
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه 28 آبان ماه 1401 / 19 نوامبر 2022 / 24 ربیع الثانى 1444
سال نوزدهم /شماره 4462 /  8  صفحه / 2000 تومان

3

۳

عقربه های ساکن 
ساعت شهرداری 

نگرانی از تاریکی ناژوان

۳

فارسی با ایرانی فرق دارد

افزایش ۱۷ درصدی تولید 

انار در اصفهان

۳

       

به لیمو شما را
از شر بیماری ها
خالص می کند

فرار مالیاتى 16 میلیاردى در یک شرکت
۶

«اتوبوس» رانی 
پشت چراغ خطر!

گویا معجــزه رخ داده که در عرض چند ماه مشــکل 
ناوگان اتوبوســرانى و تعداد اتوبوس هاى شــهرى 
اصفهان حل شده و اکنون فقط با مشکل کمبود راننده 
مواجه هستیم و نه تعداد اتوبوس ها! مسئله اى که در 
تازه ترین سخنان نایب رئیس شوراى اسالمى شهر 
اصفهان آمده است و او از مردم عالقه مند درخواست 
کرده که چنانچه شــرایطش را دارند، جذب سازمان 
اتوبوسرانى و شغل رانندگى اتوبوس شوند.  گفته هاى 
ابوالفضل قربانى در حالى در صدر خبرهاى خبرگزارى 
شهردارى قرار گرفته که در ماه دوم بهار سال جارى، 
مدیر عامل سازمان اتوبوسرانى از کمبود اتوبوس در 
شهر اصفهان اظهار شرمندگى کرده بود.  سیدعباس 

روحانى در آن زمان با اشاره...

۳

کشف بزرگ مأموران پلیس امنیت اقتصادى استان در کاشان

همه چیز به سود ستاره سپاهان 
مدافع سپاهان با بازگشت کى روش همه چیز را به سود خودش 
تغییر داد. تا قبل از بازگشت کارلوس کى روش به نیمکت تیم 
ملى فوتبال ایران، رامین رضاییان از تیم ملى فاصله گرفته 

بود و سرمربى سابق ایران...

۸

در صفحه ۶ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

تحقق ۹۰ درصدی 
بودجه شهرداری 

زرین شهر

۵

ستاره ایرانی از ابرستاره ستاره ایرانی از ابرستاره 
پرتغالی پیشی گرفت

در طب گیــاه درمانى ایــران، برگ هاى 
به لیمو به صــورت دم کردنى به منظور 

آرام بخشى، ضد تشنج و برطرف کننده 
تپش قلب و سرگیجه مصرف دارد. درد 

نوروپاتیک با...

آسیب هایی که در خط نامرئی
حاشیه نشینی رشد می کند 

۲

۷

معاون رئیس جمهور خبر داد؛معاون رئیس جمهور خبر داد؛

اعالم آمادگی بنیاد شهید اعالم آمادگی بنیاد شهید 
برای ساخت بیمارستانبرای ساخت بیمارستان

 در اصفهان در اصفهان

۶

بازگشت برند های ژاپنی به بازار صحت دارد؟ پیمانکاری غیرتخصصی، بالی جان آثار تاریخیجهان نما براى افزایش سرعت گوشى شیائومى چه کار کنیم؟استان الغرى به سبک ژاپنى هاتکنولوژی سالمت

۶

 شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی  
شماره ۴۰۱۰/۶۰۰۳ و ۴۰۱۰/۶۰۰۴ 

(شماره  ۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۴۸و۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۴۹ در سامانه ستاد)

 م.الف:۱۴۱۱۹۸۸

نوبت اول

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمى واحدنائین در نظر دارد طبق مجوزهاى صادره نسبت به برگزارى مزایده 
به شرح ذیل اقدام نماید.

1- مزایده فروش ضایعات فلزى و لوازم ادارى اسقاطى
2- مزایده فروش کامپیوتر(رایانه) و قطعات الکترونیکى اسقاطى

3- واگذارى مجموعه سلف سرویس
4- واگذارى خدمات چاپ و تکثیر

5- واگذارى بوفه و کافى شاپ
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق مزایده  با واریز مبلغ 2,000,000 ریال به شماره حساب 
0106906591003 به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحدنائین براى هر مزایده از تاریخ درج آگهى 
ظرف مدت ده روز کارى(یک شنبه تا پنج شنبه) به امور ادارى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نائین 

مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03146265200 تماس حاصل نمایند.

الزم به ذکر است به پیشنهادات ارائه شده در خارج از زمان مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه درج آگهى و برگزارى مزایده ها به عهده برنده هر مزایده مى باشد

آگهی مزایده نوبت اول

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین

فراخوان عملیات اجرایى تعریض باند غربى خیابان عطار 
شهردارى شاهین شهر در نظردارد فراخوان عملیات اجرایى تعریض باند غربى خیابان عطار به شماره 

2001094734000058 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت وتحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات  الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه به ثبت نام ودریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط )براى کلیه صاحبان امضاى مجاز ومهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند .

مواعد زمانى :
-تاریخ انتشار فراخوان 1401/08/18 

-مهلت دریافت اسناد فراخوان :1401/09/03 
- مهلت ارسال پیشنهادات :1401/09/13

-زمان بازگشایى پاکت ها :1401/09/14
نوع ومبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه ):

ضمانتنامه بانکى /فیش نقدى به مبلغ 900/000/000 ریال 
اطالعات تماس وآدرس دستگاه :

شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزى :    03145225200          

  مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول )

 م.الف :۱۴۰۸۶۵۶

چاپ دوم

  سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر 

شرایط و  الزامات ورود موضوع شماره 

طراحى ،تامین تجهیزات و انجام عملیات نصب و تست و راه اندازى مربوط به 4010/6003
توسعه پست هاى فوق توزیع شرکت برق منطقه اى اصفهان

دارا بودن گواهى رتبه 5 پیمانکارى نیرو از سازمان 
برنامه و بودجه 

احداث پست 400/230 و 400/63 کیلوولت GIS اصفهان 1 به صورت 4010/6004
تأمین مالى پیمانکار

دارا بودن گواهینامه طرح و ساختار (EPC) یا   رتبه 1 
نیرو از سازمان برنامه و بودجه

نحوه دریافت استعالم  ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت 
و تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به «سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت(ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس 
«سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت 
گواهى امضاء الکترونیکى(توکن): مرکز تماس:41934-021، تماس با کارفرما، در صورت لزوم 

در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز شــنبه مورخ 1401/08/28 تا ساعت 16:00 روز 

پنجشنبه مورخ 1401/09/10
مهلت و محل تحویل استعالم  ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات اسناد 
مناقصه بایستى حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/09/28 در «سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت(ستاد) بارگذارى گردد.
شرایط فراخوان ارزیابى: 

1- پس از بررسى اسناد و مدارك واصله فراخوان  در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى 
واجد شرایط براى دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان  جهت اجراى 
پروژه هاى مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان  در استعالم ارزیابى کیفى، موجود مى باشد.
ضمنا « مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید

www.setadiran.ir         http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir

اصفهان- چهارباغ باال- صندوق پســتى   948-81465   کــد پســتى 8173751387  دور نویس 6244022- 
تلفن6244002-9

Email: info@erec.co.ir    website: erec.co.ir

۶

۶

بازاری که چینی ها قبضه اش کرده اندبازاری که چینی ها قبضه اش کرده اند

کورسوى روشنایى در راسته صنف لوستر فروشانکورسوى روشنایى در راسته صنف لوستر فروشان
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بازگشت برند هاى ژاپنى
 به بازار صحت دارد؟

احتمال قطع گاز
 برخى صنایع کشور

خبرخوان
تیمدارى سردار آزمون

 در والیبال زنان 
نیلوفر حجتى، سرمربى تیم والیبال    ایسنا |
زنان «ســریک» گنبد که صدرنشین لیگ برتر 
والیبال زنان است با بیان اینکه اسپانسر این تیم 
خانواده آزمون هستند، تصریح کرد: بیشتر کارهاى 
تیم را مدیرعامل باشگاه آقاى خلیل آزمون (پدر 
سردار آزمون) و طاهر آزمون انجام مى دهند. آقاى 
ســردار هم از راه دور کنترل و مدیریت مى کند و 
کارها را پیش مى بریــم. او گفت: خانواده آزمون 

یک برند هستند و نیاز به تبلیغ ندارند.

فرصتى که از دست رفت
  خبرآنالین |جام جهانى فوتبــال در حالى 
آغاز مى شــود که بر خالف وعده هاى دولت در 
بهره گیرى از ظرفیت جــام جهانى براى جذب 
توریسم و گردشگر پزشکى و ورزشى، حتى یک 
بلیت هواپیما از ســوى گردشــگران خارجى به 
مقصد ایران خریدارى نشده است. با وجود آنکه 
تخصص امیرعبداللهیان حوزه خاورمیانه اســت 
اما دولت سیزدهم، در مجموع نتوانست حتى یک 
تخت از 20هزار تخت پیش بینى شده براى جام 
جهانى را پر کند. جزیره کیش نه میزبان تیم ملى 
بود و نه بازى هاى دوستانه در آن برگزار شد. قبل 
تر، بهادرى جهرمى، سخنگوى دولت وعده داده 
بود کارگروهى زیرنظر معاون اول رئیسى براى 
هماهنگى دستگاه ها در جام جهانى تشکیل شود 
اما تاکنون حتى یک بــرگ گزارش اقدامات این 

کارگروه منتشر نشده است. 

تاریخ ورود خودروهاى 
وارداتى 

على جدى، نایــب رئیس    گجت نیوز |
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعالم اینکه 
نمایندگان بر ضرورت واردات خودرو در ســال 
جارى تأکید کردند، گفــت: وزیر صنعت، معدن 
و تجارت نیز با توجه به ایــن تأکیدات وعده داده 
خودروهاى وارداتى تا اواخر بهمن و اوایل اسفند 

1401 وارد ایران شوند.

رتبه چهارم ایران در 
انتشار مقاله 

  میزان |به گفته دبیر شوراى عالى انقالب 
فرهنگى در حوزه تولید مقاالت علمى از رتبه 57  
در ســال 2001 به رتبه چهارم جهان رسیده ایم و 
5 سال است  که این موقعیت را حفظ کرده ایم. در 
سال گذشته 331 ثبت اختراع بین المللى داشتیم 
که 27 درصد سهم ثبت اختراعات جهانى توسط 

دانشمندان ایرانى است.

تهران در صدر 
تسهیالت و سپرده 

  ایسنا | باالترین مبلغ ســپرده  گذارى و 
تســهیالت در بانک ها مربوط به استان تهران 
و کمتریــن مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد است. یکى از علل مهم باال بودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر 
مرکزى بسیارى از شرکت ها و مؤسسات تولیدى 
سایر استان ها در استان تهران بیان شده و عمده 
فعالیت هاى بانکى آنها از طریق شعب بانک ها و 

مؤسسات اعتبارى استان تهران انجام مى شود.

هومن شگفتى مى آفریند؟
  ایران آرت |  نشــریه «هالیوود ریپورتر» 
در مطلبى با اشــاره به 5 فیلــم از جمله «جنگ 
جهانى سوم» ســاخته هومن ســیدى نماینده 
رسمى سینماى ایران در اســکار 2013، از آنها 
به عنوان شانس هاى غیرمنتظره شاخه بهترین 
فیلم بین المللى2023 نــام برده که با تحت تأثیر 
قرار دادن مخاطبان جهانى، حاال باید نظر اعضاى 

آکادمى را جلب کنند.

بسیارى از 
خواص مردود شدند

رئیس جمهور گفت: بسیارى از خواص    انتخاب |
در قضایاى اخیر مردود شدند و وظیفه شرعى و قانونى 
خــود را در تنویر افکار عمومى انجــام ندادند. وقتى 
سئوال مى کنیم چرا حقایق را براى مردم نمى گویید؟ 
پاســخ مى دهند که از جوســازى و فضاى مجازى 
مى ترسیم، عجب! رئیس جمهور روشنفکر را کسى 
دانست که بیشتر ببیند، بشناسد و هشدار دهد و گفت: 
روشنفکر ما شهید قاسم سلیمانى و بسیجیان هستند 
که براى حفــظ امنیت جامعه جان خــود را به خطر 
مى اندازند، روشنفکران کســانى هستند که زمان را 
بشناسند و اقتضاى زمان را بدانند، سیاسى کسى است 
که نیاز جامعه را بشناسد و براى رفع این نیاز که امنیت 
و آرامش است خطر پذیرى و مسئولیت پذیرى کند، 

اما عده اى از خواص از جوسازى مى ترسند.

مکاتبه برجامى ایران و آمریکا
  انتخاب| شــهریار حیدرى، عضو کمیســیون 
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس درباره مذاکرات 
احیاى برجام گفت: یکسرى بحث ها بین جمهورى 
اسالمى و کشورهاى مذاکره کننده وجود دارد و مجدداً 
آمریکا از طریق سفارت سوییس یکسرى مکاتباتى 
انجام داده کــه در عین حال ایران هم مســتقیم و 
غیرمستقیم به آن پاسخ داده است. منتظریم نتیجه 
تبادل نامه ها منجر به نشست بعدى شود تا تصمیم 

نهایى گرفته شود.

قیمت واقعى سطل زباله 
شهردار تهران از خسارت 500 میلیاردى    مهر|
به شهر تهران طى اغتشاشات اخیر خبر داد. علیرضا 
زاکانى در پاسخ به پرسشى درباره قیمت دقیق سطل 
زباله که رقمى بین 5 تا 20 میلیــون تومان براى آن 
اعالم شده بود، تصریح کرد: ســطل هاى زباله نه 5 
میلیون تومان قیمت دارد، نــه 20 میلیون؛ نجات در 
راستگویى است، ســطل هاى زباله 7 میلیون قیمت 

دارند و دقیقش همین رقم است.

بازداشت عامل آتش زدن
 در خانه امام جمعه 

فرمانــده انتظامى اســتان یــزد از    انتخاب |
دســتگیرى عامل آتش زدن دِر خانه امام جمعه یزد 
در کمتر از 24 ساعت توســط مأموران پلیس استان 
خبرداد. سردار عباسعلى بهدانى فرد اظهار کرد: این فرد 
چهارشنبه شب هفته پیش با اقدامات فنى و اطالعاتى 
توســط مأموران پلیس شناســایى و در یک عملیات 

ضربتى در یکى از محالت شهر یزد دستگیر شد.

جمهورى خواهان
 باالخره بردند

  عصر ایران |با گذشت چندین روز از برگزارى 
انتخابات میــان دوره اى کنگره آمریــکا، در نهایت 
جمهورى خواهان آمریکایى توانســتند به 218 رأى 
الزم براى کسب اکثریت در مجلس نمایندگان دست 
یابند.  در دو سال اول ریاست جمهورى «جو بایدن»، 
کنترل مجلس نمایندگان آمریکا در دست دموکرات ها 
بود. در جریان این انتخابات، دموکرات ها توانســتند 
بار دیگر کنترل مجلس سنا را با کسب 50 کرسى به 

دست بگیرند. 

کشف 800 قبضه سالح طى 
55 روز

  تسنیم| فرمانده مرزبانى انتظامى کشــور از 
مقابله بى امان مرزبانان با قاچاقچیان سالح و مهمات 
و کشف قریب به 800 قبضه سالح جنگى طى 55 روز 
گذشته خبر داد. سردار احمدعلى گودرزى افزود: این 
میزان نسبت به مدت مشــابه  با افزایش 40درصدى 
روبه رو بوده است و در این رابطه 16 قاچاقچى سالح و 

مهمات با همت مرزبانان غیور دستگیر شدند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگى در پاسخ به 
اینکه برخى از شــنیده ها حاکى از این مهم اســت که 
ژاپن به بازار لوازم خانگى ایران بازگشــته است آیا این 
خبر را تأیید مى کنید؟ گفت: خیر این خبر صحت ندارد؛ 
تولیدکنندگان ایرانى از شرکت هاى ژاپنى قطعه وارد و 
بعد از مونتاژ به نام تولید ایرانى و با اعطاى خدمات پس 

از فروش آن کاال ها را در بازار عرضه مى کنند.
اکبر پازوکى با بیان اینکه تولیدکننــدگان داخلى 60 
تا 70 درصد نیــاز قطعات مورد نیــاز را وارد مى کنند، 
گفت: کشور هاى اروپایى در شــرایط تحریم در ایران 
سرمایه گذارى کردند؛ به عنوان مثال دو شرکت اروپایى 

پکیچ هاى تولید شده یک شرکت را خریدارى و به اروپا 
صادر مى کنند همچنین بخارى شرکت دیگر به اروپا و 

کانادا صادر مى شود.
این فعال صنفى ادامه داد: واردات لوازم خانگى از یک 
فروردین 97 ممنوع شد، اما برند سامسونگ با نام برند 
ســام اقدام به تولید مى کند همچنیــن برند ال جى به 
جى پالس تغییر نام داده اســت و با ضمانت گلدیران 
به مشــتریان خدمات پس از فروش ارائــه مى دهد. 
بقیه اقالم موجــود در بازار بدون ضمانتنامه رســمى 
همگى قاچاق اند از جمله برند هاى سونى، پاناسونیک، 

ال جى. 

مدیر دیسپچینگ شرکت ملى گاز ایران گفت: در صورت 
عدم کاهش مصرف گاز خانگى و تجارى احتمال قطع 
گاز صنایع و اعمال محدودیت بیشتر براى نیروگاه هاى 
کشور وجود دارد.محمدرضا جوالیى با بیان اینکه میزان 
مصرف بخش خانگى و تجارى  1/5 برابر افزایش یافته 
است، اظهار کرد: طبیعتًا این میزان کسرى باید از جاى 
دیگرى جبران شــود چراکه تولید دیگرى وجود ندارد 
لذا باید با اعمال محدودیت راهى براى تأمین ســوخت 
کشور لحاظ کرد. وى گفت: اکنون مقدارى از این کمبود 
را ازطریق مدیریت تأمین گاز صنعت ســیمان جبران 
مى کنیم، به گونه اى که سوخت دوم که مازوت است را 

به این بخش تحویل داده ایم تا تولید متوقف نشود، مقدار 
دیگر را از طریق مدیریت میزان مصرف گاز نیروگاه ها 
کنترل مى کنیم.مدیر دیسپچینگ شرکت ملى گاز ایران 
افزود: اگر بازهم نیاز شــود، مقدارى را از طریق ذخیره 
خطوط لوله تأمین مى کنیم و در صورت نیاز بیشتر، باید 
روى مصارف واحدهاى صنعتى مدیریت داشته باشیم.  به 
گفته جوالیى، اینکه چقدر مازوت در نیروگاه ها مصرف 
شود را شــرکت گاز تعیین نمى کند، بلکه وزارت نیرو بر 
حسب نیاز خود به برق مى تواند یا از نیروگاه هاى دیگر 
براى جبران کاهش گاز استفاده کند و یا اینکه گازوئیل و 

مازوت را به عنوان سوخت نیروگاه در نظر بگیرد.

الدن ایرانمنش
خطى نامرئى که یک ســویش شهر اســت و دیگر سو 
حاشیه هایى که اکنون 13 میلیون نفر را در خود جا داده 
اند. این تازه ترین آمار حاشیه نشــینان است که از سوى 
رئیس سازمان بهزیستى کشــور اعالم شده و این مقام 
مسئول نسبت به گسترش پدیده حاشیه نشینى در ایران 
هشدار داده است. گرچه تا پیش از این طبق آمارها عنوان 
شده بود که جمعیت حاشیه نشــین در کشور 20 میلیون 
نفر را تشکیل مى دهند. حاشیه هایى که هر روز در حال 

چاق تر شدن هستند.
اکثر جامعــه شناســان معتقدند که حاشــیه نشــینى 
در کالنشــهرها منشــأ انواع انحرافات اجتماعى درون 
کالنشهرهاســت و کودکانى که در این محیط پرورش 
مى یابند در آینده از سطح فکرى و فرهنگى کامًال شهرى 
برخوردار نیســتند، زیرا در مناطق و محله هایى که عدم 
تعادل و برابرى اجتماعى و فقر مطلق و مسائل بحران زا 
حاکم باشد نا بسامانى و آسیب هاى جدى اجتماعى هم 
کامًال به چشم مى خورد. در واقع آنها بخشى از جمعیت 
کشورند که بر اثر سیاست هاى کالن خارج از اراده شان 

مجبور به سکونت به این شیوه شده اند. 
به گفته على محمد قادرى، رئیس ســازمان بهزیســتى 
کشــور این تعداد از حاشیه نشــین در کشور نتیجه عدم 
توازن در توسعه و عدم اجراى طرح هاى تفصیلى پایدار 

در شهرهاست. 
حاشیه هایى که طى یکى دو سال اخیر با افزایش آمارهاى 
بى سابقه اى روبه رو شده اند که علت اصلى آن نرخ هاى 
بســیار باالى اجاره ماهانه در بیشــتر نقاط شهرها بوده 
است؛ حاشیه هایى که با گذشت سال ها به دلیل گسترش 
کالنشهرها به سمت خارج، جزئى از آن شده و این افراد را 

مجدداً مجبور به جابه جایى مى کند.
با این افزایش سرســام آور و کنترل نشــده اجاره بهاى 
مســکن اگر مردم حتى چیزى نخرند و چیزى نخورند و 
نپوشند نمى توانند مبلغ اجاره مســکن خود را بپردازند تا 
جایى که بعضى از افراد مجبور شدند که به حاشیه شهر 
بروند و یا به طور کل محل و سبک زندگى خود را تغییر 
دهند و این خود آغازگر معضلى جدید در جامعه شده است.
در این میان تجربه نشان مى دهد که با گسترش حاشیه 

نشینى احتمال بروز آسیب هایى نظیر جرم، فساد، اعتیاد 
و خشونت در حاشیه شهر بیشتر خواهد شد.

حاال با توجــه به افزایــش هزینه هاى زندگــى و فقر، 
مهاجرین مجبور به عقب نشــینى به نواحى حاشیه اى 
شهرها شــده اند؛ به طورى که مهاجرین ساکن نواحى 
باالیى شهر به نواحى میانى و ســاکنین نواحى میانى به 

بخش هاى پایین شهر جا به جا شده اند.
به گفته کارشناســان اگر شــرایط اجاره بهاى مسکن 
به همین شــکل ادامه پیدا کند و با وجود وضعیت راکد 
مسکن تحت کنترل قرار نگیرد، حاشیه نشینى افزایش 
پیدا مى کند و حتى کســانى هم که در حاشیه ها زندگى 
مى کنند روز بــه روز به عقب رانده مى شــوند و این امر 
مى تواند عواقب جبران ناپذیرى را براى جامعه به همراه 

داشته باشد. 
به گفته سیدحسن موسوى چلک، رئیس انجمن مددکارى 
اجتماعى ایران، مناطق حاشیه نشین بهترین بستر براى 

رشد جرایم و آسیب هاست به این خاطر که نظارت درستى 
به این مناطق نمى شود حاشیه شــهرها تبدیل به مأمن 

امنى براى حضور بزهکاران و بارانداز جرایم شده است. 
به اعتقاد این آسیب شناس، ما در حاشیه شهرها با مردمى 
سروکار داریم که حداقل ها را ندارند، درحالى که در قالب 
برنامه ششــم تا ســال 1404 مناطق حاشیه نشین باید 
حداقل یک سوم خدمات عمومى را داشته باشند و تکلیف 
متولى حاشیه نشینى روشــن شود؛ این در حالى است که 
بیش از سه دهه اســت این روند بالتکلیفى درباره حوزه 

اجتماعى و سکونتگاه ها وجود داشته است. 
برخى پژوهشــگران اجتماعى نیز از مناطق حاشــیه اى 
به عنوان بافت ناکارآمد شــهرى نــام مى برند. به اعتقاد 
آنها، رشد شتابان شهرنشینى با الگوى نامتوازن، استقرار 
نامتعادل جمعیت در مراکز شــهرى، جابه جایى جمعیت 
از روستاها به شــهرها، افزایش شکاف هاى اجتماعى- 
درآمدى و عدم تأمین فضــاى زندگى براى کم درآمدها 

به وسیله طرح ها و برنامه هاى رسمى کشور برخى عواملى 
هستند که در ایجاد این بافت سهیم  هستند.

براساس آمارهاى منتشرشده از سوى مسئوالن وزارت 
راه  و شهرســازى، هم اکنون 15درصد از مســاحت کل 
کشور معادل 130 هزار هکتار جزء محدوده هاى ناکارآمد 
شهرى هستند که در ســه بخش 56 هزار هکتار بافت 
ناکارآمد، 25 هزار هکتار عرصه هاى تاریخى و 48 هزار 
هکتار سکونتگاه هاى غیررسمى تقسیم بندى مى شوند. 

حسین ایمانى جاجرمى، جامعه شناس، هم معتقد است: 
دلیل ظهور این پدیده، ناتوانى برنامه ریزى هاى رسمى 
شهرى در فراهم کردن مســکن براى اقشار تهیدست و 
فقیر جامعه است. کسانى که به شهرها آمده اند و قادر به 
تأمین مســکن مورد نیاز خود به دالیل مختلف و عمدتاً  
اقتصادى نیســتند، از طریق نظام هاى رسمى براى نیاز 
خود پاســخى دریافت نمى کنند و به همین دلیل به سراغ 

نظام هاى غیر رسمى مى روند. 

آسیب هایى که در خط نامرئى حاشیه نشینى
 رشد مى کند 

اگر زمین سریع تر بچرخد چه اتفاقات فاجعه بارى رخ خواهد داد؟
در اوایل ســال جارى، ســرعت زمین کمى افزایش یافت. این افزایش 
سرعت بســیار کم بود؛ با این حال، از 24 ساعت روز در تاریخ 29 ژوئن، 
59/1 میلى ثانیه کاسته شد. اکنون سئوال اصلى این است که چرا چند 

میلى ثانیه آنقدر مهم به نظر مى رسد؟ 
حتى یک افزایش سرعت جزئى مى تواند ارتباطات ماهواره اى و پخش 
تلویزیونى را از بین ببرد. همچنین افزایش سرعت چرخش زمین مى تواند 
باعث اضافه شدن چند اینچ به سطح دریا در خط استوا شود. اگر یک مایل 
در ساعت از سرعت زمین کاسته شــود، روزهاى ما فقط حدود 90 ثانیه 
کوتاه تر مى شوند و درواقع ریتم  شبانه روزى تحت تأثیر قرار نمى گیرد. 
اما اگر ناگهان سرعت چرخش زمین 100 مایل در ساعت افزایش یابد، 
طول روز 22 ساعت مى شود و احتماًال ساعت طبیعى انسان ها، حیوانات 

و گیاهان به هم مى خورد.
با چنین افزایش سرعتى باید رسماً با مناطقى مانند شمال استرالیا، حوضه 
آمازون و بسیارى از جزایر نزدیک خط اســتوا خداحافظى کنیم. زیرا در 
چنین مناطقى ممکن است اقیانوس تا 65 فوت باالتر از سطح زمین بیاید. 
این اتفاق به این دلیل اســت که آب از دریاها و اقیانوس هاى شمالى و 

جنوبى به وسط کره زمین کشیده خواهد شد.
حاال اگر ســرعت چرخش زمین به دو هزار مایل در ســاعت برســد؛ 
یعنى دو برابر شــود چه اتفاقاتــى رخ خواهد داد؟ در چنین شــرایطى، 
کل منطقه اســتوایى به جز بلندترین قله ها، ماننــد کلیمانجارو به زیر 
آب خواهد رفت. ســطح اقیانوس منجمد شــمالى به شــدت کاهش 
خواهد یافت. خط اســتوا به طور دائمــى داراى هواى ابــرى و بارانى 

خواهد بود.

اگر ســرعت چرخش زمین افزایش یابد، وزن همه چیز کاهش مى یابد. 
این اتفاق از اســتوا شروع شــده و ســپس در قطب ها اتفاق مى افتد. 
درنهایت اگر زمین دقیقًا به ســرعت 17641 مایل در ســاعت برســد 
همه چیز به فضا پرتاب مى شود. اگر این ســرعت به 24 هزار مایل در 
ساعت برسد، سطح ســیاره زمین به آرامى مسطح خواهد شد. در چنین 
حالتى، زمین لرزه هاى فاجعه بــارى رخ خواهد داد و مطمئنًا تمام حیات 
باقیمانده بر روى زمین از بیــن خواهد رفت. همچنیــن آب باقیمانده 
بر روى زمین به فضا پرتاب خواهد شــد و زمین بــه پایان خود خواهد 

رسید. 
البته هیچ دلیلى براى نگرانى و وحشــت وجود ندارد؛ زیرا هیچ راه قابل 
تصورى وجود ندارد که افزایش ســرعت کره زمین ما را به خورشــید 

پرتاب کند!

حقایقى ترسناك درباره سرعت چرخش زمین

باستان شناسان کمى آن طرف تر از مقبره توت عنخ آمون یا شاه توت، هرم یک 
ملکه پیش تر شناخته نشده از مصر باســتان را پیدا کرده اند و با تعداد زیادى 
تابوت، مومیایى و مصنوعات دیگر برخورد کرده اند. پژوهشگران مى گویند 
در زیر این هرم مجموعه اى از تونل ها وجود دارد که به یکدیگر وصل هستند.
باستان شناســان در دو ســال اخیر در حــال کار در یک ســایت تاریخى 

به نام «ســقاره» در منطقه «جیزه» در جنوب شــهر «قاهــره» بوده اند. 
آنها اخیراً مجموعــه اى از تابوت هــا و مومیایى ها را کشــف کرده اند که 
متعلق بــه برخــى از نزدیک ترین ژنرال هــا و مشــاوران توت عنخ آمون 
بوده انــد. پژوهشــگران همچنین بــه بررســى هرمــى در نزدیکى این 
ســایت پرداخته اند که به «تتى»، اولین شاه ششــمین سلسله مصر تعلق

 داشته است.
«زاهى هواس»، مصرشناسى که در این سایت مشغول به کار بوده و پیش تر 
در اداره آثار باستانى مصر کار مى کرده است، مدعى است که آنها 22 حفره 
به هم متصل را پیدا کرده اند که عمقشان بین 9 تا 18 متر است و همگى داراى 
مقبره هایى از دوره پادشاهى نوین  هستند. باستان شناسان درون این حفره ها 
تابوت دان هایى از جنس سنگ آهک و 300 تابوت از دوره پادشاهى نوین 

پیدا کرده اند.
آنها مى گوینــد درون ایــن تابوت ها مومیایى هایى با شــرایط مناســب 
وجود داشــتند کــه اتفــاق شــگفت انگیزى اســت. هــواس مى گوید: 
«این نشــان مى دهد کــه فراینــد مومیایى کــردن در دوره پادشــاهى 
نوین به نقطــه اوج خود رســیده بــود. برخــى تابوت ها دو در داشــتند 
و جذاب ترین تابوت داراى ماســک زنى اســت که به طــور کامل از طال 

ساخته شده.»
به گفته هواس، درون این تابوت ها و حفره هــا مصنوعات متنوعى از جمله 
بازى هاى باستانى مثل «ِسنِت»، مجسمه هاى کوچک شابتى، مجسمه اى 
 به نام پتاح و حتى یک تبر فلزى در دست یک سرباز ارتشى پیدا شده است. 
به عالوه، محققان هرمى را کشــف کرده اند که به یادبود ملکه اى ناشناخته 

ساخته شده است.

کشف صدها مومیایى و هرم یک ملکه در مصر
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3 نفر در سمیرم جان باختند
در اغتشاشــات روز چهارشنبه هفته گذشته شهرستان 
سمیرم در جنوب استان اصفهان سه نفر جان باختنند. 
به گزارش ایرنا، محمدرضا جان نثارى معاون سیاسى، 
امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان در این باره گفت: 

پرونده کشته شدن این افراد در دست بررسى است.

افزایش آمار شهداى عملیات 
تروریستى اصفهان 

سرهنگ اسماعیل چراغى یکى از نیروهاى انتظامى که 
چهارشنبه شب در منطقه خانه اصفهان مجروح شده بود 
به دلیل شدت جراحات وارد شده به شهادت رسید. در این 
عملیات تروریستى دو نفر از نیرو هاى بسیج هم به نام 
هاى محمد حسین کریمى 30 ساله و محسن حمیدى 

54 ساله در منطقه خانه اصفهان به شهادت رسیدند.

تصادف زنجیره اى مرگبار
رئیس جمعیت هالل احمر بــادرود گفت: در تصادف 
زنجیره اى 4 خودرو در اتوبان نطنز به کاشــان 3 نفر 
کشته و 4 نفر مصدوم شدند. على کفاشى  اظهار کرد: 
مقارن ساعت 3 و 45 دقیقه ســحرگاه روز پنجشنبه 
هفته گذشــته این خبر به پایگاه امداد جاده اى بادرود 
واصل شد.در این حادثه ابتدا یک دستگاه تریلر منحرف  
شده و در ادامه خودرو بنز بارى به آن برخورد و بعد یک 
دستگاه پژو پارس با 3 سرنشین به شدت به خودروى بنز 
برخورد و در دم جان خود را از دست مى دهند. کفاشى 
اضافه کرد: در ادامه این تصادف زنجیره اى یک دستگاه 
پراید هم به پژو پارس برخورد کرده که سرنشینان آن 

مصدوم مى شوند.

میزان باالى تولد 
نوزادان نارس 

مدیر گروه ســالمت خانواده و جمعیت دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان گفت: میزان تولد نوزادان نارس در 
جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
نسبت به میانگین کشورى باالتر است. مرجان مشکوتى 
اظهار کرد: به طورمتوسط حاملگى معمولى حدود 40 
هفته است، اگر نوزادى زودتر از 37 هفته به دنیا بیاید، 
نوزاد نارس نامیده مى شود. وى با بیان اینکه میزان تولد 
نوزادان نارس در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان نسبت به میانگین کشورى باالتر است، 
ادامه داد: در ســال 99 میزان بروز تولد نوزادان نارس 
11/06 درصد بود، این درحالى است که در سال 1400 

این عدد به 12/2 درصد رسیده است.

توسعه مسیرهاى پیاده راهى 
تخت فوالد 

مسئول عمران وخدمات شهرى تخت فوالد اصفهان 
گفت: مرمت و ساماندهى معابر و گذرهاى پیاده راهى 
تخت فوالد اصفهان با اعتبارى بالغ بر 4 میلیارد تومان 
انجام شد. سید محسن کاظمى طبا با اشاره به مناسب 
سازى، بهسازى و ســاماندهى گذر هاى پیاده راهى و 
همچنین ایجاد دسترســى پیاده راهى به تکایا، ایجاد 
زیرســاخت هاى گردشــگرى پیاده را از رویکرد هاى 
مجموعه تخت فوالد دانست. او ایجاد دسترسى پیاده 
راهى خیابان آیت ا... خوانسارى تا باغ طوبى، ساماندهى 
و بازسازى گذر پیاده راهى خلیلیان و ساماندهى پیاده راه 
خیابان آیت ا... خوانسارى را از جمله اقدامات مربوط به 

این پروژه برشمرد.

نکوداشت 280 بانوى شهیده 
اصفهان

رییس دفتــر تخصصى بانوان شــهردارى اصفهان از 
برگزارى اولین آیین تجلیل و نکوداشــت 280بانوى 
شهیده اصفهان با عنوان سمیه اولین شهید زن اسالم 
همزمان با 29 آبان 1401 خبر داد. مریم آقایى با اشاره به 
اینکه حفظ ارزش هاى دفاع مقدس و معرفى الگوهاى 
ایرانى اســالمى از اهداف اجراى این برنامه بود، اظهار 
کرد: همه ما باید در زمینه معرفى دســتاوردهاى دفاع 

مقدس گامى محکم برداریم.

خبر

معاون عمران شهرى شهردار اصفهان گفت: عملیات اجرایى 
50 درصد پروژه هاى مصوب امســال شهردارى اصفهان 
تاکنون آغاز شده اســت و طرح هاى باقى مانده نیز تا پایان 

سال آغاز خواهد شد.
اصغر کشاورز راد افزود: 600 طرح مختلف عمرانى براى سال 
1401 در نظر گرفته است که بخشى از سوى شهردارى هاى 
مناطق با توجه به اختیاراتى که دارند، اجرا مى شود و بخشى 

از سوى دیگر مجموعه هاى شهردارى تکمیل خواهد شد.
وى ادامه داد: احداث خیابــان و پارکینگ، مجموعه هاى 
فرهنگى، ساماندهى معابر و ساخت پل هاى زیرگذر و روگذر 
ازجمله مهم ترین طرح هاى امسال شهردارى اصفهان است.

معاون عمران شهرى شهردار اصفهان با اشاره به چهارمین 
حلقه(رینــگ) ترافیکى این کالن شــهر به عنوان یکى از 
اصلى ترین پروژه هاى شــهرى خاطرنشان کرد: این طرح 
در بخش اجرا و تملک نیازمند حدود 10 هزار میلیارد تومان 
اعتبار است و بخش قابل توجهى از این رقم را براى تملک و 
آزادسازى اراضى و منازل مسکونى که در مسیر پروژه قرار 
دارد، اختصاص داده ایم. کشاورز راد بابیان اینکه این پروژه به 
طول حدود 78.2 کیلومتر مناطق و شهرهاى مختلف اطراف 
اصفهان را پوشــش مى دهد، تصریح کرد: اجراى آن نقش 
اساسى در آسان سازى عبور و مرور و بهبود اوضاع ترافیکى 

به ویژه شمال و شرق اصفهان دارد.

عضو هیئت علمى دانشــگاه هنر اصفهان گفت: دخل و 
تصرف هاى بیــش  از حد در فضاهاى شــهرى و قدیمى 

مى تواند دردسرهاى بزرگى ایجاد کند.
بهنام پدرام افــزود: اینکه هر فرد و گروهــى بتواند روى 
طرح هاى میراث فرهنگى دســت گذاشته و براى مرمت 
و بازســازى آن ها اقدام کند درست نیست و این رویه باید 
اصالح شود. متخصصان زیادى داریم که برخى بازنشسته 
شده اند و صاحب سبک و نظر هستند و مى توانند بسیار در 
این رابطه مؤثر و نقش آفرین باشــند. عضو هیئت علمى 
دانشــگاه هنر گفت: هر اقدامى در منظر میراث فرهنگى 
و تاریخى باید با نظر مردم همراه باشــد؛ چراکه نمى توان 

در این موارد صددرصد تخصصى نگاه کرد و مردم را ندید. 
اینجا راهکارهاى میانه اســت که مى تواند رضایت خاطر 
مردم را فراهم کند. وى تصریح کرد: دخل و تصرف هاى 
بیش ازحد به این دلیل است که عملیاتى که صورت مى گیرد 
جایگاه مردمى و تخصصى نــدارد بلکه عامل درآمدزایى 
براى عده اى خاص شده اســت. پدرام ادامه داد: اگر مردم 
و کارشناسان امر را ببینیم و نظر آن ها را بخواهیم، احتمال 
خطا در یک عملیات مرمتى یــا تأمین ایمنى در یک بنا را 
پایین مى آوریم. اتفاقات و رویدادهاى تلخى که در میراث 
فرهنگى شاهد هستیم، ناشى از پیمانکارى غیرتخصصى 

است که این بال را بر سر اصفهان آورده است.

پیمانکارى غیرتخصصى
 بالى جان آثار تاریخى

آغاز عملیات اجرایى نیمى از 
پروژه هاى مصوب شهردارى 

از میدان شــهدا که وارد خیابان فروغى شــوى، بورس 
لوسترفروشى هایى است که با نام این خیابان پیوند خورده 
اند. قدیمى ها و جدیدترهایى که این روزها چندان چراغ 
لوسترهایشان روشن نیست. چند متر که به داخل فروغى 
بروى سر و کله شان پیدا مى شــود که به ردیف کنار هم 
تقریبًا با نماهایى یکسان دهنه به دهنه صف کشیده اند. 

مثل یک ارتش با لباس هاى متحدالشکل. 
همان ابتدا مغازه لوســتر فروشــى کامرانیان اســت؛ از 
فروشــندگانى کهنه کار که خاك این شغل را خورده اند 
و جزو باسابقه هاى این خیابان به شــمار مى روند. آنها 
صبح به صبح کرکره مغازه را باال مى کشــند و تا پاسى از 
شب چراغ هایشان هنوز روشن است، اما این روزها خبرى 
از مشترى نیست و اگر هم باشــد تک و توك خریدارانى 
هســتند که یا قصد خرید ندارند و یــا از خرید انصراف 

مى دهند.
با یک گپ و گفت ساده با فروشــندگان شستت خبردار 
مى شود که این حجم از لوستر، دریاها را گذرانده تا به اینجا 
رسیده اســت. کمتر از تولیدات ایرانى خبرى است و اگر 
هم باشد انگشت شــمارند. گرانقیمت ها هم مى رسد به
 اروپایى ها؛ به ایتالیایــى هایى که حاال بازار گران ترها را 
قبضه کرده اند و قیمت هایشــان تا چند صد میلیون هم 

مى رسد.
به گفته امیر، مرد مسنى که این شغل را از پدرش به ارث 
برده، لوســترهاى آویزان در مغازه اش چینى هاى مونتاژ 
شده در ایران است. کریستال هایى که هر کدامشان درجه 
دارند؛ هفت رنگ هایى که در نور زرد مغازه، 70 رنگ شده 
اند و جلوه خاصى را به سقف پر شده از آویزها بخشیده اند.   
این مغازه دار با سه شــاگرد کار مى کرده اما حاال به گفته 
خودش تنها یکى از آنها را نگه داشــته و بقیه تعدیل نیرو 
شده اند. فروشنده با سابقه وقتى مى خواهد از رکود در بازار 
لوســتر بگوید آن را ربط مى دهد به بازار راکد مسکن و

 مى گوید: «این شغل به شــغل هاى دیگر مربوط است. 
وقتى بازار مسکن راکد مى شــود خرید لوستر با کاهش 
روبه رو مى شود، مثل حاال که  بیشتر مغازه ها خلوت اند. 
صنف ما خیلى وقت است این سکوت را تجربه مى کند. 
قبًال لوســتر جزو ملزومات مردم بود، مى خریدند. سالى 
یکبار لوسترهایشان را به روز مى کردند. حاال کمتر کسى 
که دستش به دهنش برسد هنوز در بازار ما رفت و آمد دارد. 
بازارمان خلوت تر از همیشه شده. اقتصاد مردم که ضعیف 
مى شود اولین ضربه هایش به ما مى خورد. شغل ما در نظر 

مردم شغلى لوکس است و جزو ملزومات نیست.»
باال رفتن سن ازدواج عامل ثانویه  دیگرى است که امیر 
در نخریدن و راکد ماندن بازار لوســتر مؤثر مى داند. این 

را بقیه لوسترفروشــان خیابان فروغى هم مى گویند و با 
او هم نظرند.

از مشــکالت اقتصادى مردم و بازار راکد فروشنده ها که 
بگذریم، تولیدکنندگان هم درد دل هایشــان زیاد است. 
کمى آن طرف تر زارعى و پســرانش در کار تولید لوستر 
هستند. او یکى از مشکالت تولیدکنندگان لوستر را واردات 
آن به ویژه از کشور چین مى داندکه نه تنها ظاهر متناسب 
و زیبا براى معمارى ایرانى ندارند، بلکه از لحاظ مواد اولیه 
نیز اســتانداردهاى الزم در آنها رعایت نشده و از کیفیت 
پایینى برخوردار هســتند اما به دلیل قیمت پایین رقیب 

لوستر ایرانى شده است.
مهرداد، کمى آنطرف تر مغازه دارد و لوســترهاى چوبى 
طرح مدرن مى فروشد. او سابقه 25 ساله در این شغل دارد 
و مغازه اش متفاوت با دور و برى هایش است، قبًال تولید 
کننده بوده و حاال فقط وارد مى کند. به گفته خودش بازار 
تولید که خراب شده ترجیح داده وارد کننده باشد و دغدغه 
هاى تولید و گرانى مواد اولیه و غیره را نداشته باشد. به گفته 
مهرداد، شغل لوستر فروشى مطابق نیاز روز باید پیش برود 
و به همین خاطر شغلى ریســک پذیر است که اگر در آن 

خبره نباشى با سر زمین مى خورى.
این تولید کننده پاشنه آشــیل این بازار را تقلب مى داند 
و مى گوید: «با گران شــدن مواد اولیه بسیارى از تولید
 کننده ها تصمیم گرفته اند تقلب کنند؛ متاسفانه گرانى ها 
باعث شده که از مواد اولیه مرغوب استفاده نشود، برخى 
اوقات حتى مــى بینیم که یک لوســتر از لحاظ ظاهرى 
زیباســت اما این قدر بى کیفیت است که شاید تنها یکى 
دو سال بتواند دوام بیاورد و ممکن است رنگش تغییر کند 
و یا به خاطر کریستال هاى نامرغوب آن قدر جرم بگیرد 
که دیگر قابل استفاده نباشد، همین باعث از دست رفتن 

مشترى شده است.»
لوســترهاى چوبــى او از 600 هــزار تومان شــروع
 مى شــود و مى رســد به 5 تا ده میلیون تومان. به گفته 
وى، بسیارى از تولیدکنندگان در این صنعت، تولیدکننده 
واقعى نیستند بلکه مونتاژکارانى هستند که بیشتر به دنبال 
کسب سود هستند در حالى که باید ارزیابى کاال انجام شود 
و از تولید و صادرات کاالهاى بى کیفیت به بازار جلوگیرى 
شــود زیرا این موضوع باعث بى اعتمادى بســیارى از 
مصرف کنندگان شده اســت و تولید کنندگان صادقى 
که در این جرگه هستند به واســطه اینکه نمى توانند با 
رقیبانشان همسو باشند در این بازار شکست مى خورند. 

در حال حاضر در بحث تزیینات، فلزات دیگرى همچون 
استیل به جاى برنج به کار برده مى شود، به ویژه در بحث 
لوستر از چوب، پالستیک و مواد دیگر استفاده مى شود که 
به دلیل قیمت پایین تر جاى خوبى بین مردم باز کرده اند، 

اما یکى از موادى که به جاى برنج در تولید اقالم تزیینى به 
کار مى رود، زاماك است؛ البته هنگام فروش به خریداران 
این واقعیت اعالم نمى شود و این لوســترها را نیز با نام 
لوســترهاى برنجى به فروش مى رســانند و این یکى از 

تخلفات حرفه ماست.
چند مغــازه آن طــرف تــر و در قلب خیابــان فروغى 
مغازه اى اســت که لوســترهاى بزرگى دارد. آنطور که 
فروشنده این لوســترها مى گوید، لوســترهاى او انواع 
مختلفى دارند؛ کریستالى، برنجى، برنزى، نقره اى و آنهایى 
که آب طال خورده اند. لوســترهایى که قیمت هایشان بر 
اساس تعداد شاخه و آویزى که دارد، متفاوت است؛ در این 
فروشگاه لوسترها لوکس ترند و قیمت هایشان هم نجومى 

تر از بقیه است.
صاحب این مغازه وقتى نام کشورها را مى آورد، در بین آنها 
از ترکیه و مصر و اتریش هم مى گوید؛ اتریشى هایى که به 
گفته فروشنده گرانقیمت تر از بقیه هستند و بعد مى رسد به 
کریستال هاى کوچک ترکى و ارزان ترهایى که به چین 
مى رسند و انبوهى از لوسترهاى بزرگ و کوچک آویزان 

شده در مغازه اش را به خود اختصاص داده اند.
کریســتال هاى چینى درجه یک  140شــعله است و با 
قیمت 100میلیون تومان به فروش مى رســد، گرچه این 
قیمت ها بسته به اینکه در آنها از چه گوى یا چه متریالى 
استفاده شود و از جنس درجه یک یا دو یا سه چینى استفاده 
شود، فرق دارد اما به طور میانگین یک لوستر 54 شعله و 
48شاخه، سه طبقه اى که کریستال هاى آن از نوع آسفور 
و بدنه آن تمام برنز باشد تا 200میلیون تومان قیمتگذارى 
مى شود. آســفور، بهترین نوع کریســتال است که یک 
کریستال اتریشى با تراشــه هاى مصرى است؛ بعد از آن 
نیز کریستال نوع ترکیه اى و ایتالیایى بهترین است. این 
آویزها از بهترین هاى موجود در بازار اســت و معموًال به 

صورت سفارشى است. 
به گفته فروشــندگان، بیشــتر این لوســترهاى بزرگ 
کریستالى براى اماکن مذهبى، مانند مسجدها سفارش 
داده مى شوند و لوســترهاى بزرگ برنزى و برنجى براى 

خانه هاى دوبلکس و هتل ها خریدارى مى شوند.
یکى از فروشــندگان این نوع لوسترها، یکى از معضالت 
اصلى این صنف را دسترســى دشــوار به مواد اولیه مى 
داند و مى گوید: «جــداى از قیمت باالى ضایعات، یکى 
از مشــکالت ما در بحث تأمیــن مواد اولیه، نوســانات 
قیمــت این قراضه هاســت؛ اگــر قیمت باال باشــد اما 
شــاهد این نوسانات نباشــیم راحت تر مى توانیم فعالیت 
کنیم؛ ثبــات قیمت ها یکى از خواســته هاى صنف ما از 
مســئوالن اســت تا چراغ این صنف همچنان روشــن

 بماند.»

بازارى که چینى ها قبضه اش کرده اند

کورسوى روشنایى در راسته 
صنف لوستر فروشان 

نگرانى از تاریکى ناژوان
نصف جهان    نــاژوان یکى از مناطــق تفریحى و 
فضاى سبز شهر اصفهان به شمار مى رود که عابران 
زیادى در آن تردد مى کنند اما متأسفانه برخى نقاط 
این مکان به خصوص در روزهاى اخیر که شب ها 
بلندتر شــده و تاریکى زودتر از راه مى رسد بسیار 
تاریک اســت و از نعمت روشنایى بهره مند نیست. 
این موضوع نــه تنها در این منطقــه عاملى براى 
ناامنى است بلکه با وجود تاریکى بعد از غروب در این 
منطقه تردد بانوان و کودکان نگرانى هایى را براى 

خانواده ها به همراه دارد. 
با توجه به اینکه این نقطه از شــهر مکانى تفریحى 
به شــمار مى رود و خانواده ها بعــد از انجام کار و 
تالش روزانه قــدرى مى خواهند از فضاى ســبز 
این نقطه اســتفاده کنند تاریکى بیش از حد ناژوان 
آرامش روانى آنهــا را بر هم مى زنــد و به همین 
خاطر از مســئوالن مى خواهند تا بــراى حل این 
مشکل چاره اندیشى کنند و چهره زیباترى از شهر 

را ایجاد نمایند. 

مریم محسنى
چندین سال اســت که با نصب ســاعتى بزرگ در 
باالى ساختمان شــهردارى اصفهان در میدان امام 
حسین(ع) این ســاعت به طور دقیق زمان را نشان
 مى دهد و در طول روز، عابرانى کــه در این میدان 
تردد مى کردند مى توانســتند با دیدن این ســاعت 

کارهایشان را زمانبندى کنند.
حرکت عقربه هاى این ســازه در وســط میدان و در 
باالترین نقطه ساختمان شــهردارى نه تنها از لحاظ 
بصرى جذابیت داشــت، بلکه از لحــاظ تعیین زمان 
نیز مؤثر بود، اما چند روزى اســت که نشــانه اى از 

عقربه هاى این ساعت به چشم نمى خورد و خاموش 
شدن صفحه این ساعت گویا آن را در یک زمان واحد 

به سکوت واداشته است.
به نظر مى رسد که ساعت شهردارى نیاز به رسیدگى 
و یا تعمیر دارد تا عابران در ایــن منطقه بتوانند مثل 
گذشــته با تیک تاك آن زمان را تشخیص بدهند و 
کارهایشان را بر اســاس آن تنظیم کنند. شهروندان 
اصفهانى از شــهردارى اصفهان درخواست دارند که 
این ساعت را در سریع ترین زمان ممکن تعمیر کند 
تا مثل گذشــته دیگر زمان در این ســاعت ساکن و 

ایستا نباشد.

عقربه هاى ساکن ساعت شهردارى

فارسى با ایرانى فرق دارد
نصف جهــان   روزنامه «نســل فردا» در شماره 26 
آبان ماه خود در یادداشتى به وضعیت شناخت زبان 
فارســى و تاریخچه آن پرداخته و با این عنوان که 
«مقصود از زبان ایرانى فقط زبان فارســى نیست» 
نوشته: «زبان مسئله مهمى اســت و اهمیت آن با 
هویت ملى و حتى امنیت ملى گره خورده است. هر 
چه شناخت زبان و تاریخ آن بیشتر باشد توجه به آن 
و مراقبت از آن هم بیشــتر خواهد شد. وقتى که از 
زبان هاى ایرانى سخن گفته مى شود مقصود تنها 
زبان فارسى نیســت؛ در تعریف زبان هاى ایرانى 

مفهومى گسترده در نظر است.» 
در بخــش دیگرى از این یادداشــت آمده اســت: 

«یک نکته مهــم درباره زبان فارســى وجود دارد 
و آن این اســت که این زبان از دوره باســتان تا به 
امــروز ضمن حفظ رابطــه خویشــاوندى با دیگر

 زبان هــاى ایرانــى همــواره نقــش میانجى و 
فراگویشى بودن و نیز ظرفیت هاى درونى از جمله 
زیبایى،آواشناختى،ســادگى صرف و نحوه ترکیب 
پذیرى و پذیرش عمومى زبان رسمى و ادارى بوده 
و گویشوران سایر زبان هاى ایرانى با تولید محتواى 
مرغــوب و مقبول بــراى جامعه گســترده ایرانى
 توانسته اند هم خود را در سطح ملى مطرح کنند و 
هم این زبان را به عنــوان زبان ملى و مؤلفه هویت 

ملى ایرانیان حفظ نمایند.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

آغاز عملیات بازسازى کشتارگاه صنعتى مبارکه
نصف جهــان    معاون خدمات شــهرى شهردارى 
مبارکه از آغاز عملیات بازسازى کشتارگاه صنعتى 

شهرستان مبارکه خبر داد. 
نصرا... رفیعى با اعالم این خبر گفت: در راســتاى 
اجراى وظایف قانونى و همچنین ارتقاى ســطح 
بهداشــت، ســالمت و امنیت غذایى شهروندان 
و بــا توجه بــه فرســوده شــدن ســاختمان و 

تأسیسات کشــتارگاه، شــهردارى مبارکه اقدام 
بــه انجــام اصالحــات، نوســازى و تعمیــرات 
داخلى کشــتارگاه با اســتفاده از منابع شهردارى 

کرده است .
وى ادامه داد: امید اســت تا پایان امسال عملیات 
بازسازى کشــتارگاه صنعتى مبارکه به اتمام برسد 

و شاهد بهره بردارى آن باشیم.

زلزله خاموش زیر پاى بافت فرسوده دهاقان
نصف جهان   عضو شوراى اســالمى شهر دهاقان 
گفت: خانه هاى تاریخى و بافت فرســوده دهاقان 
بر روى قنات هاى ناایمن و در معرض فرونشست 

قرار دارند.
عبدالرحیــم عناقــه بــا بیــان اینکــه پرداختن 
به بافت فرسوده شــهر در دســتور کار شهردارى 
قرار دارد، افــزود: در مواجهه با بناهــاى تاریخى، 
هم شــهردارى و هم میراث فرهنگــى ورود کرده 
است ولى  بعد از گذشت ســال هاى متمادى هنوز 
نتوانســته ایم اقدامى براى بافت فرسوده دهاقان

 انجام دهیم.
وى ادامه داد: مشکل بزرگى که در راستاى بازسازى 
بافت فرسوده شــهر دهاقان وجود دارد وجود قنات 
در زیربناهــاى تاریخى و خانه ها و بافت فرســوده 

دهاقان است.
عضو شوراى اسالمى شهر دهاقان با اشاره به اینکه 
خانه هاى فرســوده اى که بر روى قنات قلقله واقع 
شده اند با خطر جدى مواجه هســتند و باید تخلیه 
شوند، گفت: با توجه به خالى بودن بخش زیرین این 

خانه ها، خطر فرونشست جدى است.

اورژانس هوایى در خور مستقر مى شود
نصــف جهان    رئیس شــوراى اســالمى شــهر 
خــور گفــت: پایگاه هــاى نیمه تعطیــل امداد 
جــاده اى در ناییــن و خوروبیابانــک فعــال و 
اورژانس هوایى در شــهر خور مســتقر خواهد

 شد.
رسول ایزدى با اشاره به نبود نیرو در پایگاه امداد 

جاده اى گفت: در زمینه نبود نیرو و غیر فعال شدن 
پایگاه امداد جاده اى طریق الرضــا(ع) که بارها 
شــاهد تصادف و اعزام از پایگاه خور بوده ایم، با 
دستور رئیس ســازمان اورژانس کشور مقرر شد 
که اســتان اصفهان در جذب نیرو و فعال نمودن 

پایگاه هاى نیمه تعطیل اقدام کند.
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با انگشتر هوشــمند مى توان، روند کاهش وزن را به دقت رصد کرد. 
این انگشتر هوشمند یک اپلیکیشن اختصاصى براى ردیابى دائم روند 

کاهش وزن دارد.
گجت هاى الغــرى را مى توان از محبوب تریــن گجت هاى حوزه 
فناورى دانست. گجت هایى که در تالشند با روش هاى مختلف، وزن 

کاربران خود را کاهش دهند. 
این روز ها که کاربران، ســاعات زیادى را پشــت لپ تاپ و تبلت یا 
سرگرم گوشى هاى هوشمند خود هســتند، افزایش وزن ناخواسته، 

موضوع رایجى است.
گجت هاى الغرى، تنوع بسیار باالیى دارند. یکى از انواع گجت هاى 

الغرى که بســیار جدید و جذاب محسوب مى شــود، انگشتر هاى 
هوشمند الغرى است. انگشتر هایى که اگرچه ظاهرى ساده دارند، 
اما درواقع با کمک فناورى، به کاهش وزن ســریع تر کاربران کمک 

مى کنند.
انگشتر هوشمند Ultrahuman M۱، ویژگى هایى جالب و کاربردى 

متعددى دارد.
 انگشتر هوشمند Ultrahuman M۱ داراى سیستم هوشمند ردیابى 
خواب و بیدارى است، این سنسور ها به افراد کمک مى کنند تا ریتم 
خواب خود را بررسى و در صورت کم خوابى یا پرخوابى، در روند خواب 

خود بازنگرى کنند.

از دیگر ویژگى هاى این انگشتر هوشمند، مى توان به سنسور ضربان 
قلب، دما و حرکت اشاره کرد. این سیستم هوشمند و یکپارچه مى تواند 
ضربان قلب و دماى بدن را کنترل کند و اگر هر نوع آریتمى یا اختاللى 

در ضربان قلب ثبت کند، قابل پیگیرى خواهد بود.
یکى از مهمترین ویژگى هاى این انگشــتر هوشــمند که شــاید 
وجه تمایزش محســوب مى شود، فقدان نمایشــگر است، در اغلب 
انگشتر هاى هوشمند، نمایشــگر هاى کوچکى روى حلقه انگشتر 
وجود دارد، اما در این محصول، کاربر باید حتما برنامه هوشمند ویژه 
انگشتر را دانلود و روى گوشى یا تبلت خود نصب کند و روند سالمت 
خود را در قالب اپلیکیشن هوشمند به شکل روزانه یا دوره اى مشاهده 

کند.
این انگشــتر هوشــمند، 6 روز عمر باتــرى دارد و در نتیجه براى 
ورزشکاران حرفه اى هم گزینه مناسبى است، چرا که این قابلیت را 

دارد که تقریبا کل هفته را پوشش دهد.
کاهش سریع وزن 
با یک
 انگشتر هوشمند!

براى افزایش سرعت 
گوشى شیائومى چه کار کنیم؟

تاریخ عرضه 
ویوو X۹۰ فاش شد

اپل همچنان اطالعات دزدى مى کند

یکى از مشکالتى که با گذشت زمان در گوشى هاى هوشمند 
با سیستم عامل اندروید مشاهده مى شود، کاهش سرعت 
گوشى شیائومى اســت. گاهى دلیل این موضوع پرکردن 
گوشى از موارد غیر ضرورى و یا به روز نکردن نرم افزار ها و 
سیستم عامل دستگاه است که منجر به کاهش و پایین آمدن 

سرعت گوشى هوشمند مى شود.
گوشى شیائومى از سیســتم عامل اندروید و رابط کاربرى 
MIUI استفاده مى کند؛ در سیســتم عامل اندروید، پس از 

مدت زمان کوتاهى از استفاده از گوشى که مى گذرد، عملکرد 
دســتگاه کاهش پیدا مى کند. از عوامل اصلى پایین آمدن 
سرعت گوشى هاى شــیائومى باز و بسته شدن بیش از حد 
برنامه ها و یا نصب و پاك کردن آن ها مى باشــد که سبب 
مى شــود حافظه پنهان این برنامه ها بر روى دستگاه باقى 

بماند و عملکرد دستگاه کاهش پیدا کند.
به منظور حل شــدن این مشــکل مى توان از برنامه پیش 
فرض گوشى هاى هوشمند شیائومى استفاده کرد و اقدام 
به پاك کردن حافظه پنهان آن ها و یا به روز رسانى منظم از 
منابع معتبرى همچون گوگل پلى نمود. در ادامه مى توانید 

با راهکارهاى افزایش سرعت گوشى شیائومى آشنا شوید.

نکاتى براى افزایش ســرعت گوشــى 
شیائومى

پیش از هر چیزى توصیه مى شود که ابتدا علت پایین آمدن 
سرعت گوشى شیائومى را بررسى کنید تا متوجه شوید چه 
چیزى منجر به کاهش سرعت گوشى هوشمند شما شده 
اســت. برخى موارد شــامل نصب برنامه هاى زیاد، اشغال 
شــدن بیش از 90 درصد از فضاى ذخیره ســازى، انباشته 
شدن فایل هاى ناخواســته، به روز نبودن برنامه ها، به روز 
نبودن سیستم عامل گوشى، اســتفاده از النچر ها و … از 
مهم ترین مواردى است که سرعت گوشى هاى شیائومى 
را کاهش مى دهــد. در ادامه قصد داریم بــه راهکار هاى 

موثر در افزایش ســرعت 

گوشى هاى هوشمند بپردازیم:

به روزرسانى براى افزایش سرعت گوشى 
شیائومى

به روزرسانى امرى ساده به نظر مى رسد، اما فقط تعداد کمى 
از استفاده کنندگان گوشى هاى هوشمند به آن توجه دارند؛ 
به روزرسانى ها همواره ویژگى هاى جدیدى را با خود به همراه 
ندارند و در اغلب موارد به منظور رفع اشکال و بهبود عملکرد 

گوشى، مورد استفاده قرار مى گیرند.
براى به روزرسانى گوشى هاى هوشمند، از طریق قسمت 
تنظیمات بــه بخــش About Phone Updates بروید 
و سپس بر روى گزینه به روزرســانى ها کلیک نمایید. در 
صورتى که در این قسمت هیچ به روزرسانى وجود نداشته 
باشد، نشان دهنده این موضوع مى باشد که MIUI دستگاه 

شما به روز است.
 MIUI در صورتى که به روزرسانى نرم افزارى موجود با نسخه
وجود داشته باشد و اندازه فایل را به شما نشان دهد، مى توانید 
با کلیک بر روى گزینه Download update به روزرسانى 

نرم افزار خود را دانلود و نصب نمایید.

کاهش سرعت انیمیشن ها مؤثر در افزایش 
سرعت گوشى شیائومى

در رابط کاربرى MIUI انیمیشن هاى زیادى به صورت پیش 
فرض وجود دارد که یکى از راهکار هاى افزایش ســرعت 

گوشى  شیائومى، محدود کردن این انیمیشن ها مى باشد.
براى حل این مشکل کافى است به تنظیمات گوشى خود 
بروید و سپس به بخش About the phone مراجعه کنید. 
با چندین بار کلیک بر روى گزینه MIUI مى توانید گزینه هاى 
 Developer توســعه دهنده را فعال کنید. از طریق گرینه
 Transition Animation قادر خواهید بود گزینه options

 x۵ را پیدا کرده و مقیاس انیمیشن را بر روى گزینه Scale

قرار دهید.

پاك کردن حافظه پنهان  براى افزایش 
سرعت گوشى شیائومى

داده هاى ذخیره شده شــامل پرونده ها، اسکریپت ها، 
تصاویر و فایل هاى چندرسانه اى دیگر مى باشند که در 
واقع پس از باز کردن برنامه ها و یا بازدید از وبسایت هاى 
مختلف براى اولین بار در دستگاه گوشى شما ذخیره 

مى شوند.
در مراحل بعدى از این داده ها براى بارگیرى ســریع 
اطالعات مرتبــط با برنامه یا وبســایت در هر بازدید 
مجدد اســتفاده مى گردد. حافظه پنهان و یا  شــامل 
اطالعات کمى است که برنامه ها و مرورگر 
وب براى سرعت بخشیدن به عملکرد خود 

از آن استفاده مى کنند.
پس از چندین ماه اســتفاده از گوشى هاى 
هوشــمند، پرونده هاى موقت بســیارى در 

گوشى باقى مى ماند که فایده اى نیز ندارد و صرفا در عملکرد و 
کارایى گوشى تاثیر منفى مى گذارد. پس از پاك کردن حافظه 
پنهان و یا (Cache) سرعت گوشى هاى شیائومى به اندازه 

قابل توجهى افزایش پیدا مى کند.
مى توان براى پاك کردن حافظه پنهان در گوشى شیائومى، 
از طریق تنظیمات داخلى، ابتــدا گزینه About Phone و 
ســپس گزینه Storage را انتخاب کنید. سپس بر روى 
گزینه Free Up Space کلیک نمایید و در نهایت نیز بر 
روى گزینه files Cache کلیک کرده و در نهایت نیز گزینه 

Clean up را انتخاب نمایید.

پاك کردن فایل هاى اضافه موثر در افزایش 
سرعت گوشى شیائومى

روزانه تعداد زیادى فایل، تصاویر و دیگر مواردى که اصال 
شــاید نیازى به ذخیره کردن آن ها نباشد، در گوشى هاى 
هوشمند ذخیره مى شوند و فضاى ذخیره سازى دستگاه را 

محدود مى کنند.
بــراى پاك کــردن این فایــل ها، ابتــدا باید به ســراغ 
اپلیکیشن هاى داخل گوشى بروید و از داخل برنامه، اقدام 
به حذف کردن فایل هاى اضافه کنید. یا به صورت مستقیم 
از داخل فایل منیجر نیز مى توانید فایل هاى اضافه گوشى 

خود را حذف کنید.

بستن برنامه ها پس از استفاده از راهکار هاى 
اصلى افزایش سرعت گوشى شیائومى

یکى از عادت هاى غلط در استفاده از گوشى، این است که 
اغلب افراد به صورت همزمان از چندین برنامه اســتفاده 
مى کنند؛ برنامه هاى باز فضاى رام گوشــى شــیائومى را 
بسیار اشغال مى کنند؛ ضمن اینکه منجر به مصرف باترى 
بیشترى هم مى شــوند؛ بنابراین توصیه مى کنیم پس از 
استفاده از برنامه هاى مورد نظر آن ها را به طور کامل ببندید. 
پس از باز کردن لیست برنامه هاى در حال اجرا، بر روى هر 
برنامه کلیک کنید تا به طور کامل بسته شود. در صورتى که 
گزینه هاى توســعه دهنده و یا developer options در 
گوشى شیائومى شما فعال اســت، مى توانید برنامه ها و 
یا سرویس هایى که در پس زمینه قرار دارند را خاموش 

کنید.

راه اندازى مرتب براى افزایش سرعت 
گوشى شیائومى

راه اندازى مجدد و یا Restart از ساده ترین، موثرین و 
سریع ترین روش هایى است که به کمک آن مى توان 
اقدام به راه اندازى مجدد گوشى تلفن همراه شیائومى 

کرد. ضمن اینکه به کمک راه اندازى مجدد 
شما قادر هستید که حافظه پنهان خود را 

پاك کنید.
جهت راه اندازى مجدد گوشــى شیائومى 
کافى اســت که دکمه روشن و خاموش 

را ثابت نگه دارید و سپس گزینه Reboot را انتخاب کنید 
و در نهایت نیز براى تائید بر روى گزینه “ OK “ کلیک کنید.

استفاده از برنامه هاى شخص ثالث براى 
افزایش سرعت گوشى شیائومى

براى اینکه سرعت گوشى شیائومى خود را افزایش دهید، 
برخى از پرونده هاى گوشــى خود را که مورد استفاده قرار 
نمى گیرد پاك کنید. یکى از برنامه هایى که به شما کمک 
مى کند تا بتوانید به کمک آن سرعت گوشى خود را بهبود 
ببخشید، برنامه DU Speed Booster مى باشد. این برنامه 
به تقویت سرعت گوشى و همینطور تقویت RAM کمک 
مى کند و همینطور براى بهینه ســازى باترى و مدیریت 

برنامه هاى دستگاه کارایى دارد.
برنامــه دیگرى که مى توان از آن اســتفاده کــرد، برنامه 
Greenify مى باشد که از نقاط قوت آن مى توان به صرفه 

جویى در مصرف باترى اشــاره کرد. عالوه بر این، این نرم 
افزار برنامه هایى که بد عمل مى کنند و در پس زمینه باترى 
مصرف مى کنند را شناسایى مى کند و آن ها را به حالت خواب 

در مى آورد.

افزایش سرعت گوشــى شیائومى با پاك 
کردن حافظه پنهان النچر

در هنگام به روزرســانى MIUI11 به MIUI12 سیســتم، 
داده هایى را در حافظه نهان ذخیره مى کند که همین موضوع 

منجر به کاهش سرعت گوشى شیائومى مى شود.
براى پاك کردن حافظه پنهان النچر شــیائومى، باید به 
قسمت تنظیمات بروید، ابتدا گزینه Applications و سپس 
گزینه Installed applications را انتخاب کنید و سپس 

گزینه System Launcher را انتخاب نمایید.
در نهایت نیز مى توانیــد با کلیک کردن بــر روى گزینه 
clearing the cache data، حافظــه پنهــان  را به طور 

کامل پاك کنید.

ویوو X۸۰ و Pro X۸۰ را در اوایل سال جارى عرضه 
کرد و انصافاهر دو گوشى بسیار خوبى هستند.

 اکنون انتظارات براى ســرى پرچمدار بعدى این 
شرکت Vivo X۹۰ زیاد اســت. انتظار مى رود این 
 ۵G+Pro X۹۰ و Pro، X۹۰ X۹۰ مجموعه شامل
باشد. در حالى که هنوز منتظر اعالم رسمى هستیم، 
یک ویدیوى تبلیغاتى فاش شــده نشــان مى دهد 
که ســرى X۹۰ در تاریخ 22 نوامبر در چین عرضه 

خواهد شد.
یک ویدیوى لو رفتــه در پلتفرم میکروبالگینگ 

 X۹۰ نشان مى دهد که سرى Weibo چینى
در تاریخ 22 نوامبر در ســاعت 7 عصر به 

 (GSMArena از طریــق) وقت محلى
در چین عرضه مى شــود. ایــن ویدیو 
همچنین طراحى چیزى را که شــایعه 
شــده اســت Pro Vivo X۹۰+ رده 

باالترى دارد به نمایش مى گذارد. طراحى شــبیه 
رندرهاى لو رفته اى است که در گذشته دیده بودیم. 
این کلیپ همچنین گوشى را در رنگ مشکى خود 

نشان مى دهد.
به طور جداگانه، ویدیوى فاش شده دیگرى نشان 
مى دهد که سرى X۹۰ از 14 نوامبر براى پیش خرید 
در چین در دسترس خواهد بود. این ویدیو همچنین 
 TWS3 ایرفون هاى سرى Vivo نشان مى دهد که

آینده را در 22 نوامبر معرفى خواهد کرد.
همانطور که گفته شــد، این ســرى 
احتماًال شامل ســه گوشى خواهد 
بود که Pro X۹۰+ پریمیوم ترین 
آنهاست. گزارش شده است که این 
دستگاه از چیپســت معرفى نشده 
اسنپدراگون 8 نسل 2 به همراه 12 

گیگابایت رم پشتیبانى مى کند.

اپل در حال حاضر متهم است که اطالعات کاربران  
را جمع آورى کرده است، حتى اگر از طریق تنظیمات 
حریم خصوصى اپل به آنها قول داده شده باشد که 

اطالعات شخصى آنها جمع آورى نخواهد شد.
 Gizmodo اخیرا گزارش داده اســت که حتى اگر 
iPhone Analytics را در آیفــون خــود غیرفعال 

کرده باشید، اپل هنوز اطالعات زیادى در مورد شما 
دریافت مى کند که به نظر مى رســد شرکت را در 

تضاد بزرگى قرار دهد.
Gizmodo پیشتر گزارش داده بود که تامى مایسک 

و طالل حاج باکرى محققان امنیتى که براى یک 
شــرکت نرم افزارى به نام Mysk کار مى کنند، به 
کشف شــگفت انگیزى دســت یافته اند. برخى از 
 App Store، Apple Music، برنامه هاى اپل مانند
Apple TV، Books و Stocks حتــى در صورت 

خامــوش بــودن iPhone Analytics، اطالعات 
شخصى کاربران را جمع آورى مى کنند. به نظر مى 
رســد که این مورد در مورد همه برنامه هاى اصلى 

آیفون اپل است.
یک ویدیوى YouTube ارسال شده توسط مایسک 
نشان مى دهد که چگونه اپ استور داده هاى شخصى 
شــما را در زمان واقعى جمع آورى مى کند، از جمله 
کلیدهایى که روى آن ها ضربه زده اید، برنامه هایى 
که به آن ها نــگاه کرده اید، تبلیغاتى که مشــاهده 
کرده اید، و حتى مدت زمانى که براى تماشاى یک 

برنامه صرف کرده اید.
در حالى کــه اپل حریم خصوصــى را براى متمایز 
ساختن آیفون از گوشــى هاى اندرویدى ارتقا داده 
اســت، لیبمن مى گوید: حریــم خصوصى یکى از 

اصلى ترین مســائلى اســت که اپل براى متمایز 
ساختن محصوالت خود از رقبا اســتفاده مى کند. 
اما ضمانت هاى حریم خصوصى اپل کامًال توهمى 

هستند.
مایسک کشف کرد که داده هایى که اپل از کاربران 
دریافت مى کند شامل شماره هاى شناسایى خاص، 
مدل تلفنى که اســتفاده مى کنید شــامل وضوح 
نمایشــگر، اتصال شــما به اینترنــت و زبان مورد 
 Stocks اســتفاده در صفحه کلید اســت. برنامــه
فهرست ســهامى را که در حال ردیابى آن هستید، 
زمان هایى که براى یک مظنه بررســى کرده اید و 
هر مقاله خبرى که در مورد شــرکت خوانده اید را 

نشان مى دهد.
حال کاربران شــکایتى را علیه این شرکت تنظیم 
کرده اند به این معنى کــه هر کاربر آیفون با ادعاى 
مشــابهى علیه شــرکت مى تواند به این شکایت 
بپیوندد. هرگونه تسویه حســاب یا جایزه مالى که 
توسط دادگاه علیه اپل صادر مى شود، پس از اینکه 
وکال بخش بزرگى از اقدام خود را انجام مى دهند، 

بین اعضاى این شکایت تقسیم مى شود.
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قیمت تقریبى: 
7 میلیون و 200 هزار تومان

قیمت تقریبى: 
6 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت تقریبى: 
6 میلیون و 400 هزار تومان

قیمت تقریبى:
 5 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت تقریبى: 
3 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت تقریبى: 
3 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت تقریبى:
 4 میلیون تومان

قیمت تقریبى:
 4 میلیون و 300 هزار تومان

نمایشگر: 6.67 اینچ
 دوربین: 108، 8 و 2 مگاپیکسلى
باترى: 5000 میلى آمپر ساعت

نمایشگر: 6,7 اینچ
دوربین: 108، 8، 5 و 2 مگاپیکسلى 

باترى: 5020 میلى آمپر ساعت

نمایشگر: 6,6 اینچ
دوربین: 64، 8 و 2 مگاپیکسل
باترى: 5000 میلى آمپر ساعت

نمایشگر : 6,6 اینچ
دوربین: 50 و 8 مگاپیکسل

باترى: 5000 میلى آمپر 

نمایشگر:  6.5 اینچ
دوربین:  48، 2 و 2 مگاپیکسل
باترى: 5000 میلى آمپر ساعت

نمایشگر:  6.71 اینچ
 دوربین: 50 و 2 مگاپیکسل

باترى: 5000 میلى آمپر ساعت

نمایشگر:  5,4 اینچ
 دوربین: 13 و 2 مگاپیکسل

باترى: 4650 میلى آمپر ساعت

نمایشگر : 6.53 اینچى
 دوربین: 48، 8 و 2 مگاپیکسل
 باترى: 6000 میلى آمپر ساعت

پوکو ام 4 پرو 5 جى شیائومى ردمى نوت 10 پرو 5 جى شیائومى ردمى نوت 10 پرو مکس شیائومى ردمى نوت 11 پرو 5 جى

موتوروال اى 40  ردمى 10 سى دوجى اس 40 پرو شیائومى ردمى نوت 9 -2020 

www.nesfejahan.netبهترین گوشى هاى بازار ایران تا سقف 8 میلیون تومان
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در طب گیاه درمانى ایران، برگ هــاى به لیمو به صورت دم کردنى به 
منظور آرام بخشى، ضد تشــنج و برطرف کننده تپش قلب و سرگیجه 

مصرف دارد.
درد نوروپاتیک با حس ناخوشــایند گزگز و ســوزش همراه اســت.
 ازنشانه هاى مهم درد عصبى آلودینیا و هایپرآلژزیا هستند. در طب گیاه 
درمانى ایران، برگ هاى این گیاه به لیمو به صورت دم کردنى به منظور 
آرام بخشى، ضد تشنج و برطرف کننده تپش قلب و سرگیجه مصرف 

دارد. چاى به لیمو فوق العاده آرام بخش و تســکین دهنده ى اعصاب 
است. بررســى هاى اخیر مواد عمده ى موجود در اسانس این گیاه را 

سیترال (ژرانیال، نرال)، ژرانیول، لیمونن و سینئول ذکر کرده اند.
ســایر خواص به لیمو در طب ســنتى: تقویت حافظه، ایجاد آرامش و 
درمان بى خوابى، داراى خــواص ضــد میکروبــى قوى، مســکن، 
مقوى معــده، رفــع کننــده دردهــاى عصبى، ضد تشــنج، پایین 
آورنده تــب و درمــان کننده ســرماخوردگى و آســم، کمــک به 

هضــم غذا، ضد اسپاسم، ضد خســتگى بدن، آرام بخش و آرام کننده 
اعصاب، رفع درد شکم ودل پیچه و کاهش نفخ موثر ، موثر در درمان 

سوء هاضمه.
مقدار و نحوه مصرف: براى تهیه جوشانده به لیمو، 3 تا 10 گرم از برگ 
این گیاه را در نیم لیتر آب جوش دم و روزانه چند اســــتکان از آن را 

مصــرف کنیــد.
 همچنین مى توانید یک قاشق چاى خورى از برگ خشک آن را در نیم 

لیتر آب جوش دم کنیــد و مانند چاى بنوشــید.
زنــان در دوران حاملگى و شــیردهى و بیمــاران داراى 

نارســایى کلیوى باید از مصرف زیاد به لیمو اجتناب کنند.
توجه: اگر شما از مشکالت سوزش سر دل، کلیه یا صفرا رنج 
مى برید، باید قبل از استفاده از به لیمو با دکتر خود مشورت 

کنید و براى محافظت از میناى دندان هاى خود، حداقل نیم 
ساعت صبر کنید بعد مسواك بزنید.

گل کلم خاصیت فراوانى دارد که یکى از مهم ترین خواص آن تنظیم چربى خون بدن است؛ گل کلم مى تواند چربى خون 
باال را پایین بیاورد و آن را تنظیم کند.

 گل کلم این سبزى شیرین و ســبک با طعم بى نظیرش مى تواند یکى از مناسب ترین گزینه هاى فصل زمستان براى سرو 
شدن کنار غذا باشد. 

کلم داراى خواص بسیارى است که عبارتند از :
1. اگر ترکیبات موجود در گل کلم با مصرف مرتب این نوع سبزى همراه شود مى تواند مانعى در برابر انواع سرطان ها باشد.

2. گل کلم مى تواند چربى خون باال را پایین بیاورد و آن را تنظیم کند.
3. هر پیمانه گل کلم فقط حاوى 25 کالرى است. به این معنى که مصرف زیاد این ماده  غذایى موجب اضافه وزن نمى شود و همچنین 

جایگزین کم کالرى مناسبى براى مواد غذایى پرکالرى مانند برنج و آرد است.
گل کلم به دلیل فیبر باال گوارش را ُکند و احساس سیرى ایجاد مى کند و در نتیجه فرد به طور خودکار به مصرف کالرى کمترى طى روز 

روى خواهد آورد. خاصیت دیگرى که در گل کلم به کاهش وزن کمک مى کند، 
پرآب بودن این ماده  غذایى است. 92 درصد وزن گل کلم از 

آب تشکیل مى شود و این درحالى است که مصرف 
مواد غذایى پرآب و کم کالرى با کاهش وزن 

بى ارتباط نیست.

طریقه مصرف گل کلم
گل کلم را مى توانید به راحتى بخارپز و 
کنار غذا نوش جان کنید اما ترکیب آن با 

سیب زمینى پخته هم براى قرار گرفتن کنار 
بشقاب غذا بسیار خوشمزه خواهد شد.

ضمن اینکه گل کلم در کشور ما وقتى در قالب 
شور یا ترشى درمى آید بسیار خواستنى تر خواهد شد.

الغرى به سبـک ژاپنى ها

به لیمو شما را از شر بیمارى ها خالص مى کند

براى کاهش چربى خون چه بخوریم؟

چطور بچه ها را به غذاهاى دریایى عالقه مند کنیم؟
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چ
به طور میانگین فقط 10 درصد از پروتئین دریافتى بدن کودکان از منابع غذایى دریایى مانند ماهى تامین مى شود. ماهى یکى از مغذى ترین و 

ارزشمندترین پروتئین هاى حیوانى است که متاسفانه طرفداران زیادى در میان کودکان ندارد.
 متخصصان بر این باورند که بوى ماهى، بافت ماهى، تیغ هاى ماهى یا نحوه طبخ آن، تاثیر زیادى بر عدم پذیرش آن از سوى کودکان دارد. 
از این رو، بسیار ضرورى اســت که والدین درباره اهمیت مصرف ماهى و غذاهاى دریایى براى کودکان خود بیشتر بدانند و راه هاى افزایش 

عالقه مندى بچه ها به این منابع غذایى ارزشمند را بهتر بشناسند.

چرا مصرف غذاهاى دریایى براى کودکان مهم است؟
منابع غذایى دریایى مانند انواع ماهى هاى چرب حاوى یکى از باکیفیت ترین انواع پروتئین ها هســتند و مى توانند مقادیر قابل توجهى از 
ویتامین D، ویتامین B۱۲، کولین و اسیدهاى چرب امگا-3 مورد نیاز بدن کودکان را تامین کنند تا آنها چرخه رشد سالم ترى را پشت سر 
بگذارند. کودکان مى توانند از 12 ماهگى یا همان 1 ســالگى به بعد، مصرف غذاهاى دریایى مانند ماهى را براساس جدول غذایى پیش 

رویشان شروع کنند.

 چطور مصرف ماهى را در رژیم غذایى کودکان افزایش دهیم؟
اولین و مهم ترین نکته در مورد ماهى و سایر غذاهاى دریایى که قرار است در رژیم غذایى کودکان گنجانده شوند، این است که انتخاب 
شما باید از میان محصوالت فاقد جیوه انجام بگیرد. به این منظور، شما باید ماهى هاى بزرگ و اقیانوسى را تقریبا از رژیم غذایى فرزندتان 
کنار بگذارید.نکته دیگر هم روش طبخ ماهى براى عالقه مندسازى کودکان به مصرف آن است. یکى از بزرگ ترین مشکالت کودکان 
با ماهى ها یا سایر غذاهاى دریایى، بوى نسبتا نامناسب آنهاست. با این حساب، شما مى توانید یا ماهى هاى بسیار کم بو و بدون بو مانند 
سالمون، ساردین و قزل آال را براى فرزندتان انتخاب کنید یا گوشت ماهى را حدود 2 تا 4 ساعت قبل از 
طبخ، با موادى مانند آب لیموى تازه، سرکه سفید، پیاز خام، سیر خام یا پودر سیر، فلفل سیاه، 
پودر زنجبیل و سایر ادویه هاى مورد نظرتان طعم دار کنید. طبخ ماهى با روش هایى 
مانند سرخ کردن مالیم، تنورى یا کبابى مى تواند طعم نهایى آن را براى کودکان 

به سطح قابل قبول ترى برساند.
شــما مى توانید براى افزایش تمایل کودکان به مصرف ماهى، تکه هاى ماهى 
را به صورت فیله هاى بدون تیغ دربیاورید و آنهــا را بعد از طعم دار کردن به آرد 
سوخارى آغشته کنید. در نهایت، تکه هاى ماهى را براى سوخارى شدن روى 
کباب پز یا داخل ِفر قرار دهید. معموال کودکان به خوبى از این مدل غذاها استقبال 
مى کنند. به عنوان آخرین نکته هم اینکه ســعى کنید براى پیشگیرى از دلزدگى 
کودکان از ماهى، کودکان را در معرض تماس با ماهى خام یا مراحل آماده ســازى 

ماهى قرار ندهید.

واقعا تا به حال به این ســؤال فکر کرده اید؟ رژیم 
الغرى ژاپنى ها و راز الغرى آن ها چیست؟ 
شــاید اولین چیزى که به ذهن مى رسد، 
چاى ســبز اســت. قطعا این نوشیدنى 
مى تواند در شــادابى، جوانى و الغرى آن ها 
و دیگر مردمان آسیایى و اروپایى نقش داشته 

باشد، اما این فقط یکى از گزینه ها است.
 تا به حال براى شــما پیش آمده است که 
به تناســب اندام و زیبایى پوست مردمان 
آســیایى و به خصوص چینى ها و ژاپنى ها 
فکر کنیــد؟ آن ها از چه رژیــم الغرى و 
خوراکى هایى استفاده مى کنند که هم 
زیبا و جوان مى مانند و هم عمر طوالنى 
ترى دارند؛ با ما همراه باشید تا با رژیم 
الغرى مخصوص ژاپنى ها بیشتر آشنا 

شوید.

راز الغرى ژاپنى ها
تغذیه و ورزش دو راز اصلى براى طول عمر 
و تناسب اندام هستند. قطعا این دو رکن نه 
فقط در کشورهاى آسیایى بلکه در همه 
جاى جهان اهمیت دارد؛ البته اینکه چه 
خوراکى هایى انتخاب مى کنید یا چه نوع 
رژیم غذایى دارید، هم بسیار مهم است؛ 
بگذارید کمى خودمانى تر بپرسیم به نظر 
شما ژاپنى ها چى مى خورند که اینقدر زیبا و 

مانکن مانده اند؟ با ما همچنان همراه باشید.

ژاپنى ها ماهى  و چاى سبز مى خورند
10 درصد کل ماهى هــاى دنیا را ژاپنى ها مصرف 
مى کنند و غذاى ســنتى آن ها ماهى کباب شــده، 
یک کاسه برنج، سبزیجات پخته، سوپ، چاى سبز و 

میوه هاى خرد شده است.

وعده صبحانه خاص دارند
مهمترین و مفصل ترین وعــده غذایى ژاپنى ها صبحانه 
است و صبحانه آن ها معموال از مواد غذایى مثل چاى 
سبز، برنج بخارپز، سوپ، پنیر سویا، پیازچه، جلبک 
دریایى، املت یا یک تکه ماهى تشکیل شده است؛ 
این همه مواد مغذى و ســبزیجات تــازه آن ها را 

شاداب، جوان و الغر نگه داشته است.

الغرى با ورزش کردن مداوم
براى ژاپنى ها و به خصوص خانم هاى آســیایى یا حتى 
اروپایى ورزش کــردن روزانه مثل هــوا، آب و غذا یک 

اصل بســیار مهم اســت؛ مثال دختران ژاپنى به انجام 
دادن ورزش هایى مانند دوچرخه ســوارى، پیاده روى و 
کوهنوردى عالقه دارند و تقریبا این ورزش ها جزء برنامه 

روزانه آن ها است.
به نظر ما هم الغر شدن و مهم تر از آن الغر ماندن یک راز 
بزرگ است که فوت و فن هاى خاص خودش را دارد؛ فوت 
و فن هاى الغرى چیست؟ اصال یک رژیم الغرى مناسب 

چه ویژگى هایى دارد؟
1. در مصرف کربوهیدرات دقت کنید.
2.مواد غذایى واقعى و طبیعى بخورید.

3. فقط زمانى غذا بخورید که گرسنه هستید.
4. از خوردن میوه هاى پر قند پرهیز کنید.
5. نوشیدنى هاى صنعتى و الکلى نخورید.

6. خواب و حتى استرس خود را مدیریت کنید.
7. از ویتامین ها، مکمل ها و مواد معدنى طبیعى استفاده 

کنید.
8. ورزش کنید.

9. هورمون هاى بدن مثل هورمون تیروئید و استرس را 
چک کنید.

10. در طول روز میان وعده بخورید.
11. همیشه صبحانه بخورید.

12. نوشیدن آب را در طول روز فراموش نکنید.

بهترین رژیم غذایى براى الغر شدن
بگذارید این گونه بگوییم کــه در یک رژیم غذایى کامل 
معموال 5 گروه از مواد غذایــى مغذى و پر ویتامین وجود 
دارد: میوه و ســبزى، حبوبات و غــالت کامل، آجیل ها، 

پروتئین هاى بدون چربى و لبنیات.
اگر به فکر الغر شــدن در مدت کوتاه هستید، بهتر است 
بدانید که استفاده از این روش نه فقط شما را الغر نمى کند 
بلکه باعث مى شود که در مدت کوتاه شما به همان وزن 

سابق خود بازگردید.

رژیم غذایى حجمى بگیرید
یکى از این بهترین رژیم  هاى غذایى در خصوص الغرى 
که ارزش غذایى خوب خود را نیز حفظ کرده است، رژیم 
غذایى حجمى اســت؛ این رژیم غذایى به وسیله باربارا 
رولز، استاد تغذیه دانشگاه ایالتى پنسیلوانیا، طراحى شده 
اســت و روى دریافت غذاها با انرژى کم، مانند شیر کم 
چرب، حبوبات، میوه هاى غیر نشاســته اى و سبزیجات 
متمرکز اســت و مصرف غذاهاى پر انرژى را به حداقل 

مى رساند.
این رژیم غذایى براى دوره هــاى طوالنى مدت الغرى 
جواب مى دهد البته در کنار آن حتما باید به صورت روزانه 

ورزش هم بکنید.

مینو محرز گفت:«شدت بیمارى آنفلوآنزا امسال جدى بوده 
و حتى موارد بسترى هم داشته ایم بر همین اساس توصیه 

مى کنم همه واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند.»
 کمبود دارویى و افزایش آنفلوآنزا یکى از مهم ترین چالش هاى 
این روزهاى نظام سالمت کشور محسوب مى شود. کمبود 
دارو از آنجایى مهم تر از همیشه به چشم آمده که از داروهاى 
بیمارى هاى خاص بــه داروهاى عمومى شــامل آنتى 

بیوتیک ها و شربت هاى سرماخوردگى و قرص هاى 
معمولى رسیده است.

دکتر محمد طاهرى، داروســاز و کارشناس حوزه دارو، 
مى گوید: با توجه به عوامل مختلف، طى ســال هاى 

متمادى و حتى 10ســال اخیر به طور مقطعى دچار کمبود 
دارو در سطوح گسترده شده ایم. در یک برهه زمانى، داروهاى 
بیمارى هاى خاص مانند تاالسمى کم یاب شد، در مقطعى 
هم با کمبود داروهاى شــیمى درمانى مواجه شدیم؛ اما این 
موضوع هرگز به این جدیتى که در حال حاضر با آن روبه رو 

هستیم، بدل نشده بود.
او ادامه مى دهد: جدیت مســئله کمبود دارو به قدرى است 
که ما اکنون در تأمین داروهاى عمومى هم مشکل داریم؛ 
داروهایى مانند آنتى بیوتیک ها، شربت هاى سرماخوردگى، 
دیفن هیدرامین و حتى شــربت ها و قرص هــاى عادى و 
داروهایى که پیش تر به ســهولت در دســترس عموم قرار 
مى گرفتند. این موارد جزو داروهایى هستند که تاکنون در 
بازار دارو به این شدت با کمبود روبه رو نشده بودند، ولى حاال 
مى بینیم که کمبودهاى ما به این مرحله رســیده و لیست 

داروهاى کم یاب را طوالنى تر کرده است.
در همین خصوص، مینو محــرز، متخصص بیمارى هاى 
عفونى به خبرآنالین مى گوید: «کمبــود آنتى بیوتیک در 
کشور بسیار جدى است، با توجه به اینکه مقاومت میکروبى 
و عفونت هاى بیمارستانى نیز تهدیدهاى مهمى محسوب 
مى شود،  ما دچار مشــکل هســتیم و در درمان عفونت ها 

مانده ایم.»
او درباره عملکرد وزارت بهداشت در این مدت ادامه مى دهد: 
«پیش از این هم کمبودهایى بود اما در حال حاضر وضع بدتر 
از قبل شده است و با بحران دارو و کمبودها مواجه شده ایم.»

دکتر محرز با توجه بــه افزایش موارد ابتال بــه آنفلوآنزا در 
کشور مى گوید: ما هر سال با شیوع آنفلوآنزا مواجه بودیم و 
که پیک این بیمارى هم ماه آذر بود اما امســال با توجه به 
زمان راهپیمایى اربعین، شــیوع آنفلوآنزا زودتر از سال هاى 

قبل اتفاق افتاد.
این متخصص بیمارى هاى عفونى ادامه مى دهد: شــدت 
بیمارى آنفلوآنزا امســال جدى بوده و حتى موارد بسترى 
هم داشته ایم بر همین اساس توصیه مى کنم همه واکسن 

آنفلوآنزا تزریق کنند.
او در پاســخ به این ســوال که معموال در سال هاى گذشته 
توصیه مى شد که فقط گروه هاى خاص نظیر مبتالیان به 
بیمارى هاى قلبى و تنفسى، ســالمندان و کودکان و زنان 
باردار و ...نسبت به تزریق واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند، توضیح 
مى دهد: با توجه به میزان شیوع امسال، توصیه مى کنم همه 
مردم براى واکسن اقدام کنند و از نظر زمانى هم باید بگویم 

که دیر نیست و حتى االن هم واکسن بزنند موثر خواهد بود.

همه واکسن آنفلوآنزا بزنند

 داراى 
کنند.
را رنج

شورت 
داقل نیم 

مواد غذایى پرکالرى مانند برنج و آرد است.
کند واحساس سیرىایجاد مىکند و در نتیجه فرد به طور خودکار بهمصرف کالرى کمترى طىروز

ه در گل کلم به کاهش وزن کمک مى کند، 
درصد وزن گل کلم از 

 که مصرف 
ش وزن 

 

الب 
هد شد.

را به غذاهاى دریایى عالقه مند کنیم؟
ریافتى بدن کودکان از منابع غذایى دریایى مانند ماهى تامین مى شود. ماهى یکى از مغذى ترین و 

نیاســین یکى از ویتامین هاى خانواده B هســت که به دو فرم 
شــیمیایى در بدن موجود است. نیکوتینیک اســید و نیاسینامید یا 

نیکوتین آمید دو شکل اصلى ویتامین ب 3 است.
به طور کلى ویتامین B3 خواص زیــادى را براى بدن به همراه دارد 

که عبارتند از:

ویتامینB 3 کلسترول LDL (مضر) را کاهش مى دهد
یکى از خواص نیاسین یا ویتامین ب 3 براى بدن کمک به سوخت و 
ساز چربى و کلسترول است. بنابراین در کاهش کلسترول مضر نقش 

موثرى را ایفا مى کند. 

ویتامین B3 کلسترول HDL را افزایش مى دهد
افزایش کلسترول مفید بدن از دیگر فواید نیاسین یا ویتامین ب 3 است 

که مى تواند آن را بین 15 تا 35٪ افزایش دهد. 
پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى مى کند

یکى دیگر از فواید مکمل نیاسین یا ویتامینB۳ براى بدن، پیشگیرى 
از بیمار ى هاى قلبى و عروقى است. 

تحقیقات جدید نشان داده است، وجود این ویتامین در بدن، به کاهش 
استرس و التهاب اکســیداتیو کمک زیادى مى کند. این دو مورد در 
تصلب شرایین و حمله قلبى نقش دارند. البته در این مورد محققان 

هنوز به نتایج یکسانى نرســیده اند. برخى از مطالعات نشان داده 
است نیاسین هیچ نقشى در درمان بیمارى هاى قلبى ندارد.

تقویت عملکرد مغز
مغز شما براى دریافت انرژى و عملکرد مناسب به نیاسین نیاز دارد. 
گفته شده اســت بیمارى روانى اســکیزوفرنى تا حدودى با کمبود 
ویتامین B۳ در ارتباط اســت. بنابراین روانپزشــکان براى درمان 
این بیمارى نیاســین را تجویز مى کنند تا از آســیب سلول هاى مغز 

پیشگیرى کنند. 
بهبود پوست 

یکى دیگر از خواص ویتامین ب 3 براى بدن، محافظت از سلول هاى 
پوست در برابر اشعه مضر نور خورشید است. بدن چه از طریق غذا و چه 
از طریق کرم این ویتامین را دریافت کرده باشد، سلول هاى پوستى را 

در برابر نور آفتاب محافظت مى کند. 

کاهش عالئم آرتروز
اگر قرار باشــد یکى دیگر از خواص ویتامین ب 3 را نارم ببریم، باید 
به کاهش درد مفاصل و عالئم آرتروز اشــاره کنیم. نیاسین از جمله 
ویتامین هایى اســت که محققان براى مقابله با آرتروز آن را تجویز 

مى کنند. 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ویتامین B۳ چه خواصى براى بدن دارد؟
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره5280 مورخ 1401/08/10 آقاى مهدى امیرخانى نجف آبادى فرزند عباسعلى ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136/20 
متر مربع قسمتى از پالك شماره 785 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11  حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى 
میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول 1401/08/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/13 – م الف: 1412084 - حجت اله کاظم زاده 

اردستانى  - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/8/318

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

شماره: 140160302016000773- تاریخ: 1401/08/23- برابر راى شماره 140160302016000439 هیات 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 خسرو جمالى عسگرانى فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 7 صادره از تیران در تمامت 2365 
سهم مشاع از 73600/56 سهم ششدانگ یک مجموعه مشتمل بر چند قطعه باغ به مساحت 73600/56 مترمربع در پالك ثبتى 
12 فرعى از 39 اصلى عسگران بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى آقاى نصراله کاظمى 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/28– 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/13- م الف: 1411684- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران – سیدمنصور موسوى/8/320

فقدان سند مالکیت
چون آقاى ســید اصغر حسینى عسگرانى فرزند سید حســین طبق درخواست وارده به شــماره 14002170035880 مورخ 

1400/12/03 و به استناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسماً گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 58 فرعى از 460 اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 397 دفتر 
144 امالك ذیل ثبت 24087/4553 به نام آقاى سید اصغر حسینى عسگرانى فرزند سید حسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
به موجب سند اصداق شماره 31697 مورخ 1337/04/21 دفتر خانه 88 نجف آباد تمامیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
مذکور از طرف آقاى سید اصغر حسینى عسگرانى فرزند سید حسین به خانم صدیقه حسینى فرزند اکبر انتقال یافته است و به 
موجب سند قطعى شــماره 66299 مورخ 1359/12/26 دفترخانه 88 نجف آباد تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
مذکور از طرف آقاى سید اصغر حسینى عسگرانى فرزند سید حسین به خانم فاطمه پور محمدى نجف آبادى فرزند على انتقال 

یافته است.    
 نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 

در اثر سهل انگارى مفقود شده است چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مذبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 

م الف:1411674- سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت نصراهللا علینقیان/8/322

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006008133- تاریخ ارسال نامه: 1401/08/22- عباس بدیحى جوآبادى فرزند قدیر به کدملى 
1142182290 به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسماً گواهى شده مدعى است که سند ششدانگ 
مالکیت پالك شماره (5388) فرعى از (99) اصلى که در دفتر امالك الکترونیک 139820302006014542 به نام ایشان ثبت 
و سند صادر و تسلیم گردیده است و معامله دیگرى نیز انجام نگردیده است. چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر 
از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت  مجلس و اصل 
سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1410492- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهرـ  سید 

محمدحسن مصطفوى از طرف محمد عدیلى پور/8/323
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کارشناس میوه هاى گرمســیرى و نیمه گرمسیرى اداره 
جهاد کشــاورزى اصفهان با بیان اینکه امسال برداشت 
انار از سطح زیر کشت در استان اصفهان 94 هزار تن بوده 
است، گفت: نسبت به سال گذشته برداشت انار افزایش 
17 درصدى داشته اســت. مصطفى طیارى اظهار کرد: 
شرایط اقلیمى مناسب، واقع نشــدن اتفاقات پیش بینى 
نشــده، به عالوه گل دهى به موقع انارها موجب افزایش 
برداشت این محصول شد. وى افزود: در این حال همین 
شرایط اقلیمى باعث آفتاب سوختگى این محصول شد و 
به افت قیمت آن منجر شده است. کارشناس میوه هاى 
گرمسیرى و نیمه گرمسیرى اداره جهاد کشاورزى اصفهان 

اضافه کرد: انار از میوه هایى است که نیاز به تابستان گرم و 
زمستان سرد دارد، البته نه به آن میزان سردى که موجب 
سرمازدگى محصول شود. به گفته طیارى، شهرضا، نطنز، 
کاشان و اردستان داراى بهترین محصول انار در اصفهان 
هستند؛ انار اصفهان قابل قیاس با انارهاى برندى چون 
ساوه است. وى گفت: انار دانه ســیاه اصفهان، انار سبزه 
اردستان، انار شهرضا، نادرى بادرود و جالل آباد نجف آباد 
از انارهاى مرغوب و صاحب نامى اســت که در اصفهان 
تولید مى شود. طیارى گفت: امسال برداشت انار از سطح 
زیر کشت در استان اصفهان 94 هزار تن بوده و نسبت به 

سال گذشته افزایش 17 درصدى داشته است.

معاون ارزیابى انطباق اداره کل استاندارد اصفهان از صدور 
نخستین نشان استاندارد ملى براى 2 رشته صنایع دستى 
شامل " میناکارى“ و ” زیرساخت احجام فلزى سنتى“ در 
این استان خبر داد. رضا دولتشــاهى افزود: محصوالت 
صنایع دستى مشــمول اســتاندارد اجبارى نیستند اما

 مى توانند نشان استاندارد ملى تشویقى در این رشته ها 
اخذ کنند. وى با بیان اینکه صدور مجوز نشان استاندارد 
ملى براى رشته هاى میناکارى و زیرساخت احجام فلزى 
سنتى در کشور براى نخستین بار در اصفهان انجام شد، 
اظهار داشت: تا کنون براى پنج رشته صنایع دستى شامل 
خاتم کارى، قلمزنى، فیروزه کوبى، میناکارى و زیرساخت 

احجام فلزى سنتى در استان اصفهان نشان استاندارد ملى 
صادر شده است.

وى با بیــان اینکه تاکنون براى 12 واحــد تولید صنایع 
دستى در اســتان اصفهان مجوز نشان اســتاندارد ملى 
تشــویقى صادر شــده اســت، اضافه کرد: از جمله آنها
 مى توان به 2 واحد خاتم و 6 واحد فیروزه کوبى اشاره کرد.
دولتشــاهى با تاکید بر اینکه اصفهان در تدوین و صدور 
نشان استاندارد ملى تشــویقى براى رشته هاى صنایع 
دستى در کشــور پیشتاز است، خاطرنشــان کرد: برخى 
اســتان ها صنایع دســتى خاص خود را دارنــد و در آن

 رشته ها، استاندارد ملى نیز تدوین شده است.

افزایش 17 درصدى 
تولید انار در اصفهان

مینا کارى اصفهان نشان 
استاندارد ملى گرفت

فرار مالیاتى 16 میلیاردى
در یک شرکت

فرمانده انتظامى استان از کشف فرار مالیاتى 160 میلیارد 
ریالى در یکى از شرکت هاى تجارى شهرستان کاشان 
خبر داد. سـردار محمدرضا میرحیـدرى گفت: ماموران 
پلیس امنیت اقتصادى در راسـتاى برخورد با مجرمان 
اقتصادى و مبارزه با عامالن فرار مالیاتى در حین بررسى 
سیستم هاى حسـابدارى یکى از شـرکت هاى تجارى 
این شهرسـتان به موارد مشـکوکى برخـورد و موضوع 
را دردسـتور کار خـود قرار دادنـد. وى افـزود: درنهایت 
پس از بررسـى سیسـتم ها مشخص شـد، این شرکت 
مرتکب 160 میلیارد ریال فرار مالیاتى شـده که در این 
خصوص پرونده تشکیل و به سازمان امور مالیاتى ارسال 
شد. فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: در این رابطه 
مدیرشرکت براى تعیین تکلیف وضعیت مالیاتى خود به 
اداره امور مالیاتى معرفى و پرونـده تخلف وى نیز براى 
رسـیدگى قانونى و اتخاذ تصمیمـات مقتضى به مرجع 

قضائى ارسال شد.

تجدید میثاق با آرمان شهدا
مدیران و کارکنان آبفاى اسـتان اصفهان بـا حضور در 
گلستان شـهداى این شـهر و گلباران مزار سـرداران و 
شهداى هشت سـال دفاع مقدس با آرمان هاى واالى 
انقالب و شهدا تجدید بیعت کردند.  گفتنى است در 25 
آبان ماه سال 1361 نزدیک به 370 شهید گلگون کفن 
عملیات محرم در مراسم با شکوهى بر روى دستان مردم 

شهیدپرور این استان تشییع شد.

خبر

خورشید کیایى
گویا معجزه رخ داده که در عرض چند ماه مشکل ناوگان 
اتوبوسرانى و تعداد اتوبوس هاى شهرى اصفهان حل شده 
و اکنون فقط با مشــکل کمبود راننده مواجه هستیم و نه 
تعداد اتوبوس ها! مسئله اى که در تازه ترین سخنان نایب 
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان آمده است و او از مردم 
عالقه مند درخواست کرده که چنانچه شرایطش را دارند، 
جذب سازمان اتوبوسرانى و شغل رانندگى اتوبوس شوند. 

گفته هاى ابوالفضل قربانى در حالــى در صدر خبرهاى 
خبرگزارى شهردارى قرار گرفته که در ماه دوم بهار سال 
جارى، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانى از کمبود اتوبوس در 

شهر اصفهان اظهار شرمندگى کرده بود. 
سیدعباس روحانى در آن زمان با اشاره به اینکه وضعیت 
مطلوبى در اتوبوس هاى شهرى نداریم، گفته بود حداقل 
در روزهاى عادى بین 900 تا یکهزار دســتگاه اتوبوس 
در شــهر نیاز دارد و بــا وجود اینکه در زمان بازگشــایى 
مدارس به اتوبــوس هاى اصفهان اضافه مى شــود اما 
این تعداد هم درد ناوگان حمل و نقــل را تا کنون درمان

 نکرده است. 
کمبود تعداد اتوبوس هاى شــهرى باعث شده سرفاصله 
زمانى بین دو اتوبوس در ایســتگاه ها زیاد باشد که این 
مهم نارضایتى مردم را در اقصى نقاط شهر به دنبال داشته 
است.  بر اساس آمارى که ابتداى امسال اعالم شد، حداکثر 
سرفاصله زمانى رسیدن اتوبوس به طور میانگین 20 دقیقه 
بود و این در حالى اســت که در برخى از خطوط این زمان 
حتى بیشتر هم مى شد. مدت زمانى که به گفته مدیر عامل 

اتوبوسرانى اصفهان، شایسته شــهر اصفهان نیست و او 
اظهار امیدوارى کرد که با ورود دستگاه هاى جدید اتوبوس 
از طریق نوسازى و بهســازى این زمان کاهش یابد. اما 
با وجود اینکه طى ماه هاى گذشــته تعدادى اتوبوس به 
خطوط اتوبوسرانى اضافه شده باز هم این وضعیت بسامان 
نشده و همچنان در این رابطه مشکالت زیادى وجود دارد.

به گفته روحانى کار در اتوبوســرانى مانند کاشتن درخت 
گردو است امســال که کاشتیم ده ســال دیگر برداشت 
مى کنیم از مضمون صحبــت این مدیر اینطور برمى آید 
که مشــکالت اتوبوســرانى اصفهان طى شش ماه حل 
نخواهد شد و ساماندهى این سیســتم بیش از اینها کار 
دارد و بنابراین طى این چند ماه نمى توان تصور کرد که 
مشکالت حل شده باشد و دیگر مشکل اتوبوس نداشته

 باشیم. 
این درحالى است که ناوگان اتوبوسرانى از 1200 دستگاه 
در سال 95 در شهر اصفهان، بنا به عللى به 700 دستگاه 
رسیده و هر روز کوچک تر شده و گرچه هرازگاهى تعدادى 
اتوبوس اضافه شد اما  وضعیت به شکل جدى مطلوب نشد. 
به گفتــه روحانى علت این کوچک شــدن ایــن بود در 
دولت هاى نهم و دهم سیاســت خوبى براى حمل و نقل 
عمومى وجود داشــت و یارانه اى براى خرید اتوبوس به 
شهردارى پرداخت مى شد و آن زمان قیمت اتوبوس 100 
میلیون تومان بود که 80 درصــد آن را دولت و 20 درصد 
را شــهردارى پرداخت مى کرد. اما در دولت هاى بعدى 
موضوع کمک دولت به شهردارى ها  به دست فراموشى 
سپرده شد. این در حالى است که امروز 50 درصد ناوگان 

اتوبوسرانى اصفهان فرسوده شــده و باید حتمًا بازسازى 
شود.

در حال حاضر میان بحبوحه تحریم و شرایط اقتصادى، 
دخل کشور آنقدر نیســت که به یکباره و ظرف یکسال 
بتوانیم بودجه کالنشــهرى مثل اصفهــان را آنقدر ارتقا 
دهیم کــه در رابطه با اتوبوس هاى شــهرى مشــکلى 
نداشــته باشــیم و دخلمان با خرجمان یکى باشــد چه 
برســد به اینکه بتوانیم اتوبوس هاى تــازه نفس را وارد 
 خیابان هاى شــهر کنیم؛ این موضــوع را قربانى، نایب 
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان هم تأیید مى کند 

اگرچه امیدوارانه به حل این مشکل مى اندیشد: «اینکه 
ناوگان حمل ونقل عمومى شــهر اصفهان کمبودهایى 
دارد، سخنى منطقى و درســت است، اما تالش مدیریت 
شهرى براى افزایش ناوگان اســت. ابتداى فعالیت دوره 
ششم مدیریت شــهرى، این ناوگان حدود 650 دستگاه 
اتوبوس داشــت که در حال حاضر به حدود 900 دستگاه 
رسیده است و در تالش هســتیم که ناوگان اتوبوسرانى 
را تا پایان سال جارى به هزار دســتگاه برسانیم و در نظر 
داریم تعداد این ناوگان با افزایش قابل توجه در سال آینده

 به 1400 دستگاه برسد.»

نایب رئیس شوراى شهر مى گوید فعًال اتوبوس هست اما راننده ندارد 

«اتوبوس» رانى پشت چراغ خطر!
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران با اشــاره به اعالم آمادگى بنیاد شهید 
براى ساخت بیمارســتان 700 تخته در اصفهان 
گفت: چنانچه زمین رایــگان در اختیار این نهاد 
قرارداده شود، بنیاد شهید این بیمارستان را براى 
ارائه خدمات به جامعه ایثارگــرى احداث خواهد 

کرد.
ســید امیرحســین قاضى زاده هاشــمى گفت: 
چهــار بیمارســتان و کلینیــک تخصصــى در 
اصفهــان تحت نظــر بنیاد اســت که شــامل 
بیمارستان و کلینیک بیمارســتان امیرالمؤمنین 
(ع)، بیمارســتان روان پزشــکى شــهید رجایى

 نجف آبــاد، کلینیک امام حســین (ع) فریدن و 
کلینیک جابر نجف آباد است که بهسازى آن آغاز

 شده است.
وى با اشاره به ساخت آسایشــگاه و خانه ایثار در 
استان اصفهان گفت: چهار آسایشگاه توانبخشى 
شهید مطهرى اصفهان، امام حسین (ع) خمینى 
شــهر و خاتم االنبیاء (ص) کاشــان و آسایشگاه 
شهید رجایى فعال اســت و ساختمان جدید مرکز 
توانبخشى جانبازان شــهید مطهرى بهسازى و 
تجهیز شده است و یک مورد اهداى زمین از طرف 
پدر دو شهید در شهرستان دهاقان جهت ساخت 
خانه ایثار انجام شده است که اقدامات ادارى آن 

در حال انجام است.

اعالم آمادگى بنیاد شهید 
براى ساخت بیمارستان 

در اصفهان

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص ممتاز عدل ســپاهان تجارت اســپادانا بشناســه ملــى 14007811479 و بشــماره ثبــت 61089 بازگشــت به آگهى شــماره 
مکانیزه140130402085014083 مورخ1401/06/29 مربوط به صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/06/13 در آگهى صادر شده مدت تصدى مدیران 
براى مدت نامحدود قید گردیده است ، در حالى که مدت تصدى مدیران 2 سال مى باشد براین اســاس آگهى چنین اصالح شد : به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/06/13 زینت جمدى یان خیابانى بشماره ملى 1284578534 - احمد اجل لوئیان بشماره ملى 1285357779 - وهاب اجل لوئیان بشماره ملى 
1286050121 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 2 سال انتخاب شدند . بازگشت به آگهى شماره مکانیزه140130402085014084 مورخ1401/06/29 
مربوط به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/13 در آگهى صادر شده مدت تصدى مدیران براى مدت نامحدود قید گردیده است ، در حالى که مدت تصدى مدیران 
2 سال مى باشد براین اساس آگهى چنین اصالح شد : به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/13 زینت جمدى یان خیابانى بشماره ملى 1284578534 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - احمد اجل لوئیان بشماره ملى 1285357779 بسمت مدیرعامل - وهاب اجل لوئیان بشماره ملى 1286050121 بسمت رئیس هیئت 
مدیره براى مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1411775)

آگهى تغییرات
موسسه غیر تجارى خیریه شش آیات الهى به شناسه ملى 10260611116 و به شماره ثبت 2891 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/09 ونامه شماره 20/24/79447 
مورخ 1401/07/28 اســتاندارى اصفهان تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: محمدعلى هادى پور به کدملــى 1288497725 بعنوان رئیــس هیئت مدیره و حســن آجودانیان به کدملى 
1282209248بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدباقر حجازى به کدملى 1291105328 بعنوان خزانه دار و عبدالرضا یوسفیان جزى به کدملى5110428611 بعنوان مدیرعامل 
موسسه و محمدعلى قیصریان به شماره ملى 1285485947و عزیزاله رحیمى به شماره ملى5418721674 و وحید گوهریان به شماره ملى 1284815412 و مرتضى نیکبخت نصرآبادى 
به شماره ملى 1287776825 و علیرضا نریمانى زمان آبادى به شماره ملى1286649951 و محمد گل احمر به شماره ملى 1286273501 و على ابریشم کار به شماره ملى 1286406544 
بعنوان اعضا اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. به استناد تبصره 3 ماده 31 اساسنامه مصوب، امضاى کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیر است: � کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور با امضاى مدیر عامل به صورت ثابت و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضا رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.� اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1411783)

آگهى انتقالى
شرکت سهامى خاص کارگزارى رسمى بیمه مستقیم برخط کیان نوید آسایش به شناسه ملى 14010039488 و به شماره ثبت 2846 به موجب 
صورت جلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/04/21 مرکز اصلى شرکت سهامى خاص کارگزارى رسمى بیمه مستقیم برخط کیان نوید 
آسایش به شناسه ملى 14010039488 و به استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، بخش مرکزى، شهر خمینى شهر، آیت اله صهرى، خیابان 
پلیس، بلوار شهید آیت اله صهرى، پالك 0، مجتبى تقى پور، طبقه همکف به کدپستى: 8413615818 منتقل و تحت شماره 2846 به ثبت رسیده 
است ومراتب جهت اطالع عموم آگهى میگردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1410626)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص بهین پرتو کیان به شناسه ملى 14008629055 و به شماره ثبت 63126 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/08/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد طبق اختیار حاصله تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده 30 / 07 / 1401در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره 
ســرمایه شــرکت از محل واریز نقدى طى گواهى بانکى 204 مورخ 1401/8/1بانک ملى و باال بردن مبلغ اســمى از مبلغ 10000000 یال به مبلغ 
3010000000 ریال افزایش یافت وماده5اساسنامه به شــرح ذیل اصالح شد : سرمایه شرکت 3010000000 ریال نقدى است که به 100 سهم 
30100000 ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1410379)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص معتمد شیمى سپاهان به شناسه ملى 14004729370 و به شــماره ثبت 53665 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/08/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى سید فربد طباطبائى به شــماره ملى 1271696797 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/08 آقاى سیدفرهاد طباطبائى به شماره ملى 
1291320512 به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/08/08و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/08 آقاى سید حسن طباطبائى به شماره ملى 1291450661 به سمت 
رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/08 انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با با مهر شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضاء سید حسن 
طباطبائى همراه با مهر معتبر مى باشد . آقاى مهدى رفیعى وردنجانى به شــماره ملى 1756106916 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى آقاى محمد رفیعى وردنجانى به شماره ملى 
4622795231 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 (1407984)

آگهى تغییرات
شرکت راه جو صنعت شــامخ سهامى خاص به شــماره ثبت 12904 و شناسه ملى 
10260339244 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسابرســى بهین تراز آریا به شناسه ملى 
14010848201 و امیــن باطنى راد به کدملى 1272364410 و بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال منتهى به 30 / 12 / 1399 به تصویب رسید. روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1412182)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص آرتا فوالد زاگرس بشناسه ملى 14011154636 و بشماره 
ثبت 71036 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/07/08 
محل شرکت به نشانى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر 
اصفهان، مارچین، خیابان سردار شهید خلیفه سلطانى، کوچه ((صادقى))، پالك 7، 
طبقه همکف به کد پستى: 8194649919 تغییر یافت و ماده مربوط دراساسنامه 
اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1410408)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خاص تولیدى محصوالت فــوالدى رازى جى به شناســه ملى 
10260515054 و به شــماره ثبت 30938 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ 1401/07/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : * غالمحســین یوسفى به کدملى 
2572121182 به ســمت رئیس هیات مدیره ، نسرین بحرانى سیرجانى به کدملى 
2570993905 به ســمت نایب رئیس هیات مدیره و احســان یوسفى به کدملى 
1290728739 بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند . * کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و با 
مهر شرکت معتبر است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1410414)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص سینا امداد پارسیان به شناسه ملى 14005525686 
و به شماره ثبت 55447 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/08/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، شهید رجایى، 
کوچه میخک، کوچه میثاق، پالك 24، طبقه 3 به کد پستى: 8156118844 
تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1410404)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص میراب اصفهان به شناسه 
ملى 10260429626 و به شماره ثبت 2098 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/07/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
یک بند به ماده 34 اساسنامه به شرح ذیل اضافه 
گردید. الحاق ماده 34 اساسنامه : اعضاى هیات 
مدیره مجاز مى باشــند کلیه اموال منقول و غیر 
منقول را در رهن بانک قرار دهند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1410407)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص تولیــدى محصــوالت فــوالدى رازى جى به شناســه ملى 
10260515054 و به شماره ثبت 30938 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1401/07/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * غالمحسین یوسفى به 
کدملى 2572121182 ، نسرین بحرانى سیرجانى به کدملى 2570993905 و احسان 
یوسفى به کدملى 1290728739 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند * علیرضا زارعى ششــده به کدملى 2570992674 و سعید زارعى به 
کدملى 1270013181 بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند * روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1410405)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص ویرا پرهام فیدار به شناسه ملى 14011129238 و به شــماره ثبت 70942 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى حسین ترابى دلیگانى به شماره ملى 1270298135 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/01/17 خانم فاطمه 
مالحسینى به شماره ملى 5100001161 به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران تا تاریخ 1403/01/17 آقاى اکبر ترابى دلیگانى به شماره ملى 5110741018 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/01/17 آقاى حسن ترابى دلیگانى به شــماره ملى 6609944385 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/01/17 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
رئیس هئیت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى باشد./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1407983)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص فنى و مهندســى پارت سگال ســپانو به شناسه ملى 
14004529914 و به شماره ثبت 53081 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد موسسه 
حسابرسى و خدمات مدیریت نو اندیشــان به شناسه ملى 10100200524 به 
سمت بازرس اصلى و مهرداد روزبهانى دره سارى به شماره ملى 1291028961 
به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1408667)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص ویرا پرهام فیدار به شناســه ملى 14011129238 و به 
شماره ثبت 70942 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد امین حسابرسى افق به شناسه ملى 
10100608360 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى خانم فهیمه جعفرى 
دلیگانى به شماره ملى 5110739382 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 اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1407970)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خــاص بهین پرتــو کیــان به شناســه ملى 
14008629055 و به شــماره ثبت 63126 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/07/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1399 و 1400 
به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1410390)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص بتن آزما پردیس به شناسه ملى 14008235806 و شماره ثبت 
62147 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقاى امید طبیبى جبلى به شماره ملى 1270094416 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
خانم راضیه طاهرى به شماره ملى 1271003287 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقاى علیرضا عمو قربان به شماره ملى 1293329614 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/01 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1408428)
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شــاگردان مهدى تارتار که هفته یازدهم با پیروزى 1-5 
مقابل نفت مسجدســلیمان، به استقبال تعطیالت رفتند، 
حاال با روحیه باال و در آرامش اصفهان تمرینات خود را آغاز 
کرده اند. اگرچه بیش از یک ماه تا شروع دوباره لیگ برتر 
باقى مانده اما ذوب آهــن همچون ابتداى فصل تمرینات 
خود را زودهنگام آغاز کرده و قصد دارد سریعتر آماده حضور 
در میادین براى دیدار هفته دوازدهم بشود. ذوب آهن هفته 
پس از جام جهانى به مصاف آلومینیــوم خواهد رفت که 
باتوجه به اختالف سه امتیازى دو تیم این دیدار از اهمیت 
باالیى برخوردار خواهد بود. سبزپوشان اصفهانى در یک 
ماه آینده اردوى خارجى نخواهند داشت اما با برنامه ریزى 
کادرفنى و با مالحظات بودجه باشگاه، در نظر دارند تا به 
بهترین شــکل آماده حضور در لیگ برتر شوند و بازیهاى 

تدارکاتى نیز برگزار خواهند کرد.

استارت گاندوها در آرامش

اگر خارجى ها هم به اندازه ما به بداهه ترین جمالت 
گزارشگر مسابقه تاریخى بارســا و پارى سن ژرمن 
اعتقاد داشــتند، اگر همچون ما از دقیقه 87 به بعد آن 
بازى تاریخــى در آخرین روزهاى زمســتان 2017 
«تمام بدنشــان مى لرزید»، البته نه از سرماى اسفند 
که از کامبــک دیوانه کننده آبى انــارى ها در آخرین 
دقایق بــازى و با تمام وجود درك مــى کردند «چیه 
این فوتبــال اصًال» را، حاال و در آســتانه جام جهانى 
2022 براى پیش بینى نتیجه مسابقات دست به دامن 
شترها نمى شدند. گیریم 4 ســال پیش هم باهوش 
ترین و پاســخگوترین آنها را در باغ وحش حیوانات 
خانگى در «آکسفوردشــر» پیدا مى کردند و سراغش 
مى رفتند، آن زمان نه «آلپاکا»ى باهوش انگلیسى، نه 
شترهاى قطرى و نه هیچ پیشگوى بزرگ و معروفى

 نمى توانســت حدس بزند که پس از بازى هاى جام 
جهانى 2018 بازِى سرنوشــت براى مهدى طارمى و 

کریستیانو رونالدو چه چیزى را مقدر کرده است.
چه کسى باور مى کرد ســتاره ایرانى پس از از دست 
دادن بهترین فرصت گلزنى براى تیم ملى در آخرین 
ثانیه هاى مصاف با پرتغال در روسیه و پس از جدایى 
از الغرافه قطر راهى پرتغال شــود؟ چه کســى فکر

 مى کرد طارمى به سرعت طى این چهار سال پله هاى 
ترقى را طى کند و ستاره پورتو شود؟ در مقابل در باور 
کدامیک از عالقه مندان به فوتبال مى ُگنجید که گلزن 
محبوب پرتغالى ها پس از ناکامى در گل کردن پنالتى 
«ناوبرها» در نبرد برابر شاگردان سرمربى هموطنش و 
ناکامى در جام جهانى روسیه، به مرور پل هاى پشت 
سرش را خراب کرده تا جایى که این روزها رسمى ترین 
پیشــنهادى که دریافت کرده از یکى از باشگاه هاى 

متمول عربستان است؟
همه اینها ثابت مى کند که غیرقابل پیش بینى بودن 
فوتبال فقط اتفاقاتى که در مستطیل سبز و در جریان 
بازى ها روى مى دهد را در برنمى گیرد. بخاطر همین 
ویژگى شــگفت انگیز پرطرفدارترین و مهیج ترین 

رشته ورزشى دنیاست که این روزها طارمى و رونالدو 
در دو مسیر متفاوت قرار گرفته اند. ستاره ایرانى پورتو 
مدتهاســت با گلزنى هاى پى در پى خود و بازى هاى 
تأثیرگذارش در لیگ برتر پرتغــال در جمع اژدهایان 
دلبرى مى کند و محبوب قلب هواداران این تیم شده 
اما آقاى گل جهان در فصل جارى بدجور طلسم شده 
و دیگر «رکوردها به دنبال او نمى آیند». کریســتیانو 
رونالدو فقط یک بار موفق به گشودن دروازه حریفان 
شیاطین سرخ در لیگ برتر انگلیس شده؛ او مدتهاست 
با «ســس هاى کچاپ» خــود هــواداران فوتبال را 
شگفت زده نکرده اســت. همین موضوع باعث شده 
اســطوره پرتغال این روزها در اولدترافــورد نه تنها 
محبوبیت 13 سال گذشته را از دست بدهد بلکه اکثر 

منچسترى ها خواهان جدایى این مهاجم از تیم مورد 
عالقه خود باشند.

این در حالى است که چندى پیش از منچستریونایتد در 
کنار چند غول دیگر انگلیس همچون آرسنال و لیورپول 
به عنوان مشترى هاى پروپا قرص پسربوشهرى فوتبال 
ایران نام برده مى شد. این ماجرا به حدى جدى است 
که گمانه زنى مى شود بعد از جام جهانى قطر و در نقل 
و انتقاالت زمستانى ستاره ایرانى پورتو راهى انگلیس 
شود در حالى که احتمال دیدن زمستان 2023 جزیره 
بریتانیا براى رونالدو صفر است. هرچند گفته مى شود 
CR7 پس از جدایى از منچســتر همچون جدایى از 

«بانوى پیر» بدون تیم نخواهد ماند اما چه کسى است 
که نداند ستاره 37 ساله پرتغالى ها دیگر فروغ گذشته 

را ندارد؟ دیگر رکوردها رونالدو را دنبال نمى کنند و این 
روزها بسان گذشــته فریادهاى «زنده باد رونالدو» از 

روى سکوها به گوش او نمى رسد. 
اگر به چهار سال پیش برگردیم و بار دیگر بازى ایران-
پرتغال را مشــاهده کنیم، حتى اگر به دو سال پیش 
برگردیــم و هنرنمایى مهاجم ایرانــى پورتو در برابر 
یونتوس و محو شــدن مهاجم پرتغالى «بانوى پیر» 
در آن بازى را هم ببینیم باز هم کمتر کسى مى تواند 
پیش بینى کند که روزى ستاره ایرانى پورتو پرتغال به 
ابرستاره پرتغالى ها برسد و حتى گاهى گوى سبقت را از 
او برباید. اینجاست که باید «چیه این فوتبال» را با طال 
حک کرد و قاب گرفت و بر ســردر فدراسیون جهانى 

فوتبال نصب کرد.

واقعیت باورنکردنى دنیاى فوتبال

ستاره ایرانى از اَبرستاره پرتغالى 
پیشى گرفت
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کافو، اسطوره فوتبال برزیل در شبکه الکاس قطر حاضر شد 
و به پیش بینى رقابت هــاى جام جهانى و تیم هاى صعود 
کننده تا مرحله پایانى پرداخت. کافو تکرار فینال جام جهانى 
1998 فرانســه میان تیم ملى برزیل و تیم ملى فرانسه را 
پیش بینى کرد و این بار راى به برترى و قهرمانى تیم ملى 
کشورش داد. همچنین در پیش بینى او، تیم ملى ایران از 
گروه B صعود مى کند و در مرحله یک هشتم نهایى مغلوب 
هلند مى شــود. از نکات جالب پیش بینى او، صعود قطر به 
عنوان میزبان به دور حذفى و شکســت دادن انگلیس در 

مرحله یک هشتم نهایى است.

رأى کافو به صعود ایران
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کاپیتان و گلر اول اســتقالل حاال در تیم ملى هم تبدیل 
به ذخیره علیرضا بیرانوند شــده و توانسته با درخشش در 
بازى هاى دوستانه، توجه کى روش را به خود جلب کند اما 
در بازى دوســتانه ایران و تونس اشتباه یک استقاللى کار 
حسینى را سخت کرد. در دقیقه 62، ابوالفضل جاللى مدافع 
چپ استقالل و تیم ملى خطاى هند کرد و ضمن دادن یک 
پنالتى به حریف از زمین اخراج شد. حسینى هم که از دقیقه 
60 وارد زمین شده بود از روى نقطه پنالتى گل خورد و یک 
گل دیگر هم اواخر بازى دریافت کــرد تا هر دو گل را او از 

تونس خورده باشد!

یک استقاللى 
علیه گلر آبى ها

مرضیه غفاریان

03

فاصله زیادى تا آغاز رقابت هاى جام جهانى 2022 قطر باقى 
نمانده است. در همین راستا قطر بیش از پیش رنگ و بوى 
این رقابت ها را به خود مى گیرد. مسئوالن برگزار کننده جام 
جهانى 2022 پوستر ستاره هاى حاضر در این مسابقات را 
روى ساختمان هاى دوحه طراحى کردند. در این بین پوستر 
علیرضا جهانبخش به نمایندگى از تیم ملى ایران در کنار 

سایر ستاره هاى جهان به چشم مى خورد.

جهانبخش ستاره ایران شد

رییس فدراســیون فوتبال با حضور در سمینار ساالنه 
افسران صدور مجوز باشــگاهى ضمن انتقاد از رویه 
پیشین فدراسیون در صدور مجوز حرفه اى باشگاه ها از 
احتمال کاهش تعداد تیم هاى لیگ برتر و لیگ دسته 

اول سخن گفت.

مهدى تاج اظهار داشــت: متاســفانه در بخش مجوز 
باشگاهى در گذشته خوب عمل نکرده و رویکرد تسامح 
و تساهل را پیش گرفته بودیم. این موضوع باعث شد 
که در این بخش از فوتبال آسیا بسیار عقب تر باشیم. تیم 
ملى فوتبال ایران در حال حاضر از لحاظ فنى و کسب 
نتایج در رده بندى هاى جهانى در صدر فوتبال آسیا قرار 
دارد اما وقتى عملکردمان را در مجوز باشگاهى مشاهده 
مى کنیم، عملکرد قابل دفاعى نداشــته ایم. در ســال 
گذشته تنها دو تیم توانستند مجوز کنفدراسیون فوتبال 
آسیا را براى شــرکت در لیگ قهرمانان آسیا دریافت 

کنند. این در حالى است که 54 تیم ژاپن، 18 تیم از کره، 
12 تیم از امارات و 12 تیم از ازبکستان مجوز باشگاهى 
AFC را دریافت کردند و این نشان دهنده فاصله باشگاه 

هاى ما از استانداردهاى باشگاهى در آسیا است.
رئیس فدراســیون فوتبال افزود: شــاید براین اساس 
نیاز باید حتى در تعــداد تیم هاى لیــگ برتر و لیگ 
یک تجدید نظر شــود. وقتى باشــگاهى نمى تواند 
اســتانداردهاى اولیه و ضرورى فوتبال را داشته باشد 
چه اصرارى بر شرکت در باالترین سطح فوتبال ایران 

و آسیا دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال:

شاید تعداد تیم هاى لیگ برترى کاهش یابد

انصارى فرد 
شماره 10 
تیم ملى را 

سند زد

پس از خداحافظى على دایى یــک مهاجم دیگر از دیار 
او، پیراهن شماره 10 دایى را به چنگ آورد و دیگر هرگز 

تحویل ستاره بعدى نداد.
نظر مى رســد پیراهن شــماره ده تیم ملى با چهره هاى 
اردبیلى فوتبال ایران عجین شــده است. تنها سه سال 
پس از خداحافظى على دایى بود که یک مهاجم دیگر از 
دیار او، این پیراهن را به چنگ آورد و دیگر هرگز تحویل 

ستاره بعدى نداد.
از سال 2009 تا 2022 مهاجمان زیادى در فوتبال ایران 
آمده و رفته انــد اما بهترین پیراهن تیــم ملى در اختیار 
مهاجمى بوده که حاال با بازگشــت کارلوس کى روش، 

سومین جام جهانى خود را هم تجربه خواهد کرد.
کریم انصارى فرد 29 گل زده که مهم ترینش پنالتى دیدار 
با پرتغال بود که نامش را در بین گلزنان جام جهانى ایران 
قرار داد؛ کارى که هرگز علــى دایى موفق به انجامش 

نشد.
انصارى فرد همچنین چند سال بیشتر از على دایى شماره 
10 ایران را برتن کرده و هیچ بعید نیست چهارمین جام 
ملتهاى خود را هم سال آینده تجربه کند تا از این نظر هم 
باالتر از برترین گلزن تاریخ فوتبال ملى ایران قرار بگیرد.

او چند هفته پیش گلزنى به منچستریونایتد را تجربه کرد 
تا نامش را به ذهن طرفداران انگلیسى فوتبال وارد کند 
و حاال امیدوار است دومین گل جام جهانى را به تیم ملى 

این کشور بزند.
انصارى فرد 29 گل هم براى ایران زده و اگر موفق شود 
در این جام جهانى گلزنى کند، نخستین کسى خواهد بود 
که بیش از یک بار در مهمترین رویداد فوتبال جهان با 

پیراهن تیم ملى گلى را به ثمر مى رساند.

همه منتظریــم تا لژیونر بوندســلیگایى فوتبال 
ایران، هــر طور کــه مى تواند، بــار دیگر قلب 
فوتبال دوستان ایرانى را در جام جهانى به دست 

بیاورد.
شاید ســتاره تیم ملى که چهل ویکمین گلش با 
لباس ایران را در شصت و پنجمین بازى ملى اش 
مقابل ســنگال به ثمر رســاند، نتواند دیدار اول 
ایران مقابل انگلیس را از ابتدا شروع کند اما همه 
منتظریم تا لژیونر بوندسلیگایى فوتبال ایران، هر 
طور که مى تواند، بار دیگر قلب فوتبال دوســتان 

ایرانى را در جام جهانى به دست بیاورد.
وقتــى بــه عنــوان یکــى از مســتعدترین 
فوتبالیســت هاى ایرانى، در 19 سالگى فرصت 
حضور در جــام جهانــى را از ســوى کارلوس 
کى روش پیدا نکرد، هیچ کس حسرت این غیبت 
را نخورد چون همه مى دانســتند این فوق ستاره 

آینده فوتبال ایران، براى درخشش در لباس 
تیم ملى نیاز چندانى به حضور در برزیل به 

عنوان یک نیمکت نشین مطلق ندارد.
ســردار آزمون اما در اولیــن تورنمنت 
بزرگش با تیم ملى بزرگساالن، چنان 
تبحرى در گلزنى از خودش نشــان 

داد که سوپرگلش مقابل قطر براى 
باز ماندن دهان تمام تماشاگران از 

شدت تعجب کافى بود.
مهاجم بلندقامــت گنبدى که 

بســیارى او را جایگزیــن 
دیگرى براى على دایى 

در جمع ملى پوشان 

مى دانستند، اولین جام جهانى خودش را در سال 
2018 با کارلوس کى روش تجربه کرد و این بار 

مهاجم اصلى ایران در همه بازى ها بود.
سردار که همواره یکى از محبوب ترین بازیکنان 
تیم ملى در بین فوتبال دوستان ایرانى محسوب 
مى شود، در مقدماتى جام جهانى قطر هم نقشى 
پررنگ داشت و با گل ها و پاس گل هایش یکى 

از بهترین هاى ایران در راه رسیدن به قطر بود.
درســت در روزى که همــه منتطــر تقابل دو 
ایرانى در چمپیونزلیگ بودند، ســتاره تازه وارد 
لورکوزنى هــا با یــک آســیب دیدگى ناگهانى 
کادرفنــى تیــم ملــى را به 
شــوك فرو برد تا بیم از 
دســت دادن جام جهانى 
2022 بــراى او بــه اوج 
برســد. امــا کار گروهى 
کادر پزشــکى تیم 
ملى و لورکوزن 
نهایــت،  در 
مهاجــم نوك 
اصلى ایران را 
به مــرز آمادگى 
رساند تا بهترین 
گلزن ملــى حال 
حاضر تیــم ملى در 
کى روش  دسترس 
بــراى دیدارهــاى 
جــذاب و حســاس 

ایران باشد.

همه منتظر درخشش ستاره ایرانى لورکوزن 
در قطر
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فیفا در طــول جام جهانى قرار اســت با اجــراى طرحى 
صفحه هاى شخصى بازیکنان را در فضاى مجازى زیر نظر 
بگیرد و با کمک هوش مصنوعى کامنت هاى توهین آمیز 
را پاك کند. فدراســیون جهانى فوتبال هدف از این کار را 
ایجاد تمرکز در بازیکنان پیش از بازى ها اعالم کرده است. 
بازیکنان تیم ملى فوتبال ایران هنوز در این طرح ثبت نام 

نکرده اند.

فیفا به کمک بازیکنان مى آید

ارزش بازیکنان تیم ملى فوتبال ایران در جام جهانى 
59 میلیون یورو اعالم شده است که این پایین ترین 
رقم در گروه دوم است. ایران از این حیث در بین 32 

تیم جام جهانى در رده بیست و هشتم قرار دارد.
تیم ملى فوتبال ایران یکى از تیم هاى حاضر در جام 
جهانى 2022 قطر است. ایران در گروه دوم باید با 

تیم هاى انگلیس، آمریکا و ولز رقابت کند.
در  این گروه تیم ملى انگلیس ارزشــمندترین تیم 
است و بازیکنان این تیم باالترین قیمت را دارند. 

بعد از انگلیس، تیم ملى آمریکا با 227 میلیون یورو 
در رده دوم است و تیم ملى ولز هم با 160 میلیون 
یورو در رده سوم ارزشمندترین تیم این گروه قرار 
دارد و ارزش بازیکنان ایــران 59/2 میلیون یورو 
اعالم شده است تا تیم ملى ایران از این نظر در رده 

چهارم گروه باشد.
قیمت بازیکنان تیم ملى فوتبال ایران در بین 32 تیم 
حاضر در جام جهانى تنها از تیم هاى عربستان، قطر، 

استرالیا و کاستاریکا بیشتر است.

ایران، بیست و هشتمین تیم ارزشمند قطر

مدافع سپاهان با بازگشت کى روش همه چیز را به سود خودش تغییر داد.
تا قبل از بازگشــت کارلوس کى روش به نیمکت تیم ملى فوتبال ایران، رامین 
رضاییان از تیم ملى فاصله گرفته بود و سرمربى سابق ایران یعنى دراگان اسکوچیچ 
تمایلى به دعوت از این بازیکن نشان نمى داد اما برگشتن مرد پرتغالى همه چیز را به 

سود این مدافع باشگاه سپاهان تغییر داد.
چهار سال پیش شک و تردید خاصى در مورد دفاع راست تیم ملى وجود نداشت چرا 
که رامین رضاییان در بهترین فرم خود در ترکیب اصلى تیم کارلوس کى روش قرار 
گرفت و اتفاقا توانسته نمایش هاى کم نقصى را از خود ارائه دهد، مخصوصاً در دیدار 

برابر پرتغال که رضاییان توانست تا حدود زیادى کریستیانو رونالدو را مهار کند.
همانطور که انتظار مى رفت کارلوس کى روش رضاییان را به تیم ملى دعوت کرد 
و او را با خود به جام جهانى خواهد برد. با این حال این بازیکن در جام جهانى قطر 
کار بسیار سختى را براى حضور در ترکیب اصلى پیش رو خواهد داشت چرا که یک 

رقیب کامال سرحال و آماده یعنى صادق محرمى را پیش روى 
خود مى بیند؛ بازیکنى که اخیراً در لیگ قهرمانان اروپا 

نمایش هاى خوبى را در ترکیب دیناموزاگرب ارائه 
داد اما با این حال قطعاً رامین رضاییان انگیزه هاى 

فراوانى براى اثبات توانایى هاى خود و حضور 
در ترکیب تیم ملى خواهد داشت.

رقابت هــاى جــام جهانى از فردا شــب 
با برگزارى دیدار افتتاحیه بیــن دو تیم قطر و 

اکوادور آغاز مى شود. تیم ملى فوتبال ایران نیز فرداى 
دیدار افتتاحیه در یک جدال بسیار سخت و هیجان انگیز 
به مصاف یکى از مدعیان عنوان قهرمانى یعنى انگلیس 

خواهد رفت. 

همه چیز به سود ستاره سپاهان 

هافبک تیم فوتبال سپاهان معتقد است این تیم شایسته 
قرار گرفتن در رده چهارم نیســت و بعد از شروع مجدد 

بازى ها باید به صدر جدول برگردند.
محمد قربانى دربــاره اردوى تیم ملــى و حضورش در 
تمرینات تیم بزرگساالن گفت: اردوى بسیار خوبى را پشت 
سر گذاشتیم و کارلوس کى روش نسبت به بازیکنان جوان 

فوتبال ایران لطف داشــت و اجازه داد با تیم ملى تمرین 
کنیم. من قرار بود در بازى دوســتانه با نیکاراگوئه وارد 
زمین شوم، ولى در نهایت تشخیص کى روش این بود که 
تعویض دیگرى صورت بگیرد. من این شانس را داشتم 
که در دقیقه 65 وارد زمین شوم، ولى قطعاً باید به تصمیم 

کى روش احترام گذاشت.
وى در ادامه همچنین خاطر نشان کرد: کى روش در دنیاى 
فوتبال یک مربى بزرگ است و خیلى خوشحالم که چند 
روز در تمرینات با این مربى کار کردم. واقعاً فکر نمى کردم 
او چنین شخصیت بزرگى داشته باشد و برایم جالب بود 
که حتى کى روش از کوچک ترین نکات هم براى آموزش 

دادن به بازیکنان عبور نمى کرد.
هافبک تیم فوتبال سپاهان با بیان اینکه امیدوارى زیادى 
براى حضور در اردوهاى بعدى تیم ملى دارد، اظهار داشت: 
طبیعتاً در پست من بازیکنان بسیار بزرگى حضور داشتند 
که به جام جهانى رفتند، ولى من امیدوارم که بتوانم در جام 

ملت ها عضو تیم ملى ایران باشم.
قربانى در مورد عملکرد تیم سپاهان در 11 هفته گذشته 
و قرار گرفتن این تیم در رده چهارم جدول بیان کرد: تیم 
ما شایسته قرار گرفتن در رده چهارم نیست و بعد از شروع 
مجدد بازى ها باید به صدر جــدول برگردیم. این چیزى 

است که هواداران و ما مى خواهیم.

هافبک جوان سپاهان:
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شهردار زرین شهر گفت: از ابتداى ســال تاکنون بالغ بر 
840 میلیارد ریال از بودجه شــهردارى زرین شهر وصول 
شده که نشان مى دهد علیرغم مشــکالت اقتصادى که 
شهردارى هاى شــهرهاى ایران به دالیل مختلف با آن 
مواجه هستند مسیر شــهردارى زرین شهر براى تدوین 

بودجه کامًال صحیح بوده است.
حسین اسماعیلى احمدى در نشست با خبرنگاران، مدیریت 
شــهرى را ویترین عملکرد دولت دانســت و اظهار کرد: 
شــهردارى ها در نظام مقدس جمهورى اســالمى ایران 
علیرغم اینکه از اعتبارات دولت استفاده نمى کنند به دنبال 

ارائه خدمات شایسته به شهروندان هستند.
وى با بیان اینکه فعالیت مدیریت شــهرى بسیار پیچیده 
است، افزود: شهردارى ها خدمات متنوعى را به شهروندان 
ارائه مى کنند که ســبب پیشــرفت و آبادانى شهر، تأمین 
آسایش و آرامش و همچنین رشد مادى و معنوى شهر و 

شهروندان مى شود.
شهردار زرین شهر ارائه خدمات شایسته به شهروندان را  
یکى از مهم ترین اهداف انقالب دانســت و تصریح کرد: 
شــهردارى نهادى عمومى و متعلق به شهروندان است و 
بر همین اســاس مأموریت اصلى این نهاد بر پایه رسالت 
فرهنگى بنا نهاده شــد که به تبــع آن کارهاى عمرانى و 
زیربنایى نیز به انجام مى رســد، این در حالى است که در 
هیچ یک از فعالیت هاى مدیریت شــهرى سود و منفعتى 

شامل حال مدیریت شهرى نمى شود.
اســماعیلى احمدى اضافه کرد: بودجه 1401 شهردارى 
زرین شهر با 30 درصد افزایش نسبت به سال 1400 بالغ بر 
930 میلیارد ریال پیش بینى شد که از این میزان 63 درصد 
عمرانى و 37 درصد جارى است و پس از تصویب شوراى 
شهر به عنوان برنامه کوتاه مدت در دستور کار شهردارى 

قرار گرفت.

وى با اشــاره به تحقق 90 درصدى بودجه شــهردارى 
زرین شهر، خاطرنشــان کرد: از ابتداى سال تاکنون بالغ 
بر 840 میلیارد ریال از بودجه شهردارى زرین شهر وصول 
شده که نشان مى دهد علیرغم مشــکالت اقتصادى که 
شهردارى هاى شــهرهاى ایران به دالیل مختلف با آن 
مواجه هستند مسیر شــهردارى زرین شهر براى تدوین 

بودجه کامًال صحیح و بر مبناى قانون بوده است.
شــهردار زرین شــهر با اشــاره به افزایش 57 درصدى 
حقوق پرسنل شهردارى، خاطرنشان کرد: در پیش بینى 
بودجه 1401 شهردارى زرین شهر، هزینه حقوق پرسنل 
شــهردارى با 10 درصد افزایش پیش بینى شــده بود اما 
با افزایش 57 درصد حقوق در ســال 1401 مواجه شدیم 
که این مسئله باعث شد شهردارى هاى شهرهاى ایران با 

چالش مواجه شوند.
وى افزود: عمده پرسنل شــهردارى زرین شهر نیروهاى 

کارگرى به شمار مى آیند که مشمول افزایش 57 درصدى 
حقوق شــدند و باید توجه داشت مدیریت شهرى در سال 
گذشــته به کارکنان شــهردارى حدود 45 میلیارد ریال 
حقوق پرداخت مى کرد، در حالــى که با افزایش حقوق در 
سال جارى باید ماهانه حدود 70 میلیارد ریال پرداخت کند.

اســماعیلى احمدى با بیان اینکه طى هفت ماه گذشــته 
حقوق پرسنل شهردارى زرین شهر به موقع پرداخت شده تا 
معیشت آنها تأمین شود، تصریح کرد: پرداخت ماهانه مبلغ 
70 میلیارد ریال حقوق به پرسنل شهردارى بسیار سخت 
و دشوار است، چراکه مدیریت شهرى عالوه بر پرداخت به 
موقع حقوق باید مطالبه به حق شهروندان در بخش هاى 

عمرانى و خدماتى را به نحو مطلوب اجرا کند.
وى ادامــه داد: تحقــق 90 درصدى بودجه شــهردارى 
 زرین شهر طى هفت ماه در سایه تدابیر اتخاذ شده، شناخت 
صحیح معاونان و کارمندان شهردارى از وضعیت موجود 
و تالش شبانه روزى آنان براى کسب درآمدهاى پایدار و 
همچنین تعامل و همراهى چشمگیر اعضاى شوراى شهر 

با شهردارى بوده است.

اموال شهردارى باید حفظ و احیا شود
رئیس شوراى اســالمى زرین شهر هم گفت: در مدیریت 
شهرى دوره ششم درصدد حفظ سرمایه هاى خام شهردارى 
هستیم، در این راستا طى هفت ماه گذشته هیچ گونه فروش 

زمین نداشته ایم.
على سلیمیان اظهار کرد: از ابتداى فعالیت شوراى اسالمى 
زرین شهر تاکنون 102 جلسه رسمى برگزار شده که در این 
راستا بالغ بر 257 مصوبه، 523 نامه وارده و 181 نامه صادره 
با هدف پیگیرى مباحث مختلف داشته ایم که سه مورد از 

این نامه ها با هدف اصالح قانون بوده است.
وى هدف از تشکیل شوراى شهر را خدمت به شهروندان و 
رسیدگى به مشکالت آنان دانست و افزود: بر اساس قوانین 

موجود شوراهاى اسالمى شهر و روستا زمانى که قانونى را 
ناقص دانســته و اصالح آن را به نفع شهروندان مى دانند، 
مى توانند با شوراى شهرستان و یا شوراى عالى استان براى 

تحقق این مهم مکاتبه کنند.
رئیس شوراى اسالمى زرین شهر با اشاره به ایجاد تغییر در 
نحوه توزیع مالیات ارزش افزوده، تصریح کرد: در سال هاى 
گذشــته عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ماده 
هفت، 26، 27 و 28 قانــون مالیات بر ارزش افزوده تعیین 
شده بود و توسعه فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى 
ایران بر اساس بند دو ماده شــش قانون توسعه پنج ساله 
ششم بین شهردارى ها تقسیم مى شــد، اما این قانون در 

سال گذشته دست خوش تغییراتى شد.
وى ادامه داد: بر اساس قانون سه درصد از 9 درصد مالیات 
بر ارزش افزوده به شــهردارى ها اختصاص پیدا مى کرد، 
همچنین سهم مدیریت شهرى در کالن شهرهاى ایران 
12 درصد و سهم مدیریت شــهرى دیگر شهرهاى ایران 
از جمله شهردارى هاى نه گانه شهرستان حدود 53 درصد 

در نظر گرفته شده بود، 
سهم دهیارى ها نیز از 
این قانون 35 درصد بود 
که با تغییر قانون، سهم 
شــهرهاى کوچک بر 
اساس شاخص جمعیت 

تعیین خواهد شد.
سلیمیان با بیان اینکه 
با ایجاد تغییر در نحوه 
توزیع مالیات بر ارزش 

افزوده یکى از منابع مالى شــهردارى هاى کوچک از بین 
رفت، اضافه کرد: بــا توجه به جمعیت کمتر شــهرهاى 
ایران نسبت به کالن شهرها، با اجرایى شدن قانون جدید 
سهم بسیار ناچیزى به مدیریت شهرى شهرهاى کوچک 

اختصاص خواهــد یافت در حالى که یکــى از منابع مهم 
درآمدى شــهردارى ها مالیات بر ارزش افزوده و عوارض 

آالیندگى است.
وى خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع جلسه اى با 
اعضا شوراهاى اسالمى شهرهاى 9 گانه شهرستان برگزار 
شــد و مکاتبه اى نیز با نماینده مردم شهرستان لنجان در 
مجلس شــوراى اســالمى با هدف تغییر در نحوه توزیع 
مالیات ارزش افزوده قرار گرفت، اما پیگیرى هاى صورت 

گرفته تاکنون به نتیجه ختم نشده است.
رئیس شوراى اسالمى زرین شــهر اظهار کرد: مدیریت 
شهرى زرین شهر در دوره ششم در وضعیتى فعالیت خود 
را آغاز کرد که با مباحثى چون دیون شهردارى، پروژه هاى 
نیمه تمام و … مواجه بود بر همین اساس یکى از مطالبات 
اعضا شوراى اسالمى زرین شهر از شهردار خطه طالیى 

ایران تکمیل پروژه هاى نیمه تمام بود.
وى با بیان اینکــه 50 درصد بودجه 1400 شــهردارى 
زرین شهر از فروش ســرمایه هاى خام شهردارى تحقق 
یافته بود، افزود: بودجه 
شهردارى زرین شهر در 
سال 1400 بالغ بر 700 
میلیارد ریال پیش بینى 
شده بود که 600 میلیارد 
ریال آن وصول شــد و 
300 میلیــارد ریال آن 
نیز به فروش امالك در 
شش ماه نخست سال 

اختصاص داشت.
سلیمیان با بیان اینکه اموال شهردارى باید حفظ و احیا شود، 
تصریح کرد: در مدیریت شهرى دوره ششم درصدد حفظ 
سرمایه هاى خام شهردارى هستیم، در این راستا طى هفت 

ماه گذشته هیچ گونه فروش زمین نداشته ایم.

شهردار زرین شهر در نشست خبرى عنوان کرد؛

تحقق 90 درصدى بودجه شهردارى زرین شهر

فراخوان عملیات اجرایى تعریض خیابان شهید بهشتى (مخابرات )
شهردارى شاهین شهر در نظردارد فراخوان عملیات اجرایى تعریض خیابان شهید بهشتى (مخابرات)به شماره 

2001094734000057 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت وتحویل 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 به ثبت نام ودریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

(به صورت برخط )براى کلیه صاحبان امضاى مجاز ومهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند .
مواعد زمانى :

-تاریخ انتشار فراخوان 1401/08/18 
-مهلت دریافت اسناد فراخوان :1401/09/03 

- مهلت ارسال پیشنهادات :1401/09/13
-زمان بازگشایى پاکت ها :1401/09/14

نوع ومبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه )
ضمانتنامه بانکى /فیش نقدى به مبلغ 2/600/000/000 ریال 

اطالعات تماس وآدرس دستگاه :
شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزى :    03145225200

مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول ) چاپ دوم   

 سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر 
م.الف :۱۴۰۸۶۲۳

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

تصاویر خیره کننده از قارچ شبحسفر در زمان با هوش مصنوعی!

با اسکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیک بر روى همین کادر 
در موبایل و کامپیوتر، مى توانید فیلم هاى مرتبط را تماشا کنید.

https://nesfejahan.net/fa/news/260683/
https://nesfejahan.net/fa/news/260509/

