حاشیه شــهر پرواز کنند تا اگر به هر دلیلى مجبور به فرود 
شدند بتوانند در بیابان، زمین هاى بایر یا مزارع حاشیه شهر روى 

زمین بنشینند.
هواپیماى فوق ســبکى که در ایران وجود دارند دو نفره هستند و 
حداکثر تا وزن 600 کیلوگرم را مى توانند تحمل کنند. قیمتشان 
هم بستگى به سرعت، امکانات، داشتن سیستم اتوپایلوت و...  از 2 
تا 12 میلیارد تومان متغیر است. البته این رقم ها براى هواپیماهاى 
فوق سبک ملخ دار است و قیمت جت هاى شخصى دو نفره از 40 و 

جت هاى 8 نفره بیش از 100 میلیارد تومان هم مى رسد. 

با 2میلیارد 
هواپیماى شخصى بخرید!
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حزب ا... لبنان تسلیت گفت
حزب ا... لبنان با صدور بیانیه اى درگذشــت آیت ا... 
«محمدعلى ناصرى» مجتهد و استاد برجسته اخالق را 
تسلیت گفت. و تأکید کرد که با ارتحال آیت ا... ناصرى 
یکى از پشتوانه هاى معنوى خود و محبان مقاومت در 

لبنان را از دست داده است.

آیت ا... ناصرى 
عالمى وارسته بود

رئیس مجلس شوراى اسالمى گفت: آیت ا... ناصرى 
عالمى وارسته و استاد برجسته اخالق بود. محمدباقر 
قالیباف در آغاز جلسه علنى دیروز  (یکشنبه) مجلس 
شوراى اسالمى و در نطق پیش از دستور خود با اشاره 
به درگذشت آیت ا... ناصرى گفت: رحلت عالم وارسته 
و استاد برجســته اخالق، آیت ا... ناصرى (رضوان ا... 
تعالى علیه) را به رهبر معظم انقالب، حوزه هاى علمیه 
و مردم شهیدپرور اصفهان به ویژه مردم دولت آباد و 
برخوار، شاگردان و خانواده ایشان و آحاد ملت شریف 
ایران از طرف مجلس و به ویژه مجمع نمایندگان استان 
اصفهان تسلیت و تعزیت مى گویم و از خداوند متعال 
علو درجات براى این عالم متقــى و براى بازماندگان 

صبر و اجر مسالت دارم.

امروز
تشییع شهید «علیجانى»

دانشگاه علوم و فنون زمینى امیرالمومنین(ع)، جزئیات 
مراسم تشییع و خاکسپارى شهید مدافع حرم، ابوالفضل 
علیجانى را اعالم کرد. بر این اســاس، مراسم تشییع 
امروز دوشنبه هفتم شهریورماه از ساعت 17 از میدان 
امام خمینى(ره) به سمت گلزار شهداى احمدآباد درچه 
برگزار خواهد شد. شــهید علیجانى از شهداى مدافع 
حرم است که هفته گذشته در سوریه به فیض شهادت 

نائل آمد.

استقرار جو تقریباً پایدار 
حجت ا... على عسگریان، کارشناس هواشناسى استان 
اصفهان درخصوص پیش بینى وضعیت جوى هواى 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: نقشه هاى هواشناسى، 
بیانگر استقرار جوى تقریباً پایدار تا پایان هفته بر روى 
استان است، بر این اساس وضعیت جوى در اکثر مناطق 
آسمان صاف تا کمى ابرى، گاهى وزش باد تقریباً شدید 

پیش بینى مى شود.

ظرفیت تولید برق استان 
اضافه شد

ســخنگوى صنعت برق اصفهان گفت: در چند روز 
اخیر، چهار مــگاووات توســط نیروگاه هاى مقیاس 
کوچک به ظرفیت تولید برق استان اضافه شده است. 
سیدمحمدرضا نوحى اظهار کرد: در حال حاضر نیروگاه 
تعطیل در اســتان اصفهان نداریــم و نیروگاه هاى 
غیرفعال اســتان نیز در وضعیت تعمیرات هســتند؛ 
راندمان این نیروگاه ها نزدیک به 80 درصد است. وى 
افزود: قیمتى که وزارت نیرو برق را از بخش خصوصى 
خریدارى مى کند، باالست و این باعث مى شود انگیزه 

خوبى براى تولیدکنندگان برق ایجاد شود.

کاروان امدادى آبفا در همدان 
به دنبال بحران تامین آب شرب به وجود آمده در شهر 
همدان، اکیپ هاى عملیاتى و امدادى آبفاى استان 
اصفهان به این شهر اعزام شد. کاروان امدادى آبفاى 
استان اصفهان در قالب چهار دستگاه تانکر آبرسانى 
سیار، دو دســتگاه کامیون بحران و دو دستگاه پیک 
آپ حوادث همراه با تجهیــزات و امکانات الزم، با 
همراهى 12 نفر از پرسنل شــرکت روز چهارشنبه 
به همدان اعزام شــده و هم اکنون در حال خدمت 
رسانى هستند. گفتنى اســت با توجه به راه اندازى 
اولین مرکز مدیریت بحران صنعت آبفاى کشور در 
استان اصفهان، کاروان امدادى این شرکت در مرداد 
ماه سال جارى به شهرهاى سیل زده یزد و رفسنجان 

نیز اعزام شد.

خبر

رئیس پلیــس راه فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه سکته سالمندان حین رانندگى عامل بسیارى 
از تصادفات است گفت: رانندگى بین جاده اى به خصوص 
در حاشیه 30 کیلومترى شهرها براى افراد سالمند داراى 

خطرات فراوانى است.
سرهنگ اصغر زارع اظهار کرد: یکى از عواملى که منجر به 
کند شدن عکس العمل مى شود، سن شخص است. 0/07 
ثانیه متوسط زمانى است که چشم خطر را مى بیند، به مغز 
منتقل مى کند و اعضاى بدن عکس العمل نشان مى دهند و 

با افزایش سن این زمان افزایش مى یابد.
وى با اشاره به مناطق پرخطر استان براى رانندگى سالمندان 

و با تاکید بر رانندگى تهاجمى ســایر کاربــران راه، گفت: 
جاده هاى اصفهان-بهارســتان، اصفهان- فوالدشهر و 
اصفهان- باغ رضوان، جزو پرخطرترین مناطقى است که 

افراد سالمند نباید در آن ها رانندگى کنند.
رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان با بیان 
اینکه رانندگى در مناطق داراى دید کم و در شــب به این 
منظور که دید به یک ششم مى رسد نیز به افراد داراى سن 
باال توصیه نمى شود خاطرنشان کرد: بیشترین رانندگان در 
تصادفات استان اصفهان داراى سن 25 تا 35 سال هستند 
و با توجه به بررسى هاى صورت گرفته، افراد با تحصیالت 

دیپلم نیز بیشترین میزان تصادفات در استان را دارند.

رئیس بیمارستان فوق تخصصى کودکان امام حسین (ع) 
گفت: طى پیک اخیر تعداد کودکان مبتال به بیمارى کرونا 
که به بیمارستان امام حسین (ع) مراجعه کرده بودند، نسبت 

به پیک هاى قبلى افزایش دو برابرى داشته است.
مهرداد معمارزاده اظهار کرد: مراجعات به بیمارستان کودکان 
امام حسین (ع) طى یک هفته گذشته به آرامى روند نزولى را 
طى کرده است و با توجه به پیش رو بودن مراسم پیاده روى 
اربعین، احتمال کاهش رعایت پروتکل هاى بهداشــتى و 

متعاقب آن افزایش ابتالء و آمار مراجعات وجود دارد.
وى افزود: با توجه به واکسینه نشــدن کودکان در مقابل 
بیمارى کرونا و اســتفاده نکردن از ماسک به خصوص در 

کودکان زیر دو سال، این قشر جامعه از گروه هاى آسیب پذیر 
در برابر بیمارى کرونا تلقى مى شوند و ابتالء به بیمارى کرونا 

در آنها بیشتر است.
وى با بیان اینکه کودکان با دو حالت کروناى حاد و سندروم 
حاد التهاب چند سیستمى به بیمارستان مراجعه مى کنند، 
تصریح کرد: کرونــاى حاد در کودکان بــه صورت تب و 
مشکالت تنفسى تظاهر مى کند اما در سندروم حاد التهاب 
چند سیستمى، ممکن است کودکان یک تا دو هفته پس از 
ابتالء به بیمارى کرونا با گرفتارى ارگان هاى مختلف نظیر 
مغز، کبد، کلیه، روده، دستگاه تنفسى یا بافت خون ساز به 

بیمارستان مراجعه کنند.

افزایش مراجعه به 
بیمارستان کودکان اصفهان 

خطر بیشتر تصادف
 در 30 کیلومترى شهرها

مردم والیتمدار و شــهید پرور اصفهان روز یک شــنبه با 
حضورى با شــکوه و کم نظیر، پیکر مطهر مرحوم آیت ا... 
محمد على ناصرى را به سمت گلستان شهیدان این خطه 

تشییع کردند.
به گزارش «ایرنا»،  این مراســم با حضور گسترده اقشار 
مختلف مردم والیتمدار اســتان اصفهــان، خادمان امام 
رضا(ع)، هیئت هاى مذهبى و موکب هاى اربعین از میدان 
احمدآباد آغاز شــد و پیکر مطهر آن عالم ربانى به سمت 

گلستان شهدا تشییع شد.
مردم اصفهان از ساعت ها پیش از آغاز رسمى مراسم تشییع 
در میدان احمــد آباد و خیابان هاى منتهــى به آن حضور 
یافته بودند و همه مسیرهاى منتهى به این منطقه مملو از 
جمعیت بود که نواى «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز 
ناصرى مجاهد پیش خداست امروز» سر مى دادند. اصناف 
و بازاریان نیز در این مسیر با بستن مغازه هاى خود، در آیین 
تشییع مشایعت کردند. حضور نیروهاى امدادى براى خدمت 
رسانى به مردم در این مراسم مشهود بود. در همه مسیرها نیز 
موکب هاى حسینى درحال خدمت رسانى به عزاداران بودند.
پیکر این عالم ربانى از میدان احمد آباد تا میدان بزرگمهر 
روى دستان مردم والیتمدار اصفهان تشییع شد و سپس نماز 

میت توسط آیت ا... سید ابوالحسن مهدوى عضو مجلس 
خبرگان رهبرى و امام جمعه موقت اصفهان بر پیکر آیت ا... 
ناصرى اقامه شد سپس پیکر آن مرحوم به سمت گلستان 

شهدا بدرقه شد.
با آغاز برپایى نماز بر پیکر مطهــر آیت ا... ناصرى مقامات 
کشورى از جمله سردار حسین اشترى، فرمانده فراجا، محمد 
اسالمى رئیس سازمان انرژى اتمى، محمد مصدق معاون 
اول قوه قضائیه و حجت االسالم احمد مروى تولیت آستان 
قدس رضوى نیز در این مراســم حضور یافتند. در همین 
حال خیابان هاى منتهى به گلستان شهداى اصفهان مملو 
از حضور گسترده دوســتداران و رهروان این عالم و مروج 

فرهنگ مهدویت بود که پیکر مطهر وى را بدرقه کردند. 

علماى بزرگ هویت اصفهان هستند
آیت ا... مهدوى در حاشیه آیین تشییع پیکر آیت ا... ناصرى 
اظهار کرد: این عالم بزرگ یک شخصیت جامع االطراف و 
فقیه بسیار متدین بود که هیچ هواى نفسى در وجود خود 

نداشت.
وى والیتمدارى را دیگر ویژگى برجســته آیت ا... ناصرى 
بیان کرد و افزود: این عالم برجسته تابع والیت پروردگار، 

معصومین (ع) و والیت فقیه بود و به شدت به امام راحل (ره) 
و رهبر معظم انقالب ارادت داشت.

نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبرى تواضع آیت ا... 
ناصرى را استثنایى و مثال زدنى توصیف کرد و گفت: مردمى 
بودن ویژگى بود که اقشــار مختلف را ارادتمند او مى کرد 
همچنین به دلیل اینکه ظاهر و باطن او خالص بود، کالم 

بسیار نافذ و مؤثرى داشت.
وى این بــزرگان را هویت اصفهان دانســت و ادامه داد: 
امیدوارم خداوند ما را قدردان چنین شخصیت هایى قرار دهد 
و بزرگانى که هویت اصفهان به شمار مى آیند را فراموش 

نکنیم.

مراسم وداع در برخوار 
مراسم وداع مردم شهرستان برخوار، شامگاه شنبه با حضور 
گسترده مردم و مسئوالن محلى این شهرستان، در محل 
امامزاده محمدابن موسى بن جعفر برگزار شد. در این مراسم 
که مداحان اهل بیت عصمت و طهارت به روضه خوانى و 
سوگوارى پرداختند، مردم نیز با پیکر آیت ا... ناصرى وداع 
کردند. آیت ا... ناصرى متولد 1309 در شهر دولت آباد بود که 

روز جمعه گذشته به علت بیمارى، به ملکوت اعال پیوست.

پیکر آیت ا... محمد على ناصرى در گلستان شهدا آرام گرفت

وداع باشکوه اصفهان با 
استاد اخالق

رقابت آینده سازان 
نصف جهان- رقابت هاى جام ورزشــگاه ها ى 
شهردارى اصفهان در چهار رشــته ورزشى برگزار 
مى شــود. این رقابت ها ویژه کالس هاى آموزشى 
در چهار رشته ورزشــى شــامل والیبال، فوتسال 
و بدمینتون دختران و فوتســال پســران در حال 

برگزارى است.
براساس زمانبندى صورت گرفته، مسابقات والیبال 
دختران با حضــور و رقابت  28 تیــم از 26مرداد 
آغاز شده و تا 22 شــهریور ماه ادامه دارد.همچنین 

مسابقات فوتسال پسران به میزبانى ورزشگاه هاى 
شــهردارى با حضــور 13 تیم دنبال مى شــود و 
رقابت هاى بدمینتون دختران نیز در سه رده سنى، 9 

شهریور در ورزشگاه ابرار برگزار خواهد شد.
گفتنى اســت؛ رقابت هــاى جام ورزشــگاه هاى 
شهردارى اصفهان با هدف شناسایى استعدادهاى 
ورزشى در رشته هاى مختلف و ایجاد انگیزه براى 
حضور در رقابت هاى ورزشــى ســالم و ســازنده، 

برنامه ریزى شده است.

نصب پنل هاى خورشیدى 
در ساختمان هاى شهردارى دستگرد

نصف جهان: رئیس شــوراى اســالمى شــهر 
دســتگرد از نصب  پنــل هاى خورشــیدى در بام 

شهردارى دستگرد خبر داد. 
حســن مالیى افزود: چندین پنل خورشیدى دیگر 
نیز در شهر دســتگرد نصب و راه اندازى مى شوند 
که حجم تولید برق این پنل هاى خورشیدى 100 
مگاوات اســت که یکى از آنها در استخر ذخیره آب 

شهردارى به صورت شــناور و دیگرى بر روى بام 
ساختمان هاى باغ بانوان نصب خواهند شد.

وى در ادامه بــه خرید 300 عدد صندلى اشــاره و 
اظهار کرد:نصب 10 آالچیق، تکمیل ســاختمان 
دو قلو و اتمام ســاختمان ادارى باغ بانوان دستگرد 
جهت تکمیل و بهره بــردارى از این مجموعه نیز 

انجام شده است.

نگاه روز

مریم محسنى
 یکى از محورى تریــن مســائل و ضروریاتى که هر
 جامعه اى به آن نیاز دارد، وجود مراکز درمانى مناسب 
اســت. این مراکز از اهمیت ویــژه اى در ارائه خدمات 
بهداشــتى و درمانى و دسترســى عادالنه به خدمات 

پزشکى برخوردار هستند.
این در حالى است که اکنون تنها یک بیمارستان سوانح 
سوختگى در اصفهان وجود دارد که نه تنها به شهروندان 
اصفهانى بلکه، به برخى از دیگر استان هاى کشور هم 

خدمت رسانى مى کند.

با توجه به اینکه ســالمتى یکى از محورهاى توســعه 
است بنابراین، باید زیرساخت هاى اینچنینى در کشور 
فراهم شود تا دسترسى عادالنه افراد به منابع سالمت 

فراهم شود.
در این رابطه برنامــه ریزان و سیاســتگذاران بخش 
سالمت در هر کشــور باید به این موضوع توجه ویژه 
داشــته باشــند که با کاهش نابرابرى در بین مناطق 
مختلف زمینه دسترســى به منابع بهداشت و درمان را 
ایجاد کنند و در مواقع بحرانى با کمبود منابع ســالمت 

روبه رو نشویم.

یک بیمارستان و چند استان!

قطع زنجیره انتقال، واکسیناسیون و پیشگیرى 
نصف جهــان- روزنامه «اصفهــان امروز» در 
سرمقاله شماره ششم شهریور ماه خود با عنوان دوباره 
شیب، غفلت و کرونا به عادى انگارى کرونا پرداخته 
است. در بخشى از سرمقاله این روزنامه آمده است: 
«زمزمه هاى فروکش پیــک هفتم کرونا به گوش 
مى رسد و برخى با خیال راحت تر از شیوه نامه هاى 
بهداشتى فرار مى کنند. طیف وسیعى از هموطنان با 
فرض ضعیف شدن ســویه هاى جدید این بیمارى 
همه گیر، در پیک هفتم به دام عوارض شدید و حتى 
بلندمدت افتادند. آنچه بیش از اصل بیمارى که در 

کنترل انسان نیست، تأسف کارشناسان را به دنبال 
دارد. رعایت نکردن اصول اولیه اى است که در این 
2/5 ســال براى همه معرفى شده است. جامعه باید 
به زندگى عادى خود بازگردد اما شــرط این تصویر 
رؤیایــى، همدلى و هماهنگى عمومــى براى قطع 

زنجیره انتقال، واکسیناسیون و پیشگیرى است.» 
این روزنامه مى افزاید: «پیروزى بر کرونا، نشــانگر 
وحدت و تالش جمعى خواهد بود و اگر در این زمینه 
به نتیجه برسیم، در آینده مى توانیم از این هماهنگى 

براى ساختن جامعه اى آبادتر استفاده نماییم.»

آسفالت شدن معابر اصلى و فرعى خوانسار
نصف جهان: با 430 تن آســفالت معابر اصلى و 
فرعى شهر خوانسار  روکش آسفالت و بهسازى شد.

 مقدسى، معاون شهردار و مسئول عمرانى شهردارى 
خوانســار بیان کرد: در ماه گذشته بیش از 430 تن 
آســفالت براى لکه گیرى و ترمیم ترانشه در شهر 

خوانسار مورد استفاده قرار گرفت.
وى همچنین به اتمام عملیات روکش آسفالت مسیر 
غربى «بلوار معلم» نیز اشاره کرد و افزود: این پروژه 
به طول 2 کیلومتر و با اعتبــارى بالغ بر 30 میلیارد  

ریال انجام شد.

احداث بزرگ ترین چرخ و فلک کشور در اصفهان 
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى 
و ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان با اشاره به توسعه 
ابرسازه هاى تفریحى این کالنشــهر، گفت: بزرگترین 
چرخ و فلک ایران و یکى از پنج چرخ و فلک بزرگ دنیا در 

اصفهان احداث مى شود.
ســعید ســاکت با بیان اینکه درصدد احداث بزرگترین 
چرخ و فلک ایران و یکى از پنج چرخ و فلک بزرگ دنیا 
با عنوان چشم اصفهان به ارتفاع 222 متر هستیم اظهار 
کرد: احداث خط دوم تله سیژ ناژوان به طول بیش از پنج 
کیلومتر حد فاصل میدان ســهروردى تا کوه آتشگاه و 
راه اندازى خط دوم تله کابین صفه حدفاصل ایستگاه دوم 

تله کابین تا قله کوه صفه در دستور کار قرار دارد.
وى  با بیــان اینکــه تله کابین صفه از بیست وهشــتم 
اسفندماه سال گذشته بار دیگر مجوز بهره بردارى خود 

را از سازمان ملى استاندارد دریافت کرد و از نوروز 1401 
پذیراى مردم و گردشگران اصفهان شد گفت: استاندارد 
ســازى تله کابین با فعالیت 7500 نفر- ســاعت کار در 
بخش هاى تأسیسات مکانیکى، برقى و عمرانى، چهار 
هزار نفر - ســاعت فعالیت هاى کارشناســى، اجرایى، 

خدماتى، ایمنى و اقتصادى انجام شده است.
وى از آماده باش مهندسى در تله ســیژ ناژوان خبر داد و 
گفت: طوالنى ترین خط تله  سیژ اتوماتیک ایران از جمله 
ابرسازه هاى تفریحى کالن شهر اصفهان قلمداد مى شود 
که در حاشــیه زاینده رود با مسافتى بالغ بر 1925 متر به 

شهروندان خدمت رسانى مى کند.
ســاکت ادامه داد: پس از توقف 9 ماهه این مجموعه، 
استانداردسازى این خط با توان متخصصان، مهندسان 
فنى و همکاران توانمند شرکت انجام شد و پس از 103 

روز فعالیت شبانه روزى و فشرده، این ابرسازه تفریحى 
بیست وششم اسفندماه 1400، بار دیگر مجوز بهره بردارى 
خود را از سازمان ملى اســتاندارد دریافت کرد و از نوروز 

1401 در اختیار گردشگران نصف جهان قرار گرفت.
وى افزود: تله سیژ ناژوان حدفاصل میدان سهروردى تا 
انتهاى جاده الفت با ظرفیت فعلى 320 نفر در ساعت با 
سرعت دو الى 3.2 متر بر ثانیه و با 30 دقیقه زمان براى 

رفت و برگشت فعالیت مى کند.
وى با اشــاره به ایجاد فرصت هاى جذاب براى افزایش 
نشاط در شــهر رویاها، گفت: مجموعه شــهر رویاها 
در ســه ماه پایانى ســال 1400، بــار دیگــر در فرایند 
استانداردسازى و بهبود فعالیت خود قرار گرفت و مجوز 
بهره بردارى یک ساله خود را با تأیید اداره کل استاندارد 

استان اصفهان دریافت کرد.

اتوبوس سربازان ارتش
 آتش گرفت

یک دستگاه اتوبوس حامل سربازان ارتش در محور شیراز - اصفهان، 
در میان شعله هاى آتش سوخت اما صدمه اى به سرنشینان وارد نشد.

این اتوبوس که جمعى از سربازان ارتش را از دشت ارژن به اردوگاه کبیر 
ابرکوه مى برد، در محور شیراز - اصفهان حوالى روستاى حاجى آباد 

طعمه حریق شد و در آتش سوخت.
به گفته حاضران همه سرنشینان موفق شــدند در دقایق اولیه وقوع 
حریق از اتوبوس خارج شــوند اما وســایل آنها به علت نبود فرصت 
کافى براى جابه جایى، در اتوبوس جا ماند و در آتش سوخت. هر چند 

آتش نشانان به محض اطالع، جهت اطفاى حریق در محل وقوع حادثه 
حاضر شدند اما اتوبوس کامًال سوخته است.

به دنبال این حادثه، رئیس پلیس راه سعادت شهر استان فارس اظهار 
کرد: ظهر روز شنبه پنجم شهریورماه یک دستگاه اتوبوس متعلق به 
یکى از شرکت هاى مسافربرى که از شیراز عازم ابرکوه بود، در کیلومتر 
15 مرودشت به سمت سعادت شهر نزدیک روستاى حاجى آباد به علت 

نقص فنى در قسمت موتور دچار آتش سوزى شد.
سرهنگ علیرضا قنبرى با هوشیارى راننده قبل از شدت گرفتن آتش، 
همه مسافران در سالمت کامل از اتوبوس پیاده شده و با وسیله نقلیه 
دیگرى راهى مقصد شــدند. وى با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه 
تلفات جانى نداشت، خاطرنشان کرد: برابر بررسى صورت گرفته علت 

آتش سوزى نقص فنى در قسمت موتور اتوبوس اعالم شده است.

محالت مبارکه صاحب سالن ورزشى و 
زمین چمن مى شوند

نصف جهان: شهردار مبارکه از پیشرفت فیزیکى 
20 درصــدى احداث قطار بین شــهرى مبارکه- 
بهارســتان خبر داد. محمد مهدى احمدى افزود: 
تاکنون 10 کیلومتر آزادســازى مسیر در محدوده 
شهر مبارکه انجام شده و در این زمینه بالغ بر 500 

میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

وى همچنین به توسعه اماکن ورزشى مبارکه اشاره 
کرد و افزود: در حال تجهیز محله یک و 8 صفاییه 
و محله اسماعیل ترخان به زمین چمن مصنوعى 
هستیم و محله هاى شــیخ آباد، قهنویه و سرارود 
به زودى با 200 میلیارد ریال هزینه صاحب سالن 

ورزشى سرپوشیده مى شوند.
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یک گزارش تحلیلى نشــان داد که فیسبوك در دو سال گذشته 
شــاهد کاهش بیش از 25 درصدى تعداد کاربران فعال ماهانه 

(MAU) در کره جنوبى بوده است.
بر اســاس گزارش Mobile Index، آمــار MAU کره جنوبى 
براى فیســبوك  تا ماه گذشــته به 11,09 میلیون رســید، در 
حالى که در ماه مــى 2020، زمانى که این شــرکت شــروع 
به جمع آورى داده هاى مرتبط کرد، این رقم به 14,87 میلیون 
رســید. این آمار بر اساس داده هاى فروشــگاه هاى اپلیکیشن 

موبایل گوگل و اپل بود.
گزارش ها مى گویند که رقم ژوئیه همچنین نشان دهنده کاهش 
17 درصدى نسبت به 13,34 میلیون در سال گذشته است. روند 
نزولى ناشــى از کاهش مداوم کاربران جوان فیسبوك در کره 

جنوبى است.
جامعــه  توســعه  موسســه  گــزارش  اســاس  بــر 
اطالعاتــى کــره، نــرخ اســتفاده از فیســبوك در بیــن
 افراد 25 تا 38 ساله در سال 2021 به 27 درصد رسیده است 

که نســبت به 48,6 درصد در ســال 2017 کاهش قابل 
توجهى داشته است.

یک منبع گفت: «بسیارى از نوجوانان و کاربران 
20 ساله به اینستاگرام نقل مکان کرده اند و به 

نظر مى رسد شکایات مربوط به تبلیغات 
آنالین در فیسبوك نیز افزایش یافته 

است.
هفته گذشته، یک نظرسنجى جدید از نوجوانان آمریکایى (سن 
13 تا 17 سال) توسط مرکز تحقیقاتى پیو، روند نگران کننده اى 
را براى فیسبوك به رهبرى مارك زاکربرگ نشان داد زیرا سهم 
نوجوانانى که از پلتفرم رسانه هاى اجتماعى استفاده مى کنند از 
71 درصد در سال 2014-2015 کاهش یافته و تا کنون به 32 

درصد رسیده است.
پلتفــرم ویدیویــى کوتــاه چینــى TikTok محبوبیــت 
زیادى پیدا کرده اســت و اکنون یک پلتفرم رســانه اجتماعى 
برتر بــراى نوجوانــان در میــان اینســتاگرام، فیســبوك و

 اسنپ چت است.
حــدود 67 درصــد از نوجوانــان مــى گویند که همیشــه از 
TikTok اســتفاده مى کنند و 16 درصد از همــه نوجوانان مى 

گویند کــه تقریبًا به طــور مداوم از آن اســتفاده
 مى کنند.

طبق گزارش ها، اپل ویژگى جستجو تبلیغات را در نقشه ها براى 
گسترش تجارت تبلیغاتى خود آزمایش کرده است.

 اپل در حال برنامه ریزى براى آوردن تبلیغات به تعداد بیشــترى 
از برنامه هاى خود است. به گفته مارك گورمن از بلومبرگ، این 
شرکت آزمایش هاى داخلى نسخه اى از Maps را انجام داده است 
که داراى جستجو تبلیغات است. اپل قبًال تبلیغات مشابهى را در 

اپ استور به کار گرفته است.
توســعه دهندگان مى توانند هنگام وارد کــردن عبارات خاص، 
به شــرکت پول بدهند تا نرم افزار آنها در بــاالى صفحه نتایج 
جستجو نمایش داده شــود. گورمن پیشنهاد مى کند که تبلیغات 
جستجو در Maps نیز به همین شــکل عمل مى کنند. به عنوان 

مثال، یک رســتوران 
ژاپنى مى تواند به اپل 
پول بدهد تا وقتى افراد 
از عبارات جستجویى 
«سوشــى»  ماننــد 
اســتفاده مى کننــد؛ 
کســب و کارشان در 
فهرســت هاى محلى 

باالتر نشان داده شود.
گورمن معتقد است که 
اپل مى تواند تبلیغات 

مشــابهى را در برنامه هاى پادکســت و کتاب خود پیاده کند؛ او 
مى گوید که این شرکت مى تواند از طریق +Apple TV یک سطح 

با پشتیبانى از تبلیغات را ارائه دهد.
 App Tracking قابلیتى بــه نــام iOS 14,5 اپل بــا انتشــار
Transparency را معرفى کرد.  این اعالن به شــما امکان مى 

دهد از ثبت فعالیت برنامه ها در ســایر برنامه ها و وب سایت ها 
جلوگیرى کنید. در ســال 2022، تخمین زده مى شــود که این 
سیاست براى شرکت مادر فیسبوك حدود 13 میلیارد دالر ضرر از 
 ۲۰۲۰ WWDC دست دادن درآمد داشته باشد. هنگامى که اپل در
ATT را معرفى کرد، این شرکت به طور عمومى اعالم کرد که این 

ویژگى را براى محافظت از حریم خصوصى کاربران طراحى کرده 
اســت. گزارش اخیر 
وال استریت ژورنال، 
که مــى گویــد این 
شرکت به دنبال یک 
توافق تقسیم درآمد با 
فیسبوك است، نشان 
مى دهد کــه انگیزه 
هــاى آن با شــرکت 
ATT ممکــن اســت 

چندان نوع دوســتانه 
نبوده باشد.

ایسوس 10000 مادربرد Hero Z۶۹۰ را به دلیل خازن عقب تعویض مى کند؛ 
این درحالیست که حداقل 10 مادربرد بیش از حد گرم شده و ذوب شده اند.

 آیا قبل از دســامبر 2021 یک مادربرد پرچمدار ایسوس براى پردازنده نسل 
 ROG دوازدهم اینتل خود خریدارى کرده اید؟ بهتر است بررسى کنید که آیا
Hero Maximus Z۶۹۰ است یا خیر و اگر چنین است آن را تعویض کنید زیرا 

ممکن است باعث آتش سوزى در خانه شما شود.
در ماه ژانویه، یک یوتیو بر باهوش متوجه شد که ایسوس یکى از خازن هاى برد 
600 دالرى را به عقب نصب کرده است و در این افشا شرکت ایسوس قول داد با 
سازمان هاى دولتى براى برنامه جایگزینى همکارى کند. امروز یعنى هفت ماه 
بعد، کمیسیون ایمنى محصوالت مصرفى ایاالت متحده (CPSC) و ایسوس 

باالخره به طور رسمى فراخوان تعویض را اعالم کردند.
بر اســاس اعالمیه فراخوان CPSC، تقریبًا 10000 مادربرد با شماره سریال 
هاى MA، MB و MC تحت تأثیر قرار گرفتند. شــماره سریالى که مى توانید 
در یک برچســب در کنار کانکتور بــرق 24 پین ATX یا جعبــه مادربرد پیدا 

کنید.
CPSC مى گوید تاکنون 10 گزارش از ذوب شــدن مادربردها گزارش شده 

است. احتماًال، این مشکل براى بردهاى فروخته شده از ژانویه 2022 برطرف 
شده است.

فراخوان قطعات رایانه رومیزى چندان رایج نیست، اما زمانى که یوتیو برهاى آگاه 
شروع به بررسى علت خرابى قطعات آنها کرده اند؛ ایسوس مجبور به فراخوان 
تعویض شد. نکسوس گیمرها در فشار آوردن به NZXT براى فراخوانى کیس 

mini-ITX H۱ خود به دلیل خطر آتش سوزى، نقش مهمى داشتند.

ما قصد داریم در این مقاله به تفاوت واتس اپ با واتس اپ بیزینس 
بپردازیم تا شــما بتوانید بهتر با انواع واتس اَپ آشــنا شوید و از 
تفاوت هاى آن باخبر شوید و در صورت نیاز بهترین نوع واتس اپ 
را انتخاب و اســتفاده کنید تا بتوانید از خدمات واتس اپ بیشتر 
و بهتر اســتفاده کنید، مدل تجارى واتس اپ یا همان واتس اپ 
بیزینس در ژانویه سال 2018 معرفى شد و در اختیار عموم قرار 
گرفت تا صاحبان کسب وکار بتوانند با کمک واتس اپ بیزینس 

مشتریان خود را بهتر مدیریت کنند.
بیزینــس  واتــس اپ 

چیست؟
واتس اپ بیزینس یک برنامه 
از زیرمجموعه هــاى 
برنامــه واتــس اپ 
اســت که بــراى 
ها  ر کا کســب و

طراحى شده اســت، درصورتى که شــما داراى یک کسب وکار 
هستید و مى خواهید که با کمک واتس اپ با مشتریانتان در تماس 
باشید واتس اَپ بیزینس مى تواند گزینه مناسبى براى شما باشد، 
زیرا این برنامه به این دلیل طراحى شده است و امکانات زیادى 

در این زمینه در اختیار شما قرار مى دهد.
البته در ایــران از واتس اپ بیزینس در جهات مختلف اســتفاده 
مى شود، همان طور که مى دانید یک شــماره در واتس اپ فقط 
درون یک برنامه الگین مى شــود و درصورتى که شما داراى دو 
شماره باشید نمى توانید هم زمان روى یک گوشى دو تا واتس اپ 
داشــته باشــید، به همین دلیل مردم واتس اَپ بیزینس را نصب 
مى کنند تا بتوانند روى یک گوشى دو عدد واتس اپ داشته باشند 

و از تفاوت واتس اپ با واتس اپ بیزینس باخبر نیستند.

ویژگى هاى واتس اپ بیزینس
واتس اپ بیزینس داراى ویژگى هاى زیادى است و مى تواند شما 
را واقعًا در مسیر همراهى کند تا بتوانید راحت تر با مشتریان خود 
در تماس باشــید و آن ها را بهتر مدیریت کنیــد، از ویژگى هاى 

واتس اپ بیزینس مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

برچسب گذاشتن روى مخاطبان
واتس اپ بیزینس این قابلیت را به شما مى دهد تا بتوانید مشتریان 
و مخاطبین خود را دســته بندى کنید، با کمک برچسب گذارى 
مشــتریان مى توانید آن ها را بهتر بشناســید و راحت تر با آن ها 
صحبت کنید، بــراى مثال: بعضــى از مدیران معتقد هســتند 
که جواب مشتریان همیشــگى را باید ســریع تر و محترمانه تر 

داد.
شما مى توانید با استفاده از لیبل همیشــگى براى این مشتریان 
آن ها را از مشــتریان عادى تفکیک کرده و خیلى ســریع تر به 
سؤاالت آن ها پاسخ دهید، با نبود برچســب پیداکردن یک پیام 
مشخص در میان هزاران مشترى کارى سخت و وقت گیرخواهد 

بود.

پیام خودکار
یکــى از قابلیت هــاى واتس اپ بیزینــس که موجب 
تفاوت واتس اپ با واتس اپ بیزینس شــده است 
پیام خودکار اســت، شــما مى توانیــد براى 
اکانت خــود پیام هاى خــوش آمد گویى 

تنظیــم کنید تا هــر مخاطب تــازه اى که اکانت شــما را براى 
اولین بار مشــاهده مى کند یک پیام خوش آمــد گویى دریافت 

کند.
همچنین شــما مى توانید پیام هاى زمان بندى شده ارسال کنید، 
شما مى توانید پیام هاى خود را زمان بندى کنید تا در یک ساعت 
مشــخص تعدادى پیام به تمامى مخاطبان شما ارسال شود، این 
موضوع وقتى شما در یک جلســه کارى هستید بسیار کاربردى 
اســت، براى مثال شما باید حتمًا ســاعت 2 به یکى از مشتریان 
خود پیامى ارســال کنید، اما در یک جلسه مهم هستید، با کمک 
قابلیت پیام زمان بندى شده بدون هیچ اشکالى این مشکل را رفع

 کنید.
 Quick از دیگر تفاوت واتس اپ با واتس اپ بیزینس مى توان به
 Quick replays اشاره کرد؛ شــما مى توانید با قابلیت replays

خیلى سریع به سؤاالت پرتکرار مشتریان خود پاسخ دهید، براى 
مثال: در کسب وکارهاى فروشگاهى بعضى سؤاالت وجود دارند 
که دائمًا در طول روز پرسیده مى شوند، شما مى توانید با کمک این 
قابلیت واتس اپ بیزینس بدون اتالف وقت و انرژى ســؤاالت 

مشتریان خود را پاسخ دهید.

ارائه دادن آمار
واتس اپ بیزینس این قابلیت را به شما مى دهد تا بتوانید از آمارها 
براى بازدهى کسب وکار خود استفاده کنید، در آمارهاى واتس اپ 
بیزینس شما مى توانید، تعداد پیام هاى ارسال شده، تعداد پیام هاى 
دریافت شده، تعداد پیام هاى خوانده شده و تعداد پیام هاى ارسال 

شده توسط مشترى ها را مشاهده کنید.
این آمارها به شما کمک مى کنند تا بازدهى پیام هاى تبلیغاتى خود 
را مشاهده کنید، براى مثال شما یک پیام تبلیغاتى براى 100 نفر 
ارسال مى کنید پیام شما توسط این 100 نفر خوانده مى شود، شما 
مى توانید با مراجعه به بخش آمار واتس اپ بیزینس متوجه شوید 
که چند نفر جواب پیام شما را داده اند تا درصورتى که تعداد آن ها 

کم بود متن پیام تبلیغاتى خود را تعویض کنید.

داشتن لینک پروفایل
یکى دیگر از قابلیت ها که موجب تفــاوت واتس اپ با واتس اپ 
بیزینس شــده است شــورت لینک ها هستند، شــما مى توانید 
براى پروفایل تجارى خود یک لینــک مخصوص تولید کنید، با 
تولید لینک مخصوص، شــما مى توانید آن را در فضاى مجازى 

به اشــتراك بگذارید، هر کس کــه روى این لینک 
کلیک کند به حساب تجارى شما در واتس اپ منتقل 

خواهد شد.
این قابلیت در واتس اپ معمولى وجود ندارد، این لینک ها 

به مشتریان شــما اجازه مى دهند تا بدون اینکه به شماره 
تماس شما دسترسى داشته باشند بتوانند در واتس اپ به شما 

پیام داده و با شما در ارتباط باشند.

تفاوت واتس اپ با واتس اپ بیزینس در ظاهر
در ظاهر نیز واتس اپ بیزینس با واتس اپ معمولى تفاوت دارد و با 
یکدیگر یکسان نیستند، البته این تفاوت ها خیلى بزرگ نیستند و 
واتس اپ ظاهر اصلى خود را در مدل تجارى نیز حفظ کرده است، 
در ادامه به چند تفاوت ظاهرى واتــس اپ بیزینس با واتس اپ 

معمولى خواهیم پرداخت.

اعالم اکانت تجارى توسط خود واتس اپ
درصورتى که شما از واتس اپ بیزینس استفاده کنید خود واتس اپ 
به مصرف کنندگان اعالم خواهد کرد، براى مثال: درصورتى که 
شــما با اســتفاده از واتس اپ بیزینس به یک شخص دیگر پیام 
دهید، ابتــدا در آن باال واتس اپ یک پیام بــه مخاطب مى دهد 
و مى گوید: این شــخص از واتس اپ بیزینس اســتفاده مى کند 
تا شــخص موردنظر متوجه شود که قرار اســت با یک حساب 

کسب وکار در ارتباط باشد نه یک شخص عادى.

لوگو
اولین تفاوت واتس اپ با واتس اپ بیزینس که کامًال به چشــم 
مى آید آیکون و یا لوگو برنامه اســت، در وســط لوگو واتس اپ 
معمولى یک تلفن بود اما توســعه دهنده برنامه در مدل بیزینسى 
این تلفن را حذف کرده و حرف B را در وسط لوگوى خود قرار داده 
است، B  حرف اول کلمه Business است و به مصرف کنندگان 
کمک مى کند تا بتوانند ایــن دو مدل را از یکدیگر تشــخیص 

دهند.

صفحه معرفى در واتس اپ بیزینس
در واتس اپ معمولى شما مى توانید براى پروفایل خود یک عکس 
انتخاب کنید و همچنین در قسمت بایو چندکلمه اى درمورد خود 
صحبت کنید، اما واتس اپ بیزینس به شما این امکان را مى دهد 

تا اطالعــات تماس خود 
مانند ایمیــل را در پروفایل خود 

قرار دهید، همچنین شــما مى توانید 
اطالعات دیگر مانند ســاعات کارى و 

آدرس دفتر کار خــود را در صفحه معرفى 
واتس اپ بیزینس خود قرار دهید.

نصب واتــس اپ بیزینس روى 
شماره تلفن ثابت

یکى از قابلیت هاى جالــب واتس اپ بیزینس 
این است که شــما مى توانید روى شماره تلفن 

ثابت شرکت و یا دفتر کار خود واتس اپ نصب کنید 
و براى راه اندازى واتس اپ حتمًا نیازى به شــماره تماس 

خصوصى نیســت، این امر موجب مى شــود تا اطالعات کارى 
شما با اطالعات شخصى ترکیب نشود و کمک زیادى در کنترل 

کسب وکار به شما مى کند.

سخن پایانى
در پایان به تفاوت واتس اپ با واتس اپ بیزینس مســلط شدیم، 
درصورتى که تا به امروز از واتس اپ بیزینس استفاده مى کردید، 
مســلمًا با خواندن این مقاله با امکانات واتس اپ بیزینس آشــنا 
شــده اید و مى توانید از االن به بعدازاین امکانات براى توسعه و 
بهبود کســب وکار خود اســتفاده کنید، به هرحال همیشه حق با 
مشترى است و درصورتى که بتوان مشترى را بهتر مدیریت کرد 

کسب وکار نیز توسعه خواهد یافت.

تفاوت واتس اپ با واتس اپ بیزینس

ورود ویژگى جدید به نقشه ها توسط اپل خطر ذوب شدن مادربرد ایسوسکاهش اقبال کره اى ها به فیسبوك

بوگاتى از جدیدترین ابرخودروى خود رونمایى کرداندروید، ساده لوح در باز کردن قفل با چهره
مقایسه روش هاى اندروید و iOS در باز کردن صفحه 
گوشى مبتنى بر تشخیص چهره به همراه تاریخچه، 

نقاط قوت و ضعف آنها همواره مورد بحث بوده است.
اگر بخواهیم کیفیت و روند ویژگى تشــخیص چهره 
را در گوشــى هاى اندرویدى و iOS مقایسه کنیم، در 
درجه نخست باید یادآور شویم که اولین بار این مدل 
آیفون 10 بود که ویژگى تشخیص چهره را به کاربران 
عرضه کرد و بعد از آن مدل هاى گوشى هاى مختلف 

اندرویدى به این ویژگى توجه کردند.
امــا در طول این یــک دهه گوشــى هاى اندرویدى 

نتوانستند همگام با اپل بر 
این ویژگى در مدل هاى 

گوشى خود به خوبى 
سرمایه گذارى کنند 
و آن را توســعه 
دهنــد. در نتیجه 

اغلب مدل ها اندرویدى امروزى از امکان تشــخیص 
چهره با کیفیت و ایمن براى باز کردن قفل گوشــى 

بى بهره هستند.
  Ice Cream  4.0 براى نخستین بار در نسخه اندروید
Sandwich مدل گوشى گالکسى نکسوس سامسونگ 

بود که این ویژگى عرضه شد و گوگل آن را (باز کردن 
قفل با چهره) نامید.

 اما واقعیت این بــود که این امــکان این قدر ضعف 
داشــت که حتى با آوردن یک عکس به راحتى فریب 
مى خورد! حتى در نســخه اندروید 4.2 آبنبات ژله اى

 (Android Jelly Bean) که یک الیه امنیتى اختیارى  
به نام (Liveness Check) داشت و مى بایست براى 
باز کردن قفل گوشى، دوربین جلویى گوشى تان را با 
یک چشمک مهمان مى کردید، همچنان ضعف هایى 
وجود داشت و شاید نه به راحتى گذشته اما بازهم امکان 
فریب آن بوســیله یک عکــس دو بعدى 

وجود داشت.
تشخیص چهره  iOS  با (باز کردن قفل با 
چهره) اندروید متفاوت اســت. باز کردن 
قفل با چهره در اندرویــد از دوربین جلو 
استفاده مى کند و اساسًا به دنبال اسکن 
یک تصویر مشابه براى باز کردن قفل 

است. تشخیص چهره در آیفون ها یک سیستم کامل از 
 (flood illuminator) حسگرها است که حتى از یک
بهره مى برد. سیســتم تشــخیص چهره iOS از 30 
هزار نقطه براى نقشه بردارى از چهره شما به صورت 
سه بعدى استفاده مى کند و دیگر نمى توان آن را با یک 

تصویر دو بعدى ساده فریب داد.
تعجب آور است که چرا سازندگان گوشى هاى اندرویدى 
در به کارگیرى این ویژگى هاى باز کردن قفل با چهره، 
کمتر تمایل نشــان مى دهند. در حالى که این ویژگى 
روى دســتگاه هایى مانند سرى پیکســل 4 گوگل و 
هواوى میت 20 عملکرد خوبى و ایمنى داشته است. در 
پاسخ مى توان به عنوان نمونه به  گوگل که نگرانى هاى 
مرتبط به عمر باترى را  دلیلى اصلى عدم اســتفاده از 
سیستم باز شدن قفل با چهره در سرى پیکسل 6 عنوان 

کرده است، اشاره کرد.
به هر حال، به نظر مى رسد حداکثر انتظار از سازندگان 
گوشى هاى اندرویدى در نظر گرفتن امکان تشخیص 
چهره معمولى و مبتنى بر تصویر در بهترین حالت است. 
در حال حاضر هیچ شواهد و اطالعاتى مبنى بر برنامه 
تولیدکننده هاى بزرگ گوشى هاى اندرویدى در به کار 
گیرى یا توسعه یک تشخیص چهره سه بعدى حتى در 

آینده اى نزدیک هم وجود ندارد.

شــرکت بوگاتى اعالم کرده اســت که آخرین مدل 
خودروى این شــرکت تنها در 99 نســخه ســاخته 

خواهد شد.
شرکت فرانســوى بوگاتى روز جمعه از جدیدترین 
ابرخودرو خود به نام رودستر میسترال رونمایى کرد. 
بوگاتى میسترال به عنوان آخرین محصول بوگاتى با 
موتور هشت لیترى شانزده سیلندر چهار توربو معرفى 
شد و نسل بعدى محصوالت بوگاتى به احتمال زیاد 
با فناورى کمپانى ریمک و به شکل کامال برقى راهى 

بازار خواهند شد.
میزان 40 درصد از وسایل نقلیه اى که بوگاتى در 113 
سال گذشته تولید کرده اســت، داراى طرح هاى باز 
بوده اند. با این حال، تبدیل ابرخودرو نسل کنونى این 

شرکت به یک رودســتر (طرح باز) به سادگى بریدن 
سقف آن نبود. کل بدنه خودرو باید مهندسى و تغییر 

شکل مى داد. 
خودروى به دست آمده نسبت به مدل هاى قبلى خود 
شــکل گردترى دارد که به نظر مى رسد این موضوع 

عملکرد خودرو را افزایش مى دهد.
طراحى این مدل جدید، که نــام آن از باد قدرتمندى 
که در دره رودخانه رون مى وزد، گرفته شده است، از 
یکى از بزرگترین رودســتر هاى بوگاتى الهام گرفته 
شده اســت و آن تایپ 57 رودستر Grand Raid در 

سال 1934 است.
 الهام گرفتن آخریــن مدل از این مــدل قدیمى به 
بهترین وجه در شیشه جلوى میسترال دیده مى شود. 
این خودرو تازه رونمایى شــده داراى یک طراحى 
منحنــى منحصر به فرد اســت. 

چراغ هاى جلوى سفارشــى و عمودى همگى جدید 
هستند، در حالى که چراغ عقب به شکل X، نسخه اى 
 Bolide باکیفیت تر از آن چیزى اســت که در مدل

دیده مى شود.

خودرو میسترال بوگاتى
میسترال قرار است در رنگ مشکى گرم با رنگ هاى 
قهوه اى ترافلــى و زرد عرضه مى شــود. داخل این 
خودرو تفاوتى اساســى با ســایر مدل هاى بوگاتى 

ندارد. 
کابین راننده با همان مواد پیشرفته اى که قبال وجود 
داشت، ساخته شده است یعنى چرم هاى بدون لک، 
تیتانیوم سبک وزن و آلومینیوم آسیاب شده، اما چند 
ویژگى جدید در طراحى وجود دارد. موتور این خودرو 
همان موتور W۱۶ این شرکت است. موتور قادر است 

1577 اسب بخار قدرت تولید کند.
شرکت بوگاتى اشــاره مى کند که هدفش از ساخت 
این مدل این بوده اســت که این خــودرو به عنوان 
ســریع ترین رودســتر جهان شناخته شــود. خودرو 
میسترال داراى قیمتى بسیار باال در حدود 5 میلیون 
دالر دارد و تنها 99 نمونه از آن ساخته خواهد شد که 

همه آن ها قبًال سفارش داده شده اند.

ن لینک 
پ منتقل 

ن لینک ها 
که به شماره 

اتس اپ به شما 

نس در ظاهر
ولى تفاوت دارد و با 
لى بزرگ نیستند و 
ز حفظ کرده است، 
زینس با واتس اپ 

واتس اپ
کنید خود واتس اپ 
ثال: درصورتى که 
 شخص دیگر پیام 
ه مخاطب مى دهد 
 اســتفاده مى کند 
ــت با یک حساب 

ى.

تا اطالعــات تماس خود
مانند ایمیــل را در پروفایل خود 

قرار دهید، همچنین شــما مى توانید
اطالعات دیگر مانند ســاعات کارى و

آدرس دفتر کار خــود را در صفحه معرفى 
واتس اپ بیزینس خود قرار دهید.

نصب واتــس اپ بیزینس روى 
شماره تلفنثابت

یکى از قابلیت هاى جالــب واتس اپ بیزینس
این است که شــما مى توانید روى شماره تلفن

د کن ن ا ات د خ کا دفت ا کت تش ثا

یری ر به ر و ن ری
بیزینــس  واتــس اپ 

چیست؟
واتس اپ بیزینس یک برنامه 
از زیرمجموعه هــاى 
برنامــه واتــس اپ 
اســت که بــراى 
ها  ر کا کســب و

ور ر و و ى ین بر ی رون
شماره باشید نمى توانید هم زمان روى یکگ
داشــته باشــید، به همین دلیل مردم واتس
مى کنند تا بتوانند روى یک گوشى دو عدد و
از تفاوت واتس اپ با واتس اپبیزینس باخ و

ویژگى هاى واتس اپ بیزینس
واتس اپ بیزینس داراى ویژگى هاى زیادى

را واقعًا در مسیر همراهى کند تا بتوانید راحت
در تماس باشــید و آن ها را بهتر مدیریت کن
واتس اپ بیزینس مى توان به موارد زیر اشار

برچسب گذاشتن روى مخاطبا
واتس اپ بیزینس این قابلیت را به شما مى ده
و مخاطبین خود را دســته بندى کنید، با کم
مشــتریان مى توانید آن ها را بهتر بشناســ
صحبت کنید، بــراى مثال: بعضــى از مدی
که جواب مشتریان همیشــگى را باید ســ

داد.
شما مى توانید با استفاده از لیبل همیشــگى
آن ها را از مشــتریان عادى تفکیک کرده

سؤاالت آن ها پاسخ دهید، با نبود برچســب
مشخص در میان هزاران مشترىکارى سخ

بود.

پیام خودکار
ب یکــى از قابلیت هــاى واتس اپ
ب تفاوت واتس اپ با واتس اپ
پیام خودکار اســت، شــ
اکانت خــود پیام هاى

نتوانستند همگام با اپل بر 
این ویژگى در مدل هاى 

گوشى خود به خوبى 
سرمایه گذارى کنند 
و آن را توســعه 
دهنــد. در نتیجه

)Android Jelly Bean) که یک الیه امن ) 
Liveness) داشت و مى Check) به نام
باز کردن قفل گوشى، دوربین جلویى گو
یک چشمک مهمان مى کردید، همچنان
ووجود داشت و شاید نه به راحتى گذشته اما و
فریب آن بوســیله یک عکــ

وجود داشت.
ک Sتتتتتتتتتتتشخیص چهره  iOS با (باز

چهره) اندروید متفاوت اســت
قفل با چهره در اندرویــد از
اااااااااستفاده مى کند و اساسًا به
یک تصویر مشابه براى با

بهترین وجه در شیشه جلوى میسترال دیده مى شود.بوده اند. با این حال، تبدیل ابرخودرو نسل کنونىاین 
این خودرو تازه رونمایى شــده داراى یک طراحى 
منحنــى منحصر به فرد اســت. 

جامعــه توســعه  ــه 
از فیســبوك در بیــن
27 درصد رسیده است 

20177 کاهش قابل 

 و کاربران 
ه اند و به 

 

اســتفاده آن گویند کــه تقریبا به طــور مداوم از
 مى کنند.
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بیماران بهبودیافته از کرونــا همچنان از عالئم 
طوالنى مدت این بیمــارى مانند ســردرد رنج 
مى برند؛ در حالى که برخى ممکن اســت سردرد 
خفیف را تجربه کنند، در بعضى دیگر سردرد شدید 

موجب مختل شدن برنامه روزانه آنان مى شود.
متخصصــان راه هایــى براى مدیریــت عالئم 
طوالنى مدت معرفى کردنــد اما اگر این روش ها 
مناسب نباشــند و فرد بهبود نیابد، باید به پزشک 

مراجعه کند.
کووید طوالنى اصطالحى کلى براى شرایط پس 
از کووید است که با طیف گســترده اى از عالئم 
مشخص مى شود و مى تواند هفته ها یا حتى ماه ها 
پس از عفونت ادامه یابد. یکى از عالئمى که پس 
از ابتالى اولیه به ویروس کرونا گزارش شــده، 

سردرد است.
سردرد ناشــى از کووید از بیمارى به بیمار دیگر 

متفاوت است.
جوى میترا، متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان 
متدیســت هیوســتون ایاالت متحــده، در این 
خصوص گفت: سردرد مرتبط با کووید 19 مى تواند 
اشکال مختلفى از سردرد خفیف و ماندگار گرفته 
تا ســردرد حاد و بدترین نوع آن یعنى سردرد در 
تمام طول عمر داشته باشد. مدت زمان ماندگارى 

سردرد از بیمار به بیمار دیگر متفاوت است.
به گفته وى کووید 19 ظاهــرا این وضعیت را در 
کســانى که قبل از ابتال به کووید مستعد سردرد 
بودند، بدتر مى کند. آنــان پس از رهایى از کووید 

سردردهاى طوالنى مدت را تجربه مى کنند.
میترا توضیح داد: کسانى که از قبل میگرن داشته 
و یا از سطوح مختلف استرس در زندگى روزمره 
خود رنج مى برند، بدترین زیرمجموعه بازماندگان 
کووید با سردردهاى طوالنى مدت حتى 6 ماه پس 

از منفى شدن آزمایش کووید محسوب مى شوند.
زمانى که سردردهاى طوالنى کووید به  طور قابل 
توجهى دردناك و مکرر مى شود، بهتر است فورا 
از پزشــک کمک گرفت. همچنین به کسانى که 
فشــار خون باال، اختالالت اســترس، بى خوابى 
و مه مغزى دارند، توصیه مى شــود از متخصص 

کمک بخواهند.
میترا توصیه کرد مبتالیان در مورد دفعات، مدت 
و محل سردرد با پزشک خویش گفت وگو کنند تا 
ارزیابى مناسبى از مشــکل آنان انجام شود. این 
نکات براى ارائه برنامه درمان یا اجراى مدیریت 
درد بسیار مهم اســت. در برخى موارد پزشکان 
ممکن است درمان مدیریت درد را نیز توصیه کنند.

اســتراتژى هاى مدیریت کلى کــه مى تواند به 
تسکین درد کمک کند، همانطور که میترا توصیه 
مى کند این موضوع شــامل رژیم غذایى ســالم 
و خواب کافى، هیدراته ماندن بــدن و اجتناب از 
اســترس براى کمک به کاهش دفعات سردرد 

است.

آب خیار مى تواند بدن شما را آبرســانى نموده و به سالمت کلى آن 
کمک کند، بنابراین اگر خیلى اهل نوشیدن آب نیستید مى توانید در 
زمان تشنگى به ســراغ آب خیار بروید. در این مطلب تصمیم داریم 
شما را با 8 دلیلى که نشان مى دهد باید آب خیار را بنوشید آشنا کنیم.

خیار با داشــتن درصد باالیى آب از آن دســته میوه هایى است که 
خوردن آن خالى از لطف نیست. بدن ما به آب زیادى احتیاج دارد و به 
همین دلیل هم روزانه باید چیزى در حدود 8 تا 10 لیوان آب نوشید، 
اما شاید بسیارى از افراد نتوانند این میزان از آب را در طى روز بنوشند، 

به همین دلیل هم میوه هایى که تاحدودى آب موردنیاز بدن شما را 
تامین مى کنند مى توانند به کمکتان بیایند، پس براى کسانى که در 
طى روز به میزان کافى آب نمى نوشند خبر خوبى داریم: شما مى توانید 

نوشیدنى ویتامین دار مخصوص به خود را درست کنید!

خواص شگفت انگیز آب خیار براى سالمتى

آب خیار خاصیت 
ضدسرطانى دارد

حفظ رژیــم غذایى ســالم، 
متعــادل و کامــل مى تواند 
در کاهــش خطــر ابتال به 
ســرطان تاثیرگذار باشــد. 
خیار با داشتن آنتى اکسیدان، 
c و هم چنیــن  ویتامیــن 
فالونوئید هاى آنتى اکسیدانى 
از جمله کوئرستین، لوتولین و 
کائمپرفرول و… مى تواند با 
بروز بیمارى ســرطان مقابله 

کند.
 درست اســت که این میوه 
به تنهایى در درمان بیمارى 
سرطان موثر نیســت، اما به 
دلیــل تامین مــواد معدنى، 
رطوبت، آنتى اکســیدان و… 
در بدن شــما مى تواند یک 
رژیم غذایى سالم و به دور از 
سرطان را برایتان فراهم آورد، 
بنابراین اضافه کردن آب خیار 
به رژیم غذایى، تاثیر زیادى در 
جلوگیرى از ابتال به سرطان و 
بسیارى از بیمارى هاى دیگر 

خواهد داشت.

خیار به طور روزانه مى توانید از شر ســمومى که به شکل ناخواسته وارد در مبارزه با رادیکال هاى آزاد کمک کند؛ بنابراین با نوشیدن منظم آب آب خیار منبع فوق العاده اى از آنتى اکسیدان هاست و مى تواند به بدن شما آب خیار پر از خواص آنتى اکسیدانى و سم زدایى است
نوشیدن آب خیار در این فرآیند بى تاثیر نخواهد بود.منظم و مالیم مى تواند کلید ســالمتى طوالنى مدت شما باشد که سم زدایى بدن خود توجه کافى را داشته باشــید. یک فرآیند سم زدایى کرد، به همین دلیل است که باید تا جاى ممکن به صورت مداوم به تقویت معرض سموم محیطى قرار گرفتن، آن هم به صورت روزانه را نیز اضافه تصفیه شده و از غذا هاى سمى دورى کند. به تمامى این مسائل، باید در روزانه در بدن شما اتفاق مى افتد، در نتیجه الزم است که بدن شما هرروز به سادگى نیز صورت نگیرد، به همین دلیل هم به صورت متوالى و یا شاید با وجود تصور غلط بسیارى از مردم، سم زدایى عملى یکباره نیست و شاید بدنتان مى شوند خالص گردید.

آب خیار به ماهیچه هاى شما کمک مى کند

براى آنکه عضله هاى قدرتمندى داشته باشید فقط الزم نیست که یک بدنساز و یا 

ورزشکار حرفه اى باشید. طبیعى اســت که قوى نگه داشتن عضالت بدن، سالمت 

مفاصل، سوخت و ساز مناسب بدن، خواب کافى و… مسائل بسیار مهمى در سالمت 

 شاید در شــرایط مختلفى از زندگى کمتر به آن ها 
شما هستند که

د. وقتى سن شــما به مرور باالتر مى رود باید به 
توجه شــو

دنبال فعالیت هایى عضله سازى به صورت تمرین هاى 
مختلف باشید.

در این میان نوشیدن آب خیار نیز مى تواند به کمک 

شما بیاید. ســیلیکاى موجود در آب خیار عالوه 

بر سالم نگه داشتن پوستتان مى تواند به سالمت 

بافت هاى ماهیچه اى شما نیز کمک کند. نوشیدن 

منظم آب خیار به صورت روزانــه در بهبودى عضالت، 

آبرسانى به بدن بعد از ورزش و حفظ سالمت جشمانى نیز تاثیرگذار خواهد 
بود.

آب خیار در تأمین مواد معدنى و ویتامین بدن تأثیرگذار است
در اینکه نوشیدن آب و رطوبت رسانى کافى در بدن شما موضوعى حیاتى است 
شکى نخواهد بود، اما کامًال مشخص است که رطوبت رسانِى صرف نمى تواند 
ویتامین هاى ضرورى بدن شــما را تامین کند. در این میان آب خیار مى تواند 
 k تاحدودى این مســئولیت را نیز بر عهده بگیرد. خیار منبع خوبى از ویتامین
 ،b۱ مس، منگنز، ویتامین ،c است و عالوه بر آن داراى پتاسیم، فسفر، ویتامین

منیزیم و… نیز هست.
دستورالعمل هاى بسیارى وجود دارد که مى تواند در مصرف و نوشیدن آب خیار 
به شما کمک کند تا بتوانید ویتامین ها و آنتى اکسیدان هاى الزم براى بدن خود را 
تامین نمایید. نوشیدن آب خیار و یا میوه هاى مشابهى که این میزان تاثیرگذارى 
را در بدن شــما دارند به مراتب از آبمیوه هایى غیرطبیعى که به صورت مکمل 

مصرف مى شوند بهتر و مفیدتر هستند.

آب خیار به مهار اشتهاى شما کمک مى کند
خوردن غذاى زیاد در زمانى که گرســنه نیســتید 
مى تواند به صورت ناخواســته باعث افزایش وزن، 
خستگى و حفظ الگو هاى ناسالم و نامنظم غذایى 
شود، به همین دلیل نیز شــما مى توانید با کمک 
یک لیوان آب خیار قبل از وعده هاى غذایى تان این 

موضوع را به تعادل برسانید.
آب خیار مى تواند در مهار اشتهاى شما به کمکتان 
بیاید تا بتوانید وعده هاى غذایى تان را به شــکل 
متناســبى صرف کنید. معموًال گفته مى شود که 
اجتناب از خوردن غذا در زمانى که گرسنه نیستید به 
همراه آبرسانى منظم به بدن مى تواند در حفظ وزن 

و انرژى بدن شما به کمکتان بیاید.

آب خیار بدن شما را آبرسانى مى کند
آبرسانى در بدن تاحدودى مى تواند براى حفظ سالمت سلول هاى شــما الزم باشد. کمبود آب بدن 
مى تواند مشکالت زیادى اعم از خشکى دهان، خستگى، تشنگى، کاهش میزان ادرار، سردرد، یبوست، 
داشتن پوست خشک، سرگیجه، تپش قلب، تنفس ســریع و… را براى افراد به وجود آورد، به همین 
دلیل هم جاى تعجب نیست اگر الزم باشد براى حفظ ســالمتى بدن خود میزان زیادى از آب را وارد 

بدنتان کنید.
این رطوبت و آب الزم در بدن شما کمک مى کند تا سموم راحت تر از بین بروند و وزنتان نیز در تعادل 
باقى بماند، به عالوه آنکه در حفظ و تقویت سیستم قلبى و عروقى تان نیز بسیار تاثیرگذار است، به همین 
دلیل هم زمانى که آبرسانى بدن شما به میزان کافى صورت بگیرد قاعدتاً احساس خواهید کرد که انرژى 
بیشترى دارید و اعضاى بدنتان نیز راحت تر عمل مى کنند. شما مى توانید با طعم دادن به آب خیار، آن 

رطوبت موردنیاز بدن خود را تامین کنید.را به طور منظم بنوشید و 

مى توان گفت که نوشیدن آب خیار در از بین بردن جاى لک، زخم، آکنه و... از روى باالیى افزایش مى دهید مى توانید از سیلیکاى موجود در آن نیز بهره مند شوید، بنابراین درخشان تر کند. وقتى آب خیار را مى نوشید عالوه بر آنکه تامین رطوبت را با درصد خالى از لطف نخواهد بود. نوشــیدن آب خیار مى تواند پوست شما را جوان، صاف و ماسک هاى صورت استفاده مى کنند. با این حال خوردن خیار و نوشیدن آب آن نیز تقریبًا همه خانم ها مدت هاست که از میوه خیار به صورت موضعى و یا به شکل انواع آب خیار پوست شما را تسکین مى دهد
مکمل هاى سیلیکا استفاده مى کنند تحقیقات نشان مى دهند خانم هایى که از مورد تحقیق و بررسى قرار گرفته است. تا جایى که این امروزه اهمیت سیلیکا براى حفظ سالمت پوست به وفور پوست شما بسیار موثر خواهد بود.

از پوستى نرم تر و رطوبت باالترى 
برخوردار هســتند. این میزان 
از ســیلیکاى موردنیاز براى 

پوست شــما را آب خیار مى تواند 
تامین کند.

آب خیار فشار خون شما را کاهش مى دهد
فشار خون متعادل و مناسب مى تواند از بروز سکته مغزى، سکته قلبى، 
بیمارى هاى کلیوى و… جلوگیرى کند. نوشیدن آب خیار هم به دلیل 
داشتن پتاسیم مى تواند در حفظ فشار خون به شما کمک نماید. باید 
گفت که آب خیار در حفظ و کنترل وزن شما اثر مى گذارد که همین 
موضوع هم براى حفظ فشار خون در میزان متعادل آن بسیار ضرورى 

است.

ى و ور نوشیدن آب خیار در این فرآیند بى تاثیر نخواهد بود.منظم و مالیم مى تواند کلید ســالمتى طوالنى مدت شما باشدسسمسسمسمسسمسسمسسمسسمسمسمسمسم زدایى بدن خود توجه کافى را داشته باشــید. یک فرآیند سم زداکرد، به همین دلیل است که باید تا جاى ممکن به صورت مداوم به تقویمعرض سموم محیطى قرار گرفتن، آن هم به صورت روزانه را نیز اضاتصفیه شده و از غذا هاى سمى دورى کند. به تمامى این مسائل، بایدروزانه در بدن شما اتفاق مى افتد، در نتیجه الزم است که بدن شما هرربه سادگى نیز صورت نگیرد، به همین دلیلهمب

آب خیار به ماهیچ
براى آنکه عضله هاى قدرتمندى دا
ورزشکار حرفه اى باشید. طبیعى اســ
مفاصل، سوخت و ساز مناسب بدن، خ
شما هستند که شاید
وتوتوجه شــود.
ددددددددددنبال فعا
مختلف
این در
ب شما
بر سال
بافت ها
منظم آب خیا
ح آبرسانى به بدن بعد از ورزش و

بود.

دن آب خیار در از بین بردن جاى لک، زخم، آکنه و... از روى  مى توانید از سیلیکاى موجود در آن نیز بهره مند شوید، بنابراین ب خیار را مى نوشید عالوه بر آنکه تامین رطوبت را با درصد د. نوشــیدن آب خیار مى تواند پوست شما را جوان، صاف و فاده مى کنند. با این حال خوردن خیار و نوشیدن آب آن نیز هاست که از میوه خیار به صورت موضعى و یا به شکل انواع خیارپوست شما را تسکین مى دهد
خواهد بود.

 براى حفظ سالمت پوست به وفور 
قرار گرفته است. تا جایى که این 

ند خانم هایى که از 
ستفاده مى کنند 

بت باالترى
ن میزان 
یاز براى 

 خیار مى تواند 

که همین در حفظ و کنترل وزن شما اثر مى گذارد گفت که آب خیار
موضوع هم براى حفظ فشار خون در میزان متعادل آن بسیار ضرورى 

است.

خواص باور نکردنى حبوبات
حبوبات و بهبود بیمارى ها:

دیابت

 کاهش وزن

سرطان

جلوگیرى از چاقى  درکودکان

ى حبوبات
فیبر

فوالت یا
 فولیک اسید

آهن
تیامین یا 

ویتامین ب 1

منگنز

منیزیم

آنتى 
اکسیدان

فواید حبوبات در رژیم غذایى:

فوالالت یا
 فولیکیک اسید

ن
تیامین یا 

منیزیم1ویتامین ب 1

اکسیدان

عوارض مصرف زیاد حبوبات

عاملى براى میگرن تداخل در جذب ویتامین

افزایش فشار خون ایجاد نفخنقرس

www.nesfejahan.net

چگونه سردرد
 کووید طوالنى را 

درمان کنیم؟

نوشیدن آب سرد میزان تشــنگى را افزایش مى دهد. 
بنابراین، مجبور مى شویم میزان آب بیشترى بنوشیم. 
در نتیجه، با افزایش دفعات ادرار بدن اغلب مقدار نمک 

بیشترى از دست مى دهد.
نوشیدن آب ســرد در گرماى تابستان نه تنها مى تواند 
باعث درد گلو شود، بلکه مضرات بسیار زیاد دیگرى را 

نیز متوجه سالمتى مى کند.
 روزنامه هندوستان تایمز در مطلبى به برخى مضرات 

نوشیدن آب سرد اشاره کرده است:
نوشیدن آب سرد مى تواند عالئم میگرن را تشدید کند. 

همچنین افرادى که به عارضه میگرن دچار نیســتند 
ممکن است با چنین مشکالتى مواجه شوند.

آب سرد فرایند گوارش را کند مى سازد که مى تواند به 
درد معده و اسهال منجر شود.

آب ســرد میزان اکســیژن رســانى به مغز را کاهش 
مى دهد. این شرایط مى تواند باعث ایجاد سرگیجه در 

فرد شود و به سلول هاى مغز نیز آسیب برساند.
 نوشیدن آب سرد میزان تشــنگى را افزایش مى دهد. 
بنابراین، مجبور مى شویم میزان آب بیشترى بنوشیم. 
در نتیجه، با افزایش دفعات ادرار بدن اغلب مقدار نمک 

بیشترى از دست مى دهد.
 نوشیدن آب ســرد مى تواند منجر به تجمع چربى در 

بدن شود.
آب ســرد اثرات مضرى بر سالمت قلب و عروق دارد. 
نوشیدن آب ســرد بالفاصله بعد از یک وعده غذایى 
سنگین مى تواند منجر به مشکالت قلبى عروقى شود.

آب سرد سطح مواد مغذى را در بدن کاهش مى دهد. 
از این رو، بدن مستعد آســیب ها و سایر بیمارى هاى 

مزمن مى شود.

7 خطر پیش رو 
براى افرادى که 

آب سرد 
مى نوشند
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 140160302006002947 – تاریخ: 1401/04/16 - برابر راى شماره 
2947 مورخ 1401/04/16 به شماره کالســه 1736 آقاى/خانم سیف اهللا مجیرى به 
شناسنامه شماره 136 کدملى 1141634211 صادره فرزند عباس در ششدانگ یکباب 
ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 63,67 متر مربع پالك شماره 1431 فرعى از 
111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل مالکیت 
به موجب سند الکترونیک شماره 139620302006012015 و مالحظه نقش ملک 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مــدت 2 ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایــى تقدیم نماینــد. بدیهى اســت در صورت 
انقضــاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر

 خواهد شد.
 تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/05/23 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/07 
– م الــف: 1362798 - رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شــهر - امیر حســین

 حسن زاده/5/229        

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 

بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 3105 و 3104  مورخ  1401/05/04 خانم مریم ســیروس نجف آبادى 
فرزند حیدرعلى نسبت به ســه دانگ مشــاع و آقاى مهدى پورقاسمى نجف آبادى 
فرزند یداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 57/33  
مترمربع قسمتى از پالك شــماره1342 اصلى واقع در قطعه 1 بخش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/06/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/22  - م الف: 1370359 - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/6/136 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 

و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

آراى شــماره 3684 و 3685 مورخ 1401/05/30 آقاى حســن کریمى فرزند ناصر 
نسبت به ســه دانگ مشــاع و خانم  فرخنده کریمى فرزند امراله نسبت به سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 111/16 مترمربع قســمتى از پالك 
شــماره 6 اصلى واقع در قطعه 4 بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان – متقاضى 
مالک رسمى  مشــاعى مى باشــد . تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/07 - تاریخ 
انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/22 – م الــف: 1370336 - حجت الــه کاظم زاده 
اردســتانى -سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک نجــف آباد ازطــرف آفرین

 میرعباسى/6/138 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 

مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شــرح زیــر به منظور اطــالع عموم در دو نوبــت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند.
راى شــماره 3661 و 3660  مــورخ 1401/05/29 خانم الهام حبیــب الهى فرزند 
ابراهیم نسبت به ســه دانگ مشــاع و خانم محبوبه حبیب الهى فرزند ابراهیم نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 149/03 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره433 اصلى واقع در قطعــه 5 بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان 
– متقاضى مالک رسمى مشــاعى میباشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/07 
- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/22 – م الــف:1370290 – حجتاله کاظم 
زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آبــاد ازطرف آفرین 

میرعباسى/6/140 

مدیرکل حــج و زیــارت اســتان اصفهان با اشــاره 
به ثبت نام 178 هــزار و 343 نفر از اســتان اصفهان 
براى شــرکت در مراســم پیاده روى اربعین در سامانه 
ســماح گفت: زائران بایــد ضمن مراجعه به ســامانه 
سماح نســبت به پرداخت حق بیمه خود که 18 هزار 
تومان مصوب شــده اســت، اقدام کنند تا ثبت نام آنها 

قطعى شود.
علیرضا صادقى اظهار کرد: شهرستان هاى اصفهان با 
92 هزار و 620 نفر، خمینى شهر با 10 هزار و 335 نفر، 
نجف آباد با 7768 نفر و فالورجان با 4205 نفر بیشترین 

تعداد ثبت نام زائر براى پیاده روى اربعین را داشتند.

وى با بیان اینکه شهرستان هاى شاهین شهر و شهرضا 
نیز در مرتبه هاى بعدى از نظر تعداد زائر ثبت نامى قرار 
دارند، افزود: مرز مهران با انتخاب شدن توسط 124 هزار 
و 956 زائر در صدر مرزهاى انتخابى قرار دارد و حدود 
10 تا 15 هزار نفر نســبت به انتخاب مرز خروجى خود 

اقدام نکرده اند.
مدیرکل سازمان حج و زیارت استان اصفهان با تاکید 
بر لزوم پرداخت حق بیمه براى ثبت نام قطعى زائران، 
تصریح کرد: زائران باید ضمن مراجعه به سامانه سماح 
نســبت به پرداخت حق بیمه خود که 18 هزار تومان 

مصوب شده است، اقدام کنند.

مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه گفت: نخســتین 
اصالحات دولت مردمى در صنعت کشور در فوالد مبارکه 
اتفاق افتاد.یاسر طیب نیا در جمع کارگران و کارشناسان 
این شرکت از برکنارى50 نفر از افراد فاقد تخصص که 
در ســمت هاى مدیریتى حضور داشتند خبر داد و گفت: 
همه این تغییرات مستلزم وقوع تخلف نبوده و لزوما براى 
اجراى اصالح در ساختار شــرکت بود.وى با بیان اینکه 
تخلفاتى که از ابتدا براى ما محرز شد در نهایت منجر به 
طرح شکایت در مراجع قضایى شد افزود: دستاورد این 
اقدامات در 10 ماه گذشته در ســه حوزه از جمله ایجاد 
آرامش و تعادل در بازار فوالد، حذف رانت، افزایش تولید 

و قرار گرفتن در مسیر شتاب توسعه پیگیرى شده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: خود را موظف به مطالبه 
گرى و رسیدگى به موارد مطرح شده دانسته و همکارى 
الزم با دســتگاه قضا و نهاد هاى نظارتى انجام خواهد 

گرفت.
طیب نیا جهاد اقتصادى، شتاب در حرکت، تولید محصول 
مورد نیاز بازار و همچنین شــفافیت و مبارزه با فساد در 
هلدینگ فوالد، دو ماموریت جدیدش در این شرکت بیان 
کرد و گفت: ابتداى ســال جارى با افزایش 10 درصدى 
تولید و عرضه فوالد و عرضه تلفیقى، براى نخستین بار 

موفق به کنترل بازار شدیم.

ثبت نام بیش از 178 هزار 
اصفهانى براى اربعین

برکنارى 50 مدیر بدون 
تخصص در فوالد مبارکه

افزایش ساعات کارى
 دفاتر پلیس+10 

معاون فرهنگى اجتماعى فرماندهى انتظامى استان 
گفت: بـا توجه بـه گسـترش تقاضاى مردمـى براى 
دریافـت گذرنامـه شـرکت در پیـاده روى اربعیـن و 
خدمت رسانى بیشتر به زائران کربالى معلى ساعات 
کارى تمامـى دفاتـر پلیـس+10 اسـتان اصفهان تا 
اطالع ثانوى در روز هاى شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
7:30 تا 16:30، روز هاى پنجشـنبه از ساعت 7:30 تا 
14:30 و روز هاى جمعه از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر 

خواهد بود. 

قمه کش ها به زانو در آمدند
فرمانـده انتظامى شهرسـتان اصفهان از دسـتگیرى 
دو نفـر از اراذل و اوباش کـه با اسـتفاده از قمه امنیت 
و آرامش ساکنان شهرك کاوه شهر اصفهان را سلب 
کرده بودند، خبر داد. سـرهنگ حسین بساطى اظهار 
کرد: مشـخص شـد راننده و سرنشـین یک دسـتگاه 
خودروى پژو 405 در حالى که حالت عادى نداشـتند 
اقدام به چاقوکشـى و عربده کشـى نمـوده و چند نفر 
از شـهروندان را نیز از ناحیـه گردن، صـورت و کتف 
مجروح کرده و همچنین پنج دسـتگاه خـودرو پارك 
شـده در حاشـیه خیابان را تخریب و سـپس متوارى 
مى شوند. وى خاطرنشان کرد: در کمترین زمان ممکن 
خودروى متهمان در یکى از خیابان هاى شهر شناسایى 
و متوقف شد. در این عملیات ضاربان دستگیر و تعداد 

دو چاقو، یک قداره و یک ُگرز از آنها کشف شد.

خبر

دریاقدرتى پور
داریــم از عــدد 400 میلیــارد تومان هزینــه حرف 
مى زنیم که به گفته مدیر کل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان سهم ساالنه استان اصفهان از خسارات ناشى از 
کانون هاى گرد و غبار است. این عدد در حالى اعالم شده 
که ســهم دیگر آالینده ها نیز براى آلوده کردن هواى 

اصفهان سر جاى خودش قرار دارد.
با این حســاب، هر کدام از ما اصفهانى ها با پمپاژ هواى 
آلوده به ریه هایمان که یا حاصل گرد و غبار اســت و یا 
پدیده هاى آالینده دیگر، ضمن ابتال به انواع بیمارى ها، 
ساالنه خسارات زیادى را در این زمینه متحمل مى شویم، 
تازه اگر این عدد دقیق باشــد و لطمه اى که مى خوریم 

بیش از اینها نباشد.
منصور شیشه فروش اعالم کرده که سال گذشته استان 
اصفهان، 400 میلیارد تومان زیان ناشى از هواى آلوده و 
کانون هاى گرد و غبار را متحمل شده است؛آلودگى که به 
گفته او زیان حاصل از آالیندگى و کانون هاى گرد وغبار 
اغلب در بخش هاى کشــاورزى، حمل ونقل، آموزش، 

بهداشت و سالمت بوده است.
با نگاهى به شــاخص هــاى آلودگى هــواى اصفهان 
مشخص مى شــود که در پنج ماه گذشــته، اصفهان، 
74 روز هواى ناسالم داشته اســت، پدیده اى که بعد از 
خشک شدن زاینده رود، دومین معضل زیست محیطى 
شهر اصفهان به شمار مى رود و هر سال به همین دلیل 
عددهاى آلودگى هوا پررنگ تر مى شود. عددهایى که در 
آخرین آمارهاى مرکز پایش کیفیت هواى اصفهان هم به 
خوبى مشخص است. این مرکز در گزارشى که به  تازگى 
از وضعیت کیفى هواى این شهر منتشر کرده، اعالم کرد 
که کالنشــهر اصفهان تا ابتداى مردادماه امسال هیچ 

روزى هواى پاك نداشته است.
بر پایه آمارهایى که مدیریت بحران اســتاندارى اعالم 
کرده است، از ابتداى سال جارى تا اوایل مرداد ماه 1401، 
در کالنشهر اصفهان 80 روز ناسالم و 69 روز هواى قابل 
قبول به ثبت رسیده، اما در پایش هاى انجام شده، هیچ 

روز پاکى در این مدت گزارش نشده است.
یکى از علت هاى اصلى نبود روزهاى پاك در اصفهان، 

فعالیت کانون هاى گردوغبارى است که در نقاط مختلف 
فعال شده اند. در همین رابطه از ابتداى سال جارى میزان 
بارندگى ها کاهش یافته و دماى هوا افزایش پیدا کرده 
است. مسئله اى که به باال رفتن شاخص هاى آلودگى 

هوا کمک کرده است.
آمار کیفى هواى کالنشــهر اصفهان همچنین نشــان 
مى دهد، ماه مرداد با 6 روز هواى ناسالم براى گروه هاى 
حساس و 25 روز هواى سالم، شرایط کیفى مناسب ترى 

نسبت به چهارماه ابتدایى سال جارى داشته است.
برپایه آمار موجود در تیر ماه 1401 نیــز 17 روز هواى 
ناسالم براى گروه هاى حســاس، دو روز هواى ناسالم 
براى عموم شهروندان و 12 روز هواى سالم ثبت شده که 
رکورددار بیشترین روزهاى آلوده طى چهار ماه ابتدایى 

امسال بوده است.
کالنشهر اصفهان از ابتدا تا 31 فروردین ماه امسال نیز 
16 روز هواى ناسالم براى گروه هاى حساس و 15 روز 
هواى قابل قبول تجربه کرد و در 31 روز اردیبهشت ماه، 
15 روز هواى ناســالم براى گروه هاى حساس، سه روز 

هواى ناسالم براى عموم شــهروندان و 13 روز هواى 
قابل قبول داشت و در ماه خرداد نیز 13 روز هواى ناسالم 
براى گروه هاى حساس، دو روز ناسالم براى عموم، 16 

روز قابل قبول بود.
عددهاى رند میزان آلودگى هــوا و نمره صفرى که در 
زمینه هواى پاك به اصفهان داده شــده واقعیت تلخ و 
دردناکى اســت که ثابت مى کند تمامــى فعالیت هاى 
انجام شده در پاکیزه نگه داشتن هوا طى پنج ماه اخیر و 
قبل از آن ناکام مانده است. حاال این تدابیر چه به زوج و 
فرد کردن تردد اتومبیل ها ختم شود یا به تشویق مردم 
به استفاده از ناوگان عمومى، هیچکدام نتوانسته میزان 

آلودگى هواى اصفهان را کاهش دهد.
 این بدان معناست که توپیدن به شهردارى براى انجام 
ندادن وظیفه اش در قبال آلودگــى هوا و متولیان دیگر 
هم نتوانســته کارى کند، به این خاطر کــه ما با عامل 
بزرگ تــرى روبه رو هســتیم؛ عاملى که ســرنخش 
به ســوخت مــازوت و انتشــار ریزگردهاى ناشــى از 

خشکسالى ها مى رسد.

خسارت سنگینى که آلودگى هوا برجاى گذاشته است 

عددهایى که 
دود از سِر اصفهان 

بلند کرده است 
معاون برنامه ریزى و توســعه ســرمایه انســانى 
شــهردار اصفهان گفت: اصفهان این اراده را دارد 
تا همکارى هاى گسترده اى را با شهر خواهرخوانده 
خود شیان و دیگر شــهرهاى چین، در دستور کار 
قرار دهد.سعید ابراهیمى گفت: مناسبات تاریخى 
دو کشور ایران و چین و روابط دوســتانه و پایدار 
دو شهر اصفهان و شیان، تکیه گاهى محکم براى 
برنامه ریزى اســتراتژیک جهت شــکل دهى به 
همکارى هاى آینده است. او افزود: روابط ایران و 
چین به قدمت تاریخ اســت؛ رابطه اى که عمر آن 
از تأسیس تعداد زیادى از کشورها قدیمى تر بوده و 

همواره دستورکار متنوعى داشته است. 
به گفته ابراهیمى دو کشور از همان آغاز، روابط در 
هم تنیده اقتصادى، فرهنگى و سیاسى داشته اند و 
فرازهاى مناسباتشان به مراتب بیشتر از نشیب ها 
بوده است.او خاطرنشان کرد: در دهه هاى اخیر با 
ایجاد تنوع در نظریات روابط بین الملل و آغاز ایفاى 
نقش شــهرها در نظام جهانى، اصفهان نخستین 
تجربه خود را با شــیان آغاز کــرد و اولین پیمان 
خواهرخواندگى اصفهان با شهر شیان در مى1989 
به امضا رسید.او افزود: این ارتباط در مدت بیش از 
30 سال همواره در حال توســعه و رو به رشد بوده 
است و این در حالى است که دو کشور اراده زیادى 
براى همکارى هاى مشــترك دارند و این اراده در 
سند همکارى هاى 25ســاله ایران و چین تجلى 

یافته است. 

آمادگى اصفهان براى 
همکارى  با شیان و 
دیگر شهرهاى چین

آگهى تغییرات
 شرکت سپند سازه اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1561 و شناســه ملى 10260190177 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/02/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سهیال داودى جمالوئى 1091585407 بسمت رئیس هئیت مدیره و على داودى 
1282884255 بسمت مدیرعامل و مریم داودى 1092133968 بسمت نائب رئیس هیات مدیره براى مدت 2سال بعنوان مدیر عامل 
انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاى تعهد آور و استفاده از حساب هاى جارى 
و ثابت در بانکها ،باامضاءمدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1369157)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص نگهدارى تعمیرات کوشا کویر جى به شناسه ملى 14006595840 و به شماره ثبت 57928 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شیوا علوى حجازى به شماره ملى 1285943651 به سمت رئیس هیئت مدیره ,و محمد ابوالحسینى به شماره ملى 1288360312 
به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و سونا قصابان به شماره ملى 1290864810 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر مى باشد و همچنین 
کلیه اوراق عادى و ادارى با امضاء هر یک از اعضاى هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. حمید رضا علوى دهکردى به شماره ملى 1285535782 به سمت بازرس على 
البدل به مدت 1 سال و محسن ضیائى به شماره ملى 1289423237 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى 

هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1370006)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص دانش صنعت سازه به شناسه ملى 10260500473 و شماره ثبت 29436 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/05/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هدا دانش به شماره ملى 1092203044 به سمت رئیس هیئت مدیره و نفیسه غضنفرپور به 
شماره ملى 1289058288 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید دانش شهرکى به شماره ملى 4621655892 به سمت مدیرعامل 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق مالى و تعهدات و اوراق عادى شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسالمى با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1369676)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص سروش ظرف سپنتا به شناسه ملى 10260601603 و شماره ثبت 42366 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: با عنایت به مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخه 01 / 05 / 1401 سرمایه شرکت 
ازمحل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق باال بردن تعداد سهام از مبلغ 10000000000 ریال به مبلغ 45000000000 افزایش 
یافت و ماده( 5 ) اساسنامه به شرح زیر اصالح شد. ماده ( 5 ) اصالحى: سرمایه شرکت مبلغ 45000000000 ریال تمام مى باشد که به 
4500000 سهم10000 ریالى با نام عادى تقسیم شده و تماما»پرداخت گردیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1371371)

آگهى تغییرات
 شرکت ســاختمانى شمسا بتون نقش جهان شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
39198 و شناســه ملى 10260568463 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى ســالیانه مورخ 1401/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. نگار طالبیان به شماره ملى 
1190010402 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال و فریناز طالبیان به شماره 
ملى 1199269484 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.ترازنامه 
و حساب سود و زیان ســال مالى منتهى به 1400/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1369678)

آگهى تغییرات
 شرکت آبان صنعت آیریک شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 3315 و شناسه ملى 
14002973268 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه شــرکت از مبلغ 10000000000 ریال به 
80000000000 ریال از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت 
و ماده مربوط در اساسنامه بشرح زیراصالح شد :ماده 5 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 
80000000000 ریال نقدى است که به 000 800 سهم با نام عادى 100000 ریالى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1371372)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص ورزش پرتو آرنا به شناسه ملى 14010656556 و به 
شماره ثبت 69687 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/05/01 موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد: « تولید البسه و کفش ورزش « در صورت لزوم پس از 
کسب مجوز از مراجع ذیصالح. ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمیباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1370001)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص نواندیشان آتى نگار فرتاك به شناسه ملى 14008920231 
و شــماره ثبت 63933 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد محل شــرکت به آدرس استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شــهر اصفهان، همدانیان، بزرگراه شهید صیاد 
شیرازى، خیابان جى، پالك 382، ساختمان برسام، طبقه 2، واحد 203 به کد پستى: 
8156919188 تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1369672)

آگهى تغییرات
 شرکت آبان صنعت آیریک شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 3315 و 
شناسه ملى 14002973268 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى 
غالمرضا جمشیدیان به شماره ملى 1755916991 به سمت بازرس اصلى 
و خانم پروانه حاج کرمى خوزانى به شــماره ملى 1141708922 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (1371378)
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01 بازگشت شجاع 
به ترکیب االهلى

شــجاع خلیل زاده مدافع ایرانى تیم االهلى در دیدار هفته 
گذشته این تیم مقابل الریان غایب بود و گفته مى شد علت 
این غیبت، ابتالى این مدافع به ویروس کرونا بوده است. 
روزنامه «العرب» خبر داد االهلى بــراى بازى این هفته 
مقابل الوکره مى تواند از شجاع استفاده کند و این بازیکن 
به ترکیب تیمش بازمى گردد. محمدحسین کنعانى زادگان 

دیگر مدافع ایرانى تیم االهلى است.

02

مســابقات جام جهانى 2022 قطر از تاریخ 29 آبان کلید
 مى خورد. تیم ملى فوتبال کشورمان در این مسابقات باید 
با تیم هاى ملى آمریکا، انگلیس و ولز رقابت کند. در همین 
رابطه ســایت آمارى «BIB META» به معرفى ستارگان 
حاضر در جام جهانى 2022 پرداخت. این رسانه آمارى از هر 
تیم یک ستاره را انتخاب کرد. مهدى طارمى مهاجم ملى 
پوش کشورمان و عضو باشــگاه پورتو در جایگاه بهترین 
بازیکن ایران به عنوان هشتمین ستاره جام جهانى 2022 
قطر انتخاب شد. طارمى این روزها با مصدومیت مواجه است 
و هنوز باشگاه پورتو زمان دورى این بازیکن را اعالم نکرده 
است. به نظر مى رسد مصدومیت ستاره ایرانى جدى نیست.

طارمى هشتمین ستاره 
جام جهانى

فاینورد با نمایش درخشــان و پاس هاى تماشــایى 
ملى پوش ایرانى خود به برترى ُپــرگل مقابل ایمن 

رسید.
سپرى کردن یک فصل سخت و دورى از ترکیب در 
بیشتر مسابقات منجر به تصمیم علیرضا جهانبخش 
براى جدایى از فاینورد نشد و این ستاره ایرانى با تصمیم 
به ادامه همکارى خود با این باشگاه، تاکید کرد که به 
دنبال تثبیت توانایى ها و بازگشت دوباره به دوران اوج 

با همین تیم است.
شــروع فصل 23-2022 لیگ اردیویسه هلند براى 
جهانبخش خیلى خوشایند نبود و او در سه دیدار پیاپى 
به عنوان یار جانشین براى فاینورد به میدان رفت و در 
هر سه مسابقه فرصت کمى براى نمایش توانایى هاى 
خود داشت که این روند شنبه شب هم مقابل ایمن براى 
او ادامه یافت ولى با وجود چنین شرایطى، این ستاره 

ایرانى یک عملکرد عالى مقابل هواداران شان داشت.
تیم فوتبال فاینورد در شــرایطى که مثل سه مسابقه 
گذشــته اش علیرضا جهانبخش را در ترکیب ابتدایى 
نداشت و روى نیمکت مى دید، از ساعت 22:30 شنبه 
شب در اســتادیوم د کویپ، یکى از مسابقات هفته 

چهارم  لیگ اردیویسه را مقابل ایمن برگزار کرد 
و در نهایت، توانست به برترى 4 بر صفر دست 

پیدا کند.
علیرضا جهانبخش در دقیقه 84 و در شرایطى 
که فاینورد فقط یــک گل به تیم ایمن زده بود، 

وارد زمین شــد که در مدت 
کوتاه حضورش در زمین، 

اســتثنایى کار کــرد و 
توانست یک نمایش 

عالى داشته باشد.
ایرانــى  ســتاره 
فاینورد، ثانیه هایى 
پــس از ورود به 
مسابقه، در میانه 
زمین صاحب توپ 

شد و با نگاه تیزبینانه 

و آگاهى محیطى باال، با یک پاس در عمق استثنایى 
توپ را از بین سه مدافع ایمن عبور داد و سانتیاگو خیمنز 
تعویضــى را در موقعیت تک به تک قــرار داد تا این 

بازیکن گل دوم فاینورد را به ثمر رساند.
سه دقیقه پس از این گل، فاینورد بار دیگر دروازه ایمن 
را باز کرد، اما نتیجه بازى با همین سه گل تمام نشد و 
درخشش ســتاره ایرانى حاضر در زمین کارى کرد تا 

بازهم سکوهاى ورزشگاه د کویپ به وجد بیاید.
علیرضا جهانبخش در دقیقــه 1+90 نفوذ تند و تیز و 
خطرناکى از جناح راســت زمین انجام داد که ارسال 
زمینى و رو به جلوى دیدنى او را سباستین شیمانسکى 
با شوت تک ضرب زد، ضربه او برگشت داده شد ولى 
در ریباند با یک ضربه سر توانست گل چهارم فاینورد 

را بزند.
تیم فوتبال فاینورد در شبى که علیرضا جهانبخش روى 
دو گل تیمش تاثیرگذارى مستقیم داشت، توانست به 
پیروزى 4 بر صفر دست پیدا کند تا 10 امتیازى شود و 

موقتاً در صدر جدول لیگ اردیویسه هلند قرار بگیرد.
علیرضا جهانبخش که سال گذشته در 27 مسابقه لیگ 
اردیویسه هلند چهار گل به ثمر رسانده و 
سه پاس گل داده بود، در دیدار مقابل 
ایمن که چهارمین حضور تعویضى 
پیاپى او در فصل جدید بود، توانست 
روى دو گل تاثیرگذارى داشته باشد 
و آمادگى خود را براى رســیدن به 

ترکیب این تیم نشان بدهد.

برترى فاینورد با نمایش درخشان کاپیتان تیم ملى
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اللهیــار صیادمنش مهاجم ملى پوش کشــورمان و عضو 
باشگاه هال ســیتى دو هفته پیش با مصدومیت شدیدى 
از ناحیه همسترینگ مواجه شد. پیش از این گفته شد این 
مهاجم ایرانى براى مدت 6 هفته از میادین دور خواهد بود، 
اما به نظر مى رسد آسیب دیدگى مهاجم ملى پوش ایرانى 
جدى است. سایت «hulldailymail» انگلیس خبر بدى در 
زمینه مهاجم ایرانى داد و نوشت: پارگى همسترینگ اللهیار 
صیادمنش مثبت نیست و این مهاجم نیاز به عمل جراحى 
پیدا کرده است. قرار است مهاجم ایرانى در همین هفته در 
لندن زیر تیغ جراحى برود و براى بازگشت به میدان حداقل 
3 ماه از میادین دور خواهد بود. امید این بازیکن براى حضور 
در مسابقات جام جهانى 2022 قطر که کمتر از 3 ماه دیگر 

آغاز مى شود، از دست رفت.

اللهیار جام جهانى را
 از دست داد

بى تدبیرى مســووالن نقل و انتقاالت استقالل در 
عقد قرارداد با لژیونر فوتبال ایران موجب شــده تا 
وى تمایل بیشترى براى حضور در جمع سرخپوشان 

پایتخت داشته باشد.
داســتان حضور مجدد کاوه رضایى در استقالل در 
حال رسیدن به خط پایان اســت، پایانى که نه تنها 
براى 2 طرف شــیرین نبود بلکه به تراژدى تبدیل 
شده تا بازیکن اسبق تیم استقالل اکنون در حوالى 
اردوگاه رقیب دیده شــود. اما مسبب این اتفاق چه 
کسى است و چرا با گذشــت بیش از یک ماه از عقد 

قرارداد با رضایى انتقال نهایى او انجام نشد؟
مقصر نخست جدایى احتمالى رضایى مدیران باشگاه 
استقالل هستند که با علم به سهمیه بزرگساالن و 
بدون توجه به نیازهاى مربى تیم، بازیکنان زیادى را 
استخدام کردند که ریکاردو ساپینتو در نهایت خط 

قرمز بر روى نام برخى از آنان کشید.
مدیرانى که تا 48 ســاعت پایانى نقل و انتقاالت، از 
اعالم لیست دوم خروجى ســاپینتو طفره رفته و در 
نهایت ارسالن مطهرى با وجود داشــتن قرارداد، 
قربانى شد. برگ برنده مطهرى در جدال با مدیران 
استقاللى قرارداد وى بود که با رقم هنگفتى تمدید 
شد. وى که از نخستین روزهاى نقل و انتقاالت در 
لیست فروش قرار داشت اما مصطفى آجورلو در یک 

اقدام عجیب قرارداد این بازیکن را تمدید کرد.
تمدید قرارداد این بازیکن موجب شــد تا وى برگ 
برنده را در اختیار داشــته باشــد که هــم مدیران 

استقالل را به ســکوت وا داشت و هم کاوه رضایى 
یکى از رقیبان ارســالن را از اردوگاه آبى ها فرارى 
داد. بى تدبیرى مدیران آبــى در زمینه عقد قرارداد 
با مطهرى و تعلل در امضاى قرارداد با کاوه رضایى 
اکنون آنان را به متهم شــماره یک پرونده یکى از 
لژیونرهاى فوتبال ایران تبدیل کرده است. البته در 
این پرونده رضایى هم بى تقصیر نیست بلکه ترس 

وى از تست پزشکى و ایفمارك در نهایت کار را به 
روزهاى پایانى نقل و انتقاالت رساند.

رضایى که به خاطر مصدومیت 
مدیران اســتقالل تمایل 
زیادى براى اســتخدام 
او نداشــتند اکنــون به 

دنبال آن اســت تا با 
واسطه هاى فراوان 
خود را بــه یحیى 
گل محمدى لینک 
کند. هــر چند که 

چراغ ســبزهاى این بازیکن تا کنون با 
استقبال سرمربى پرســپولیس مواجه 
نشده است اما رضایى در جنگ قدرت 
با مدیران اســتقالل بــه دنبال اثبات 
خود اســت حتى برخى اخبار حکایت 
از آن دارد که کاوه با مبلغى بســیار 
کمتر از قرارداد استقالل حاضر است 
نیمکت نشین تیم پرسپولیس شود 

تا به مدیران استقالل ثابت کند که توانایى حضور در 
تیم هاى بزرگ را دارد.

رضایــى کــه اردیبهشــت ماه 
ســال 1396 قرارداد خود را با 
پرســپولیس نهایى کرده بود 
در نهایت به استقالل پیوست 
و یک فصل نیز در این تیم بود 

و بعد از آن به بلژیک رفت.

آبى پوشى که مشتاق بازى در پرسپولیس است

رحمان احمدى یک ســپاهانى واقعى اســت و در 
طول ســال هاى گذشــته همواره در خدمت این 
تیم اصفهانى بوده اســت. او دو فصل گذشته را در 
سپاهان به عنوان مربى حضور داشــت و اتفاقًا با 
وجود اینکه سپاهان نتوانســت به قهرمانى دست 
پیدا کند، روزهاى خوبى را ســپرى کرد. او حاال در 
بیرون از گود، به طور دقیــق بازى هاى تیمش را 
پیگیرى مى کند و امیدوار است که سپاهان در این 
فصل روزهاى بسیار خوبى را سپرى کند. او ظرفیت 

سپاهان را براى قهرمانى خوب توصیف مى کند.

چند هفتــه اى از بازى هاى لیگ 
برتر سپرى شده، پیگیر بازى ها 

هستى؟
بله، صددرصــد، البته زمان خوبى براى تماشــاى 
بازى ها دارم، بخصوص بازى هاى ســپاهان را به 

طور کامل و دقیق پیگیر هستم.
به نظر شــما بازى هاى سپاهان 

امیدوار کننده است؟
سبک بازى ســپاهان تغییر کرده است و به نظرم 
تا اینجاى کار سپاهان در دفاع خیلى خوب بوده و 
البته چشم به ضدحمله ها داشت و توانست با همین 
روش استقالل را از پیش رو بردارد. البته خب زمان 
مى برد تا تفکرات ســرمربى جدید در تیم جا بیفتد. 
این اتفاق هر چقدر زودتر رخ دهد به نفع ســپاهان

 خواهد بود.
پس بازى هــا رضایتبخش بوده 

است، اینطور نیست؟

حداقل نتیجه رضایتبخش بود. فکر مى کنم سپاهان 
بسیار حساب شده و شــمرده بازى مى کند و هنوز 
شــکل واقعى فوتبالش را نشــان نداده است. این 
تیم بى محابا بازى نمى کند و اجازه مى دهد که اول 
حریف حمله کند و در ضد حمله کار را تمام مى کند 
که این حتمًا همه فوتبال این فصل سپاهان نیست 
و در بازى هاى آتى شاید شکل واقعى فوتبالش را 
نشان دهد. سپاهان توانایى و پتانسیل خوبى دارد و 

دست سرمربى براى بازى در زمین باز است.
حتماً بــازى با اســتقالل براى 
ســپاهان یک اســتثنا بود که 
توانست با موفقیت سپرى کند، 

این بازى را چطور دیدى؟
سپاهان در این بازى توپ را به استقالل داد و نتیجه 
را از آن خود کرد. سرمربى سپاهان در رویارویى با 
استقالل، تفکراتش را خوب پیاده کرد و آنچه که در 
فکرش بود به بازیکنان انتقال داد و آنها هم در زمین 
خوب اجرا کردند و نتیجه آن برد برابر استقالل در 

آزادى بود.
طى ســال هاى گذشته سپاهان 
هفته هاى نخست را خوب نتیجه 
گرفته، اما در ادامه به مشــکل 
خورده و در نهایــت انتظارات را 
برآورده نکرده است، امسال این 

اتفاق باز رخ مى دهد؟
فکر نمى کنم، سبک بازى ســپاهان فرق کرده و 
هر سرمربى تفکرات خودش را دارد. فکر مى کنم 
تغییرات ایجاد شده در سپاهان مى تواند این تیم را 

به موفقیت برساند.
در خصوص بازگشت پیام نیازمند 
چه نظرى دارى؟ چه شــد که او 
رفت و یک گلر خارجى به خدمت 
گرفته شد و حاال مجدداً با حضور 
مظاهرى دوباره نیازمند بازگشته 

است.
از اول قرار بود که پیام نیازمند برگردد. خب در زمان 
محرم نویدکیا هم این صحبت شــده بود که پیام 
برگردد، ســال جام جهانى است و بازیکنان تالش 
مى کنند ایــن رویداد را از دســت ندهند. امیدوارم 
امسال دروازه سپاهان محکم تر از سال هاى گذشته 

باشد.
خودت جایى مشغول نشدى؟

هنوز نه، فعًال خانه نشین هستیم تا ببینیم در آینده 
چه پیش مى آید.

امیدوار به نمایش بهتر سپاهان در 
هفته هاى آینده هستى؟

در بازى هاى گذشته خوب کار کرده اند و اگر همین 
طور ادامه دهنــد مى توانند نتایج بهترى کســب 
کنند که خب ممکن اســت حتى بهتر هم شــوند. 
اما همه چیز بستگى به سرمربى دارد، اگر او بتواند 
تفکراتــش را درون زمین به اجرا بگــذارد به طور 
حتم نتایج بهترى خواهــد گرفت. من خودم خیلى 
به سپاهان امیدوار هستم و امیدوارم که هفته هاى 
آینده همچنان سپاهان نتایج خوبى را کسب کند. 
ادامه روند فعلى مى تواند ســپاهان و هوادارانش را 

امیدوارتر و با انگیزه بیشتر جلو ببرد.

مربى سابق گلرهاى سپاهان:

از اول قرار بود پیام برگردد

0یمکت مى دید، از ساعت 22:30 شنبه 
یوم د کویپ، یکى از مسابقات هفته

دکرد یویسه را مقابل ایمن برگزار 
4نست به برترى 4 بر صفر دست 
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7علیررضاجهانبخش که سال گذشته در 27 مسابقه لیگ
اردیویسه هلند چهار گل به ثمر رسانده
سه پاس گل داده بود، در دیدار مقاب
ایمن که چهارمین حضور تعویض

پیاپى اودر فصل جدیدبود، توانست
روىدو گل تاثیرگذارى داشته باش
وو آمادگى خود را براى رســیدن

تترکیب این تیم نشان بدهد.

آ. ا. ك آتن در حضور یکــى از دو بازیکن ایرانى اش با 
باخت مقابل وولوس به اولین شکست این فصل خود 

دست یافت.
در ادامه مســابقات هفته دوم فصل جدید سوپر لیگ 
یونان، تیم آ. ا. ك آتن در حالى که براى دومین بازى 
متوالى احسان حاج صفى را در ترکیب و میالد محمدى 
را جزو نفرات ذخیره داشت، از ساعت 23 شنبه شب در 
اســتادیوم گئورگیوس کاماراس مقابل وولوس یک 

امتیازى قرار گرفت.
یاران حاج صفى و محمدى پس از اینکه در نخستین 
بازى فصل 23-2022 ســوپر لیگ یونان به برترى 
مقابل المیا رسیده بودند، در دیدار با وولوس نتوانستند 

صاحب امتیاز شوند و نتیجه را واگذار کردند.
تیم فوتبال آ. ا. ك آتن در دومین مسابقه فصل مقابل 
وولوس با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا 3 امتیازى 
بماند و در رتبه سوم جدول سوپر لیگ یونان قرار بگیرد.

احسان حاج صفى، ملى پوش ایرانى آ. ا. ك آتن بعد از 
اینکه در دیدار اخیرشان حضور 90 دقیقه اى مقابل المیا 
داشت، در مسابقه برابر وولوس نیز تا پایان مسابقه در 

زمین بود.
میالد محمدى، دیگر مدافع چپ ایرانى آ. ا. ك آتن نیز 
پس از حضور تعویضى و کوتاه مدت در نخستین بازى 
فصل، در دیدار شنبه شب برابر وولوس فرصت حضور 

در زمین را به دست نیاورد و نیمکت نشین بود.

اولین باخت در کارنامه یاران حاج صفى و محمدى

جایگاه مهاجم تیم ملى ایران پس از چراغ سبز هادسون 
به لورکوزنى ها به خطر افتاد.

بایرلورکــوزن در چهارمین هفته بونــدس لیگا مقابل 
ماینتس قرار گرفت و باالخره طلســم نبردن لورکوزن 
شکسته شد و در این بازى با نتیجه 3 بر صفر به پیروزى 
رسید. لورکوزن در 3 بازى ابتدایى فصل به همراه سردار 
آزمون مهاجم ملى پوش کشــورمان  نتوانست امتیازى 

کسب کند و در تمام بازى ها مغلوب شد.
گل نزدن آزمون در نهایت باعث شد تا سیوان سرمربى 
لورکوزن شب گذشــته در بازى ماینتس ستاره ایرانى را 
کنار بگذارد و این بازیکن در دقایق پایانى بازى چند دقیقه 

اى وارد زمین شد.

در همین زمینه نشــریه «گاردین» انگلیــس خبر داد 
هادســون اودوى به بایرلورکوزن نزدیک شده است. به 
نظر مى رسد کالوم هادسون اودوى پس از رد دو پیشنهاد 
قرضى از باشگاه هاى لیگ برتر، آماده پیوستن قرضى از 

چلسى به بایر لورکوزن است.
هادسون اودوى 126 بازى براى چلسى انجام داده است، 
اما وینگر 21 ســاله از اوایل ماه مارس تاکنون به میدان 
نرفته است. مذاکرات براى انتقال به لورکوزن به خوبى 
پیش مى رود و انتظار مى رود این هفته قرارداد نهایى شود.
در صورت انتقال هافبک تهاجمى چلســى به لورکوزن 
جایگاه ســردار آزمون در ترکیب اصلــى تیم آلمانى به 

خطر مى افتد.

جایگاه آزمون در لورکوزن به خطر افتاد ــکوت وا داشت و هم کاوه رضایى 
رســالن را از اردوگاه آبى ها فرارى 
مدیران آبــى در زمینه عقد قرارداد 
ل در امضاى قرارداد با کاوه رضایى 
 متهم شــماره یک پرونده یکى از 
ال ایران تبدیل کرده است. البته در 
یى هم بى تقصیر نیست بلکه ترس 

کى و ایفمارك در نهایت کار را به 
قلو انتقاالت رساند.

مصدومیت  طر
الل تمایل 
ســتخدام 
نــون به

ت تا با 
وان
یى
ک

 که 
ى این بازیکن تا کنون با 
ى پرســپولیس مواجه 
در جنگ قدرت ضایى
قالل بــه دنبال اثبات 
ى برخى اخبار حکایت 
وه با مبلغى بســیار 
ستقالل حاضر است 
یم پرسپولیس شود 

تا به مدیران استقالل ثابت کند که توانایى حضور در 
تیم هاى بزرگ را دارد.

رضایــىکــه اردیبهشــت ماه 
6ســال 1396 قرارداد خود را با 
پرســپولیس نهایى کرده بود 
در نهایت به استقالل پیوست 
و یک فصل نیز در این تیم بود 

و بعد از آن به بلژیک رفت.

03

کاپ مسابقات جام جهانى در ادامه سفر به کشورهاى حاضر 
در رقابت هاى جام 2022 قطر روز دهم شهریور وارد تهران 
خواهد شد. مراســم رونمایى از این جام که براى اولین بار 
وارد تهران مى شود، ساعت 14 روز پنج شنبه دهم شهریور 
با حضور چهره هاى شــاخص فوتبال کشور و ملى پوشان 
ادوار گذشــته فوتبال ایران در جام هاى جهانى همچنین 
نمایندگان رسانه ها و با همکارى شهردارى تهران در سالن 

همایش هاى برج میالد برگزار مى شود.

زمان رونمایى از
 کاپ جام جهانى 

05

تیــم فوتبال پوشــکاش در ششــمین هفتــه از لیگ 
مجارســتان در خانه دبرســن به نتیجه تساوى یک بر 
یک دست یافت. باالز در دقیقه 21 گل نخست این بازى 
را براى دبرسن میزبان به ثمر رســاند. شهاب زاهدى 
که از دقیقه 75 براى پوشــکاش وارد زمین شده بود در 
دقیقه 88 گل تساوى تیمش را وارد دروازه حریف کرد. 
پوشکاش با شــش امتیاز در رده پنجم جدول 12 تیمى 

لیگ مجارستان جاى دارد.

زاهدى گل زد
 اما تیمش نبرد
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ساسان اکبرزاده
«امسال و در هفته دولت، 250 پروژه بزرگ و کوچک در 
شرکت توزیع برق استان اصفهان به ارزش 5 میلیارد تومان 

به بهره بردارى مى رسد.» 
مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در جمع 
خبرنگاران با گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان رجایى 
و باهنر ایــن مطلب را عنوان کرد و گفت: ما در شــرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان، 23 شهرستان را براى ایجاد 
برق پایدار، مدیریت مى کنیم و تبلور همه تالش ها گذر از 
پیک بار تابستان امسال بود و مجموعه افتتاحیه ها منجر 
به ایجاد برق پایدار شــده و توانستیم امسال آبرومندانه از 

آن عبور کنیم. 
حمید عالقمندان با قدردانــى از همکارى خوب و کمک 
صنایع به خصوص صمت و شرکت شهرك هاى صنعتى و 
مجموعه کشاورزى افزود: تا امروز در بخش هاى تجارى، 
ادارى، صنعتى و... ما خاموشى نداشتیم. البته در این راستا 
نباید از اطالع رســانى مطلوب روابط عمومى و اصحاب 
رسانه به راحتى گذشت. ضمن اینکه 78درصد مشترکین 
خانگى، الگوى مصرف را رعایت کرده و پاداش مناسبى 

را از آِن خود کردند و 22 درصد بقیــه برق را خارج از الگو 
مصرف کرده و با مصرف پله اى مواجه بودند. 

وى در خصوص مصرف برق ادارات در استان اصفهان هم 
گفت: خوشبختانه 85 درصد ادارات که باید مصرف خود 
را در پایان وقت ادارى کاهش مى دادند این امر را اجرایى 

کرده و امید است تا در طول سال این روند افزایش یابد. 
عالقمندان از افزایش تولید و توسعه نیروگاه خورشیدى 
پشت بامى در شرکت توزیع برق استان اصفهان خبر داد و 
گفت: در سال 1401، 18 مگاوات تولید نیروگاه پشت بام 
خورشیدى داشتیم که در سطح کشور اول بوده و امروز نیز 
20 نیروگاه خورشیدى در حال افتتاح داریم. این درحالى 
است که در راستاى فرهنگسازى در این زمینه قرار است 
حدود دو هزار نیروگاه خورشیدى که هر کدام 5 کیلووات 
است را پیگیرى کرده تا شرکت توزیع برق استان اصفهان 

در کشور پیشتاز باشد. 
وى خاطرنشــان کرد: از آغاز ســال جارى تاکنون براى 
180 هزار و 31 مشترك متقاضى برق، 324 میلیارد تومان 
هزینه شبکه و زیرساخت اجرا کرده و براى افزایش ضریب 
اطمینان، نگهدارى شــبکه و تبدیل شبکه هاى سیمى 

به کامل خودنگهدار تا امروز 722 شــبکه سیمى به کابل 
خودنگهدار تبدیل شده است. چرا که شبکه هاى سیمى 
باعث قطعى بــرق و خطرات احتمالى مى شــود و مورد 
سرقت قرار مى گرفت و با تعویض 10هزار کیلومتر از 18 
هزار کیلومتر شبکه سیمى به کابل هاى خودنگه دار، امید 
داریم تا سال 1402، همه شبکه سیمى به کابل خودنگه دار 

تبدیل شود. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در ادامه 
گفت: روســتاى حیران با 40 مشترك در فریدونشهر که 
برق آن با دیزل ژنراتور تأمین مى شد امروز به شبکه کشور 
با هزینه هفت میلیارد تومان متصل شد و امروز ما در هیچ 
روستایى در استان اصفهان که داراى کد باشد، خانه بدون 
برق نداریم. البته در وزارت نیرو در سال 97، روستاهاى زیر 

20 خانوار برق نداشتند. 
عالقمندان گفت: با همکارى شرکت شهرك هاى صنعتى، 
شهرك صنعتى نیستانک شهرستان نایین با احداث شبکه 

34 کیلومترى با 7/5 میلیارد تومان برقدار شد. 
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: امروز احداث خط دومداره 
در منطقه سمیرم در منطقه پادنا داریم که هفت کیلومتر آن 

انجام و بقیه نیز احداث شــده و امید داریم تا آذرماه سال 
جارى کل آن، که تأثیرگذار اســت به پایان برســد... این 
درحالى است که در سال گذشــته در شرکت توزیع برق 
استان اصفهان، 13 میلیارد تومان براى ایجاد زیرساخت ها 
در حوزه it و انفورماتیک هزینه شــده که در هفته دولت 
صورت گرفته و کنتور کلیه مشترکین دیماندى، فهام شده 
و 43 هزار کنتور فهام را در حال نصب و بهره بردارى داریم. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با بیان اینکه 
بخش کشاورزى همکارى بسیار مطلوبى با این شرکت 
داشــته افزود: با همکارى بخش کشاورزى، در پیک بار، 
چهار تا پنج ســاعت قطع برق چاه، موجب شــد تا بقیه 
ساعات استفاده از برق رایگان حساب شود که در این زمینه 

دو سوم کشاورزان همکارى مساعد داشته اند. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان از مطالبات 
این شرکت سخن به میان آورد و گفت: شرکت توزیع برق 
استان اصفهان مطالباتى هم از شهردارى ها، واحدهاى 
صنعتى و... دارد که جمعًا به حدود یکصد میلیارد تومان 
مى رسد که البته با شرایطى مى تواند به صورت تهاترى 

هم پرداخت شود. 
عالقمندان از تعــداد آموزش برخى افــراد براى جذب 
پیمانکاران احداث نیروگاه خورشــیدى گفت و اینکه ما 
امروز نیاز به جذب پیمانکار داریم تا در حوزه نیروگاه هاى 
خورشیدى فعالیت هاى اثربخشى انجام شود و ما نیز سعى 

داریم با آموزش افراد، این کار را تحقق بخشیم. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در پاسخ به 
سئوالى در مورد اینکه با خاموشى هاى شرکت توزیع در 
سطح استان، خساراتى به اموال مردم وارد شده است که 
معلوم نیست خسارات آنها را چه کسى باید پرداخت کند 
گفت: وزارت نیرو بخش بیمه اى دارد تا بتواند بخشى از این 
خسارات را بازپرداخت کند و ما نیز این بیمه ها را به مردم 

معرفى مى کنیم. 
عالقمندان در مورد شایعه صادرات برق به دیگر کشورها 
هم گفت: ما شــرکت مدیریت برق ایران داریم که کل 

صادرات و واردات برق را انجام مى دهد و معموًال میزان 
واردات برق بیشتر از صادرات مى باشــد. البته اولویت با 
تأمین برق استان است، ضمن اینکه تولید ما در کشور 9 

درصد و مصرف نیز به همین میزان است. 
وى در خصوص ســرقت از شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: میزان سرقت از شرکت توزیع برق استان 
اصفهان در ســال 99 به اوج رســید که ماهیانه حدود 
500 تا 700 میلیون تومان بود ولى خوشبختانه با انجام 
فعالیت هاى مؤثر و مکانیزم هاى الکترونیکى توانستیم 
میزان سرقت از ترانس ها را به میزان 50 درصد کاهش 

داده و سرقت سیم ها هم به همین میزان کاهش یابد. 
■■■

معاون مشــترکین شرکت توزیع برق اســتان اصفهان 
نیز گفت: شــرکت توزیع برق استان اصفهان، چهارمین 
شرکت توزیع در بین شــرکت هاى توزیع از نظر انرژى 
در کشور مى باشد و در سال گذشته ما با 11هزار کیلووات 
بیشترین فروش انرژى را داشتیم و در سال جارى نیز 2 
درصد رشــد انرژى داریم و در حقیقت مدیریت مصرف 

جواب داده است. 
جعفر بحرینى با بیان اینکه مشوق هایى براى مشترکین 
خانگى، صنعتى و کشــاورزى در نظر گرفته شده گفت: 
ما برنامه هاى بســیار مختلفى براى مشترکین صنعتى 
و کشاورزى و... و تشویق آنها داشــته و در این راستا به 
مشــترکین خانگى 30 میلیارد تومان تشویقى پرداخت 
نمودیم و ساختار تعرفه هاى خانگى به صورت پله اى است. 
وى این را هــم گفت که میزان محاســبه براى مناطق 
گرمسیرى و سردسیرى در استان اصفهان تفاوت داشته و 
ما سه دسته الگوى مصرف داریم که میزان تعرفه کاشان 
و آران و بیدگل، خور و بیابانک و بقیه شهرستان ها با هم 

تفاوت دارد. 
معاون مشترکین شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: 
ارائه خدمات غیرحضورى از سال 95 با ایجاد مرکز سمیع 
به شماره 37121 که از 7/5 صبح تا 9 شب پاسخگوست 

آغاز شــد و روزانه پنج  هزار تماس تلفنى با مرکز سمیع 
صورت مى گیرد که 60 درصد آن فقط مشــاوره است و 
منجر به ثبت سفارش نمى شود و برنامه داریم تا مراحل 
فرایند ها از ابتدا تا انتها به صورت غیرحضورى انجام شود 
و از سال گذشته هم اقداماتى در این راستا در حال انجام 

بوده و هست. 
بحرینى تأکید کرد: 78 درصد مشــترکین ما در بخش 

خانگى خوش  مصرف هستند. 
■■■

معاون بهره بردارى شرکت توزیع برق استان اصفهان هم 
گفت: باتوجه به اینکه هر ساله تعرفه ها افزایش مى یابد 
کلیه مشــترکین مى توانند با اســتفاده از نیروگاه هاى 

خورشیدى زیر 10 مگاوات پشت بام بهره  گیرند. 
محمد استکى اظهار امیدوارى کرد که در شرکت توزیع 
برق استان اصفهان در راســتاى فعالیت هاى اثربخش 
خود، برق پایدار را براى همه مشــترکین بیش از پیش 

فراهم سازد. 
■■■

معاون برنامه ریزى شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز 
گفت: شرکت توزیع برق استان اصفهان وظیفه تأمین برق 
پایدار براى 1/5 میلیون مشترك در سطح 23 شهرستان، 
93 شهر و 1321 روستا با 40 هزار کیلومتر شبکه برق فشار 

ضعیف و... را دارد. 
رســول روســتایى افزود: ما یک برنامه راهبردى براى 
ســال 1405 تدوین کرده ایم که انجــام کامل خدمات 
غیرحضورى در آن پیش بینى شده است. همچنین تلفن 
121 حوادث و مشکالت شبکه را ثبت و پیگیرى کرده و 
اپلیکیشن «برق من» هم در سطح کشور فعال مى باشد. 

وى ادامه داد: در برنامه راهبردى اول ســعى داشــته ایم 
میزان خاموشى از 700 ســاعت در سال به 200 ساعت 
برسد و ســعى داریم این میزان در ســال 1405 به 40 
دقیقه برسد. همچنین میزان تلفات از 7درصد به 5درصد

 برسد. 

بهره بردارى از 250 پروژه در شرکت توزیع برق استان اصفهان 

بخشودگی ۶ درصد دیرکرد تسهیالتی که به صورت نقدی تسویه می گردند.
بانک کشاورزی استان اصفهان به مناسبت هفته دولت ۶ درصد جریمه دیرکرد کلیه تسهیالتی که به صورت نقدی تسویه شوند 

را می بخشد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان، کلیه شــعب این بانک به مناسبت نکوداشت هفته 

دولت نسبت به بخشودگی ۶ درصد جریمه دیرکرد تسهیالتی که به صورت نقدی تسویه شوند اقدام می نمایند.
مشــتریان محترم بانک کشــاورزی مــی توانند بــرای بهره منــدی از خدمــات ویژه هفته دولت شــامل بخشــودگی ۶ درصــد جرائم 
تأخیرتسهیالت مشتریان این بانک و همچنین دریافت تسهیالت ازدواج متقاضیانی که پرونده آنها آماده پرداخت می باشد حداکثر 

تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ به شعب بانک کشاورزی استان اصفهان مراجعه نمایند.

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت  صنایع شیمیایى پلیمر ایران سهامى 
خاص دعوت مى شود در جلســه مجمع عمومى عادى که رأس ساعت 11 صبح 
مورخ 1401/06/21 به آدرس بوستان سعدى جنب بانک کشاورزى به کدپستى 

8175656771 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: مجمع عمومى عادى ساعت 11 صبح مورخ 1401/06/21 

انتخاب مدیران 
انتخاب بازرسان 

روزنامه کثیراالنتشار 
هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت شرکت صنایع شیمیایى پلیمر ایران 
سهامى خاص ثبت به شماره 8933 شناسه ملى 

10260300242

مدیرکل امور عشایر اصفهان از آغاز بهره بردارى هفت طرح مرتبط با عشایر در این استان 
به مناسبت هفته دولت خبر داد.

مختار اسفندیارى اظهارداشت: تامین آب شرب عشــایر، احداث جایگاه گاز، ساخت و 
بازگشایى و زیرســازى جاده، احداث پل و احداث ابنیه و دیوار حایل جاده و احداث، زیر 
سازى  و ابنیه فنى این طرح ها را شامل مى شــود.وى ادامه داد: 6 روستا و یک شهر در
 شهرستان هاى جرقویه، فریدونشهر، چادگان و سمیرم محل اجراى پروژه ها خواهد بود.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان خاطرنشــان کرد: افزون بر 4.6 میلیارد تومان براى 

پروژه هاى فوق هزینه شده و اشتغال زایى مستقیم و غیرمستقیم بیش از 570 نفر را  به 
همراه داشته است.

اسفندیارى تصریح کرد: در قالب طرح هاى مورد اشــاره 350 متر مکعب آب تامین آب 
آشامیدنى عشایر انجام خواهد شــد و پنج کیلومتر احداث و بازگشایى وزیر سازى جاده 

انجام مى گیرد.
وى اظهارداشت: همچنین احداث، زیرسازى و ابنیه فنى و احداث دیوار حائل در مجموع 

به طول 32 کیلومتر و احداث یک دهنه پل انجام خواهد شد. 

آغاز بهره بردارى از 7 طرح عشایرى در استان اصفهان 

مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان گفت: ساالنه 10 هزار واحد مسکونى روستایى در 
استان اصفهان مقاوم سازى یا ساخته مى شود.

غالمحسین خانى در حاشیه جلسه بررسى صدور سند واحدهاى مسکونى شهر گلشهر، 
اظهار کرد: امروز تعیین تکلیف زمین هاى بنیاد مسکن، و نحوه واگذارى سند به متقاضیان 
بررسى و مقرر شد زمین هایى که بنیاد مسکن واگذار کرده، مالکان آن براى دریافت سند 
مالکیت خود به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه کنند.وى افزود: سند بخشى از زمین هاى 
گلشهر باید بر اساس بخشنامه بنیاد مسکن صادر شــود، که با توجه به ابهامات موجود؛ 
پیگیرى هایى با دفتر مرکزى بنیاد مسکن تهران انجام مى دهیم تا مصوبه آن به نفع مردم 
گلشهر تصویب شودمدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان گفت: بنیاد مسکن در روستاها از 
محل اعتبارات تملک دارایى استان و ملى طرح هادى را اجرا، و همچنین براى مقاوم سازى 

و ساخت واحد مسکونى روستایى نیز تسهیالت کم بهره پرداخت مى کند.
وى ادامه داد: از سال 1384 تاکنون؛ ساالنه 10 هزار واحد مسکونى روستایى در استان 
اصفهان با استفاده از تسهیالت مقاوم سازى مى شــود؛ امسال تسهیالت 100 میلیون 
تومانى کم بهره براى ساخت واحدهاى مسکونى در روستاها و شهرهاى زیر 25 هزار نفر 
پرداخت مى شود، افزایش سقف تسهیالت تا 200 میلیون تومان نیز وعده داده شده است.

خانى تصریح کرد: اراضى در اختیار دولت بر عهده راه و شهرسازى است، بنیاد مسکن تنها 
پیگیر واگذارى مسکن است، پالك هاى طرح ملى مسکن در گلپایگان به متقاضیان واگذار 

شده است؛ هر پالك براى سه نفر است.
وى یادآور شد: براى صدور سند زمین هاى گلشهر، باید از طریق تهران پیگیرى کنیم، در 

نهایت تا یک ماه آینده نتیجه آن به فرماندارى گلپایگان اعالم خواهد شد.

مقاوم سازى ساالنه 10 هزار  واحد مسکونى در  اصفهان


