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وام ازدواج 
در بن بست سالیق

پیاده روی خاکی طوقچی 

۳

۳

قاچاقی های مجازی 

گلرنگ، الگوی کشت 
اصفهان را اصالح می کند

۳

       

کره گیاهی بهتر 
است یا حیوانی؟

متالشى شدن 90 سازمان جرم در اصفهان
۶

آن روی سکه 
مسافرکشی

مسافرکشى یکى از در دســترس ترین شغل ها براى 
ایرانى ها محسوب مى شود. بعد از همه گیرى کرونا 
و از دست رفتن بسیارى از مشــاغل، خیلى ها شغل 
مسافرکشــى را انتخاب کردند؛ کسانى که اکثرشان 
جذب اســنپ تا تپسى شــدند و یا به شکل شخصى 
کار مى کنند، رانندگانى کــه گاه ادعا مى کنند دکتر و 
مهندس هستند و در این میان خیلى ها تصور مى کنند 

این شغل درآمدزاست. 
مســافرکش ها در بهترین حالت حدود 6 تا 7  میلیون 
تومان در ماه درآمد دارند که البته یک  چهارم آن یعنى 

چیزى حدود یک تا دو میلیون تومان ...

تکاپو براى سهم تکاپو براى سهم 1111 درصدى درصدى
۳

رئیس پلیس آگاهى استان: 10 درصد از سازمان هاى جرم متالشى شده را باندهاى سرقت همراه با خشونت تشکیل مى دهند 

شکست فرهاد در جام حذفی
در جام حذفى امارات، اتحاد کلبا با هدایت سرمربى سابق 
اســتقالل به مصاف الوحده رفت و با شکســت 2 بر یک 
مواجه شد. گل هاى الوحده را تاگلیابه 56 (پنالتى) و پیتزى 
58 به ثمر رساندند و تک گل اتحاد کلبا در دقیقه 92 از روى 

نقطه پنالتى توسط امالپا به ثبت رسید...

۸

در صفحه۲  بخوانید

در صفحه 

شغلی که این روزها جذابیت زیادی شغلی که این روزها جذابیت زیادی 

پیدا کرده استپیدا کرده است

برگزاری آیین کلنگزنی

 و بهره برداری از 

پروژه های منطقه ۱۰ 

شهرداری اصفهان

۵

موافقت یحیی برای موافقت یحیی برای 
بازگشت مهاجم فصل بازگشت مهاجم فصل 

کره گیاهى یا مارگارین به کره اى گفته مى شــود که از روغن 
گیاهى تهیه شــود. مارگارین از نظر 

ظاهرى شبیه کره لبنى 
است ولى پایه آن شیر 

نیست...

چشم باالنشین ها به فوالدشهر
ذوب آهن- استقالل، فردا در اصفهانذوب آهن- استقالل، فردا در اصفهان
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۷

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مدیرکل مدیریت بحران استانداری 

هشدار داد؛هشدار داد؛

تعداد روزهای پاک اصفهانتعداد روزهای پاک اصفهان    
۶همچنان صفرهمچنان صفر

بازار تنباکو در اختیار فعاالن زیرزمینی است صادرات تخم مرغ های اصفهان به ۳ کشورجهان نما شارژرهاى آیفون تغییر مى کند استان بوى بد دهان و سرگیجه عالیم این بیمارى است تکنولوژی سالمت

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت نامفر ( سهامى خاص)به شماره ثبت1330 و 
شناسه ملى10260180231دعوت به عمل مى آید. که در جلسه مجمع عمومى فوق العاده 
به تاریخ 1401/08/04 راس ساعت 9 صبح و مجمع عمومى عادى به تاریخ1401/08/04 
راس ساعت 10صبح در محل اصفهان - خیابان میر - مقابل داروخانه نقش جهان - کوچه 
هزار دستان - پالك 35596کدپستى8164635596 تشکیل مى گردد حضور به هم 

رسانید.
دستورجلسه : مجمع عمومى فوق العاده ساعت 9 صبح (اصالح ماده 37 اساسنامه)

مجمع عمومى عادى ساعت 10 صبح : 1-انتخاب مدیران 2-انتخاب بازرسان 3-انتخاب 
روزنامه کثیراالنتشار4- تصویب تراز نامه حساب سود وزیان 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده

شرکت نامفر ( سهامی خاص) به شماره ثبت۱۳۳۰ و شناسه 

ملی۱۰۲۶۰۱۸۰۲۳۱

هیات مدیرههیات مدیره

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد نســبت به برگزاري مناقصه عمومی ذیل از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  اقدام نماید:

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی

 م.الف: ۱۳۹۲۲۲۸

شركتشركت عمران شهر جدید عمران شهر جدید مجلسی مجلسی

نوبت دوم

مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوان 
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه
شرایط شرکت در مناقصه(ریال)

2001001397000010
تهیه و اجراى آسفالت 
متفرقه سطح شهر 

جدید مجلسى بصورت 
70 درصد تهاتر

000ر000ر070ر84
فهرست بهاء راه و باند 

سال 1401 
مدت قرارداد: 12 ماه

000ر000ر210ر4
بصورت ضمانتنامه بانکى

شخصیت حقوقی داراي 
حداقل پایه 5 در رشته راه و باند

- تاریخ انتشار مناقصه درسامانه مذکور: 1401/07/19  
-  شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسامانه :  حداکثرتا ساعت00/ 14 روز سه شنبه مورخ 1401/07/26

-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات :  حداکثرتا ساعت00/ 14روز شنبه مورخ 1401/08/07
- زمان بازگشائی پاکات: ساعت 10/00صبح روز یکشنبه  مورخ 1401/08/08

 -  نشانی کارفرما : اصفهان- کیلومتر20 جاده  مبارکه  بروجن -  شهر جدید  مجلسی - بلوار ارم  شرکت عمران مجلسی              
تلفن:03152472733                           دورنگار52472214-031                             کد پستی86316-45775     

WWW.majlesi.ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسی

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد اماکن ذیل را براى 
مدت یک سال به اشخاص واجد  صالحیت  بصورت مجزا واگذار نماید

1.مصالح فروشى واقع در خیابان ولیعصر جنب مجتمع هاى مسکونى معراج  
2.کارواش خودروهاى سبک واقع در خیابان دانشگاه سه راه توحید جنب گلخانه 

ارتش
 متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز شنبه مورخه 

1401/07/23 به مدت یک هفته در ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. کنت. 
جهت هماهنگى و کســب اطالعات بیشتر با شــماره هاى 03136291982 
و09130859611 ( عنایت مولویان) و 09137106775(محمد عباســى) تماس 

حاصل نمایید.

آگهی مزایده

مرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا اصفهانمرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا اصفهان

ن رو ز و مى ش کره اى گفته ین به
رنظر مارگارین از 
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مسافرکش
ایرانى ه
و از دست
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مهندس
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۷

۳

سالروز والدت حضرت رسول اكرم (ص) و والدت حضرت امام صادق (ع)  مبارک باد

صنعت گردشگری استان معطل سرمایه گذاران استصنعت گردشگری استان معطل سرمایه گذاران است
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فروش 3000 میلیاردى
خودرو در مزایده 

آخرین وضعیت
صدور کارت سوخت 

خبرخوان
مهران به مهران نمى رسد

  ایران آرت |قدیر کاشــانى، تهیه کننده 
برنامه «دورهمى» درباره سریال جدید مهران 
مدیرى خبر تازه اى منتشر کرد. او درباره ساخت 
ســریال جدید مهران مدیرى در فضاى شبکه 
نمایش خانگــى و حتى گمانه زنــى برخى از 
بازیگران، گفت: ســریال جدید مهران مدیرى 
براى پلت فرم نماوا ســاخته مى شــود. نام این 
سریال که در نگارش متن به سر مى برد، «زالو» 
اســت. خبرهایى نســبت به حضور برخى از 
هنرمندان از جمله مهران غفوریان مطرح شده 
است که صحت ندارد. این سریال بازگشت آقاى 

مدیرى به فضاى کامًال طنز خواهد بود. 

احسان کرمى رفت
  مووى مگ | احسان کرمى، مجرى 
سابق صدا و ســیما به شبکه «منوتو» پیوست. 
وى اعالم کــرد که تا هفته گذشــته هم فکر 
نمى کرده که قرار باشــد در این شبکه حضور 
داشته باشد. کرمى یکى از پرکارترین مجریان
 سال هاى گذشته تلویزیون بود که بعدها تبدیل 
به منتقد این رسانه شد. وى در سال هاى اخیر 
یکى از مجریان ثابت جشنواره فیلم فجر بوده 
است. احسان کرمى مجرى برنامه «خنداننده 
شو» در برنامه «خندوانه» و «زنده رود» بود و 
همچنین به خوانندگى هم پرداخته است. او در 
تئاتر و سینما هم حضور داشته و «در شب هاى 
مافیا»، «شــبکه مخفى زنان»، سریال «هم 

گناه» و... بازى کرده است.

ماجراى خودکشى در ایالم
دادستان ایالم جزئیات خودکشى    مهر |
دختــر جــوان در این شــهر را اعــالم کرد. 
عبدالوهاب بخشــنده گفت: دختر خانمى که 
دوشنبه شب در شهر ایالم اقدام به خودکشى 
کرده و جان باخته است هیچ گونه سابقه کیفرى 
و امنیتى نداشته است. بررسى ها نشان مى دهد 
که متوفیه داراى سابقه بیمارى روانى بوده است؛ 
وى در اسفند ماه سال گذشــته نیز متأسفانه با 
مصرف قــرص اقدام به خودکشــى (ناموفق) 
کرده بود و ماجراى خودکشــى این دختر خانم 

هیچ ارتباطى با اعتراضات اخیر نداشته و ندارد.

دستور عزل 2 مدیر 
ایران ایر  

  تسنیم |مدیرکل بازرســى، مدیریت 
عملکــرد و حقــوق شــهروندان وزارت راه و 
شهرســازى از اجرایى شدن دســتور عزل دو 
مدیر هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران خبر 
داد. حسین مذنب با اشــاره به ایجاد صف هاى 
طوالنى خرید حضورى بلیت پروازهاى اربعین،  
ادامه داد: اصًال فروش حضورى بلیت پروازهاى 
اربعین نداشــته ایم و ایران ایر نباید این کار را 
انجام مــى داد. مردم از این گالیه داشــتند که 
با وجود اینکه 17 ســاعت در صف خرید بلیت 
بودند اما در نهایت به آنها گفته شد «بروید فردا 
بیایید.»، فردا هم مى گفتنــد «امکان فروش 

بلیت وجود ندارد» !

دستگیرى ها در 
شهردارى همدان

  ایسنا | سرپرســت مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شــهردارى همدان اظهار کرد: 
تعدادى از پرســنل متخلف شهردارى همدان 
توسط اداره اطالعات دســتگیر شده و پرونده 
ایشان در دست رسیدگى اســت. محمدجواد 
زارعى تصریح کرد: از علت دستگیرى و اتهامات 
وارد شده به این افراد اطالعاتى در دست نداریم 
اما با کامل شدن روند تحقیقات و مراحل قضایى 
اطالعات تکمیلى متعاقبًا اعالم مى شود.گفتنى 
است در سال 97 نیز 15 نفر از پرسنل شهردارى 
منطقه 4 همدان به اتهام اخذ رشوه و جعل اسناد 

دستگیر شدند.

رژیم صهیونیستى
میثاق نمى فهمد

رئیس جمهور طى سخنانى در افتتاحیه    انتخاب |
کنفرانس وحدت اسالمى تصریح کرد: آنهایى که فکر 
مى کردند راه نجات فلسطین در میزهاى مذاکره، سخن 
گفتن و نشستن با کسانى اســت که منطق سرشان 
نمى شود، اشــتباه کردند و دیدند که جریان سازش با 
صهیونیست ها شکست خورد و جریان مقاومت پیروز 
شد. قراردادها و مذاکرات متعددى در موضوع فلسطین 
با صهیونیست ها به امضا رسید اما نتیجه اى براى ملت 
مظلوم فلسطین نداشت؛ مگر رژیم صهیونیستى میثاق 
و پیمان مى فهمد؟ اگر مى فهمیدند به پیمانشان وفادار 

بودند.

توییت خاص آقاى وزیر 
عزت ا... ضرغامى، وزیر میراث فرهنگى    انتخاب|
در توییتى نوشــت: مدتى پیش در مورد ســتاد امربه 
معروف توییت زدم و مورد گالیه قرار گرفتم، که چرا 
این نهاد مقدس را تضعیف مى کنم! او ادامه داد: امروز 
که ظاهراً همه آن دوستان به همین نتیجه رسیده اند، 
مى گویم: «باباجون! مــردم اگر نخوان امربه معروف 

بشن کیو باید ببینن؟!»

سطل ها بر مى گردند؟!
  روزنامه شرق |ســطل زباله در تهــران به 
موضوع امنیتى تبدیل شــده و قرار است پس از پایان 
اعتراضات به جایگاه خود بازگردد. از نظر مســئوالن 
شهرى تهران این سطل ها هزینه گزافى دارند و براى 
اینکه از آسیب به سرمایه هاى کشور جلوگیرى شود، 
جمع آورى شــده اند. منظره هایى که در ســطح شهر 
تهران مى بینیم، آشــغال ها در کنار خیابان و جوى ها 
ریخته شده و به نظر مى رســد حاال که سطلى در کار 
نیست، مسئوالن حتى قصد تمیزکردن تهران را ندارند.

تهدید «ایران» 
  روزنامه ایران |در هفته هاى اخیر و همزمان 
با بروز اغتشاشات و آشــوب ها در کشور، رسانه هاى 
ضدانقالب با تبلیغات گسترده خواهان ارسال فیلم از 
صحنه هاى آشوب ها و اغتشاشــات شدند. در همین 
راستا برخى افراد تصاویر گوناگونى را ارسال کردند که 
این تصاویر به گونه اى از سوى رسانه هاى ضدانقالب 
به کار برده مى شد که بتوانند پروژه رسانه اى خود علیه 
جمهورى اسالمى را پیش ببرند.  براى همین قرار است 
نهادهاى مربوطه به صورت ویژه این مسئله را در دستور 
کار قرار دهند تا ضمن شناسایى این افراد، برخوردهاى 

الزم صورت بگیرد. 

درس هاى انتخابات 1400
تجربــه   ،1400   روزنامه کیهان |در 
«ریاســت جمهورى محمود احمدى نــژاد» فراروى 
دوطرف خط انقالب و مقابــل آن و واجد درس هاى 
متفاوتى براى دوطرف این خط بــود. درس آن براى 
رئیس جمهور رئیسى و نیروهایى که به او رأى دادند، 
استوار ماندن در چارچوب اهداف انقالب اسالمى و عدم 
میل به انحراف بود و درس آن براى مخالفان خارجى و 
داخلى انقالب اسالمى این بود که موفقیت اقتصادى 
دولت ظرفیت هاى ملت ایران حــول محور انقالب 

اسالمى و نظام برآمده از آن را به صحنه مى آورد. 

 سلبریتى ها را ببرید روضه 
بــه  دادن  کار    روزنامه رسالت| آزادِى 
سلبریتى ها و بستن قراردادهاى میلیاردى با آنها کافى 
نیســت؛ در کنار این باید نمک گیرشان کرد. مثًال روز 
راهپیمایى 22 بهمن که مى شود، مى طلبد که مسئولین 
با نامه اى رســمى از چند ســلبریتى شاخص دعوت 
کنند...  کًال جاى سلبریتى ها در مراسم رحلت حضرت 
امام(ره)، روضه ها و سخنرانى ها و مراسم رسمى مثل 
نماز جمعه و خیلى جاهاى دیگر خالى است... مى طلبد 
نظام سلبریتى هایش را به تور انقالب گردى ببرد. یکى 
راهیان نور است، یکى هم اربعین. هزارتا تور دیگر هم 

مى شود تعریف کرد.

به گفته دادستان تهران در مزایده سازمان جمع آورى 
اموال تملیکى 973 دستگاه خودرو به فروش رفت که 
ارزش مالى آن 3000 میلیارد تومان است. على صالحى 
بیان کرد: خودروهایى که ســال ها در انبارهاى بنادر، 
گمرکات و ســازمان جمع آورى اموال تملیکى چندین 
استان در وضعیت نامناســبى نگهدارى مى شدند، پس 
از سفر رئیس قوه قضاییه به اســتان بوشهر و مشاهده 
وضعیت این خودروها، تعیین تکلیف شدند. وى افزود: 
جلسات متعددى در این رابطه برگزار شد که در نهایت 
982 دستگاه خودرو که سال ها در انبارها وجود داشتند و 
در معرض تخریب بودند، تعیین تکلیف شدند. دادستان 

عمومى و انقالب تهــران با بیان اینکــه در برگزارى 
مزایده اى که در تاریخ هفتم مهرماه امســال آغاز شد، 
پس از بازگشــایى پاکت هاى مزایده بیش از 13 هزار 
نفر در آن شــرکت کردند، اظهار کــرد: در این مزایده 
973 دســتگاه خودرو به فروش رفت که ارزش مالى 
آن 3  هزار میلیارد تومان است. وى با بیان اینکه مزایده 
انجام شده بزرگ  ترین مزایده تاریخ سازمان جمع آورى 
اموال تملیکى بود که برگزار شد، گفت: در این مزایده 
خودروهایى که در معرض تضییع بودند، تعیین تکلیف 
شدند و هماهنگى هاى الزم براى شماره گذارى پالك 

این خودروها انجام شده است.

مدیر ســامانه هوشمند ســوخت شــرکت ملى پخش 
فراورده هاى نفتــى گفت: در ســال 1401 بیش از یک 
میلیون و 300 هزار کارت سوخت تولید و تحویل مالکین 
خودروها شده که از این تعداد 800 هزار کارت مربوط به 
درخواست هاى المثنى سال گذشــته بوده است. محمد 
صادقى بــا بیان اینکه صدور و تحویل کارت هوشــمند 
ســوخت تا قبل از رخداد آبان ماه 1400 بدون وقفه و در 
بازه زمانى حدود 40 روزه انجام مى  شد، گفت: لیکن پس 
از رخداد ذکر شده و به دلیل قطعى سرویس  هاى سامانه 
هوشمند سوخت و عدم ارتباط سامانه سوخت با نهادهاى 
برون ســازمانى، کارت هوشمند ســوخت خودروهاى 

شخصى با تأخیر در حال صدور است. به گفته وى تاکنون 
تولید و توزیع کارت ســوخت براى کلیه درخواست هاى 
کارت هوشــمند ســوخت المثنى که تا نیمه خرداد ماه 
سال جارى ثبت شده اند، انجام پذیرفته است. وى گفت: 
اقدامات و عقــد قرارداد جهت تأ میــن کارت خام انجام 
پذیرفته است و پس از تحویل صدرو کارت هاى باقیمانده 
به ســرعت انجام مى پذیرد. صادقى ادامه داد: سهمیه 
سوخت خودروهاى شخصى به میزان 9 ماه معادل 540 
لیتر روى کارت هاى سوخت قابل ذخیره سازى است. لذا 
سهمیه سوخت مزبور پس از صدور کارت جدید به صورت 

یکجا به کارت سوخت  واریز مى  شود.

الدن ایرانمنش
مسافرکشى یکى از در دسترس ترین شغل ها براى 
ایرانى ها محسوب مى شود. بعد از همه گیرى کرونا 
و از دست رفتن بسیارى از مشــاغل، خیلى ها شغل 
مسافرکشــى را انتخاب کردند؛ کسانى که اکثرشان 
جذب اســنپ تا تپسى شــدند و یا به شکل شخصى 
کار مى کنند، رانندگانى که گاه ادعا مى کنند دکتر و 
مهندس هستند و در این میان خیلى ها تصور مى کنند 

این شغل درآمدزاست. 
مسافرکش ها در بهترین حالت حدود 6 تا 7  میلیون 
تومان در مــاه درآمد دارند که البتــه یک  چهارم آن 
یعنى چیزى حــدود یک تا دو میلیــون تومان بابت 
ســوخت و اســتهالك خودرو، بیمه، جریمه و سایر 
هزینه هایشــان مى پردازند و درنهایت چیزى حدود 
4 تا 4 و نیم میلیون تومان برایشــان مى ماند.  اما از 
سوى دیگر ســروکله زدن با شخصیت هاى متفاوت، 
رانندگى طوالنى، زانو درد و کمر درد و بیمارى هاى 
تنفسى شایع ترین گرفتارى راننده هاى تاکسى است.

مسافرکشى شــغل ساده و در دســترس و آسانى به 
نظر مى آیــد که خودت آدم خودت هســتى و نیازى 
ندارى معطل آگهى اســتخدام و مصاحبه و کارفرما 
بشوى. ســرمایه چندانى هم نمى خواهد. همه اینها 
مسافرکشى را به نخستین و ســر راست ترین گزینه 
شــغلى براى ایرانى ها تبدیل مى کنــد، اما این تمام 

واقعیت نیست.
رانندگان تاکســى مى گویند اگر درآمدمان زیاد هم 
باشد، چون روزانه آن را دریافت و خرج خانه مى کنیم، 
درواقع چیزى برایمــان باقى نمى مانــد. از طرفى 
مسافرکش  ها بعد از آمدن اسنپ و تپسى حاال شرایط 
کار برایشان سخت تر هم شــده و براى اینکه بتوانند 
خودروى خود را از مسافر پر کنند، این روز ها مجبورند 

به آب و آتش بزنند.
اما این موضوع چندان هم باب میل رانندگان آنالین 
نیست؛ گرچه آنها ابتدا با شــعارهاى زیبا و جمالت 
فریبنده مثل «روز و ساعت کاریتان را خودتان انتخاب 

کنید. درآمد میلیونى در انتظار شماست! کسب درآمد 
در این شغل به معناى از دست رفتن فرصت فراغت و 
لذت بردن از زندگى نیست»! روبه رو مى شوند اما در 

عمل چنین چیزى نیست.
حدود ده سال است که تاکسى هاى اینترنتى در ایران 
شروع به فعالیت کرده اند. اولین مورد آنها اسنپ بود 
که اکنون به بزرگ ترین سامانه هوشمند حمل و نقل 
در ایران تبدیل شده است. موفقیت اسنپ، بیشتر در 
کالنشهرها بوده است. بیشتر شهرستان هاى کوچک 
هنوز چنین سامانه اى را در حمل و نقل عمومى ندارند. 
اما به جاى آن شرکت ها و ســامانه هاى مشابهى در 
شهرهاى کوچک شروع به فعالیت کرده اند، از جمله، 

تپسى و ماکسیم.

 سوار بر موج بیکارى
دلیل اصلى رشد فعالیت این تاکسى ها اضافه شدن به 
آمارهاى رسمى جمیعت بیکار در کشور بود؛ بیکارانى 
که به گفته خودشــان گرچه این میزان کار همسو با 
هزینه هایشان نیست اما به دالیل مختلف مجبورند 

این شغل را زمین نگذارند.
اصغر معلمى اســت که در این تاکسى هاى اینترنتى 
هم کار مى کنــد. به گفته خودش قبًال که مدرســه 
مجازى بود بیشتر وقت داشت اما االن بعد از تدریس 
مى رود خانه، ناهار مى خورد و مــى زند بیرون: «تا 
نزدیک غروب مسافرکشى مى کنم. واقعیتش دیگر 
همه مى دانند از روى اجبار دارم چنین کارى مى کنم. 
االن من فقط خرج سه نفر را بر عهده دارم، دو جا هم 
کار مى کنم و نمى رسم. واقعًا نمى دانم کسانى که پر 

جمعیت تر هستند چه مى کنند.» 
ثبت نام براى رانندگان دردســر خاصى ندارد. تنها 
کافى اســت مدرك هاى شناسایى خود و ماشینشان 
را اســکن کنند. اما از همان آغاز ثبت نام، شــاخ و 
شانه هاى شــرکت ها براى رانندگان آغاز مى شود. 
تاکســى هاى اینترنى که در ایران فعالیت خود را با 
درصد کمیسیون کمترى به نسبت نمونه هاى جهانى 

شــروع کرده اند و از جبر مربوط به بیکارى استفاده 
مى کنند.

دوئل بر سر مسافر
بازار رانندگان تاکســى و مسافرکش ها چندان خوب 
نیست و دست باالى دســت بسیار است. على راننده 
تاکسى مى گوید: «قیمت تاکسى بیشتر از خودروى 
شخصى است، به همین دلیل بسیارى توان خرید آن 
را ندارند. از طرفى باید توجه داشت که مسافرکشى 
شغل اصلى بسیارى از افراد نیست و بعد از اتمام پایان 
کار ناچارند چند ساعتى را در خیابان ها چرخى بزنند 
تا بتوانند بخشــى از هزینه هاى زندگى خود را از این 

محل تأمین کنند.»
به گفتــه او، خیلى ها بــا تصور اینکــه حمل ونقل و 
تردد مسافران اســت، اقدام به خرید یک خودروى 
ارزانقیمت مى کنند و با در دست داشتن گواهینامه اى 
که از عمر آن چند ســال هــم نگذشــته راهى در 
چهارراه ها، خیابان ها و مسیر هاى پررفت  و آمد شده و 

اقدام به مسافرکشى مى کنند و جلوى پاى هر کسى 
ترمز کرده و او را سوار مى کنند.

او که به گفته خودش از ساعت 6 صبح مسافرکشى را 
شروع مى کند، مى گوید: «درآمدش بخورنمیر است. 
شاید به ظاهر در روز 150 تا 200 هزار تومان درآمد 
داشته باشیم، اما وقتى حســاب کتاب مى کنى 70 تا 

100 هزار تومان هم برایم نمى ماند.» 

پراید گزینه آس مسافرکش ها
این روز ها که هزینه هــاى تعمیر و نگهدارى خودرو 
ســر به فلک کشــیده، پراید بهتریــن گزینه براى 
مسافرکش هاى شخصى و حتى تاکسیداران است. 
از کم مصرف بودنش تا در دسترس بودن قطعات آن. 
مسافرکش هاى شخصى بر این باورند که مسافرکشى 
با خودرو هاى گرانقیمت براى آنها نمى صرفد. شاید به 
همین خاطر است که وضعیت مسافرکشى در ایران 
به نسبت کشورهاى دیگر هیچوقت به شکل لوکس

 درنیامده است.

شغلى که این روزها جذابیت زیادى پیدا کرده است 

آن روى سکه مسافرکشى

تدارکات جدى آمریکا در پى احتمال حمله اتمى روسیهالریجانى: با کم حجابى برخى افراد حادثه اى رخ نداده است
على الریجانى مى گوید که باید حکومت و افراد 
دست اندرکار بدانند که افراط در پرداختن به امور 
اجتماعى، واکنش هاى افراطــى هم دارد. اینها 
مسائلى اســت که باید با مالیمت و مدارا به آن 

توجه داشت.
رئیس اسبق مجلس شوراى اسالمى در خصوص 
حوادث روزهاى اخیــر چنین گفت: به نظر من با 
کم حجابى برخى افراد حادثه اى رخ نداده است، 
نمى گویم به این مســائل باید بى توجه شد بلکه 
توجهمان باید همراه با بعد ایجابى و فهم درست 

دینى و از بستر تحول درونى باشد. 
الریجانى در گفتگو با روزنامه «اطالعات»  تأکید 
مى کند: در برخى کشــورها، ســختگیرى هاى 
حجابشان از ما بیشتر بوده، آیا فساد در آنها کمتر 

بوده است؟ خیر، پنهان تر بوده است.
الریجانى ادامه مى دهد: مسئله حجاب را در این 
شــرایط یک مرتبه بزرگ کردند، نمى گویم باید 
بى اعتنا بود، باید به اندازه به آن توجه داشــت. 
افراط در امــور اجتماعى این نتایــج را دارد. در 
نتیجه این مســائل اخیر، بایــد حکومت و افراد 

دســت اندرکار بدانند که افــراط در پرداختن به 
امور اجتماعى، واکنش هــاى افراطى هم دارد. 
اینها مسائلى اســت که باید با مالیمت و مدارا 
به آن توجه داشــت. راه و طریق توجه به مقوله 
حجاب، این نیســت، آن هم در این شرایط که 
مردم مشــکالت اقتصادى دارنــد و یک مرتبه 
موضوع حجاب را برجســته مى کننــد، این هم 

بى موقع بوده و هم طریقش درست نبوده است.
الریجانــى در بخش دیگــرى از ایــن گفتگو 
مى گوید: مســئله این اســت اگر در جامعه اى، 
جوانــان از نظــر فکــرى و اجتماعــى یکى از 
احکام شــرعى را به درســتى اجرا نکردند، این 
صددرصــد خالف نیســت. چون فقــط برخى 
حجاب کامل ندارند. ســئوال این اســت سنت 
گذشــته چطور با آنان برخورد مى کرد و علماى 
فهیم کشــور چه توصیــه اى مى کنند؟ شــما 
تردید نداشته باشــید وقتى پدیده اى یک مقدار 
رواج مى یابد، رفتار ســفت و ســخت درباره آن 
عالج کننده نیســت. حاال این مســئله که ذات 

فرهنگى هم دارد.

تمــى  ا حملــه  احتمــال  فزایــش  ا بــا 
روســیه، دولــت آمریــکا در حــال تــدارك 
برنامه هــاى حفاظتــى از شــهروندان خــود 
در برابــر آســیب هاى ناشــى از تشعشــعات

 هسته اى است.
ظاهراً طــى ماه هاى اخیر، پتانســیل وقوع یک 
آخرالزمان هســته اى افزایش یافته و باعث بروز 
موجى از ســردرگمى و نگرانــى در میان مردم 
آمریکا شده اســت. این تهدید جدى همچنین 
ایاالت متحده را برآن داشــته تا دارویى را براى 
اســتفاده اضطرارى در شــرایط رادیولوژیکى و 

هسته اى اعالم کند. 
وزارت بهداشت و خدمات انسانى آمریکا، هفته 
گذشته از تخصیص بودجه 290 میلیون دالرى 
 Nplate براى داروى ضدتشعشــعى بــه نام
براى افزودن بــه ذخایر دارویى کشــور جهت 
فوریت هاى رادیولوژیکى و هســته اى خبر داد.  
داروى Nplate که با نام رومیپلوســتیم نیز 
شناخته مى شود، براى درمان تعداد پالکت هاى 
کم خون اســتفاده مى شــود و براى استفاده در 

افرادى که به شدت در معرض تشعشعات هستند 
نیز مجوز گرفته است.

اینکه آیا آخرالزمان هســته اى نزدیک است یا 
خیر، هنوز مشــخص نیســت، اما این تصمیم 
به وضــوح یــک کمپیــن پیام رســانى براى 
آگاه کردن مــردم آمریــکا از پتانســیل خطر 
اضطــرارى تشعشــعات و همچنیــن اقداماتى 
است که در بدترین ســناریوها باید انجام شود. 
در مــاه ســپتامبر، پوســترهایى در قطارهــا و 
 Trans-Hudson ایســتگاه هاى بنــدر
PATH)) آمریکا نیز براى اعالم این هشدارها

 ظاهر شد. 
در این پوسترها توضیح داده شده که در صورت 
وقوع حمله اتمى و تشعشــعات چه باید کرد. به 
افراد توصیه شده که در زیرزمین یا بخش میانى 
ساختمان مستقر شــوند و براى کاهش خطرات 
تشعشع اتمى، در داخل ساختمان منتظر مانده و 
براى  دستور العمل هاى بعدى که از طریق رادیو، 
تلویزیون، رایانه یا تلفن همراه ارســال مى شود، 

آماده باشند. 

بررسى بازار دخانیات نشــان مى دهد که این بازار 
در اختیار تولیدکننــدگان زیرزمینى قرار گرفته که 
محصوالت تقلبى را با نــام برندهاى معتبر عرضه 

مى کنند. 

ً محمدرضــا تاجــدار، رئیــس انجمــن  اخیــرا
تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانى، 
از قاچاق باالى 5000 تن تنباکو معسل در سال خبر 
داد. تاجدار در این باره عنوان کرد که نیاز ســاالنه 
کشــور 10 هزار تا 12 هزار تن تنباکوست که سال 
گذشــته حدود 5000 تن از آن در کشور تولید شد. 
به همین جهت مى توان گفــت که خأل بین تولید و 
مصرف عمدتًا از طریق قاچاق یــا تولید محصول 

تقلبى پر مى شود.
بررسى ها نشان مى دهد از آنجایى  که تولید تنباکو 
معسل نیازمند فرایند و تجهیزات پیچیده اى نیست، 
به راحتى به صورت زیرزمینى و تقلبى، اما با استفاده 

از نــام برندهاى معتبــر آن را تولید کــرد. به رغم 
آســیب جدى مصرف تنباکوى معســل تقلبى، اما 
امــکان تشــخیص کاالى واقعــى از تقلبى براى 
مصرف کننده ممکن نیست. همین موضوع عاملى 
شــده تا تولیدات زیرزمینى به صــورت قارچ گونه 

رشد کند.
حســین على پوراقبالى، رئیس پیشــین اداره تولید 
 و اســتاندارد دخانیات کشــور آمــار قاچاق حدود 
5000 تــن را درســت ندانســت و عنــوان کرد: 
طبق آمارهاى رســمى حدود 7000 تا 9000 تن 
ســرانه مصرف تنباکو قلیان در ســال اســت که 
حدود 6000 تن آن داخل کشــور تولید مى شــود. 

او ادامــه داد: قاچاق تنباکو معســل وجــود دارد، 
اما نه بخاطر کمبــود تولید. اغلب ایــن قاچاق ها 
مختــص بــه برندهایى اســت کــه واردات آن

 ممنوع است.
پوراقبالى بخشــى از قاچــاق تنباکــو را مرتبط با 
تولیــدات زیرزمینى به صورت غیررســمى عنوان 
کرد و افزود: از همین رو مى تــوان گفت که کمتر 
از 2000 تن تنباکو در ســال به صورت قاچاق وارد 

کشور مى شود.
پوراقبالى به موضوع تولید دو شرکت دخانى خارجى 
در کشور اشاره کرد که حدود 70 درصد بازار کشور 

دست این دو شرکت  است.

بازار تنباکو در اختیار فعاالن زیرزمینى است
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احتمال بازگشایى زاینده رود 
ضعیف است

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان اعالم کرد: با توجه به میزان آب موجود فعلى 
در سد زاینده رود، احتمال بازگشایى این رودخانه براى 
کشت پاییزه امسال این اســتان ضعیف است. محمود 
چیتیان اضافه کرد: بازگشایى زاینده رود بر اساس ابالغ 
ساالنه ُمبتنى بر برنامه منابع و مصارف حوضه آبریز انجام 
مى شود، بر همین اساس جلسات ُمکررى از ابتداى سال 
با حضور ذینفعان بخش کشاورزى برگزار شده و اکنون 
آگاهى و اطالعات کشاورزان نسبت به وضعیت این سد 

کامال به روز است.

نانوایى ها رتبه بندى مى شوند
دبیر کمیته گندم، آرد و نان استان اصفهان با بیان اینکه 
مرحله دوم طرح هوشــمند ســازى نان قرار بود مرداد 
اجرا شــود که به تعویق افتاد، گفت: نکتــه قابل توجه 
در اجراى مرحلــه دوم طرح، رتبه بنــدى نانوایى ها بر 
اساس نظر مردم و بازرسى ها است و این رتبه بر میزان 
دریافــت آرد یارانه اى و کمک هزینــه اى که دولت به 
آنان پرداخت مى کند اثر خواهد داشــت. اصغر مهدوى 
گفت:نانوایى هاى آزاد پز هم مجهز به دستگاه خواهند 

شد.

سرشمارى زنبورهاى 
خمینى شهر 

همزمان با سراسر کشــور طرح سرشمارى زنبور عسل 
در شهرســتان خمینى شــهر در حال اجراست. مدیر 
جهاد کشاورزى شهرســتان خمینى شهر با بیان اینکه 
این طرح از 16 تا 28 مهر با مشارکت جهادکشاورزى، 
بسیج مهندسان کشاورزى، شبکه دامپزشکى و اتحادیه 
زنبورداران اجرا مى شود، گفت: اطالع از وضعیت تولید 
عســل، تامین امنیت غذایى و حمایت از بهره برداران 
این عرصه از اهــداف اجراى این طرح اســت. مجید 
علیرضایى گفت: از ابتداى امسال تاکنون 30 تن عسل 
از این شهرستان به کشور هاى حوزه خلیج فارس صادر 

شده است.

رسیدگى فورى به پرونده  
دستگیر شدگان 

حجت االسالم و المسلمین اســدا... جعفرى، رئیس کل 
دادگسترى استان اصفهان از رسیدگى فورى به پرونده  
دستگیر شدگان اغتشاشات اخیر اصفهان خبر داد و گفت: 
با تاکید رئیــس قوه قضائیه در خصوص رســیدگى به 
پرونده هاى دستگیر شدگان وقایع اخیر دو اقدام در دستور 

کار قرار گرفته است.

آموزش قانون به
 3000 دانش آموز

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان از ارائه آموزش 
قوانیــن رانندگى و ترافیــک به 3 هــزار دانش آموز 
اصفهانــى در مقاطع مختلف تحصیلــى در مهر ماه 
امسال خبر داد. سرهنگ محمدرضا محمدى گفت: 
یکى از کار هایى که در حوزه فرهنگ ســازى قوانین 
رانندگى صورت مى گیرد، اعزام کارشناســان پلیس 
راهور به مدارس و آموزش دانش آموزان اســت که در 
این راستا از ابتداى مهر ماه تاکنون 3 هزار دانش آموز 
در مقاطع مختلف تحصیلى توسط کارشناسان پلیس 

تحت آموزش قرار گرفته اند.

ترمیم ترانشه آسفالت 
عملیات ترمیم 8270 متر مربع ترانشه آسفالت در شش 
ماهه نخست ســال 1401 در منطقه چهار اصفهان به 
مرحله اجرا درآمد. این فعالیت اصالحى در پى تخریب 
آســفالت و حفارى هاى صورت گرفته کــه مربوط به 
خطوط اصلى ، حوادث و نصب انشعابات آب و فاضالب 
بوده در دستورکار قرارگرفت. گفتنى است در این مدت 
ترمیم آسفالت 1904 متر مربع در خطوط اصلى ، 2520 
متر مربع انشــعابات و 3846 متر مربع حــوادث آب و 

فاضالب انجام شده است.

خبر

رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
با بیان اینکه دوره ششم شورا چهاردهمین ماه از عمر خود 
را سپرى کرده است، گفت: در این مسیر باید پیشرفت این 

مدت خود را ارزیابى و پیامدسنجى کرد.
مصطفى نباتى نژاد افزود: فرصت براى طراحى و شــروع 
اقدامات تحول آفرین بلندمدت و میان مدت به پایان مى رسد 
و باید اگر همکاران و مدیران ایده و آرمان شروع نشده اى 

دارند به فکر اجرایى شدن و عملیاتى شدن آن باشند.
نباتى نژاد با بیان اینکه تنوع، تزاید و پیچیدگى روزافزون 
ابرچالش هاى زیســت محیطى، سیاســى، اقتصادى و 
اجتماعى و وجود فرهنگ سازمانى، ساختار و فرایندهاى 

معیوب و غیر بهره ور بــر جاى مانده از گذشــته، تحقق 
رویاهاى هر گروهى را بــا اما و اگرهــاى زیادى مواجه 
مى کند، عنوان کرد: الزمه فایق آمدن بر این موانع، التزام بر 
تصمیم گیرى هاى راهبردى و  اجراى مجاهدانه و نظارت 

هوشمندانه بر آن تصمیمات است. 
رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر اصفهان با 
بیان اینکه با وجود فعالیت کم نظیر اکثریت همکاران شورا 
و شهردارى، جاده و مسیر کار هنوز هموار نیست، گفت: اما 
با وجود مورد مذکور، شوراى ششم در راه قرار دارد و در هر 
قدمى که در این مسیر برداشته مى شود، دیدارى با مقصد 

مطرح است.

کم آبى مشکل این روزهاى کشــاورزان استان اصفهان 
است اما با کشت گلرنگ،گیاهى سازگار با کم آبى مى توان 

از بحران عبور کرد.
کارشناس پنبه و دانه هاى روغنى سازمان جهاد کشاورزى 
استان با بیان اینکه شهرستان هاى هرند، اردستان و مبارکه 
بیشترین وسعت زیرکشت گلرنگ را در استان  دارند گفت:  
گلرنگ دوره رشد کوتاهى دارد و با چهار بار آبیارى در مدت 

سه ماه به ثمر مى رسد.
کیوان بنى اسدى با اشاره به اینکه استان اصفهان با تولید 
6 هزار تن دانه روغنى گلرنگ رتبه اول را در کشور دارد، 
افزود: کشت این گیاه عالوه بر پاییز در بهار سبب حاصل 

خیزى خاك شرق اصفهان شده است.
وى با بیان اینکه سال گذشــته 150 تن از گل هاى این 
گیاه دارویى به کشــور هاى ترکیه، آلمان، هندوستان و 
اردن صادر شده گفت: کشــور هاى حاشیه خلیج فارس 
هم مشــترى دانه هاى گلرنگ براى خــوراك پرندگان 

خانگى هستند.
بنى اسدى با اشاره به اینکه از ابتداى سال تاکنون 160 تن 
گلرنگ از اصفهان صادر شده، افزود: پیش بینى مى شود 

این رقم تا 300 تن افزایش داشته باشد.
وى  گفت: با توجه به سازگارى گلرنگ با کم آبى، این گیاه 
دارویى وارد برنامه اصالح الگوى کشت استان شده است.

گلرنگ، الگوى کشت اصفهان را 
اصالح مى کند

عملکرد 14 ماه شوراى شهر 
اصفهان باید ارزیابى شود

خیلى وقت است که اصفهان از فقر داشتن هتل مناسب 
براى گردشگران رنج مى برد. این مسئله زمانى مشخص 
تر مى شود که دوران پیک ورود مسافران باشد و هتل ها 

نتوانند آنطور که باید و شاید خدمات رسانى کنند.
 بر اساس افق صنعت گردشگرى در ســال 1404 باید 
حضور 20 میلیون گردشگر در کشور محقق شود که از این 
میزان 11 درصد سهم استان اصفهان است. حال سئوال 
اینجاست که آیا اصفهان ظرفیت سرویس دهى به این 

تعداد گردشگر را دارد؟
اســتان اصفهان همواره به عنوان یکى از برجسته ترین 
مناطق حوزه گردشگرى کشــور از ظرفیت ممتازى در 
این صنعت برخوردار بوده اســت و مى توانــد تبدیل به 
یکى از قطب هاى بین المللى در صنعت گردشگرى شود. 
توسعه گردشگرى پایدار اما نیازمند ساختارهایى است که 
مهمترین آنها ایجاد هتل ها و بسترهاى الزم دیگر براى 

گردشگران است.
سال گذشته بود که مدیر کل میراث فرهنگى،گردشگرى 
و صنایع دستى اســتان اصفهان تنها راه نجات اصفهان 
را توسعه پایدار گردشگرى دانســته بود. علیرضا ایزدى 
در همان زمان اعالم کرد که پاى بخش خصوصى باید 
به این امر باز شود تا صنعت گردشــگرى معنا  دار شود و 
سرمایه هاى سرگردان به  سمت توسعه گردشگرى سوق 

داده شود.
مدیر کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اســتان اصفهان همچنین از تالش ها و گام هایى گفته 
بود که قرار است تمامى مشکالت قانونى را برطرف کند و 

اصفهان را همانگونه که هست بزرگ کند.
برنامه ریزى هاى هدفمند و بلند مدتى که در گفته هاى 
باالترین مقام گردشگرى استان مشهود بود، مى توانست 
راهکار مطمئنى براى اقتصاد استان به شمار رود. دو ماه 
پس از ســخنان مدیر کل میراث فرهنگى و گردشگرى 
استان، اســتاندار اصفهان نیز در رابطه با موضوع توسعه 
هدفمند صنعت گردشــگرى و ارتقاى جایگاه اســتان 
اصفهان به عنوان مقصد گردشــگران داخلى و خارجى 
سخن گفت و او هم همسو با ســخنان مدیر کل میراث 
فرهنگى و گردشگرى بر استفاده از ظرفیت هاى ممتاز 
گردشــگرى در اصفهان تأکید کرد و گفــت که باید در 
ســطح ملى و بین المللى اصفهان بیش از پیش معرفى 

و شناسانده شود.
ســید رضا مرتضوى همچنین بر اســتفاده از سمن ها، 
نیروهاى نخبه و متخصص رسانه ها و تورهاى گردشگرى 
و غیره تأکید کرده  و آن را یکى از راهبردهاى آینده ما در 
اقتصاد استان، توسعه صنعت گردشگرى پایدار و توسعه 
صنایع هایتک دانسته بود. اظهاراتى که این امید را مى داد 
که صنعت گردشــگرى اصفهان دوران پر رونق ترى را 
پیش رو دارد و اراده مدیران بلند پایه اصفهان بر این است 
که در دوران پســاکرونا نفس تازه اى به اصفهان بدمند، 
اشتغال از دست رفته این استان را بازگردانند و عددهاى 

بیکارى را کوچک تر کنند.
اما با وجود چالشى عمیق و بزرگ در صنعت گردشگرى 
اصفهان به گفته کارشناسان شاید نتوان تا این حد مثبت 
به قضیه نگاه کرد چرا که اکنون بزرگ ترین مشکل بر سر 
راه سرمایه گذاران گرانى زمین و ساخت هتل و زیرساخت 

هایى است که چندان رضایت بخش نیست.  
از اســفندماه 1400 و بهار 1401 بالغ بر 90 درصد مراکز 
اقامتى اصفهان در ایام پیک تعطیالت تا پایان تابستان 
اشغال بود. این در حالى است که به گفته ایزدى، وضعیت 
ورودى ما در حوزه گردشــگران خارجى نیز نســبت به 
ســال هاى گذشــته مطلوب تر شــده و در طول 6 ماه 
نخست ســال 1401 بالغ بر 35 هزار نفر بوده است اما با 
این وضعیت مطلوب ما در حوزه تأمین زیرســاخت ها با 

مشکالتى روبه رو هستیم.
موضوعى که در تازه ترین ســخنان دبیر اتاق بازرگانى 
اصفهان هم به آن اشاره شده است. بهنام ابراهیمى با اشاره 
به ضرورت افزایش ظرفیت میهمان پذیرى در استان براى 
توسعه گردشگرى تأکید کرده که تحقق این امر نیازمند 
انجام ســرمایه گذارى هاى جدید بخش خصوصى براى 
ایجاد هتل ها، هتل آپارتمان ها و اقامتگاه هاى بومگردى 
و گردشگرى اســت که باال بودن قیمت زمین در حاشیه 
رودخانه زاینده رود، خیابان چهارباغ و میدان نقش جهان 
به یکى از چالش هاى توسعه سرمایه گذارى در این بخش 

تبدیل شده است.
وى راهکار برداشته شدن این مانع از جلوى راه سرمایه 
گذاران را اجراى طرح اجاره بلند مدت زمین هاى دولتى 
محور رودخانه به فعاالن صنعت گردشــگرى دانسته و 
گفته این موضوع در کاهش هزینــه تأمین زمین مورد 
نیاز هتل ها و مراکز اقامتى گردشگرى حایز اهمیت است 
و طرح هایى از این قبیل در کنار اعطاى تسهیالت بلند 
مدت کم بهره بخشــودگى یا کاهش عوارض ساخت و 

غیره مى تواند در رونق این صنعت مؤثر واقع شود.

صنعت گردشگرى استان معطل سرمایه گذاران است

تکاپو براى سهم 11 درصدى

پیاده روى خاکى طوقچى 
نصف جهان   اگر از میدان طوقچى به سمت خیابان 
مصال حرکت کرده باشید به خوبى متوجه خواهید شد 
که پیاده روهاى این منطقه خیلى وقت است روى 

آسفالت را ندیده است.
این پیاده روها به واسطه پروژه قطار شهرى تخریب 
شده بودند اما با وجود اینکه عملیات هاى تخریبى 
خیلى وقت است که انجام شده و به اتمام رسیده هنوز 

آسفالت نشده اند و خاکى هستند.

در همین خصوص شهروندان گالیه مند بوده و اظهار 
مى کنند که مرمت و مناسب سازى معابر این خیابان 
باید زودتر و قبل از آغاز  موج بارندگى و هواى سرد 

ساماندهى شود.
یکى از کسبه این منطقه با اعالم اینکه تردد در این 
منطقه زیاد است و گرد و خاك زیادى تولید مى شود 
از مسئوالن خواســت که این بخش از پیاده رو را 

ساماندهى کنند.

مریم محسنى
با وجود اینکه تســهیل در ازدواج و ازدواج آســان یکى 
از سیاســت هاى دولت محسوب مى شــود اما اکنون 
در اصفهــان بانک هــا بــراى پرداخــت وام ازدواج

 ســلیقه اى عمل مى کنند و در این رابطه سنگ  هاى 
زیادى را جلوى پاى جوانان در شــرف ازدواج قرار مى 

دهند.
این بانک ها ملزم شــدند که در زمینه ضامنین چندان 
سختگیرى نداشته باشند اما زوج هاى اصفهانى زمانى 

که براى گرفتن وام به بانک ها مراجعه مى کنند با انواع 
موانع در زمینه آوردن ضامن براى گرفتن وام ازدواجشان 

روبه رو مى شوند.
در این رابطه شواهد نشــان مى دهد بسیارى از بانک ها 
در خصوص اعطاى تسهیالت ازدواج، به بخشنامه هاى 
ابالغى متعهد نیستند و با تحمیل شرایط سلیقه اى به ویژه 
در مورد تضمین و اعتبار سنجى، پرداخت وام را به تأخیر 
مى اندازند. همین باعث شده که برخى از زوج هاى جوان 

از تأخیر در پرداخت وام ازدواج نگران و گالیه مند باشند.

وام ازدواج در بن بست سالیق 

قاچاقى هاى مجازى 
نصف جهــان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره 20 
مهرماه خود در گزارشــى با عنوان «جوالن مجازى 
لوازم خانگى درجه  ســه» به واردات لــوازم خانگى 
پرداخته و نوشــته: «واردات لوازم خانگى به منظور 
حمایت از تولیدات داخلى مدت هاســت لغو شده و با 
فروشندگانى که در بازار اقدام به فروش لوازم خانگى 
قاچاق مى کنند، برخورد مى شود؛ ولى در مقابل دست 
فروشــگاه هاى اینترنتى براى فروش لوازم خانگى 
قاچاق باز اســت! تناقضى که منجر شده هم فروش 
فروشندگان رســمى لوازم خانگى کساد شود و هم 
مصرف کنندگان بخاطر افزایــش قیمت ها متضرر 
شوند.» در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: 

«دیجى کاال، ترب، شیپور و... لوازم خانگى هاى قاچاق 
را در اختیار مصرف کنندگان قــرار مى دهند و در این 
شرایط که مردم توان خریدشان کاهش یافته است، 
بخاطر فروش اقساطى و شرایط آسان تر و بعضاً قیمت 
کمتر لوازم خانگى را از این فروشــگاه ها خریدارى 
مى کنند. براســاس اظهارنظرهاى متولیان اتحادیه 
لوازم خانگى اصفهان، لوازم خانگى عرضه شــده در 
فروشگاه هاى اینترنتى درجه ســوم است و منجر به 
افزایش شکایات به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى 
شده است. این در حالى است که عرضه کنندگان لوازم 
خانگى در بســتر مجازى و اینترنتى قابل شناسایى 

نیستند و نمى توان به شکایات آنها رسیدگى کرد.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان اصفهان عدم 
تعیین قیمت واقعى تخم مرغ و قیمت دســتورى آن را از 

مشکالت تولیدکنندگان تخم مرغ دانست.
خســرو منصورى در همایش بزرگداشت روزجهانى تخم 
مرغ که در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد، ظرفیت تولید 
کنونى تخم مرغ استان را حاصل تالش مسئولین دولتى 
و تولیدکنندگان دانســت و بر ضرورت افزایش سهم این 

محصول غذایى در سفره خانوار تاکید کرد.
وى عدم تعیین قیمت واقعى تخم مرغ و قیمت دستورى 
آن، ثبات نداشتن تامین و تحویل نهاده ها، عدم تعریف خط 
اعتبارى براى خرید، محقق نشدن تسهیل اخذ ضمانت نامه 
بانکى و کمک به تامین نقدینگى واحدهاى تولیدى پیش 
از حذف ارز ترجیحى را از جمله مشکالت تولیدکنندگان 
بیان کرد و افزود: مجموع این مشکالت موجب ترك این 
عرصه توسط تولید کننده به عنوان یک فعالیت اقتصادى 
معقول خواهد شد. اگر تولید این محصول دچار ضعف شود 
نمى توان انتظار حل آن را در کوتاه ترین زمان داشــت و 

مى تواند امنیت غذایى کشور را تحت تاثیر قرار دهد.   

همچنین علیرضــا ادیبان معــاون ســالمت اداره کل 
دامپزشکى استان اصفهان گفت: تخم مرغ هاى تولیدى 
استان به عراق، عمان و افغانستان در حال ارسال است و 
خوشبختانه مشــکل خاصى در زمینه سالمت و تضمین 
کیفیت تخم مرغ هاى تولیدى اســتان به صورت بحرانى 
وجود ندارد. با این وجود بیمارى ها مى تواند صنعت طیور 
را تحت تاثیر قراردهد و باید موارد بهداشــتى مورد توجه 

ویژه قرارگیرد.
وى در ادامه بر ضرورت تعییــن تکلیف وضعیت زنجیره 
ســرد حمل و نقل این ماده غذایى در استان تاکید کرد و 
گفت: باید زنجیره توزیع تخم مرغ را با همکارى سازمان 

جهادکشاورزى و اتحادیه هاى مربوطه ساماندهى کرد.
وى همچنین گفت: در حال حاضر بیش از 40 دامپزشک 
در 250 واحد پرورش مرغ تخم گذار و نیمچه استان در حال 
فعالیت هستند و واحدهاى تولیدى همکارى تنگاتنگ و 

مطلوبى با دامپزشکى دارند.
معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهادکشاورزى استان 
اصفهان نیز 70 درصد تولید ساالنه 87میلیون تنى تخم مرغ 

در جهان را مربوط به 10 کشوراز جمله چین، اتحادیه اروپا، 
آمریکا و هند بیان و تصریح کرد: تولید ساالنه تخم مرغ در 
جهان از سال 2000 تا 2020 با رشد ساالنه 3,6 درصدى 
مواجه بوده این در حالى است که در ایران از سال 1368تا 

1400 این میزان سالیانه 9,95 درصد رشد داشته است.
حسین ایراندوست افزود: در حالى که آمار سرانه مصرف 
این ماده غذایى غنــى در دنیا 190 عــدد یعنى 12 کیلو 
مى باشد این میزان در کشــورمان 235 عدد یعنى معادل 

13,8 کیلوگرم است.
وى هدف از روز جهانى تخم مــرغ را ترویج مصرف آن 
دانســت و گفت: در صورت افزایش این میــزان به 350 
عدد در سال بسیارى از دغدغه ها در حوزه مازاد محصول، 

صادرات و سالمت جامعه مرتفع خواهد شد.
ایراندوست اجراى طرح بزرگ توزیع عادالنه یارانه ها در 
شــرایط اضطرارى را موجب عدم امکان تحقق بخشى از 
وعده هاى دولت به تولیدکنندگان دانست و افزود: با درنظر 
گرفتن مشوق هاى صادراتى مى توان تولیدات مازاد استان 

را صادرکرد.

صادرات تخم مرغ هاى اصفهان به 3 کشور

تهیه طرح هاى تفصیلى دهاقان و گلشن 
نصــف جهــان  رئیــس اداره راه و شهرســازى 
شهرســتان دهاقان گفت: شــهرهاى دهاقان و 
گلشن از طرح جامع مصوب برخوردار بوده و طرح 

تفصیلى آنها نیز تهیه شده است.
حمیدرضا آقالر با اشــاره بــه وضعیت طرح هاى 
توســعه شــهرى این شهرســتان اظهــار کرد: 

طرح هاى جامع اولین ســطح از طرح هاى توسعه 
شهرى هستند که با یک افق بلند مدت 10 تا 15 
ساله نحوه اســتفاده از زمین براى کاربرى هاى 
مختلف در محدوده و حریم شــهر را تعیین کرده 
و اولویت مناطق را از نظر بهســازى و نوســازى 

مشخص مى کنند.  

شاهین شهر، میزبان دبیرخانه پایتخت کتاب
نصف جهان  دبیرخانه دائمى پایتخت کتاب شاهین 

شهر راه اندازى شد.
سعید ابریشمى راد، شهردار شــاهین شهر در این 
آیین با اشاره به وجه تسمیه دانش و خالقیت براى 
این شهر گفت: این شــهر به واسطه جمعیت جوان 
و تحصیلکرده مى تواند پایلوتى براى دستاوردهاى 
علمى باشــد که احداث موزه ملى دســتاوردهاى 
علمى و نیز تالش براى انتخاب این شهر به عنوان 
پایتخت کتاب، گام هــاى ابتدایى براى تحقق این

 مهم است.
وى با تأکید بر لزوم شناسایى کتابخانه هاى شخصى 

به منظور الگوسازى براى شهروندان تصریح کرد: 
برنامه هاى پایتختى کتاب باید نوآورانه و خالقانه به 
منظور ایجاد ارتباط مؤثر بامردم، سازمان ها، نهادها 
و سمن هاى اجتماعى در راستاى تدوین برنامه هاى 

خالقانه ترویج کتابخوانى باشد.
شهردار شاهین شهر با بیان اینکه شاهین شهر نامزد 
هشــتمین پایتختى کتاب اســت، افزود: دبیرخانه 
دائمى پایتختى کتاب بــا محوریت اداره فرهنگ و 
ارشاد اســالمى شهرســتان آغاز به کار و مدیریت 
شهرى نیز در حد توان منابع مالى مورد نیاز در اجراى 

برنامه هاى عملیاتى را تکمیل مى کند.

تم تابلوهاى فرهنگ شهروندى نجف آباد
نصف جهان  ســرى جدیــد تابلوهــاى فرهنگ 
شــهروندى نجف آباد  به تأمیــن نمودن بعضى 
نیازهاى اساســى شــهرى با کاهش هزینه هاى 

جمع آورى زباله مى پردازد.
علیرضا خاکســار، مدیر عامل سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى نجف آباد افزود: بر 
اساس برآورد مالى صورت گرفته خدمات شهرى 
شــهردارى نجف آباد، جمــع آورى زباله ماهانه 
بیش از 68 میلیارد ریال بــراى مناطق پنج گانه 
نجف آباد هزینه به دنبــال دارد که با کاهش این 
هزینه مى توان در دیگر بخش هاى شهرى ارائه 

خدمات کرد.
وى ادامه داد: در طرح هاى تبلیغاتى شهرى تالش 
شده با بیان صریح و تأکید تصویرى بر دو فاکتور 
هزینه ماهانه جمع آورى زباله و اقدامات جایگزین 
این خدمات در قالب مواردى چون ساخت بوستان 
و پارك هاى شــهرى، تجهیز و نوسازى ناوگان 
حمل و نقل شــهرى، ســاخت خیابان، عملیات 
روکش آسفالت و ســاخت مراکز فرهنگى مانند 
فرهنگســرا و کتابخانه به صورت عالئم بصرى 
تأثیرگــذار، اهمیت این موضــوع در معرض دید 

عموم قرار گیرد.
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به دنبال مقررات جدید مبنى بر استفاده از یک پورت شارژ واحد، اپل شارژر گوشى هاى آیفون 
خود را از پاییز سال 2024 در اروپا تغییر مى دهد.

 اپل ناچار خواهد بود شارژر گوشــى هاى آیفون در اتحادیه اروپا را از پاییز سال 2024 براى 
رعایت مقررات جدیدى که اســتفاده از یک پورت شــارژ واحد براى اکثر دســتگاه هاى 

الکترونیکى را الزامى کرده است، تغییر دهد.
این اصالحات سه شنبه هفته جارى با اکثریت آراء در پارلمان اروپا تصویب شد و نخستین 
مقررات در نوع خود است که در جهان اعالم مى شود و مى تواند نقش اتحادیه اروپا به عنوان 
تعیین کننده استاندارد جهانى در فناورى تلفن را تحکیم کند. این راى، توافقى که پیشتر میان 

موسسات اتحادیه اروپا انجام شده بود را تایید کرد.
قررات جدید، کابل هاى رابط یو اس بى-سى (USB-C) دستگاه هاى اندرویدى را استاندارد 
اصلى در اتحادیه اروپا اعالم کرده و اپل را وادار مى کند پورت شارژ براى آیفون و محصوالت 

دیگرش را تغییر دهد.
این مقررات از ســال 2026 براى لپ تاپ ها هم اعمال مى شود و به تولیدکنندگان فرصت 
بیشترى براى عمل به این مقررات مى دهد، اما بسیارى از آن ها پیش از این، استفاده از کابل 

شارژ یو اس بى-سى را آغاز کرده اند.
انتظار مى رود اپل در میان فروشندگان بزرگ دســتگاه هاى الکترونیکى، از این تغییرات 
بیشترین تاثیر را متحمل شود، اما تحلیلگران مى گویند اگر این تغییر، خریداران را تشویق 
کند دستگاه هاى جدید این شرکت را به جاى مدل هاى بدون شارژ یو اس بى-سى خریدارى 

کنند، مى تواند مثبت باشد.
به گفته تحلیلگران، مقررات جدید شــامل دســتگاه هاى کتابخوان الکترونیکى، ایرباد و 
فناورى هاى دیگر هم مى شود و از این رو، تغییرات مذکور محصوالت سامسونگ، هواوى و 

سایر تولیدکنندگان دستگاه هاى الکترونیکى را هم دربرمى گیرد.
الکس آگیوس سالیبا، قانونگذار اتحادیه اروپا که این اصالحات را در پارلمان اتحادیه اروپا 
پیش برد، اظهار کرد: تحت مقررات جدید، تلفن هاى همراه و دستگاه هاى دیگرى که پس 
از پاییز سال 2024 فروخته مى شوند، باید یک شارژر یکسان داشته باشند. شارژر هاى قدیمى 
غیرقانونى نخواهند بود تا مصرف کنندگان بتوانند همچنان از دستگاه هاى قدیمى تر خود 

استفاده کنند.
با در نظر گرفتن بزرگى بازار اتحادیه اروپا، مقررات جدید ممکن اســت باعث تغییراتى در 
کشور هاى دیگر شود. در مجموع 13 نوع دستگاه الکترونیکى مشمول استاندارد شارژ واحد 
مى شوند. پارلمان اروپا پیشنهاد اولیه کمیسیون اروپا که تنها هفت نوع دستگاه را دربرمى 
گرفت را گسترش داد. قانونگذاران اروپایى، اعمال این مقررات براى لپ تاپ ها از سال 2026، 

را اضافه کردند.
اپل درگذشته هشدار داده بود که این پیشــنهاد، به نوآورى لطمه زده و کوهى از زباله هاى 
الکترونیکى را ایجاد مى کند. این تغییر، سال ها مورد بحث بود و باعث شکایت کاربران آیفون 

و اندروید شده بود که ناچار بودند از شارژر هاى مختلفى براى دستگاه خود استفاده کنند.
طبق مطالعات سال 2019 کمیسیون اروپا، نیمى از شارژر هایى که با تلفن هاى همراه در سال 
2018 فروخته شدند، یک کابل یو اس بى میکرو بى و 29 درصد کابل یو اس بى نوع سى و 

21 درصد کابل الیتنیگ داشتند.
کمیسیون اروپا برآورد کرده که استفاده از شارژر واحد، حدود 

250 میلیون یورو (247.3) میلیون دالر براى مصرف 
کنندگان صرفه جویى به همراه خواهد داشــت. 

بلومبرگ در مه گزارش کرده بود اپل سرگرم کار 
روى آیفونى با پورت شارژ یو اس بى-سى است 

که ممکن است سال آینده عرضه شود.
 قانونگــذاران اتحادیه اروپا، کمیســیون اروپا 
را موظف کردند مقررات مربوط به شــارژ بى 

سیم را بررســى کند، اما یک 
مقام اروپایــى گفت: هنوز 

تصمیمى گرفته نشده، زیرا 
این فناورى هنوز فراگیر نشده 

است.

مســدود کردن شــماره هاى غیــر ضــرورى یکى از 
قابلیت هاى گوشــى هاى اندرویدى اســت، اما چگونه 

مى توان این شماره ها را در شرایط خاص مشاهده کرد.
تلفن هاى اندرویدى به شــما امــکان مى دهند تماس 
گیرندگان غیر ضرورى را مســدود کنید. این کار شما را 
از شر دریافت هرزنامه یا تماس هاى تبلیغاتى در روز هاى 
کارى شلوغ خالص مى کند. همچنین براى جلوگیرى از 
تماس ها و پیامک هــاى مخاطبین خاص روى تلفنتان 
مفید اســت. با این حال، ممکن است برخى تماس هاى 
مهم را نیز در این شــرایط از دست دهید و مجبور شوید 
دوباره به فهرست شماره هاى مسدود شده خود مراجعه 

کرده و تماس هاى ضرورى را رفع انسداد کنید.
همچنین جدا از عملکرد مسدود سازى، فیلتر پیش فرض 
تشــخیص هرزنامه در اندروید گاهــى اوقات مى تواند 
تهاجمى باشــد و تماس گیرندگان را در پس زمینه بدون 
رضایت شما مسدود کند. اما نگران نباشید، زیرا همیشه 
راهى براى فهمیدن اینکه چه کســى را در چند مرحله 

بالك کرده اید وجود دارد.
مى توانید از برنامه پیش فرض Google Phone، پیام ها 
و مخاطبین تلفن اندروید خود براى بررسى شماره هاى 

مسدود شده استفاده کنید.
نحوه اســتفاده از برنامه Phone براى 
مشاهده شماره هاى مسدود شده در اندروید

 Phone اکثر گوشى هاى اندرویدى از برنامه پیش فرض
گوگل استفاده مى کنند. براى مشــاهده شماره مسدود 
شده در اندروید با استفاده از برنامه Phone مراحل زیر 

را دنبال کنید؛
1. برنامه Phone را در اندروید باز کنید.

2. روى نماد منو (سه نقطه) در گوشه سمت راست باال 
ضربه بزنید.

3. تنظیمات را باز کنید.
4. گزینه Blocked numbers (شماره هاى مسدود شده) 

را انتخاب کنید.
5. روى گزینه Add a number (افزودن شماره) ضربه 
بزنید و سپس شماره تلفنى را که مى خواهید تماس ها و 
پیامک هاى آن مسدود شود را اضافه کنید یا روى عالمت 

x در کنار شماره تلفن ضربه بزنید تا انسداد آن رفع شود.
نحوه استفاده از برنامه Contacts براى 
مشاهده شماره هاى مسدود شده در اندروید

 Google مراحل زیر را طى کنید تا از برنامه پیش فرض
Contacts براى بررسى شماره هاى مسدود شده در تلفن 

خود استفاده کنید؛
1. برنامه Contacts (مخاطبین) را در اندروید باز کنید.

2. به تب Fix & Management بروید.
3. گزینه Blocked numbers (شماره هاى مسدود شده) 

را انتخاب کنید.
4. نگاهى به لیست شــماره هاى مسدود شده بیندازید و 

تغییرات الزم را انجام دهید.

چگونه مخاطبین مســدود شــده را در 
برنامه Messages پیدا کنیم

 Messages ممکن است گیرندگان مزاحم را در برنامه
مسدود کرده باشید. در اینجا نحوه یافتن و اصالح لیست 

شماره هاى مسدود شده در این برنامه آورده شده است.
1. اپلیکیشــن Messages را در اندرویــد اجــرا 

کنید.
2. روى نماد منو (سه نقطه) در گوشه سمت راست باال 

ضربه بزنید.
3. گزینه Spam & blocked (هرزنامه و مسدود شده) 

را انتخاب کنید.
4. روى یک پیام ضربه بزنید و از منــوى زیر آن گزینه 

Unblock را انتخاب کنید.

براساس اسکرین شات هاى فاش شده، یوتیوب در آزمایشى محدود تماشاى ویدئو 

با وضوح ۴K را مشروط به داشتن اشتراك YouTube Premium کرده است که 
۱۱ دالر قیمت دارد. ماهانه ۹۹

یوتیوب بزرگ ترین پلتفرم اشتراك گذارى ویدیو در سراســر دنیا است و کاربران 

یوتیــوب مى تواننــد ویدئوهاى خودشــان را با بیشــترین وضــوح ممکن آپلود 
کنند. 

این پلتفرم ویدئویى در حالت عادى تبلیغ نشــان مى دهد؛ اما براى خالص شدن 

از دســت تبلیغــات مى توانید ســرویس اشــتراکى یوتیــوب پریمیــوم را تهیه
 کنید.

در حال حاضر، یکــى از مزیت هاى مهم یوتیــوب پریمیوم نمایش نــدادن تبلیغ 

اســت؛ اما به نظر مى رســد که یوتیوب قصد دارد تفاوت هاى بین سرویس عادى 

و سرویس پریمیوم را بیشتر کند. شــمارى از کاربران در ردیت و توییتر مى گویند 

در نســخه  iOS یوتیوب براى مشــاهده  ویدئو در وضوح ۴K مجبورند اشــتراك 

 است.پریمیوم تهیه کنند. احتماًال این تغییر در ســایر نسخه هاى یوتیوب نیز اعمال شده

در حال حاضر، صرفاً تعداد محدودى از کاربران نسخه  iOS یوتیوب براى مشاهده  

ویدئو ۴K به مشکل خورده اند. فعًال مشخص نیست که یوتیوب تغییر اعمال شده را 
به صورت گسترده تر دردسترس قرار مى دهد یا نه.

به گزارش مک رومرز، پلن اشتراکى اســتاندارد یوتیوب پریمیوم در ایاالت متحده 

۱۱ دالر هزینه دارد. این سرویس اشتراکى افزون بر نمایش ندادن تبلیغ،  ماهانه ۹۹

ه را امکان پذیر مى کند و به کاربران امکان مى دهد ویدئوها 
پخش محتوا در پس زمین

را براى مشاهده به صورت آفالین دانلود کنند.

یوتیوب فعًال به درخواســت رسانه ها براى شفاف ســازى درباره ى تغییرات جدید 
پاسخ نداده است.

یوتیوب تماشاى ویدیو با وضوح ۴K را براى کاربران عادى غیرممکن کرد

نحوه مشاهده 
شماره هاى مسدود شده 
در گوشى هاى اندرویدى

شارژرهاى آیفون تغییر مى کند
ارزان ترین 

گوشى 
پرچمدار 

در جهان به 
بازار آمد!

 گوشى شیائومى 12 تى پرو عالوه بر این که نخستین گوشى 
این کمپانى با دوربین 200 مگاپیکســلى است، ارزان ترین 

پرچمدار حال حاضر بازار هم به شمار مى رود.
اگر گمان مى کنید که پیکسل 7 پرو قرار است به ارزان ترین 
گوشى پرچمدار دنیا تبدیل شــود، بد نیست نیم نگاهى هم به 
شیائومى و محصول جدیدش، Xiaomi۱۲TPro داشته باشید! 
طبیعتا انتظار مى رود گوشى هاى ارزان تر مشخصات ضعیف تر 
و قابلیت هاى محدودى در مقایسه با محصوالت گران تر داشته 
باشند. با این وجود، مشخصات فنى گوشى جدید شیائومى از 

بسیارى محصوالت پرچمدار سایر برندها قدرتمندتر است.
در سال هاى اخیر کاربرد گوشى هاى موبایل بسیار گسترده تر از 
برقرارى تماس و ارسال پیامک ها شده است؛ به طورى که در 
عمل مالك سنجش گوشى هاى هوشمند، قدرت، سرعت و 
قابلیت هاى آن هاست. بر همین اساس، گوشى ها در سال هاى 
اخیر به ســه دســته اقتصادى، میان رده و پرچمــدار تبدیل

 شــده اند کــه هریک ســطح خاصــى از عملکــرد را ارائه 
مى دهند.

با این حال، عملکرد قدرتمندتر، سرعت بیشتر و قابلیت هاى 
متنوع تر طبیعتا مستلزم قیمت باالتر گوشى است.

شــیائومى و مشــخصات فنــى فوق العاده 
Xiaomi۱۲TPro

شــیائومى در ســال هاى اخیر، مکانیزمى متفاوت از ســایر 
کمپانى ها را براى قیمت گــذارى پرچمدارانش پیش گرفته 
اســت.  براى درك بهترى اســتراتژى این کمپانى چینى، بد 
نیست نگاهى به پرچمدار اخیر این کمپانى، شیائومى 12 تى 

پرو بیاندازید که روز گذشته به طور رسمى رونمایى شد.
با نگاهى به مشخصات فنى این گوشى، خیلى سریع مى توان 

متوجه شد که با یک پرچمدار تمام عیار طرف هستیم! پیش از 
هر چیز، پرچمدار جدید شیائومى از تراشه هاى قدرتمند و چهار 
نانومترى اسنپدراگون 8 پالس نسل 1 کوالکام استفاده مى کند 

و از حداکثر دوازده گیگ رم نیز بهره مى برد.
از طرف دیگر، شیائومى 12 تى پرو از یک باترى 5000 میلى 
آمپر ســاعتى بهره مى برد که قادر اســت با هر نوع استفاده، 
حداقل یک روز کامل کاربر را همراهــى کند. همچنین اگر 
شارژ باترى تمام شود، با شارژ ســریع 120 واتى این گوشى 
هرگز نیازى نیســت نگران شارژ کردن آن باشــید. چرا که 
این گوشــى براى شــارژ شــدن کامل تنها 19 دقیقه زمان

 نیاز دارد.

دوربین شیائومى 12 تى پرو
 ،Xiaomi۱۲TPro در کنار سیســتم پردازشــى قدرتمنــد
مهم ترین قابلیت آن را باید دوربین آن دانســت. در قســمت 
پشت این گوشى شاهد تعبیه یک ماژول سه گانه هستیم که از 
یک لنز دو مگاپیکسلى ماکرو، یک حسگر هشت مگاپیکسلى 
فوق عریض و یک دوربین اصلى فوق العاده 200 مگاپیکسلى 

تشکیل مى شود.
به این ترتیب، پرچمدار جدید شیائومى پس از موتو ایکس 30 
پرو موتوروال به دومین گوشى هوشمند مجهز به دوربین 200 
مگاپیکسلى تبدیل مى شود. البته حسگر به کار رفته در گوشى 

شیائومى بزرگ تر از نمونه موجود در گوشى موتوروالست.
 HP۱ ۱۲ پرو از یک حسگر ایزوسلT دوربین اصلى شیائومى
سامسونگ با اندازه 1,22/1 اینچ استفاده مى کند. همچنین با 
وجود اینکه این گوشى فاقد لنز تله فوتو است، دوربین اصلى 
200 مگاپیکسلى آن قادر به ارائه بزرگنمایى نورى دو برابرى 

است.
طبیعتا بزرگنمایى دوربین Xiaomi۱۲TPro در مقایســه با 
برخى گوشى هاى صاحب نام بازار ضعیف تر است. با این وجود 
وضوح تصاویر و جزئیات ثبت شده توســط آن بسیار برتر از 

دیگر رقباى هم رده است.
این حسگر شــگفت انگیز همچنین قادر به ضبط ویدیوهاى 
۸K با نرخ 24 فریم بر ثانیه و ویدیوهاى ۴K با نرخ 60 فریم بر 

ثانیه خواهد بود. دوربین ۱۲T پرو همچنین از لرزش گیر نورى 
هم استفاده مى کند تا ویدیو هایى بسیار واضح و بدون لرزش 

را به ثبت برساند.
همچنین از دیگر قابلیت هاى شیائومى 12 تى پرو هم مى توان 
به فناورى تعقیب چشم اشــاره کرد که براى ضبط ویدیوها 
بسیار مفید اســت. به واســطه این قابلیت، دوربین اصلى به 
جاى پس زمینه بر روى صورت کاربر تمرکز مى کند. همچنین 
قابلیت تعقیب حرکت نیز باعث مى شود که دوربین در هنگام 

ضبط ویدیو بر روى تصویرى خاص متمرکز باشد.

شــیائومى 12 تى پرو؛ ارزان ترین پرچمدار 
بازار

Xiaomi۱۲TPro رونمایى شــد. محصول جدید شــیائومى 

همچنین در رنگ هاى مشــکى، آبى و نقــره اى روانه بازار 
خواهد شد.

قیمت مدل پایه از این گوشى پرچمدار برابر با 750 دالر است 
که آن را به ارزان ترین گوشــى پرچمــدار اندرویدى تبدیل 
مى کند. شما در خصوص این گوشى چه نظرى دارید؟ آیا این 
قیمت پایین تر نسبت به رقباى هم تراز، موفقیت  شیائومى 12 

تى پرو را تضمین مى کند؟

چرا نباید در کنار گوشى موبایل خوابید
درحالى که بیش از نیمى از افراد شــب ها درکنار گوشــى موبایل خود بــه خواب مى روند، 

تحقیقات از زیان باربودن شدید این کار براى سالمتى خبر مى دهند.
طبق نظرسنجى وب ســایت Android Authority، بیش از نیمى از کاربران حداقل برخى 
از شب ها با گوشــى به رخت خواب مى روند. حتى بعضى از افرادى که در پرسشنامه جواب 
منفى داده اند، اعالم کرده اند که گوشى خود را موقع خواب کنارشان قرار مى دهند. اگر شما 
هم جزو این افراد هستید، متأسفانه خبر بدى برایتان داریم: این کار اصًال براى سالمتى تان 
خوب نیست. چه نوجوان باشید و چه بزرگ سال، تحقیقات متعددى وجود دارند که مضربودن 

قراردادن گوشى در نزدیکى محل خواب را تأیید مى کند.

گوشى ؛ مظنون رده  اول
براى مثال، بررســى نظام مند 20 مقاله ى علمى نشــان داد شــواهد محکم و منسجمى 
مبنى بر وجود ارتباط بین دسترسى و استفاده ى دستگاه هاى الکترونیکى و کاهش کّمّیت 
و کیفیت خواب و خواب آلودگى روزانه وجود دارد. به عبارت دیگر، اگر شب ها گوشى را کنار 
خود مى گذارید، احتمال اینکه خواب کم عمق تر و کوتاه ترى داشته باشید، بیشتر است که 

درنهایت به افت عملکرد ذهنى شما در طول روز منجر مى شود.
به بیان بهتر، نتایج تحقیقات نشــان مى دهد حتى اگر افراد از گوشــى خود در رخت خواب 
استفاده نکنند، بازهم نتایج مشابهى رقم مى خورد. صرفاً وجود گوشى در اتاق خواب مى تواند 

احتمال بروز مشکالت خواب را در افراد افزایش دهد.
خواب براى حفظ ســالمتى روانى و ذهنى افراد بسیار حیاتى اســت و اهمیت آن در رشد 

روانى و اجتماعى کودکان بیشتر هم مى شــود. ازآن جاکه گوشى و دستگاه هاى دیجیتالى 
حمل شدنى عضو جدایى ناپذیر زندگى روزانه ى ما شده اند، تأثیراتشان بر کیفیت خواب بسیار 
مهم است. بسیارى از ما پیش از روى هم رفتن پلک هایمان موقع خواب و به محض بیدارشدن 
در صبح هنگام گوشى هایمان را کنکاش مى کنیم. این چرخه ى عادتى براى سالمت خواب 
و درنتیجه، سالمت جسم و روانمان بسیار مضر است که ازقضا ترك کردنش نیز اصًال کار 

راحتى نیست.
باید دانست که بیشترین صدمه را کودکان در آســتانه ى نوجوانى مى  بینند؛ به گونه اى که 

کودکان ده ساله 8 تا 9 ساعت از خواب هفتگى شــان را از دست مى دهند. اگرچه پژوهش 
مذکور با نمونه ى کم جمعیتى انجام شده است، یکى از اولین مقاالتى بوده که به طورعمیق 
تأثیر وب سایت هایى مثل تیک تاك و اینستاگرام را روى تقویت حس «ترس ازدست دادن» 
کودکان در میان هم ساالنشان بررسى کرده است. شبکه هاى اجتماعى محیط اجتماعى را از 
مدرسه ها به اتاق خواب کودکان منتقل کرده است که 24 ساعته در 7 روز هفته دردسترس 

است و امکان فعالیت در شب را نیز دارد.
یکى از عواقب منفى کمبود خواب بروز افســردگى اســت. داده هاى بررسى شده از صدها 
نوجوان نشان  داده است افرادى که قبل از خواب ساعات زیادى را در شبکه هاى اجتماعى 
سپرى مى کردند، با مشکالت خواب بیشترى مواجه بودند؛ به همین دلیل، میزان افسردگى نیز 
در آن ها بیشتر بود. بنابراین، مى توان زنجیره اى از واکنش ها را شاهد بود که در آن نوجوانانى 
که شب ها با گوشى شان کار مى کنند، کمتر مى خوابند که به بروز و افزایش عالئم افسردگى 

در آن ها منجر مى شود و درادامه، مى تواند باعث ضعیف شدن عملکرد درسى شان نیز شود.
بااین حال، عواقب مضر گفته شده به کودکان و نوجوانان محدود نمى شود و طبق تحقیقات، 
استفاده ى شبانه  از گوشى مى تواند خواب بزرگ ساالن را نیز دچار مشکل کند. براى مثال، 
نتایج پژوهشى نشان داد که استفاده ى بیشتر از گوشى در رخت خواب با افزایش خستگى و 
خوابى طوالنى تر در چهل سالگى ارتباط دارد. همچنین، ارتباط استفاده ى شبانه از گوشى 
با زودتر بیدارشدن و کمتر خوابیدن در بزرگ ساالن 60 تا 70 ساله نشان داده شد. گذشت 
زمان به مرور نشان مى دهد که آیا عادات شــبانه ى دیجیتالى جوانان امروز مى تواند نتایج 

ذکرشده را متأثر کند یا خیر.

Xiaomi12TPro

کمیسیون اروپا برآورد کرده که استفاده از شارژر واحد، حدود 
250 میلیون یورو (247.3) میلیون دالر براى مصرف 

کنندگان صرفه جویى به همراه خواهد داشــت. 
بلومبرگ در مه گزارش کرده بود اپل سرگرم کار 
روىآیفونى با پورت شارژیو اس بى-سىاست 

که ممکن است سال آینده عرضه شود.
 قانونگــذاران اتحادیه اروپا، کمیســیون اروپا 
را موظفکردند مقررات مربوط به شــارژ بى 

سیم را بررســى کند، اما یک 
مقام اروپایــى گفت: هنوز 

تصمیمى گرفته نشده، زیرا 
ااینفناورى هنوز فراگیر نشده 

است.
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اگر مانند اکثر آمریکایى ها هستید بیش تر از آن چه براى شما مفید است شکر مصرف مى کنید. 
مى توانید با رعایت چند نکته ســاده بدون آن که لذت غذا خوردن را از دست دهید مصرف شکر 

خود را کاهش دهید.
 در ادامه به راه هایى ساده براى کاهش مصرف شکر اشاره مى کنیم:

برچسب روى محصوالت را بخوانید
تولید کنندگان به صورت پنهانى مقدار شکر را بیش تر از آن میزان که شما فکر مى کنید به محصوالت 
شان مى افزایند. شکر در بسیارى از محصوالت از سوپ گرفته تا سالمون دودى و ساالمى و ترتیال و 
کراکر ها به کار مى رود. اگر وقت بگذارید و برچسب روى محصوالت غذایى را بخوانید مى توانید میزان 
شکر به کار رفته در تولید آن را با میزان شکر به کار رفته در سایر محصوالت یا همان محصول، اما از 

برندى دیگر مقایسه کنید.

اجازه ندهید صبحانه به یک دسر صبحگاهى تبدیل شود
غالت با قند کم را بخورید. غالت فرآورى شده اغلب مملو از شکر هستند، اما مى توانید برخى از مواد 
غذایى مانند بلغور جو دو سر را نیز مصرف کنید که قند کم ترى دارند. یا آن که مى توانید غالت را حذف 
کنید و به جاى آن صبح ها تخم مرغ، ماست یا سبزیجات بخورید. هم چنین، مصرف آب میوه را محدود 

کرده و بیش از شش اونس در روز مصرف نکنید.

با دقت میان وعده خود را انتخاب کنید
 اسنک ها به راحتى مى توانند به دسر دیگرى تبدیل شوند. بسیارى از گرانوال بار و 

انرژى بار ها مملو از قند هاى اضافه شده هستند. همین امر در مورد میوه هاى 
کنسرو شده و خشــک نیز صدق مى کند. در عوض یکى از 

این موارد را امتحان کنید: آجیل، ذرت بو داده، میوه تازه و 
اسنک بار بدون افزودنى شیرین کننده.

اگر مانند
مى توانید
خود را کا
ادامه به  در

برچسب
تولید کنندگان
شان مى افزایند
کراکر ها به کارم
شکر به کار رفته

چگونه مصرف شکر را کاهش دهیم6 ترفند ساده براى نگهدارى مواد غذایى در یخچال

کره گیاهى یا مارگارین به 
کره اى گفته مى شود که از روغن گیاهى 

تهیه شود. مارگارین از نظر ظاهرى شبیه کره لبنى است 
ولى پایه آن شیر نیست، بلکه اغلب از انواع روغن هاى نباتى مثل ذرت، 

آفتابگردان، سویا و کتان به اضافه برخى افزودنى ها تهیه مى شود.
مارگارین از نظر داشتن امالحى مثل آهن، روى و مس فقیر است. البته مارگارین خواص تغذیه اى روغن هاى 
گیاهى را دارد ولى در طول فرایندهاى حرارتى تا حد زیادى، ریز مغذى هایش کاسته مى شوند و براى اینکه 
آن را شبیه کره لبنى کنند، به آن طعم دهنده و مواد رنگى و ویتامین هایى مثل A و D اضافه مى کنند. مارگارین 
انواع مختلفى دارد و اگر نوع خوب آن که به صورت مایع است استفاده شود به مراتب بهتر خواهد بود بدلیل 

سالمت بیشتر.
این کره بر خالف تصور، کم کالرى یا کم انرژى نیســت. بلکه مثل کره لبنى ۸۰٪ چربى دارد و از نظر میزان 
انرژى هیچ فرقى با کره لبنى ندارد. هر دو کره امولسیونى از ۱۶٪ آب و ۸۲-۸۵٪ چربى هستند. تنها تفاوت این 
دو نوع در چربى گیاهى و حیوانى آنهاست. چربى کره از نوع چربى حیوانى موجود در شیر و چربى مارگارین از 

روغن هاى نباتى جامد است. هر دو نوع چربى در هر گرم حاوى 9 کالرى انرژى هستند.
اسید چرب اشباع در کره لبنى است که کلســترول بد خون را باال مى برد. همان طور که مى دانیم کلسترول 
اضافى با رسوب در عروق بدن باعث تنگى شریان ها مى شود و خون رسانى به اعضاى بدن را مختل مى کند. 
بنابراین اگر به کلسترول باال مبتال هستید، مصرف کره لبنى را فراموش کنید و ترجیحاً کره مارگارین مصرف 

کنید.

کارشناســان مى گویند که زیاد خرید نکنید، مواد بسته بندى 
شده زیادى در یخچال انبار نکنید و در زمینه نگهدارى مواد 
غذایى اطالعات الزم را کســب کنید تا کیفیت و هزینه هاى 

مواد غذایى را مدیریت کنید.
 بسیارى از مشــکالت مربوط به مواد غذایى مربوط به خرید 
بیش از حد و یکباره است. هرچند خرید کم و روزانه همیشه 
عملى نیست، اما، همانطور که رابرتســون، نویسنده کتاب 
نکاتى درباره آشپزخانه کوچک، توصیه مى کند، «اگر بتوانیم 
غریزه خود را براى خریــد بیش از حد مهار کنیم، شــانس 

باالترى پیدا مى کنیم.».
یک برنامه غذایى ممکن است کمک کند، البته نیازى نیست 
که خیلى سفت و سخت باشد: «کافى است چند ایده از آنچه 
ممکن است در طول هفته بپزید، یادداشت کنید و یک خرید 

واقع بینانه انجام دهید.»

نکته دیگرى که بایــد به آن توجه کنیــد یخچال و محیط 
آن اســت. رابرتســون مى گوید دماى یخچال را باید بین 3 
تا 5 درجه ســانتیگراد نگه داریم، او معتقد اســت که اغلب 
یخچال ها آنقدر که فکر مى کنیم سرد نیستند. هواى پیرامون 
یخچال هم باید گردش داشته باشد تا قدرت خنک کنندگى 

آن حفظ شود.
فلیســیتى کلوك، روزنامه نگار ســالمت نیــز مى گوید: به 
طور کلى، مــواد غذایى(مثال میوه ها و ســبزیجات) باید از 
بســته بندى هاى خود خارج شــوند تا بتوانند نفس بکشند. 
چیزهایى که کهنه مى شوند را در ظروف در بسته و چیزهایى 
که پوشیده مى شــوند را در ظروفى که جریان هوا دارد قرار 

دهید تا کپک نزنند.
سیب زمینى ها و ســبزیجات ریشــه اى را درون کیسه هاى 
تیره و قابل تنفس قرار دهید؛ کیسه آنها را عوض کنید؛ الزم 
نیســت آنها را در یخچال نگه دارید اما باید خشک و خنک 
باشند؛ نگهدارى سبزیجات در کیسه هاى مخصوص که دوام 

بیشترى به آنها مى دهد نیز مفید است.
لیمو و پیاز نصفه را با غالف هاى سیلیکونى کشدار یا سلفون 
بپوشانید. انواع رب و ســس هایى مانند پستو را در ظرفى در 
دار بریزیــد و روى آن یک الیه روغن قــرار دهید تا کپک

 نزند. رابرتسون مى گوید مواد موجود در یخچال را باید دید 
تا زودتر استفاده شــوند. روى ظروف تاریخ بزنید؛ این واقعا 

مهم است.

فوق تخصص تغذیه و رژیم درمانى حذف ســلف هاى 
غذا در برخى مدارس را اتفاق خوبــى مى داند و در این 
باره مى گوید: «این اتفاق بسیار خوب است زیرا شرایط 
جسمى دانش آموزان با یکدیگر بسیار متفاوت بوده و ارائه 

یک مدل غذا براى همه آنها اصال درست نبود.»
مدرسه خانه دوم دانش آموزان است. کودکان و نوجوانان 
ساعات زیادى را در این محیط هاى آموزشى میگذارنند 
و نوع تغذیه و انتخاب دســته هاى غذایــى براى آن ها 
از اهمیت ویژه اى برخوردار اســت. طبــق آمار در زمان 
آموزش آنالین و همه گیرى ویروس کرونا بســیارى از 
دانش آموزان به دلیل تحرك کمتر چاقى و افزایش وزن 

را تجربه کرده اند. 
متخصصان مى گویند نوع تغذیه در مدرســه در کنترل 
افزایش وزن کودکان و نوجوانان بسیار با اهمیت است 
و مى تواند زمینه ســاز یادگیرى عالى یا برعکس آن بى 
حالى و بیمــارى و افزایش آن ها باشــد. خبرنگار ایرنا 
زندگى درباره بهترین دسته هاى مواد غذایى براى دانش 
آموزان با دکتر احمد درستى فوق تخصص تغذیه و رژیم 
درمانى گفتگوى پیش رو را انجام داده اســت که آن ر

ا مى خوانید.

تعطیلى سلف مدارس تصمیم درستى بود
دکتر احمدرضا درســتى، فوق تخصــص تغذیه و رژیم 
درمانى مى گوید دانش آموزان شرایط جسمانى مختلفى 
دارند. نیاز هاى بدن هر یک با دیگرى متفاوت اســت و 
این درست نیست که در مدت یک سال تحصیلى یک 
برنامه غذایى براى همه در نظر گرفته شــود. اینکه در 
سال تحصیلى جارى برخى از مدارس تصمیم گرفته اند تا 
سلف غذاى دانش آموزان را جمع کنند اتفاق اصال بدى 
نیست بلکه برعکس بســیار هم اتفاق خوبى است، زیرا 
افراد برحسب شرایط جســمى نیاز هاى غذایى متفاوتى 
دارند و این مى تواند به تنوع در مصرف دسته هاى غذایى 

کمک کند.
این متخصص تغذیه مى گوید برنامه غذایى باید در مسیر 
درست و ایجاد ســالمتى و باالبردن سطح یادگیرى در 
دانش آموزان باشد: «یک دانش آموز چاق و دیگرى الغر 
است و یا دانش آموزى کوتاه قد و دیگرى بسیار قد بلند 
است. همه این افراد دستور غذایى متفاوتى را باید رعایت 
کنند تا نیاز هاى بدنشان تامین شود. براى همین است که 
مى گوییم بهتر است به جاى ارائه غذا در مدارس والدین 
غذاى مورد نیاز فرزندانشان را تهیه کنند. این غذا ها باید 

طورى انتخاب شوند که یادگیرى در دانش آموزان را باال 
ببرند. بسیارى از غذا ها مخرب یادگیرى هستند. تمرکز را 
از بین مى برند و موجب بدحالى یا بى حالى دانش آموزان 
مى شوند. پس باید در انتخاب نوع غذایى که در مدرسه 

مصرف مى شود هوشمندانه عمل کنیم.»

تأمین نیاز هاى بدن دانش آموز در اولویت 
قرار بگیرد

این فوق تخصص تغذیه دربــاره تامین نیاز هاى غذایى 
دانش آموزان نظر متخصصــان را مهم ارزیابى مى کند: 
«اگر والدین اصول تهیه غذاى سالم براى دانش آموزان را 
بدانند، مى توانند در ساعاتى که فرزندشان در مدرسه است 
تمام نیاز هاى او را برطرف کنند. براى تامین غذاى مورد 
نیاز دانش آموزان باید ابتدا به بحث ایمنى غذا و ســپس 

تامین نیاز هاى بدن توجه کنند.
 موضوع این است که بســیارى از والدین این تصور را 
دارند که هر چه دانش آموزان تغذیه سنگین تر و بیشترى 
داشته باشند و از مواد پرحجم و پر کالرى بیشتر استفاده 
کنند وضعیت سالمت بهترى خواهند داشت. در حالى که 
این نوع غذا ها نه تنها ارزش غذایى ندارد بلکه زمینه ساز 

بیمارى هاى مزمن دیگر مى شود. پس بنابراین الزم است 
که در ســال حداقل یک بار به متخصص تغذیه مراجعه 
شود تا با توجه به شرایط کودك و نوجوان رژیم غذایى 
ســالم براى آن ها در نظر گرفته شــود. تامین نیاز هاى 
غذایى متناسب با هر دانش آموز مهم است و تشخیص 
درست در این زمینه با مراجعه به متخصص تغذیه امکان 

پذیر مى شود.»

اهمیت شــرایط نگهدارى غذا در مدرسه دکتر درستى 
شرایط مدرســه ها را در نوع غذایى که باید والدین براى 
دانش آموزان آماده کنند بسیار مهم مى داند و مى گوید: 
«اگر مدرسه اى مجهز به یخچال و سرویس گرم کننده 
غذا باشد شما مى توانید هر نوع برنج و خورشتى را براى 
دانش آمــوزان آماده کنید، اما بهتر اســت به جاى برنج 
سفید از برنج قهوه اى اســتفاده کنید و همچنین از تهیه 
خورش هاى بسیار چرب هم پرهیز کنید. اما اگر مدرسه اى 
این امکانات را ندارد باید از تهیه ساندویچ مرغ هم براى 
کودکتان اجتناب کنید، زیرا هنوز هوا گرم است و مرغ به 
راحتى در هواى بیرون فاسد و خراب مى شود. از همین 
رو بهتر است از ساندویچ هاى سبک که مواد فاسد شدنى 

ندارند استفاده کنید.»

غذا ها موجب خســتگى  در کالس درس 
مى شود

این فوق تخصص تغدیه با اشــاره به عــوارض دادن 
غذا هاى سنگین براى وعده ناهار به دانش آموزان ادامه 
مى دهد: «در هیچ کجاى دنیا وعده ناهار را براى دانش 
آموزان ســنگین در نظر نمى گیرند، زیرا بیش از حد غذا 
خوردن در وعده ناهار موجب مى شــود تا خون در بدن 
جمع شود و به سمت دستگاه گوارش برود. همین موضوع 
موجب خواب آلودگى و خستگى دانش آموزان در کالس 

مى شود.»

مصرف بى رویه ویتامین، ممنوع!
دکتر درســتى توجه به میان وعده دانش آموزان را بسیار 
مهم مى داند و در این باره مى گوید: والدین به هیچ عنوان 
از میان وعده ها غافل نشوند. بهترین گزینه براى میان 
وعده میوه ها هستند. سیب، هویج، ساقه کرفس، خیار و ... 
و شیر و کیک خانگى مى توانند یک میان وعده فوق العاده 
باشــند. مغزى جات مانند بادام هم براى این گروه هاى 
سنى بسیار مفید و پرخاصیت است. اینکه بگوییم دانش 
آموزان از دستور غذایى خاصى استفاده کنند، اصال درست 
نیســت. همین که تمام مواد غذایى را به اندازه و درست 
مصرف کنند کافى است و موجب مى شود تا بدن مقاومى 

داشته باشند. 
عــالوه بر این اصــال توصیــه نمى کنیم کــه والدین 
فرزندانشان را مدام به مصرف ویتامین هاى c و d مجبور 
کنند، زیرا مصرف زیاد این ویتامین ها عوارضى بدترى 
دارد و در زمان شیوع بیمارى کرونا و افزایش مصرف این 
ویتامین ها شاهد عوارض آن در کودکان بودیم؛ بنابراین 
تامین این ویتامین ها با میوه ها و سبزیجات و لبنیات سالم 
و تازه بهتر است و شرایط رشدى مناسبى را براى دانش 

آموزان ایجاد مى کند.

کلسترول خون، یکى از عارضه هاى بعضا پنهان است 
که افراد توجه چندانى به آن ندارند. در حالى که باید 

کنترل شود.
 کلسترول براى تولید صفرا ضرورى بوده و همچنین 
مسئول هضم چربى اســت. عالوه بر این، در تولید 
بســیارى از هورمون ها نقش دارد و بــراى تقویت 

سالمت قلب و عروق مفید است.
اما مشکل اینجا است که با وجود 
نیاز اندام ها به کلسترول، افزایش 

آن باعث آســیب هاى جبران 
ناپذیر مى شــود. این در حالى 
است که بسیارى از افراد هنوز 

از عالئم افزایش کلسترول 
در بدن مطلع نیستند، چون 

ه این عالئم بــه راحتى قابل  هد مشا
نبوده و در نهایت منجر به فشار خون باال، 

نارسایى کلیه و…، خواهد شد.

مهمترین عالئم کلسترول خون
یکى از عالئم اولیه کلســترول باال، تورم و بى حسى 
اندام است. این واکنش اتفاق مى افتد چون لیپیدهاى 
انباشته از گردش خون مؤثر جلوگیرى مى کنند و این 
کار باعث کاهش اکســیژن و مواد مغذى عضالت 

مى شود.
تنفس بد بو و بوى بد دهان یکى از نشانه هاى بسیار 
رایج افرادى اســت که داراى کلسترول باال هستند. 
کلسترول باال باعث ایجاد مشکالت جدى در فرایند 
هضم مواد غذایى شده و این اتفاق خود عامل بوى بد 

دهان خواهد شد.
سطوح کنترل نشده کلســترول بد یا همان LDL، به 
عنوان یک عامل مهم براى صدمات جدى به دستگاه 
گوارش مانند ســو هاضمه و نفخ شناخته شده است. 
لیپیدهاى اضافى در خون و کبد متابولیسم را مختل 

کــرده و از هضم مؤثر جلوگیــرى مى کنند؛ به ویژه 
هنگامى که غذاهاى با چربى باال مصرف مى شوند.

کلسترول موجود در شریان ها مانع گردش خون مؤثر 
شده و با کاهش اکسیژن خون، باعث ایجاد سردرد، 

سرگیجه، از دست دادن تعادل و…، مى شود.
کلسترول اضافى در بدن منجر به مشکالت بینایى 
مى شود. ســوزش چشم، تارى 
دید و زردى چشــم از عوارض 

کلسترول باال هستند.
تشکیل لیپیدها در شریان ها با 
تأثیر منفى روى فرایند هضم منجر 
به کاهش تحرك روده ها و ابتالء به 

یبوست مى شود.
درد قفسه سینه همیشــه یک دلیل 
براى معاینات فورى پزشــکى است. 
اگرچه بســیارى از بیمارى ها با درد قفسه 
سینه ارتباط مستقیم دارند، در اکثر موارد، این 
درد مرتبط با کلسترول باال اســت. ایجاد چربى در 
شریان ها جریان خون را محدود کرده و مى تواند باعث 

فشار خون باال و افزایش درد در قفسه سینه شود.
احساس ضعف، خستگى و میل به خواب در ساعات 
غیر معمول روز ناشــى از تغذیه نامناســب، فعالیت 
بدنى بیش از حد و یا برخى بیمارى ها اســت. با این 
حال کلســترول باال هم مى تواند یک عامل دخیل 
باشــد. با توجه به این که کلسترول باال جریان خون 
را محدود مى کند، مى تواند منجر به مشکالت ذهنى 

و جسمى شود.
لکه هــاى قرمز روى پوســت، التهاب و احســاس 
ناخوشایند خارش، از عالئم کلسترول کنترل نشده 

است.
انباشت بیش از حد چربى در شریان ها و کبد مى تواند 
براى برخى از افراد همراه با آلرژى هاى جدید غذایى 

باشد.

غذاهایى که باعث کاهش
 یادگیرى دانش آموزان مى شود

بوى بد دهان و سرگیجه عالیم کدام بیمارى است؟

تغذیه متعادل، انجــام تمرینات ورزشــى، خواب کافى 
و نوشــیدن مایعات فراوان اصول حفــظ وزن ایده آل و 
پیشگیرى از چاقى اســت. اما در کنار این اصول، رعایت 
بعضى نکات ساده اما جالب نیز مى تواند بر کنترل اشتها 

تاثیر بگذارد.
 در ادامه این مطلب به نکات غیرغذایى اما موثر بر کاهش 

عبارتند وزن اشــاره خواهیم کرد کــه به ترتیب 
از:

یادداشت بردارى
براى کنار گذاشتن عادت هاى 

نادرســت غذایى هیچ نکته اى 
مهم تر از یادداشت این عادت ها نیست. یادداشت بردارى 
سبک تغذیه به مدت یک هفته باعث مى شود تا فرد نسبت 
به مواد غذایى که مى خورد توجه بیشترى پیدا کند و عادت 
هاى نادرست را بشناسد. البته باید مراقب بود که این کار 
نباید به دغدغه کالرى شمارى بینجامد تا منجر به تحریک، 

حفظ یا تشدید اختالالت غذایى نشود. 

کنار گذاشتن نوشیدنى رژیمى
بسیارى از افراد به اشتباه تصور مى کنند که نوشیدنى هاى 
رژیمــى تاثیــرى در افزایــش وزن نــدارد. گرچه این 
نوشیدنى هاى نسبت به انواع شیرین معمولى بهتر است اما 
نباید از تاثیرى که شبیه آبنبات و شکالت دارند، غافل شد. 
شیرین کننده هاى مورد استفاده در این محصوالت نحوه 
واکنش بدن به غذا را تغییر مى دهد و در برخى از موارد منجر 

به افزایش خطر ابتال به سرطان مى شود. 

دوش آب خنک
مواجه بدن با سرما موجب تحریک متابولیسم و فعال شدن 
چربى هاى قهوه اى که براى بدن مفید هستند، مى شود. 
در دماى حدود 16 درجه سانتى گراد، چربى هاى قهوه اى 
براى حفظ گرماى بدن شروع به سوخت وساز کالرى هاى 
ذخیره شــده بــدن مى کنند. 
براســاس مطالعه اى 
که در ایــن زمینه 
صورت گرفت، تنها 
5 دقیقه دوش آب 
خنک مى تواند تاثیرات 
مفیدى در این زمینه داشته  باشد. 

خوابیدن در تاریکى مطلق
گرچه تاثیر خواب کافى در کاهش وزن تایید شده  است، 
شرایط خواب نیز باید موردتوجه باشد. مطالعه اى که در 
دانشگاه نورث وسترن انجام شد حاکى از آن است افرادى 
که طى شب در حالتى با نور زیاد مى خوابند 50 درصد بیشتر 
مستعد اضافه وزن خواهند بود. اما برعکس، میزان چاقى در 
کسانى که در تاریکى مطلق مى خوابند، 27 درصد است. 

غذا خوردن در بشقاب قرمز
گرچه عجیب به نظر مى رسد اما واقعیت دارد که تغییر رنگ 
بشقاب مى تواند در کنترل وزن موثر باشد. به عنوان مثال، 
غذا خوردن در بشقاب قرمز معموال مانع از غذا خوردن زیاد 
مى شود. قرمز به عنوان پیام خطر شناخته مى شود و با ایجاد 

تمایل کمتر به غذا مانع از پرخورى خواهد بود.

کره گیاهى بهتر است 
یا حیوانى؟

در بشقاب قرمز غذا بخورید!

برخالف تصور رایج، تغذیه سالم بسیار آسان است، فقط باید به 
دو قانون اصلى پایبند باشید: غذا را خودتان بپزید و از غذاهاى 

فراورى نشده استفاده کنید.
 برخالف تصور رایج، تغذیه سالم بســیار آسان است، فقط 
باید به دو قانون اصلى پایبند باشید: غذا را خودتان بپزید و از 

غذاهاى فراورى نشده استفاده کنید. 
صبحانه: بلغور جو دوسر سبوس دار و میوه

براى صبحانه بلغور جو دوسر سبوس دار همراه با میوه  و البته 
بدون شــکر، چند عدد آجیل، دانه کتان و مقدارى شکالت 
تلخ 80 درصد، گزینه مطلوبى است. بلغور جو دوسر حاوى 

بتاگلوکان است؛ فیبرهاى خاصى که سطح کلسترول و قند 
خون ما را کاهش مى دهد.

عالوه  بــر  این، با ایــن صبحانه، آنتى اکســیدان ها، یعنى 
«جذب کننده هاى رادیکال هاى آزاد» را هم براى بدن تامین 

مى کنید که خطر ابتال به تصلب شرایین را کاهش مى دهند.

ناهار: ساالد و ماهى
شما مى توانید تقریبا همیشه با یک ساالد پیش غذاى خود را 
شروع کنید. ساالد فوق العاده سیر کننده است و شما مى توانید 
با وعده غذاى اصلى بســیار کوچک تر و کم حجم ترى کنار 

بیایید.البته ســاالد را مى توان به عنوان وعده غذایى اصلى 
انتخاب کرد. انواع کاهو، خیــار، گوجه فرنگى تازه، یک پیاز 
کوچک و معموًال یک تکه میوه مانند گالبى یا سیب، همراه 
با پروتئین هاى گیاهى سالم مانند انواع لوبیا و همچنین یک 
تکه فیله قزل آال  ایده خوبى براى یک ساالد مفصل به عنوان 

وعده اصلى براى ناهار است.

شام: فلفل قرمز، حبوبات، برنج سبوس دار
در وعده غذایى شام از حبوبات به ویژه لوبیا چشم بلبلى و سیاه 
و همچنین دیگر پروتئین هاى گیاهى به عنوان منبع فیبر و 

پروتئین مى توان اســتفاده کرد. برنج سبوس دار هم گزینه 
مناسبى است. این نوع برنج برخالف برنج پوست کنده، آثار 
مثبت متعددى بر قلب ما دارد. کلسترول یکى از مهم ترین 
تهدیدهاى سالمت قلب به شمار مى رود، چراکه هرچه باالتر 
باشد، احتمال ابتال به مشکالتى مانند تصلب شرایین و سکته 
مغزى افزایش پیدا مى کند. عالوه  بر  این، سیر و فلفل قرمز 
داراى اثر ضد التهابى هســتند؛ بنابراین از ما در برابر تصلب 
شرایین محافظت مى کنند. مصرف یک تکه شکالت تلخ در 
وعده شام بسیار توصیه مى شود. این شکالت حاوى بسیارى 

از پلى فنول هاى محافظ سالمت قلب است.

. بسیارى از گرانوال بار و 
ىهاى مر در مورد میوه 
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ه و
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0606استاناستان 4431 سال نوزدهمپنج شنبه  21 مهر  ماه   1401

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

.راى  شــماره نامــه: 26008580 – تاریــخ ارســال نامــه: 1401/06/27 - ا
اصالحــى  راى  1401و  6 17 و  مــورخ   140160302026008307
1401 آقاى ســجاد آشــتاب به شناسنامه شماره  6 140160302026008774 مورخ27
27 کدملــى 0559915012 صادره فرزند امیر نســبت به ششــدانگ یک بــاب خانه به 
151 مترمربع پالك شماره 100 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5  مساحت62
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قو النامه عادى از مالکیت رسمى آقاى عباسعلى جعفر 
پیشه موضوع سند صفحه 124 دفتر 597مالکیت عباسعلى جعفر پیشه به شماره سند 224395 

بدون تاریخ و شناسه1398203020226015636)
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/21 

- م الف: 1383011 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/6/274

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

شــماره نامــه: 26008229 – تاریــخ ارســال نامــه: 1401/06/28 - ا.راى شــماره 
1401مالکیــت آقــاى / خانم فتح اله فروتن به  06 140160302026007654 مورخ03
شناسنامه شــماره 1 کدملى 1249669723 صادره نائین فرزند حسن نسبت به چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت209,36 مترمربع پالك شماره 123 فرعى 
از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 

83 دفتر 82 اصفهان 6 رسمى متقاضى موضوع سند شماره 84968 مورخ17
1401مالکیت آقاى / خانم پروین  06 2.راى شماره 140160302026007656 مورخ 03
قاسمى سپرو به شناسنامه شماره 6 کدملى 1249690021 صادره نائین فرزند على اکبر نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت209,36مترمربع بالك شماره 
123 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند شماره 84968 مورخ 83/6/17 دفتر 82 اصفهان
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/07/21 - م الف: 1383233 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال

 اصفهان - موسوى /7/101

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 برابر راى شماره 566 140160302023000 مورخ13/06/1401هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و 
امالك مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى شرکت کبیر تجارت سلطانى بشناسه 
ملى 14005125604 در ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت100/88مترمربع مفروزى 
از پالك 21 فرعى از 5706 اصلى واقع در بخش 2 ادره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان طبق 
سند الکترونیک 139720302023010331 محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول :1401/07/06 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم :1401/07/21- م الف:1385110 - حسین زمانى علویجه - رئیس ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان/7/103

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
شماره نامه: 140160302006003984 – تاریخ ارسال نامه: 1401/06/08 -  برابرراى شماره 
3984 مورخ 1401/06/01 به شماره کالسه 0076 مالکیت آقاي/ خانم پریسا میرزانی خوزانی 
به شناســنامه شــماره 1130350584 کدملی 1130350584 صادره فرزند رضا در سه دانگ 
مشاع از شــش دانگ یکباب کارگاه به مســاحت 165/26مترمربع پالك شماره 404 فرعی از 
119 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل سند طقعی شماره 
55681مورخ1400/09/22دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است . 
برابر راى شماره 3986 مورخ1401/06/01به شــماره کالسه 0077 مالکیت آقاي/ خانم سعید 
مهدیان به شناسنامه شماره 15076 کدملى 1142365492 صادره فرزند حیدر در سه دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب کارگاه به مساحت165/26مترمربع پالك شماره 404 فرعی از 119 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند طقعی شماره 55681مورخ 

1400/09/22دفتر 301 و مالحظه نقشه ملکگزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول:1401/07/06 – تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/07/21-م الف: 1383468 - رئیس ثبت اسناد 

و امالك خمینى شهرـ  امیرحسین حسن زاده /7/109

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

شــماره نامه: 140160302016000579 – تاریخ ارسال نامه: 1401/06/30 - آگهى موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى برابر راى شماره 140160302016000441- 1401/06/02هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى قاسمعلى جعفرى سورانى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 283 صادره از نجف آباد در یک باب گلخانه به مساحت 3758 مترمربع واقع در 
روستاى سوران پالك 34 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى آقاى محمد 
جعفرى سورانى فرزند قربانعلى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت، انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/07/06 – تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/07/21 – م الف: 1384234 - رئیس ثبت اسناد و امالك تیران – سید 

محمدحسن مصطفوى/7/111

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابرراى شماره 4567 مورخ1401/06/26 به شماره کالسه 1472 مالکیت آقاي / خانم فضل اله 
نادري درباغشاهی به شناسنامه شماره 43943 کدملى 1280865024 صادره فرزند اسداله تمامت 
2128مترمربع پالك 103 اصلى واقع در اصفهان بخش 14  شش دانگ یکباب باغ به مساحت90
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 9169 مورخ40/09/20دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک 

گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت 

اول:1401/07/06 – تاریخ انتشــار نوبت دوم:1401/07/21- م الف: 1383491 - رئیس ثبت 
اسناد و امالك خمینى شهرـ  امیرحسین حسن زاده /7/113

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیات قانون تعیین تکلیف
 برابر راى شماره 0946 مورخ 1401/02/15 به شماره کالسه 2525 مالکیت آقاي / خانم فاطمه 
صالحی فروشانی به شناسنامه شــماره 444910 1130 کدملی 444910 1130 صادره فرزند 
رضاقلی در ششدانگ اعیانى یکباب خانه به مساحت149,27مترمربع پالك شماره 59 فرعی از 
106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب اجاره نامه شماره 
9دفترخانه 59 مالحظه  5 1400 و سند 49658 مورخ6 22 9 82610000419113 مورخ11

نقشه ملک گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/07/06 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/21 - م الف: 1383530 - سرپرست اداره 

ثبت اسناد و امالك خمینى شهرـ  امیرحسین حسن زاده /7/115

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى محمد عابدینى نجف آبادى فرزند یداله در  اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت به  ششدانگ یک 
باب خانه واقع در محدوده  پالك هاى 638 و 635  اصلى  واقع در قطعه 6  بخش 11 ثبت اصفهان 
را نموده و راى شماره 3021  مورخ 1401/05/02 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت 
به آن صادر شده و تحدید حدود پالك هاى اولیه  تاکنون بعمل نیامده، لذا طبق تبصره ماده 13 
قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك هاى شماره 5 فرعى از 635 اصلى و 6 فرعى از 638 واقعات در 
قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان بنام آقاى محمد عابدینى نجف آبادى فرزند یداله در روز چهارشنبه 
مورخ 1401/09/09 از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در ساعت و روز مقرر در این آگهى در محل حضوریابند. 
اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدى تاسى 
(30) روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضاى تحدید حدود بایستى توسط معترض ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت 
پذیرد. تاریخ انتشار: 1401/07/21 – م الف:1392660 - حجت اله کاظم زاده - از طرف رئیس 
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معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: آســیب بوجود آمده در وقایع اخیر باید به فرصتى 

براى استحکام امنیت و رشد بیشتر جامعه تبدیل شود.
محمدرضا جان نثارى با بیان اینکه گسل هاى فعال شده 
در پى این حادثه به نوعى قابل پیش بینى و پیش از این هم 
هشدارهایى داده شده بود گفت: وقتى که نسل دانش آموز 
معترض اســت و دلیل اعتراضش هم مى تواند مسائل 
مختلفى باشد، براى نشــان دادن خود یک حرکت ضد 
فرهنگى را انجام مى دهد که مغایر با هویت خود اوست 

که مصداق آن آتش زدن روسرى است.
وى تصریح کرد: این اقدام به آن دلیل اســت که ما در 

2سال گذشــته بنابر ضرورت تمام ورودى هاى معنوى 
این فرد را تعطیل کردیم و وى را به دست فضاى ولنگار 

مجازى سپردیم و او در آنجا آموزش دیده است.
معــاون سیاســى، امنیتــى و اجتماعى اســتاندارى 
اصفهان افزود: در این شــرایط در کنار حضور جوانها و

 نوجوان هاى کم سن و سال، گروه هایى ساماندهى شده 
که بسیار وحشیانه و بیرحمانه عمل مى کردند.

وى ادامه داد: در اینجا این نکته حائز اهمیت است که اگر 
با گردن کشى هاى اراذل و اوباش برخورد نشود، تاعرصه 

پیدا مى کنند، این رفتار را از خود بروز مى دهند.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اعالم 
اینکه از اول سال تا 18 مهرماه امســال تعداد روزهاى 
هواى پاك اصفهان صفر بوده، گفــت: تعداد روزهاى 
قابل قبول 119، ناســالم براى گروه هاى حساس 78 
و ناســالم براى عموم 7 روز بوده اســت. منصور شیشه 
فروش به تشدید کانون هاى گرد و غبار و فرسایش بادى 
اشــاره و اظهار کرد: در 14 شهرستان استان، 19 کانون 
فرسایش بادى شناسایى شده بود، اما با خشکى زاینده رود 
کانون هاى نقطه اى نیز در مناطق مرکزى استان مشهود 
شد و با کمترین وزش باد مى بینیم که گرد و غبار خیزش 

مى کند.

وى افزود: آلودگى هوا در نیمه اول ســال به علت گرد و 
غبار و در نیمه دوم به علت پایــدارى هوا و کاهش دما 
است. بر این اساس وزارت نیرو و نفت باید گاز مورد نیاز 
براى نیروگاه هاى استان را تامین کنند و مازوت باتوجه به 
شرایط آلودگى مصرف نشود. امسال تاکنون مازوت در 

استان مصرف نشده و تأکید داریم مصرف نشود.
وى به وضعیت تــاالب بین المللى گاوخونى اشــاره و 
خاطرنشان کرد: تنها منبع تامین آب این تاالب زاینده رود 
است که متأسفانه با نرسیدن آب به گاوخونى هم اکنون 
98 درصد از تاالب خشک شده و حیات گونه هاى گیاهى 

و جانورى آن به خطر افتاده است.

دانش آموزان را دست فضاى
ولنگار مجازى سپردیم 

تعداد روزهاى پاك اصفهان
همچنان صفر 

کاهش  میزان برداشت
سیب پاییزه 

مدیر باغبانى سازمان جهاد کشـاورزى استان اصفهان 
گفت: پیش بینى مى شـود میزان برداشت سیب پاییزه 
اسـتان در سـال 1401 به حدود 110 هزار تن برسد که 
نسـبت به پارسـال  50 درصـد کاهش خواهد داشـت.  
احمدرضا رئیس زاده  تصریح کرد: بیش از 90 درصد از 
باغات سیب استان در شهرستان سمیرم واقع شده است 
و در شهرسـتان هاى شـهرضا، دهاقان، تیران و کرون، 
نطنز و برخى شهرسـتان هاى دیگر نیز باغات سیب در 
مسـاحت هاى کمتر وجود دارد. مدیر باغبانى سـازمان 
جهـاد کشـاورزى اسـتان اصفهـان گفـت: تنش هاى 
دمایى در زمسـتان گذشـته و بهار عامل اصلى کاهش 
گلدهى و عملکرد باغات سـیب پاییزه اسـتان در سـال 

جارى بوده است.

واکسینه شدن ساالنه
20 هزار قالده سگ 

مدیرکل دامپزشکى اسـتان اصفهان گفت: ساالنه 20 
هزار سگ در برابر بیمارى ها در استان اصفهان واکسینه 
مى شـوند. شـهرام موحدى با اعـالم اینکه بر اسـاس 
قانون مصـوب مجلس، پیشـگیرى، مقابلـه و مبارزه با 
بیمارى هـاى دام از وظایـف دامپزشـکى تعیین شـده، 
افزود: در سال بیش از 13 میلیون نوبت واکسیناسیون در 
دام هاى گوناگون، بیش از 250 هزار گاو تحت عملیات 
تست سـل و بیش از 20 هزار قالده سگ علیه بیمارى 

واکسینه مى شوند.

خبر

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از متالشــى 
شدن 90 سازمان جرم از ابتداى سال تاکنون در این 

استان خبر داد.
حسین ترکیان با اشاره به شــرایط خاص استان از 
لحاظ موقعیت جغرافیایى در کشور، اصفهان را جزو 
استان هاى برتر در حوزه مقابله با سرقت دانست و 
اظهار داشت: در بحث پیشــگیرى از سرقت به غیر 
از سازمان انتظامى کشور، 26 سازمان و نهاد دیگر 
نقش دارند که اگر به درستى ایفاى نقش کنند، بخش 

مهمى از سرقت ها پیشگیرى خواهد شد.
وى افزود: شرایط اســتان در حوزه جرائم مهمه و 
خشن کنترل شده است و حتى در جرائم مهمه مثل 
سرقت منزل و کیف قاپى و سایر موارد شاهد کاهش 
وقوع بوده ایم ولى در حوزه سرقت هاى خرد افزایش 

وقوع داشته ایم.
ترکیان با اشــاره به تدابیر صــورت گرفته در حوزه 

جرائم خشن و به عنف گفت: از ابتداى سال تاکنون 
نزدیک به 90 ســازمان جرم متالشى شده که 10 
درصد آن را باندهاى سرقت همراه با خشونت شامل 
مى  شود و با تالش هاى مستمر و اقدامات هوشمندانه 
پلیس آگاهى 3 باند سرقت مسلحانه نیز در این مدت 
شناسایى و دستگیر شده اند و در حوزه سرقت هاى به 
عنف شرایط کنترل شده است و مشکل خاصى در 

این زمینه شاهد نیستیم.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان خاطر نشان کرد: 
با توجه به این که بسیارى از سرقت هایى که اتفاق 
مى افتد، وابسته به فرصت هستند، چنانچه شهروندان 
با رعایــت توصیه هاى انتظامى و هوشــیارى خود 
فرصت ارتکاب جرم را از سارقان سلب کنند، بخش 

عمده اى از این سرقت ها کاهش پیدا مى کند.
 وى تصریح کرد: از شهروندان مى خواهیم در صورت 
مشاهده هر گونه موارد مشــکوك و یا تماس افراد 

ناشناس و کالهبردار با ایشــان بالفاصله مراتب را 
از طریق شــماره 110 به پلیس اطالع دهند، ضمنًا 
به سارقان نیز هشدار مى دهیم پلیس آگاهى به آن ها 

اجازه نخواهد داد، امنیت مردم را خدشــه دارکنند و 
قطعًا برخورد بازدارنده را در مقابلــه با آن ها انجام 

خواهد داد.

متالشى شدن 90 سازمان جرم در اصفهان
مدیرعامــل ســازمان میادین میــوه و تره بار و ســاماندهى 
مشاغل شــهرى شــهردارى اصفهان با اشــاره به برگزارى 
جشــنواره «عیدتاعید 2» در فروشــگاه هاى کوثر شهردارى، 
گفت: این جشــنواره از تولد پیامبر اکــرم(ص) تا والدت امام 

حسن عسکرى(ع) برگزار مى شود.
امیرحســین ماه آورپور اظهار کرد: در جشنواره «عیدتاعید 2» 

بعضى از کاالها به صورت ویژه به شهروندان ارائه مى شود.
وى افزود: براى شهروندان با خرید در این جشنواره، به ازاى هر 
300 هزار تومان خرید، یک شانس در قرعه کشى براى دریافت 
جوایز در نظر گرفته شــده که از جمله این جوایز یک دستگاه 
خودروى کوئیک، 15 دســتگاه جاروبرقى، 15 دستگاه ماشین 
لباسشــویى، 15 عدد آب میوه گیرى، 15 دستگاه دوچرخه، 15 
دستگاه تلویزیون، بن خرید و 50 بن خرید یک میلیون تومانى 

است.
مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى مشاغل 
شهرى شهردارى اصفهان تاکید کرد: با برگزارى این جشنواره 
در صدد هســتیم شــهروندان با حذف مصرف کیســه هاى 
پالستیکى به سمت استفاده از کیسه هاى پارچه اى رو آورند، از 
این رو به ازاى خرید سه کیسه پارچه اى نیز یک کد قرعه کشى 

به شهروندان ارائه مى شود.
وى با بیان اینکه جشنواره «عید تا عید 2» از تولد پیامبر اکرم 
(ص) تا والدت امام حسن عسکرى (ع) (بیستم مهرماه تا دهم 
آبان ماه) در فروشــگاه هاى کوثر شــهردارى اصفهان برگزار 
مى شــود، گفت: جشــنواره «عید تا عید 1» نیز امسال از عید 
قربان تا عیــد غدیر در تمام این فروشــگاه ها برگزار و بیش از 
100 قلم جایزه از جمله یک دســتگاه خــودروى کوئیک به 

برندگان اهدا شد.

میزبانى فروشگاه هاى کوثر
از جشنواره «عیدتاعید 2»

ششمین فصل کاوش در شهر زیرزمینى و باستانى 
نوش آباد آران و بیدگل با هدف خدمات دهى بیشتر به 

گردشگران آغاز شد.
رییــس اداره میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى 
وگردشگرى آران وبیدگل گفت: در این فصل کانال 
خروجى ورودى یک ساخته و مشــکل رفت و آمد 

گردشگران برطرف مى شود.
مهدى مشهدى افزود: همچنین کانال اتصالى ورودى 

2 ساخته و 150 متر از مجموعه اى که سال 97 کاوش 
شد براى گردشگران قابل بازدیدمى شود.

وى با اشاره به اینکه این مرحله از کاوش 45 روز به 
طول مى انجامد، گفت: خشــکاندن فاضالب اصلى 
ورودى 2 شــهرزیرمینى نوش آباد و برطرف شدن 
مشکل رفت وآمد گردشــگران دو هدف اصلى این 

مرحله از کاوش است.
این شهر زیرزمینى و باستانى در زیر بافت کنونى شهر 

نوش آباد در مجموعه هاى تاریخى آب انبار چاله سى 
باالده و آب انبار مرکزى توى ده نوش آباد قرار دارد؛ 
این مجموعه قدمتى هزار و 500 ساله داشته و مربوط 
به دوره ساسانیان (صدر اسالم) تا دوره صفوى است.

این اثر در تاریخ 8 مرداد 1385 با شماره  ثبت 15816 
به عنوان یکى از آثار ملى ایران به ثبت رسیده  است.

نوش آباد در فاصله 5 کیلومترى شهر آران وبیدگل 
قرار دارد.

جزئیات 
کاوش جدید در
شهر زیرزمینى 
نوش آباد

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى عدالت شهرستان شهرضا به شناسه ملى 10260138202 و به شماره ثبت 786 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/06/10 و 
نامه 2976 مورخ 1401/7/9 اداره تعاون شهرضا تصمیمات ذیل اتخاذ شد صورتهاى مالى سال 1398 و 1399 و 1400 مشــتمل بر ترازنامه عملکرد سود و زیان به تصویب رسید. 
حسینعلى حسینى 1199586412 و فتح اله اسالمى 1198468556 و حسام جلى ا 1198468556 و امیر کرمانى 1199311642 و مژگان کیانمهر 1199914916 و تورج طاهرى 
1198601523 و صدیقه دهقان 1198961856 به عنوان اعضاى اصلى و غالم رضا پیوسته 1199348287 ومحمد على کاظمى اسفه 1199506222 و محمد حسن حاتم شهرضا 
1199516538 واحمدرضا بهشتیان 1817081942 به عنوان اعضاى على البدل هیأت مدیره شرکت تعاونى براى مدت سه سال انتخاب و على سرورى 3319693255 و محمد تاکى 
1199112178 و نفیسه بالرى 1199897450 به عنوان بازرسان اصلى و محمد حســن تاکى 1199336912 به عنوان بازرس على البدل شرکت تعاونى براى مدت یک سال مالى 

انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1390628)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى عدالت شهرستان شهرضا به شناسه ملى 10260138202 و به شماره ثبت 786 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/06/10 و نامه 2977 مورخ 1401/7/9 اداره تعاون شهرضا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 20 اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید : اداره امور 
تعاون بر عهده هیات مدیره اى مرکب از 7 نفر عضو اصلى و به ترتیب 4 نفر عضو على البدل است که از بین اعضاء براى مدت 3 سال انتخاب مى شوند و 
انتخاب اعضاى اصلى و على البدل در یک نوبت به عمل مى آید و دارندگان حداقل نسبى آرا بعد از اعضاى اصلى به ترتیب اعضاى على البدل محسوب مى 
شود انتخاب بیش از دو دوره متوالى با انتخاب حداقل دو سوم اعضاء حاضر در مجمع عمومى بالمانع است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1390627)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص گستر صنعت پادنا به شناسه ملى 10260372719 و به شماره ثبت 16333 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1401/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا شهباز به شماره ملى 1816792942 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و اصغر حافظى 
به شماره ملى 1817581406 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و بابک حافظى به شماره ملى 1819639207 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. بابک جوان بخت قهفرخى به شماره ملى 1750388960 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى و بهرام همتى به 
شماره ملى 4849455786 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى 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 (1390622)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص صدر ذوب رضوانشهر به شناســه ملى 10862058537 و به 
شماره ثبت 518 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفى رمضانى به شماره ملى 5129499921 
به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى و روح اله مختارى به شماره ملى 6609175233 
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در جام حذفى امارات، اتحاد کلبا با هدایت سرمربى سابق 
استقالل به مصاف الوحده رفت و با شکست 2 بر یک مواجه 
شد. گل هاى الوحده را تاگلیابه 56 (پنالتى) و پیتزى 58 به 
ثمر رساندند و تک گل اتحاد کلبا در دقیقه 92 از روى نقطه 
پنالتى توسط امالپا به ثبت رســید. دیدار برگشت 5 آذر به 

میزبانى شاگردان فرهاد مجیدى برگزار خواهد شد.

شکست فرهاد
 در جام حذفى

02

شاگردان ریکاردو ساپینتو در هفته نهم رقابتهاى لیگ برتر 
مهمان ذوب آهن خواهند بود. این دیدار در شرایطى برگزار 
مى شود که آبى پوشان سه بازیکن خود را در اختیار نخواهند 
داشت. آرمان رمضانى و محمدرضا زواره بازیکنانى هستند 
که به طور حتم نمى توانند برابر ذوب آهن به میدان بروند 
اما وضعیت سیاوش یزدانى هنوز مشخص نیست. البته بعید 
است این بازیکن هم بتواند با مصدومیتى که دارد به اصفهان 
سفر کند اما گفته مى شود احتمال دارد با تشخیص کادر فنى 

با دیگر بازیکنان راهى اصفهان شود. 

استقالل با 3 غایب
 مقابل ذوب آهن
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کارلوس کى روش اصرار فراوانى دارد تا تیم ملى چند روز قبل 
از آغاز رقابت هاى خود در جام جهانى به مصاف یک حریف 
تدارکاتى برود و به همین خاطر فدراسیون فوتبال االن بالغ 
بر دو هفته اســت که به طور جدى دنبال حریفى براى ایران 
مى گردد. مسابقه اى که یا در جزیره کیش برگزار خواهد شد 
یا در داخل خود قطر انجام مى شــود. در این میان خبرهاى 
رســیده حکایت از آن دارد که عالوه بر پیگیرى فدراسیون 
خود کارلوس کى روش هم دست به کار شده و طى روزهاى 
گذشته با استفاده از تماس ها و ارتباطات خود به دنبال حریف 
براى شاگردانش مى گردد چون مى خواهد قبل از بازى روز 30 
آبان برابر انگلیس حتماً یک دیدار دوستانه داشته باشد و میزان 

هماهنگى شاگردانش را  افزایش بدهد.

دیدار تدارکاتى 
مهم ایران در کیش

فدراســیون بین المللى فوتبال اعالم کرد که مبلغى 
را به حساب باشگاه هایى که در جام جهانى بازیکن 

دارند، واریز خواهد کرد.
فدراســیون بین المللى فوتبال براى ســهیم کردن 

باشگاه ها در سود جام جهانى، 
مبلغى را به حساب تیم هایى 
که بازیکن فوتبــال در این 
تورنمنت بزرگ دارند، واریز 
خواهد کــرد. این مبلغ  براى 
رضایت مسووالن باشگاه ها 
اســت تا بازیکنان خود را به 
راحتــى در اخیتــار تیم ملى 

کشورشان قرار دهند.
روزنامه الرایــه قطر با اعالم این خبر نوشــت: فیفا 
اعالم کرده که به عنوان بخشى از تعهد خود براى به 
رسمیت شناختن سهم باشگاه هاى فوتبال در موفقیت 

جام جهانى، این تصمیم را گرفته است
بنا به اعالم این روزنامه قطرى کل مبلغ کمک فیفا 
به باشــگاه هاى درگیر در جام جهانى 209 میلیون 

دالر است. 
کمک فدراسیون بین المللى 
فوتبال به باشگاه ها مى تواند 
خبر خوبــى بــراى برخى 
از تیم هــاى ایرانى باشــد. 
تیم هایى که در فصل نقل و 
انتقاالت تــالش کردند تا با 
باالترین مبلغ ممکن بسیارى 
از ستاره هاى ملى پوش را در 
اختیار بگیرند و اکنون چشم 
به واریزى هاى فیفا دارند. البته حضور ســتاره هاى 
گرانقیمت لیگ فوتبال ایران در تیم ملى به تصمیم 

کارلوس  کى روش بستگى دارد.

دست ودل بازى فیفا براى باشگاه هاى فوتبال

مسئوالن باشگاه پورتو براى انتقال ستاره ایرانى خود 
به آرسنال شرط گذاشتند.

مهدى طارمى ستاره ملى پوش کشورمان و عضو 
باشگاه پورتو این روزها نامش در کنار باشگاه آرسنال 

شنیده مى شود.
طبق گزارش رســانه هاى انگلیس میکل آرتتا به 
دنبال جذب مهدى طارمى است تا خط حمله اش 
را براى نیم فصل دوم تقویت کند تــا بتواند براى 

قهرمانى در لیگ جزیره بجنگد.
در جدیدترین خبر در این زمینه نشــریه «رکورد» 
پرتغال خبر داد مسئوالن آرسنال براى جذب طارمى 
ستاره ایرانى پورتو وارد عمل شدند و تماس هایى را 

در این زمینه با باشگاه پورتو گرفتند.
مسئوالن پورتو براى فروش مهدى طارمى بعد از 
مسابقات جام جهانى 2022 اعالم آمادگى کردند. 
باشــگاه لندنى اگر مبلغ مورد درخواســت باشگاه 
پورتو را پرداخت کند مى تواند ســتاره ایرانى را به 

لیگ جزیره ببرد.
مهدى طارمى در این فصل عملکردى فوق العاده 
براى پورتو داشــته و در 11 بــازى در رقابت هاى 
مختلف 7 گل به ثمر رسانده و 7 پاس گل داده است.
طارمى در ماه گذشــته با عملکرد درخشان به مرد 
شماره یک لیگ پرتغال تبدیل شد و جایزه بهترین 

بازیکن ماه لیگ را کسب کرد.

انتقال ستاره ایرانى به آرسنال مشروط شد

05

عارف غالمى بعد از انتشار پستى در صفحه اینستاگرامش، از 
حضور در تمرین تیمش قبل از بازى با فوالد محروم شد و نه 
تنها دیدار با این تیم را از دست داد بلکه در جلسه تمرینى بعد 
از بازى با فوالد هم خبرى از این مدافع در تمرین تیمش بود. 
جلسه کمیته انضباطى استقالل درباره غالمى برگزار شد و این 
بازیکن در تمرین استقالل حاضر شد. البته که معلوم نیست او 
جلوى ذوب آهن در ترکیب اصلى تیمش خواهد بود یا نه چرا 
که محمدحسین مرادمند نمایش بسیار خوبى جلوى فوالد 
داشت و روى تک گل تیمش هم تاثیرگذار بود و حاال ریکاردو 

ساپینتو باید بین استفاده از غالمى یا مرادمند، تصمیم بگیرد.

بازگشت غالمى 
به تمرین استقالل

04

کنفدراسیون فوتبال آسیا یک نظرسنجى برگزار کرد تا بهترین 
پدیده جوان فوتسال آسیا را انتخاب کند. ساالر آقاپور پدیده 22 
ساله ایرانى که در مسابقات جام ملت هاى آسیا 2022 خوش 
درخشید و موفق شد در 6 بازى 4 گل به ثمر برساند کاندیداى 
کسب این جایزه شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد با 
آراء هواداران ساالر آقاپور ستاره ایرانى به عنوان بهترین پدیده 
فوتسال آسیا انتخاب شد. شاگردان وحید شمسایى در جام ملت 
هاى آسیا 2022 در فینال با نتیجه 3 بر 2 مغلوب ژاپن شدند و 

به نایب قهرمانى آسیا اکتفا کردند.

ستاره ایرانى بهترین شد

و ر ز ىبر جی ر ن ر ى

مورایس و تیمش پس از تساوى بى حاصل هفته گذشته 
درالکالسیکوى ایران باید آماده بازى مقابل صنعت نفت 
شوند، دیدارى که نتیجه آن نقش پررنگى در ادامه مسیر 
سپاهان خواهد گذاشت و این تیم براى باقى ماندن در 
کورس مدعیان چاره اى جز پیروزى در این بازى ندارد.

زردپوشــان اصفهانى در فصل جارى در فاز هجومى 
موقعیت هــاى گلزنــى پرشــمارى خلــق مى کنند 
اما مهاجمــان این تیم تا بدین جاى فصل نســبت به 
موقعیت هاى خلق  شده، آمار گلزنى پایینى دارند. در فاز 
دفاعى اما سپاهانى ها نشان دادند که از شرایط خوبى 

برخوردار هستند و به راحتى گل نمى خورند.
در آن سو صنعت نفت شــرایط فاجعه  بارى را پشت سر 

مى گذارد. طالیى پوشان آبادان در 8 هفته گذشته تنها 
یک برد به دست آورده اند و با پذیرفتن 5 شکست در قعر 
جدول دست وپا مى زنند. این تیم هفته گذشته مقابل 
ملوان شکســت خورد تا روند ناکامى هایش همچنان 

ادامه داشته باشد.
صنعت نفت بازیکنان خوبى در اختیــار دارد اما از نظر 
تاکتیکى با مشــکالت عدیده اى روبه رو است و هنوز 
به سطح آمادگى الزم نرسیده اســت. طالیى پوشان 
آبادان در فاز هجومى عملکرد بســیار ضعیفى از خود 
به نمایش گذاشــته اند و با 4 گل زده بعد از آلومینیوم 
و پیــکان بدترین خط حمله لیگ را دارند. شــاگردان 
کریمى در فاز دفاعى نیز با مشکالت عدیده اى روبه رو 

هستند و دریافت 9 گل در 7 بازى نشان دهنده مشکالت 
ســاختارى این تیم در خط دفاعى اســت، با این حال 
شاگردان کریمى براى خروج از شرایط بحرانى چاره اى 
جز پیروزى ندارند و با انگیزه باالیى به میدان خواهند 

آمد.
انگیزه باالى هر 2 تیم و نیاز مبرم آنها به 3 امتیاز بازى، 
مى تواند این دیدار را به یکى از جذاب ترین رقابت هاى 
هفته هشتم تبدیل کند. بازى اى سخت و حساس که 
نتیجه آن عالوه بــر 2 تیم برگزارکننده، براى ســایر 
مدعیان از جمله گل گهر، پرسپولیس، استقالل و مس 
رفســنجان نیز حائز اهمیت است و مى تواند معادالت 

قهرمانى را در نیم فصل نخست وارد فاز تازه اى کند.

طالیى هاى اصفهان و برزیلى هاى آبادان به دنبال کسب 3 امتیاز 

سرمربى تیم ملى فوتسال ایران گفت: اگر به گذشته 
برگردم همین بازیکنان را براى مسابقات قهرمانى آسیا 
انتخاب مى کردم و اگــر بازیکنان باتجربه را مى بردم، 

ترسو بودم.
تیم ملى فوتســال ایران با قبول شکست مقابل ژاپن 
در فینال مسابقات فوتســال آسیا، از رسیدن به عنوان 
قهرمانى بازماند. هدایت ایــران در این دوره بر عهده 

وحید شمسایى بود.
شمسایى بعد از تغییراتى که در تیم ملى ایران ایجاد کرد، 
این تیم را با چهره اى جدید به مسابقات قهرمانى آسیا 
فرستاد. کنار گذاشتن نفرات باتجربه یکى از نکاتى بود 
که بعضى از کارشناسان اعتقاد داشتند به ضرر تیم ملى 
تمام شد و نیاز بود تا بعضى از این بازیکنان باتجربه در 

کنار این تیم باشند.
شمسایى در واکنش به این انتقادات، از تصمیم خود دفاع 

کرد و گفت: اگر به گذشته برگردم، بازهم همین کار را 
مى کنم. مى توانستم چند بازیکن باتجربه ببرم و قهرمان 
بشوم. وقتى وارد هتل شدیم دنبال جاوید، حسن زاده، 
صمیمى و... مى گشــتند. من با سه رئیس فدراسیون 
صحبت کردم. هدف من جام جهانى بود. شاید هم به 

من بگویند قبل از جام جهانى از تیم ملى برو.
سرمربى تیم ملى فوتســال مى گوید از ریسک کنار 
گذاشتن بازیکنان باتجربه در تیم ملى مطلع بوده است 
اما پتانسیل فوتســال در ایران به قدرى باال است که 
مى توان همزمان چند تیم ملى قدرتمند داشــت. وى 
گفت: اگر به موج خروشان فوتسال برسیم مى توانیم 
سه تیم ملى داشته باشیم. باید امکانات بدهیم و پاى 
رده هاى پایه بایستیم. من مى توانستم بازیکنان قبل 
تیم ملى را به کویت ببرم. اگر این کار را مى کردم آدم 

ترسویى بودم. مى دانستم پایم روى پوست موز است.

شمسایى: بازیکنان باتجربه را مى بردم 
ترسو بودم

سرمربى تیم فوتبال پرسپولیس تصمیم قطعى خود براى 
بازگشت مهاجم این تیم را گرفت.

تیم فوتبال پرســپولیس تمرینات فصل جارى خود را 
با حضور یک بازیکن که با این باشــگاه قــرارداد ندارد 

پیگیرى مى کند.
عیسى آل کثیر که به دلیل مصدومیت در ابتداى فصل 
قراردادش با این باشگاه تمدید نشد با مجوز یحیى گل 

محمدى در تمرینات شــرکت مى کند تا شرایط بازى 
کردن پیدا کند. مهاجم فصل گذشته سرخپوشان پایتخت 
که با لجبازى در روند درمانى باعث دورى نزدیک به یک 
ساله خود از فوتبال شد حاال مى خواهد در صورت امکان 

بار دیگر براى پرسپولیس بازى کند.
گل محمدى پیش از این درباره آخرین وضعیت قرارداد 
آل کثیر با پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفته بود: «از 

نظر شخصى مدیون این بازیکن هستم و تمام تالشم را 
مى کنم که به شرایط مطلوب برسد. عیسى با ما قرارداد 
ندارد اما تا نیم فصل کنار ما تمرین خواهد کرد تا ببینیم 

وضعیتش چه خواهد شد.»
حاال ســرمربى پرســپولیس تصمیم قطعى خود را در 
این خصوص گرفته و آل کثیــر را به عنوان اولین خرید 

زمستانى این تیم در فصل جارى انتخاب کرده است.

او قرار است در نخستین جلسه پیش 
روى خود با رضا درویش درباره 

این موضــوع صحبت کند تا 
دیگر قید خریــد مهاجم تازه 
وارد دیگرى را با حضور شیخ 

دیاباته، یورگن لوکادیا، حامد پاکدل 
و مهدى عبدى بزند.

دینامو زاگرب در حضور تعویضى ملى پوش ایرانى 
خود به تساوى ارزشمند برابر سالزبورگ رسید.

در یکى از مسابقات هفته چهارم مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان اروپا، تیــم فوتبال دینامو زاگرب 
در حالى که برخالف دیدارهاى اخیرش صادق 
محرمى را در ترکیب نداشت و این بازیکن را روى 
نیمکت گذاشته بود، در اســتادیوم ماکسیمیر به 

مصاف سالزبورگ اتریش رفت.
یاران محرمى که هفتــه اول دور گروهى لیگ 
قهرمانان اروپا را با برتــرى دور از انتظار مقابل 
چلسى آغاز کرده و پس از آن دو شکست متوالى 
برابر آ. ث. میالن و سالزبورگ داشتند، در دیدار 
برگشت با حریف اتریشــى خود توانستند باخت 
اخیرشــان را جبران کنند و با یک امتیاز خانگى 

امیدوار به صعود به مرحله حذفى بمانند.
تیم فوتبــال دینامو زاگــرب در دیــدار مقابل 
سالزبورگ اتریش به تساوى یک بر یک رضایت 
داد که این نتیجه آنها را 4 امتیازى کرد و همچنان 
در رتبه چهارم جدول گروه E لیگ قهرمانان اروپا 

نگه داشت، اما شانس صعودشان را باال برد.
یاران محرمى در شرایطى قعرنشین هستند که 
در گروه E لیگ قهرمانان اروپا، چلسى با 7 امتیاز 
صدرنشین است و سالزبورگ اتریش 6 امتیازى 
و آ. ث. میالن 4 امتیاز دارند و همه آنها شــانس 
رســیدن به مرحله حذفى را خواهند داشت که 
دو مســابقه بعدى دینامو زاگرب برابر چلسى و 

میالن است.

سرنوشت 
صعود یاران محرمى 
دست چلسى و میالن

سه پیش 
درباره 

د تا 
ازه
یخ 

د پاکدل 

بازى بزرگ هفته فردا در ورزشگاه فوالدشهر برگزار 
مى شود. جایى که قرار است سربازان شکست ناپذیر 
تارتار برابر شاگردان ســاپینتوى پرتغالى صف آرایى 
کنند، تیمى که تنها شکســت فصل خود را در برابر 
تیم همشهرى گاندوها متحمل شده است. ذوب آهن 
براى فرار از میانه هاى جدول نیاز مبرم به 3 امتیاز این 
بازى دارد و استقالل هم براى عقب نماندن از کورس 
مدعیان باید هرطور شده طعم اولین باخت فصل را به 

گاندوها بچشاند.
اما عبور از خط دفاع مستحکم سبزپوشان اصفهان کار 
چندان راحتى نیست حتى اگر بهترین خط حمله لیگ را 
در اختیار داشته باشى. آبى پوشان تهران با اینکه با زدن 
10 گل پس از گل گهرى ها بهترین عملکرد را در خط 
حمله داشته اند اما فردا باید به مصاف تیمى بروند که در 
فاز دفاعى تا به اینجاى فصل موفق عمل کرده و با 3 
گل خورده بهترین خط دفاعى لیگ را در کنار تیم هاى 
پرسپولیس، فوالد و مس رفسنجان به خود اختصاص 

داده است. 
گاندوها دراین بــازى با تکیه بر قدرت و اســتحکام 
ساختار دفاعى تیمشان اجازه نفوذ به سنگر خودى را 
به مهاجمان پرشمار آبى ها نخواهند داد. مدافعان تیم 
تارتار اما در مســابقه فردا باید بیشترین تمرکزشان را 
روى مهار «کوین یامگا» و محمــد محبى بگذارند. 
ستاره فرانسوى آبى ها با گلزنى در دیدارهاى رفت و 
برگشت فصل پیش تیمش با ذوب آهن نشان داده راه 

نفوذ به خط دفاعى این تیم اصفهانى را خوب بلد است. 
او و محبى با گل هاى خود نقش پررنگى در برترى هاى 

استقالِل ساپینتو داشته اند. 
مهاجم فرانســوى روز جمعه تالش خواهد کرد تا با 
گلزنى به گاندوها، هم در ســومین بــازى پیاپى آبى 
ها برابر ذوب آهــن دروازه این تیم را بــاز کند و هم 

براى تصاحب کفش طالى لیــگ از مهاجم هلندى
 ســرخ ها ســبقت بگیرد. محبى، مهاجم 23 ساله 
آبى ها نیز که توســط کى روش بــه تیم ملى دعوت 
شده، هم براى اینکه ســفرش به قطر را حتمى کند 
و هم براى آقاى گل شــدن مى خواهد هر طور شده 
نامش را به عنوان گلزن مســابقه اســتقالل و ذوب 

آهن ثبت کنــد. انگیزه ویژه این دو آبــى پوش کار را 
بــراى مدافعــان ذوب آهن ســخت مى کنــد. اما 
بازى هاى شاگردان تارتار نشاندهنده آن است که آنها 
در رقابت با تیم هاى مدعى با انگیزه تر ظاهر مى شوند 
و با دوندگى و جنگندگى بــى امان خود فرصت خلق 
موقعیت روى دروازه سبزپوشــان را به حریفان تا بن 

دندان مســلح خود نمى دهند. آنها این موضوع را در 
مصاف با تیم هاى سپاهان و پرسپولیس ثابت کرده اند.

ذوب آهنى ها مى دانند در این بازى باید عالوه بر تالش 
براى گل نخوردن راهى براى نفوذ به سنگر آبى هاى 
تهران نیز پیدا کنند. کارى که اگرچه براى خط حمله نه 
چندان قوى گاندوها سخت است اما شدنى است. این 
را کارنامه نه چندان موفق استقاللى ها در فاز دفاعى 

نشان مى دهد. 
همه اینها نوید دهنده آن اســت که فوتبالدوســتان 
کشــورمان مى توانند روز تعطیل خود را با تماشاى 
یک بازى مهیج و جذاب ســپرى کنند. مســابقه اى 
که نتیجه آن نه تنها براى این دو تیم که براى ســایر
 تیم هاى لیگ بــه خصوص رقباى آبى پوشــان در 
صدر جدول و به ویــژه تیم همشــهرى ذوب آهن 
مهم خواهد بود. چرا کــه در صورتى که ســربازان 
تارتار موفق شــوند با حفظ رکورد شکست ناپذیرى 
خود بر اســتقالل غلبه کننــد و ســپاهانى ها هم 
امروز با کســب 3 امتیاز در مصاف با صنعت نفت به 
اصفهان برگردند، شــاگردان مورایس مــى توانند از 
تیم هموطن ســرمربى خود در جدول پیشى بگیرند. 
طالیى پوشان اصفهان حتى مى توانند امیدوار باشند 
با مغلوب شدن سربازان ژنرال و شاگردان یحیى برابر

 نساجى چى ها و مس رفسنجان، صدر جدول را دوباره 
از آن خود کنند؛ با این تفاسیر، مى توان گفت پیروزى 
گاندوها در مصاف فردا مصداق بارز یک تیر و چند نشانه 

زدن براى اصفهانى ها خواهد بود. 

موافقت یحیى براى بازگشت مهاجم فصل گذشته سرخ ها

ذوب آهن- استقالل، فردا در اصفهان

چشم باالنشین ها به فوالدشهر
مرضیه غفاریان
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ساسان اکبرزاده
چندین پــروژه عمرانى در منطقه 10 شــهردارى اصفهان همچون 
پارك و زمین ورزشى در خیابان مصلى، خیابان شهید رئیسى و میدان 
عروج، احداث خیابان کوشــش، پیاده روســازى و... احداث خیابان 
ســعادت حدفاصل خیابان هدایت تا گل مریم، احداث پل عابرپیاده 
مقابل شرکت صفائیه، خیابان شهید آقابابایى، کانال سازى فیبر نورى 
ایستگاه آتش نشانى شماره 25، احداث پارك و ساماندهى انهار منطقه 
و آسفالت معابر فرعى و اصلى با هزینه 137 میلیارد تومان کلنگزنى 

شد و یا به بهره بردارى رسید.
شهردار اصفهان در پایان بازدید و کلنگزنى این طرح ها، در سخنان 

کوتاهى به خبرنگاران گفت: در دوره مدیریت جدید روال آن اســت 
که هر دو هفته یک بار پروژه هایى در سطح مناطق 15گانه اصفهان 

بهره بردارى، احداث و یا کلنگزنى شود. 
على قاســم زاده افزود: امروز نیز بر همین منوال، پروژه اى در شش 
راه که پروژه بسیار مهمى بود قرار اســت احداث و در منطقه 10 به 
بهره بردارى برسد که عملیات آن آغاز شده است.  همچنین عملیات 
احداث میدان عروج و خیابان سردار شهید رئیسى انجام خواهد شد. 

وى احداث پارك محلى در چشمه مرغاب را از دیگر پروژه ها برشمرد 
و گفت: کلنگزنى و آغاز احداث پارك بازى براى شــهروندان در این 
منطقه، اقدام بسیار خوبى براى ساکنین این منطقه و محله خواهد بود. 

شهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: این پارك بازى 6500 مترمربع 
مساحت دارد و قابل امتداد تا چشمه  مرغاب مى باشد. 

قاســم زاده رویکرد مدیریــت شــهرى در ایــن دوره را مدیریت 
محله محورى و توزیع عادالنه خدمات با گرایش محالت کم برخوردار 
دانست و گفت: در این دوره ما بیشتر به ســوى محالت رفته ایم تا 
بتوانیم تردد شهرى براى نیاز شهروندان را کاهش داده و شهروندان 

بتوانند به آنچه مى خواهند در محالت خود برسند.
■■■ 

مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان هم با قدردانى از شهردار، رئیس 
و اعضاى شوراى شهر، معتمدین محلى، خانواده شهدا و... به تشریح 

فعالیت هاى انجام شده براى احداث پروژه هاى مختلف پرداخت. 
داود بحیرایى افزود: میدان شش راه سابق یکى از نقاط پرخطر منطقه 
10 محسوب مى شود که به لحاظ حجم باالى تردد خودروها از سمت 
قهجاورســتان و خاتون آباد، همواره شاهد تصادفات بسیارى در این 

محدوده هستیم.
وى ادامه داد: در این راســتا عملیات احداث میدان عروج (شش راه 
سابق) و خیابان سردار شهید رئیسى در این منطقه امروز با هزینه اى 
بالغ بر 40 میلیارد تومــان با حضور خانواده شــهدا با هدف کاهش 

خطرآفرینى آغاز مى شود.
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان با بیان اینکه مساحت این میدان 

1/6 هکتار است که فضاى ســبز آن نیز در دو باند کنارى خیابان تا 
محله حصه ادامه پیدا مى کند، خاطرنشــان کرد: با توجه به سیاست 
این دوره مدیریت شهرى مبنى بر ارتقاى کیفیت زندگى در محالت و 
اجراى پروژه ها مبتنى بر محله محورى، دو محله حصه و مصلى براى 

سال 1401 از منطقه 10 انتخاب شده است.
وى با بیان اینکــه به منظور ارتقاى زیســت پذیرى محله حصه 35 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در این راستا احداث 
میدان عروج و خیابان شهید منصور رئیســى با هزینه اى معادل 40 
میلیارد تومان مازاد این بودجه جهت تأمین رفاه حال شهروندان در 

دستور کار قرار گرفت.
بحیرایى گفت: خیابان سعادت در محله گل نرگس به طول 300 متر 
در محدوده بزرگراه شهید خزایى نیز امروز با حضور مدیران شهرى به 
بهره بردارى مى رسد که آسفالت و پیاده رو سازى این پروژه با هزینه 

2/300 میلیارد تومان انجام شده است.
وى ادامه داد: ســاماندهى محله هاى ورودى هاى شــهر حدفاصل 
بین تقاطع غیر همسطح آفتاب و خیابان شهید رئیسى به زودى آغاز 
مى شود، زیرا با توجه به تردد ورود مسافران از فرودگاه و قسمت شرق 

به اصفهان اجراى این پروژه بسیار اهمیت دارد.
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان با بیان اینکه پروژه هاى عمرانى، 
خدماتى و فرهنگى متعددى در دستور کار قرار دارد، گفت: عملیات 

اجرایى پارك چشمه مرغاب به وســعت 6500 مترمربع در یکى از 
شلوغ ترین محالت منطقه 10 در محله مصلى نیز امروز آغاز مى شود 

که به خیابان هاى فرسان و 24 مترى اتصال پیدا مى کند.
■■■ 

یکى از اعضاى شوراى اسالمى شــهر اصفهان هم ایجاد محالت 
تفرجگاهى و تفریحى براى جوانان و نوجوانان در مناطق و محالت را 
از اولویت ها خواند و گفت: امروز باتوجه به اینکه تراکم ساخت و ساز 
داریم و منازل نمى توانند پاسخگوى خواسته هاى تفریحى جوانان و 
نوجوانان باشند؛ بنابراین، ایجاد پارك و فضاى چندمنظوره در محالت 

مى تواند مؤثر و مفید باشد. 
ســامع از همه کســانى که در احداث پارك تالش کردند و مى کنند 

قدردانى و اظهار امیدوارى کرد این گونه اقدامات افزایش یابد. 
وى همچنین به سردار شیروانیان پیشــنهاد کرد تا اجازه دهند این 
پارك به نام شــهید ابوالفضل شــیروانیان نامگذارى گردد. سردار 
شیروانیان نیز از اینکه پروژه هایى به نام شهدا نامگذارى شود افتخار 

کرده و از مسئوالن تشکر کرد. 
شایان ذکر است پروژه هایى که کلنگزنى شد با فرمان شهردار اصفهان 
انجام شــد.  قاســم زاده با تبریک هفته وحدت، فرمان آغاز عملیات 
اجرایى این پروژه ها را در منطقه محروم صادر کرد.  در این مراســم 

گروه سرود طاها نیز به اجراى برنامه پرداخت.

برگزارى آیین کلنگزنى و بهره بردارى
 از پروژه هاى منطقه 10 شهردارى اصفهان

فراخوان آگهى مناقصه عملیات ساماندهى پارك فیروزه (فاز یک) شهردارى منطقه چهار
شهردارى نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهى مناقصه عملیات ساماندهى پارك فیروزه (فاز یک) شهردارى منطقه چهار به شماره 

سیستمى 2001090286000015 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت 

برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

ـ تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چاپ روز پنج شنبه مورخ 1401/07/21 و نوبت دوم چاپ روز شنبه مورخ 1401/07/30 
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 1401/08/01

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1401/08/12 
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1401/08/16 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ 2,190,000,000 ریال را به صورت وجه نقد به حساب 
سپرده شماره 10/9107470/2 یا شماره شبا IR 050700001000229107470002 شهردارى نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن 
ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهى مناقصه به عنوان ضمانت  شرکت در مناقصه تهیه و بارگذارى نمایند و 
سپس اصل ضمانتنامه و با تأییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل از بازگشایى پیشنهادات به واحد امور قراردادهاى شهردارى مرکزى 

نجف آباد ارسال نمایند.
اطالعات تماس و آدرس دســتگاه : نجف آباد خیابــان امام خمینى (ره)شــهردارى مرکزى کدپســتى  14661-  85146 

تلفن:031-42640041-3   
مشخصات شهردارى :شناسه ملى : 14000277378 کد اقتصادى : 411443717316  شماره ثبت: 0900544                                     

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

م.الف:۱۳۹۲۸۰۴

عبدالرسول امامی – شهردار نجف آبادعبدالرسول امامی – شهردار نجف آباد

چاپ اول

فراخوان آگهى مناقصه عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهردارى منطقه چهار
شهردارى نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهى مناقصه عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهردارى منطقه چهار 

به شماره سیستمى 2001090286000014 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت 

برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

ـ تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چاپ روز پنج شنبه مورخ 1401/07/21 و نوبت دوم چاپ روز شنبه مورخ 1401/07/30 
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 1401/08/01

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1401/08/12 
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1401/08/16 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ 2,500,000,000 ریال را به صورت وجه نقد به حساب 
سپرده شماره 10/9107470/2 یا شماره شبا IR 050700001000229107470002 شهردارى نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن 
ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهى مناقصه به عنوان ضمانت  شرکت در مناقصه تهیه و بارگذارى نمایند 
و سپس اصل ضمانتنامه و با تأییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل از بازگشایى پیشــنهادات به واحد امور قراردادهاى شهردارى 
مرکزى نجف آباد ارسال نمایند. اطالعات تماس و آدرس دستگاه : نجف آباد خیابان امام خمینى (ره)شهردارى مرکزى کدپستى

 14661-85146تلفن:031-42640041-3   
مشخصات شهردارى :شناسه ملى : 14000277378 کد اقتصادى : 411443717316  شماره ثبت: 0900544

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

م.الف:۱۳۹۲۸۰۱ 

 عبدالرسول امامی – شهردار نجف آباد عبدالرسول امامی – شهردار نجف آباد

چاپ اول  

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل، باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت، از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومى دو 
مرحله اى از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، 

خریدارى نماید. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهانروابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

nycy و کابل کنستانتریک سه در شش به اضافه 6 م م nycy موضوع مناقصه: خرید کابل کنستانتریک یک در شش به اضافه 6 م م

شماره مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگذارى 
و تحویل پاکت ها

بازگشایى اسناد ارزیابى 
مبلغ تضمینکیفى

4011101320010012110000241401/07/241401/07/281401/08/08 1401/08/09
5,047,000,000ساعت 9 صبح

 https://www.setadiran.ir/setad/cms پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت
دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شــنبه مورخ 1401/08/08 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و 
همچنین اســناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان- چهارباغ عباسىـ  خیابان 
عباس آبادـ ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکفـ  دبیرخانه، تحویل 
نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. عدم ارسال پکت 

الف (ضمانت نامه بانکى) تا موعد اعالم شده 
موجب ا بطال مدارك مناقصه گر مى گردد.

شماره تلفن واحد مناقصات: 34121482ـ031 آقاى کریمى و جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات و 
شرح خدمات مناقصات با شماره تلفن کارشناس معاونت مهندسى: 34121448ـ031 آقاى مهندس آقابابائى
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934ـ021، دفتر ثبت نــام: 88969737ـ 021 و 

85193768ـ021 تماس حال فرمایید. 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست 72 ســاعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد 

مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* پیشنهاددهنده مى بایست صرفاً در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ثبت نام کرده باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود 

مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 


