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۳

چهارباغ را بدون موتور 
می خواهیم!

سازشی برای نوسازی نیست

۳

۳

هنرمندان صفوی به مترو 
می آیند

زمستان با مازوت می آید؟

۲

       

سالمت خود را 
با خوردن انار
گارانتی کنید

مجتمع هاى شهید کشورى؛ نقطه تهدید اصفهان
۳

عامالن جنایت حرم 
شاه چراغ (ع) یقیناً 
مجازات می شوند

در پــى شــهادت تعــدادى از زائران حــرم مطهر 
شاهچراغ(ع)، حضرت آیت ا... خامنه اى پیامى صادر 

کردند. متن پیام به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

جنایت شــقاوت آمیز در حرم مطهر حضــرت احمد بن 
موسى(ع) که به شهادت و مجروح شدن ده ها مرد و زن و 
کودك بى گناه انجامید، دلها را اندوهگین و داغدار کرد. عامل 
یا عامالن این جنایت اندوهبار یقیناً مجازات خواهند شد ولى 
داغ عزیزان و نیز هتک حرمت حرم اهل بیت علیهم السالم 
جز با جستجو از سررشته  این فاجعه آفرینى ها و اقدام قاطع 
و خردمندانه درباره  آن، جبران نخواهد شد. همه در مقابله با 

دست دشمن آتش افروز ...

بن بست پارك در اصفهان 
معابر فشرده از اتومبیل و کمبود پارکینگمعابر فشرده از اتومبیل و کمبود پارکینگ

 نفس شهر را گرفته است نفس شهر را گرفته است

۳

شهردار اصفهان اعالم کرد:

طارمی چگونهطارمی چگونه
 همردیف مسی شد

مهدى طارمى دیگر توانایى هایش را 
به فوتبال دنیا دیکته کرده است. شاید 
روزى که پسر بوشهرى فوتبال ایران به 

خواسته على دایى پیراهن پرسپولیس را 
پوشید کمتر کسى...

۶

در صفحه ۲بخوانید

افزایش ۸۰ درصدی 
میزان کشفیات 
قاچاق در اصفهان

۵

رونمایی از مدافعان رونمایی از مدافعان 
کناری تیم ملی کناری تیم ملی 
در برابر انگلیس

ویتامین C و آنتى اکســیدان 
فراوان در انار مى تواند جلوى 
فرآیند اکسید شدن چربى ها 

به خصوص کلسترول در 
دیواره عروق را گرفته...

ایران، پایتخت جراحی بینی در جهان
۲

۷

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 

مدارس هشدار داد؛مدارس هشدار داد؛

حمله فرونشست به حمله فرونشست به ۳۴۳۴  
مدرسه در استان اصفهانمدرسه در استان اصفهان
۳

کمدی سیاسی رامبد جوان و قاسم خانی مجوز می گیرد؟ شعب بانکی در اصفهان بدون هماهنگی تعطیل نشودجهان نما خواندن ذهن افراد ممکن شد!استان مبتالیان به آنفلوآنزا تا چند روز ناقل هستند؟تکنولوژی سالمت

به استناد ماده 71قانون شهرداریها عملکرد 6ماه اول سال 1401به شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم شهروندان ارائه مى گردد.

گزارش عملکرد شهرداری تودشک  در۶ماه اول سال ۱۴۰۱

شهرداری تودشک

هزینه6ماههبودجه1401شرحردیف

ماموریت ها

16,306,2201,097,840کالبدى و شهرسازي1

16,079,2431,548,483محیط زیست و خدمات شهري2

229,0500ایمنی و مدیریت بحران3

40,470,9675,697,406حمل و نقل و ترافیک4

38,294,8404,651,036خدمات مدیریت5

5,953,6800اجتماعی و فرهنگی6

117,334,00012,994,765جمع کل ماموریت ها

2,666,0000تبصره پرداخت بدهی هاي قطعی شده سنواتی**

120,000,00012,994,765جمع کل مصارف شهرداري

وصولى6ماههبودجه 1401شرحردیف

 درآمدها

45,097,70027,327,601درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000

4,820,0001,379,390درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري120000

735,000336,371بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130000

6,660,0003,026,968درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري140000

7,171,0000کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی150000

816,300517,512اعانات ، کمک هاي اهدایی و دارائى ها160000

65,300,00032,587,842جمع کل درآمدها100000

54,700,0005,787,771جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي200000

00جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی مالی300000

120,000,00038,375,613جمع کل منابع شهرداري 

120,000,00038,375,613منابع بودجه کل تلفیقی شهردارى

00منابع سازمانها *، شرکتها و موسسات 

0کسر مى شود ارقامى که دوبار منظور شده است

00مصارف سازمانها *، شرکتها و موسسات 

0کسر مى شود ارقامى که دوبار منظور شده است

120,000,00012,994,765مصارف بودجه کل تلفیقی شهردارى

منابع

مبلغ به حروف :  یکصدوبیست میلیارد ریال   

مصارف

مبلغ به حروف :  یکصدوبیست میلیارد ریال   

چها

سازش

شدششدشدشدشدشد
را هاهایش را  هایشش رایش
یدستت. شست. شاید  شایدست.

ن بهل ایران به  بایرانل ان هل ای
لیسسپو را س رولیسپولیس را 
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تجارت ایران و چین
از 12 میلیارد دالر گذشت

عامالن جنایت حرم شاهچراغ (ع) 
یقیناً مجازات مى شوند

خبرخوان
یک ساندویچ
در قطر چند؟

جام جهانــى 2022 تــا    اقتصادنیوز |
چند هفته دیگر آغاز مى شــود و قطر به مدت 
یک ماه مرکز فوتبال جهــان خواهد بود. این 
نخســتین جام جهانى در خاور میانه اســت و 
رسانه هاى بین المللى هم به آن توجه ویژه اى 
نشان مى دهند. از آن جمله است «استارنیوز» 
که سراغ برخى هزینه هاى روزمره در این کشور 
رفته است. بر اساس گزارش این رسانه، قیمت 
یک بطــرى 1/5 لیترى آب کــه در مغازه ها 
فروخته مى شود، معادل 1/85 ریال قطر (حدود 
15 هزار تومان) است. همچنین یک ساندویچ 
مک دونالد در قطر حدود هفت دالر (230 هزار 
تومــان) قیمت دارد، در حالى کــه هزینه یک 
وعده غذاى دو نفره در یک رستوران متوسط، 

تقریبًا 55 دالر است.

لقب جدید
براى زنان باردار

  روزنامه ایران |        اینکــه واژگان ما چه 
بار معنایى داشته باشد، مهم است؛ از این رو در 
انتخاب مناسب لغات، بى تردید داشتن دانش و 
ادب تعیین کننده است. ممکن است براى یک 
مادر که منتظر به دنیا آمدن فرزندش است، در 
آن دوره خاص، خیلى مهم باشد که او را باردار یا 
حامله بنامیم؛ چرا که این نام با خود بار زحمتى 
که بر دوش اوســت، همــراه دارد؛ در چنین 
شرایطى شــاید به کار بردن اصطالح زیباى 
دوجان (داراى دوجان) براى او دلنشین تر باشد.

کشاورزى آب خور!
سخنگوى صنعت آب کشور با بیان    رکنا |
اینکه 88 میلیارد از 98 میلیارد متر مکعب آب 
مصرفى سالیانه کشور (معادل 89/8 درصد) در 
بخش کشاورزى مصرف مى شود، عنوان کرد: 
در سند ملى ســازگارى با کم آبى پیش بینى 
شده است که تا سال 1405، میزان مصرف آب 
در بخش کشــاورزى به میزان 15 میلیارد متر 
مکعب در سال (معادل 17 درصد مقدار مصرف 

کنونى) کاهش یابد.

تراز آب خزر
در حال کاهش است  

معاون مهندســى و توســعه امور    مهر |
زیربنایى ســازمان بنادر و دریانوردى گفت: در 
کل کشور بیش از پنج هزار و 800 کیلومتر نوار 
ساحلى داریم که بیشترین تعارضات به سواحل 
در اســتان مازندران و شهرستان نوشهر است. 
على فتحى با اشــاره به مطالعه وسیعى که در 
زمینه پایش تراز آب در استان مازندران و دیگر 
استان هاى شــمالى صورت گرفته، گفت: تراز 
آب دریاى خزر در حال کاهش است و در شرایط 
بحرانى قرار دارد و این آســیب هایى براى نوار 
ساحلى شمال کشور دارد از این رو باید برنامه 

ریزى هاى الزم صورت گیرد.

فروش واحد بانک ملى
در برج خلیفه!

«دفتــر کار خــود را به    انصاف نیوز|
مجلل ترین و رکورددارترین بــرج کره زمین 
منتقل کنید.» این عنوان یک آگهى یک هشتم 
کادرى اســت کــه در صفحه ســوم روزنامه 
«ایران» در تاریخ دوم آبان منتشر شده است. 
طبق این آگهى، یک واحد آپارتمانى به مساحت 
حدود 1054 متر مربع در طبقه 116 برج خلیفه 
امارات توسط بانک ملى به فروش گذاشته شده 
اســت. در متن آگهى تأکید شده که فروش به 
درهم امارات و از طریق مزایده انجام مى شود. 
مشخص نیســت واحد هزار مترى برج خلیفه 
دبى، چگونه به تملک بانک ملى درآمده  و چرا 

قرار است به فروش برسد؟

آغاز ساخت رآکتور تحقیقاتى 
در اصفهان

احــداث رآکتور    خبرگزارى صداوسیما |
تحقیقاتى ده مگاواتى با حضور محمد اسالمى، معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژى اتمى ایران در 
منطقه هسته اى اصفهان آغاز شد. این رآکتور تحقیقاتى 
از نوع استخرى آب سبک و سوخت صفحه اى با غناى 
20 درصد است. تست سوخت هســته اى و مواد، تولید 
رادیوایزوتوپ هاى پزشکى و صنعتى و توسعه تحقیقات و 
کاربرى هاى پرتو هاى نوترونى ازکاربرد هاى این رآکتور 

تحقیقاتى ده مگاواتى است.

مسئله عجیب در اعالم
اسم تروریست!

  ایرنا| برخى رسانه ها به  نقل از معاون سیاسى امنیتى 
استاندارى فارس هویت فرد تروریست  شاهچراغ شیراز 
را بحرینى اعالم کردند. محبى پور در گفتگو با شبکه خبر 
به نقل از سید مصطفى بحرینى دادستان شیراز سن فرد 
تروریست را 30 ســال اعالم کرد که برخى رسانه ها در 
اشتباهى فاحش و عجوالنه اسم دادستان را براى هویت 

فرد تروریست اعالم کردند.

اخراج یهویى!
روز 4 آبان ماه ابراهیم فیاض مهمان    برترین ها |
برنامه سندچشم انداز در  شــبکه 4 سیما بود که پس از 
دقایقى از برنامه اخراج شــد. البتــه در حضور او صداى 
میکروفن متصل به گوش مجرى مى آید که مشخص 
نیست از پشت صحنه چه تذکرى به او مى دهند و بعد از 
کات اولیه به بهانه نظرسنجى، فیاض با سرعت از برنامه 

حذف مى شود.

خبر بسته شدن امامزاده ها
صحت ندارد  

مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور    ایرنا |
خیریه، بسته شدن بقاع متبرکه سراسر کشور را تکذیب 
کرد. حجت االســالم محمد نوروزپور تصریح کرد: از 
هیئت امناى بقاع متبرکه خواســته شده به لحاظ حفظ 
هرچه بیشتر امنیت و جان مردم با هماهنگى دستگاه هاى 
امنیتى، تدابیر بیشتر درخصوص مسائل امنیتى و کنترل 
اوضاع در نظر بگیرند. نوروزپور با تأکید بر اینکه مشکل 
خاصى در بقاع متبرکه وجود ندارد، گفت: اکنون 8767 
بقعه در قالب حرم مطهر پیامبران، امامزادگان، مشاهیر، 

شهداى شاخص و... در سراسر کشور وجود دارد.

جلسه استیضاحم
منتفى نیست

سیدرضا فاطمى امین، وزیر صنعت،    رویداد24  |
معدن و تجارت درباره اینکه آیا استیضاحش با توجه به 
تغییرى که در تاریخش رخ داده منتفى است یا خیر گفت: 
خیر، برگزارى جلسه استیضاح منتفى نیست، روز سه شنبه 
برگزار مى شود و امیدواریم نمایندگان از پاسخ هایى که 
ما مى دهیم قانع شوند. وى درخصوص اینکه آیا بحث 
سهم خواهى برخى از نمایندگان از وزارت صمت در مسئله 
استیضاح مطرح است، بیان کرد: حاال آنها را کنار بگذاریم.

 اظهارنظرهاى نادرست
  روزنامه جمهورى اسالمى|  ناآرامى ها 
در شهرهاى مختلف کشــور هرچند رو به کاهش است 
ولى برخى بهانه هــا و ندانم کارى ها باعــث تداوم آن 
مى گردد. بعضى از این تحریکات هرچند از سوى مراکز 
و ستادهایى در خارج از کشور هماهنگ و ایجاد مى شوند 
ولى افرادى نیز در داخل کشور با حرف زدن ها و سخن 
گفتن هایشان و رفتارهاى پر ایراد و غیرقابل دفاع باعث 
تشدید ناآرامى ها مى شوند و در حقیقت، نقش بنزین روى 
آتش را دارند. مسئوالن و مدیران نظام اگر با درایت بتوانند 
عکس العمل هاى خشن، عصبى و فاقد تدبیر را کنترل و 
مدیریت کرده و به این اعتراضات از زاویه فرصتى براى 
اصالح نگاه کنند، خواهند توانست معترضین را به آرامش 
دعوت کرده و از وارد آمدن شوك هاى بعدى به جامعه 

جلوگیرى کنند.

گمرك چین اعالم کرد: مبادالت تجارى ایران و چین 
در 9 ماه نخست ســال جارى میالدى به 12 میلیارد و 

320 میلیون دالر رسیده است.
مبادالت ایــران و چین در ماه هاى ژانویه تا ســپتامبر 
2022 با رشد 18 درصدى نسبت به مدت مشابه سال 

قبل مواجه شده است. 
واردات چین از ایران در 9 ماه نخســت ســال جارى 
میالدى به 5 میلیارد و 370 میلیون دالر رسیده که این 
رقم با رشد 11 درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل 

مواجه شده است. 
صادرات چین به ایران در ماه هاى ژانویه تا ســپتامبر 

2022 نیز رشــد 23 درصدى داشــته و به 6 میلیارد و 
950 میلیون دالر رسیده اســت. چین در مدت مشابه 
ســال قبل 5 میلیارد و 650 میلیون دالر کاال به ایران 

صادر کرده بود.
بر اســاس این گــزارش کل مبادالت تجــارى چین 
با کشــورهاى دنیا در 9ماهه ژانویه تا ســپتامبر سال 
جارى میالدى با رشــد 8٫7 درصدى نسبت به مدت 
مشابه سال قبل مواجه شــده و به 4751 میلیارد دالر 
رسیده اســت. صادرات چین در این دوره 12٫5 درصد 
رشد داشــت، اما واردات این کشــور فقط 4٫1 درصد

 رشد کرده است.

در پــى شــهادت تعــدادى از زائــران حــرم مطهر 
شــاهچراغ(ع)، حضرت آیت ا... خامنه اى پیامى صادر 

کردند. متن پیام به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

جنایت شقاوت آمیز در حرم مطهر حضرت احمد بن موسى(ع) 
که به شهادت و مجروح شدن ده ها مرد و زن و کودك بى گناه 
انجامید، دلها را اندوهگین و داغدار کرد. عامل یا عامالن این 
جنایت اندوهبار یقیناً مجازات خواهند شد ولى داغ عزیزان و 
نیز هتک حرمت حرم اهل بیت علیهم السالم جز با جستجو 
از سررشــته  این فاجعه آفرینى ها و اقدام قاطع و خردمندانه 
درباره  آن، جبران نخواهد شد. همه در مقابله با دست دشمن 

آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظایفى برعهده 
داریم؛ از دستگاه هاى حافظ امنیت و قوه  قضاییه تا فعاالن 
عرصه  فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید ید واحده اى باشند 
در مقابل جریانى که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان 
بى اعتنایى و بى احترامى روا مى دارد. ملت عزیز و دستگاه هاى 
مسئول یقیناً بر توطئه  خباثت آمیز دشمنان فائق خواهند آمد، 
ان شاءا... . اینجانب به خانواده هاى عزادار این حادثه و به مردم 
شیراز و به همه  ملت ایران تسلیت مى گویم و شفاى مجروحان 

را از خداوند متعال مسئلت مى کنم.  
سید على خامنه اى
5 / آبان / 1401

دریا قدرتى پور
باز هم زمســتان با آلودگى دارد مى آید؛ پاییز تمام 
نشــده اما تعطیلى ها در حال شــروع شدن است؛ 
حاال این تعطیلى ها چه محصول مازوت ســوزى 
در شــهرها باشــد، چه آالینده هاى صنعتى و چه 
خودروهاى فرسوده از دور خارج شده اى که هنوز 

در خیابان هاى کالنشهرها تردد مى کنند.
 طى دو دهه اخیر با وجود اینکه برنامه هاى زیادى 
براى حل این مشــکل در نظر گرفته شــده اما به 
نســبت هزینه هاى زیادى که در این زمینه صرف 
شده اســت، آنچنانکه باید و شــاید آلودگى ها از 
شهرها نرفته و سال هاســت مردم کالنشهرها در 

دود آلودگى ها مى سوزند و مى سازند.
در فصل زمســتان همزمان با کاهش دما، افزایش 
مصرف گاز در مصارف تجارى و خانگى رخ مى دهد 
و به دنبال افزایش مصرف گاز براى آنکه در شبکه 
برق رسانى اختاللى ایجاد نشود مازوت سوزى در 

نیروگاه ها افزایش پیدا مى کند.
زمستان سال گذشته با شــنیده شدن زمزمه هاى 
مصرف مازوت در برخى از کالنشــهرهاى کشور 
معاون مرکز ملى هوا و تغییر اقلیم ســازمان محیط 
زیســت این موضوع را تأیید کرد که در شهرهایى 
همچون مشــهد، تیریز و همدان این اتفاق افتاده 

است. 
داریوش گل علیزاده در همان زمان مازوت سوزى 
در تهران و اصفهــان را نیز تأیید کــرده بود اما او 
امســال اعالم کرده که در تهران، اصفهان و کرج 
به هیچ وجه از مازوت در نیروگاه ها اســتفاده نشده 
و آلودگى سال هاى گذشته در این شهرها ارتباطى 
به سوزاندن مازوت نداشته است. این مقام مسئول 
همچنین تأکید کرده که مشــعل مازوت ســوز در 
واحدهاى صنعتى این اســتان ها پلمپ اســت و 
این واحدها امکان مصرف مــازوت را ندارند اما در 
شــهرهایى مانند تبریز، مشــهد و همدان مازوت 
مصرف مى شود و اگر این شهرها در شرایط اضطرار 
آلودگى هوا قرار بگیرند و شــاخص کیفیت هواى 
آنها در وضعیت ناســالم باشــد، باید به استفاده از 
سوخت هاى پاك مانندسوخت هاى گازى یا نفت و 

گاز با میزان سولفور مناسب سوق یابند. 
على سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست 
نیز از تالش هایى گفته بــود که منجر به مکاتباتى 
با وزیر نفت شده تا شــاهد مازوت سوزى نباشیم. 
ســالجقه اعالم کرده بود که در اســتان اصفهان 
بین پاالیشــگاه و نیروگاه اصفهان قــرارداد تهاتر 
در حال انعقاد است تا شاهد مازوت سوزى نباشیم. 
در شهرســتان شــازند نیز به دنبال این هستیم که 
بین پاالیشــگاه و نیروگاه تهاتر به انجام برســد و 
مازوت سوزى به حداقل برسد. در نیروگاه هاى بعثت 
و منتظر القائم نیز به دنبال این هســتیم که مصرف 

سوخت مازوت را به حداقل برسانیم. 
تهاترى که رئیس ســازمان محیط زیســت از آن 
سخن مى گوید، درباره مبالغى است که وزارت نفت 
باید به عنوان عوارض آالیندگــى به صندوق ملى 
محیط زیســت واریز کند؛ بنابراین، به نظر مى رسد 
با تهاترى که قرار است انجام شــود، وزارت نفت 
باید معادل ایــن رقم را براى تقویــت خطوط گاز 
نیروگاه هاى اصفهان، شــازند و تهران هزینه کند 
تا با هدف کاهــش آلودگى هوا، مــازوت کمترى 

سوزانده شود.
در کنار این گفته ها رئیس مرکــز ملى هوا و تغییر 
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به 
اینکه مصرف انرژى در ایران ســه برابر میانگین 
جهانى اســت و با توجه به اینکــه 94 درصد برق 
تولید شده در کشور از احتراق سوخت هاى فسیلى 
تأمین مى شــود، راهکار کاهش مازوت سوزى در 
ایران را رفتن به ســمت مصرف بــرق تجدیدپذیر 
دانسته اســت. به گفته این مقام مسئول، سازمان 
حفاظت محیط زیســت برنامه هایى براى کاهش 
انتشار گازهاى آالینده دارد که یکى از آنها کاهش 
وابستگى به سوخت هاى فسیلى است. در این باره 
نیز وزارت نیرو قول داده تا پایان دولت ســیزدهم 
ظرفیت برق تولیدى از انرژى هاى تجدیدپذیر را ده 

هزار مگاوات افزایش دهد.
امسال اما با شروع زمســتان باز هم نگرانى ها در 
رابطه با سوخت مازوت وجود دارد. رئیس سازمان 
محیط زیســت حدود یک ماه پیش تأکید کرد که 

مازوت سوزى به اعتمادسوزى منجر مى شود و باید 
به این مسئله توجه شود. 

سالجقه یکى از دســتاوردهاى دولت سیزدهم را 
عدم قطعى برق با وجود تغییرات اقلیمى و کاهش 
بارش ها برشــمرده و گفته بــا وزارت نفت پیمان 
بســته ایم که امســال خیلى از مازوت سوزى ها را 
حذف کند زیرا مازوت سوزى باعث اعتمادسوزى در 
جامعه مى شود. او همچنین از برگزارى جلساتى با 
شش وزارتخانه براى کاهش آلودگى هوا در فصول 

سرد سال خبر داده است.
اما با وجود اینکه مقامات بلندپایه محیط زیست از 
تالش براى داشتن روزهاى پاك بیشترى خبر داده 
اند، بسیارى از کارشناسان از این نگران هستند که 
با شرایطى که داریم و با سردتر شدن هوا و کمبود 

برق باز هم ناچار به استفاده از مازوت باشیم.
سال گذشته، محســن طرزطلب، مدیرعامل سابق 
شرکت برق حرارتى اعالم کرد که روزانه 32 میلیون 
لیتر مازوت در نیروگاه هاى کشور مصرف شده اما 
به گفته گل علیزاده قرار است این میزان در زمستان 
امسال با ارائه راهکارهاى مناسب کاهش یابد. این 
در حالى اســت که به گفته کارشناسان اگر نگاهى 
به جزئیات تأمین سوخت نیروگاهى فصل زمستان 
امسال داشته باشیم، بیانگر آن است که صنعت برق 
ناچار به اســتفاده از حامل هاى انرژى نظیر مازوت 
است و در مدت زمان کم روزهاى باقیمانده به فصل 
سرد باید راهکارهاى کاهش آلودگى این فرآورده 
را در دســتور کار قرار گیرد تا دوباره پاى مازوت به 

کالنشهرها باز نشود.
به گفته ساناز جعفرزاده، عضو هیئت مدیره شرکت 
تولید نیروى برق حرارتى، مازوتــى که اکنون در 
کشور تولید مى شود 3/5 درصد گوگرد خالص دارد 
و در صورت تداوم مازوت ســوزى در نیروگاه هاى 
نام برده حجم بى شــمارى اکسیدهاى گوگرد وارد 

آسمان مى شود.
به گفته این کارشــناس، اکســیدهاى گوگرد به 
طور متوســط بین 2 تا 4 روز در هوا باقى مى مانند 
و تبعاتى همچون تنگ شــدن مجارى تنفســى، 
اسپاسم برونش، تنگى نفس، کم شدن عمق تنفس 
و در نهایت سکته و مرگ زودرس را به دنبال دارند.
ســاالنه چهار هزار و 400 نفر بر اثر آلودگى هوا در 
این کشور جانشان را از دســت مى دهند و در این 
میان شهرهایى که از میانگین غلظت ذرات معلق 
بیشترى برخوردارند در معرض خطر بیشترى قرار 

دارند.
این ذرات معلــق در تهران، اهواز، مشــهد، تبریز، 
شیراز، اصفهان، ایالم، ســنندج، یاسوج، همدان، 
خرم آباد، اراك، کرج و کرمانشاه، شش برابر باالتر 
از میانگین سازمان جهانى بهداشت و بالتبع میزان 

مرگ و میرشان هم باالتر است.
آمارى که به گفته عباس شاهســونى ، رئیس گروه 
ســالمت هوا و تغییر اقلیم مرکز سالمت محیط و 
کار وزارت بهداشت ایران باعث شده از ابتداى سال 
2021 ساالنه شاهد بروز 41 هزار و 700 مورد مرگ 

زودرس باشیم.

زمستان
با مازوت مى آید؟

مریم محسنى
بازار جراحى هاى بینى در ایران داغ و تب کرده است تا 
جایى که ما رتبه اول جهان را در کوچک کردن و فرم 

دادن بینى به خودمان اختصاص داده ایم.
طبق آمارها و تخمین هایى که زده مى شــود، به این 
خاطر که این نوع جراحى در کشــور مــا ارزان تمام

 مى شــود بازار داغى به وجود آمده و اگــر در زمینه 
جراحى هاى زیبایى بیستمین کشور در بین کشورهاى 
جهان به شــمار مى آییم در این رابطه جزو اولین ها 

هستیم. 
جالب اینجاست که ارزان بودن قیمت تمام شده براى 
این جراحى باعث شده پاى خارجى هایى که مخاطب 
جراحى بینى هستند نیز به کشور ما باز شود و ساالنه 
مخاطبان زیادى از آمریکا و اروپا راهى ایران مى شوند 

تا به خواسته خود برسند.
از ســویى در زمینه عمل هاى بینى با افرادى روبه رو 
هستیم که معموًال به طور میانگین دختران در سنین 
17 و پسران در سن 18 سال به سر مى برند در زمینه 

عمل هاى دیگر زیبایى سن افراد معموًال باالتر است. 
بماند که به گفته یک متخصص روانشناس، این عمل 
هم اکنون به سنین پایین تر هم رسیده است و شاهد 
کاهش سن متقاضیان به 14 و 15 سال هستیم؛ مسئله 

اى که این روزها به امرى عادى تبدیل شده است. 
مصطفى تبریزى، کوچک شدن سن تمایل به جراحى 
بینى را ناشــى از پایین بودن عزت نفس و اعتماد به 
نفس مى داند و معتقد است این افراد در پى دستیابى 
به تأیید نظر افراد دیگر جامعه و به دست آوردن جایگاه 
اجتماعى اقدام به این کار مــى کنند در حالى که این 
جایگاه حاصل توهم ذهنى آنان است و پیامد و نتیجه 

عملى و کاربردى براى آنها در جامعه ندارد.
«خود ارزشمندى» موضوع دیگرى است که این روان 
شــناس از آن نام مى برد تا به علت هاى دیگر شیوع 
جراحى بینى در بین ایرانى ها بپردازد. به نظر تبریزى 
این موضوع نشان دهنده این اســت که فرد به انجام 
عملى تصمیم مى گیرد که هنوز آگاهى و شناخت کافى 
از این موضوع و پیامدهاى ناشى از آن ندارد و این افراد 

عمومًا پس از عمل به آن میزان رضایت مورد نظر خود 
دست نمى یابند و چهره و ظاهرى که قبل از عمل در 
ذهن خود مى پرورانند را محقــق نمى بینند و عمومًا با 
مشــکالت ثانویه دیگرى از قبیل مشکالت تنفسى، 
افتادگى گونه، بازگشــت چین و چروك هاى صورت 
و... مواجه مى شــوند و این عدم رضایت فرد از عمل 
با فشــارهاى روانى، افسردگى، پشــیمانى، پریشانى 
و ســرزنش خود همراه خواهد بود و چون متقاضیان 
عمل جراحى زیبایى، قبل از عمــل تعهدنامه مربوط 
به عمل جراحى را درخصوص به عهده گرفتن تمامى 
نتایج حاصل از عمل امضــا مى کنند طبعًا هیچ حق و 
حقوقى براى اعتراض و شکایت نسبت به نتیجه عمل 

جراحى خود ندارند.
در کنار مسائلى که این آسیب شناس مطرح مى کند، 
دالیل دیگرى هم نهفته است؛ دالیلى همچون قدرت 
تبلیغات و رسانه ها که سالیق افراد را نسبت به زیبایى 
خودشان زیر ســئوال مى برند. این رسانه ها با نشان 
دادن زن اسطوره اى که با دماغى کوچک و گونه ها و 

لب هایى برجســته و زاویه دار است به شکلى افکار را 
تغییر مى دهند که نوجوانان و جوانان امروز را به سمت 
و ســویى دیگر هدایت مى کنند. ســمت و سویى که 
قیمت هاى گزافى را بر دوش خانواده هایى مى اندازد 

که معموًال از قشر ضعیف و متوسط جامعه هستند. 
هزینه عمل بینى در شــهرهاى مختلف ایران با هم 
تفاوت دارد، به گونه اى که هزینه جراحى در شهرهاى 
بزرگ مانند تهران، شــیراز یا مشــهد بیشتر از دیگر 
شهرهاســت و هزینه هاى کلینیک و بیمارستان در 
شــهرهاى مختلف و با توجه به امکاناتشان و تجربه 
پزشــک متفاوت خواهد بود اما به طور میانگین مى 
توان گفت یک عمل بینى بین 25 تا 30 میلیون پاى 

مخاطبان این عمل ها آب مى خورد.
جالب اینکه به گفته پزشــکان، هم اکنون حدود 20 
درصد مراجعان خواستار جراحى زیبایى بینى، نیاز به 
عمل جراحى ندارند و چشم و  هم  چشمى درصدى از 
نیاز به اعمال جراحى زیبایى را شامل مى شود که این 

درصد، روزبه روز در حال افزایش است.

پاییز سال قبل فیلم «چپ راست» به کارگردانى حامد 
محمدى و تهیه کنندگى منوچهــر محمدى در تدارك 
اکران در سینماها بود اما با وجود داشتن پروانه نمایش از 
دولت قبلى، مدیران سینمایى اجازه اکران به این فیلم 

ندادند تا اصالحات جدیدترى انجام شود.
حاال پس از گذشت حدود یکســال منوچهر محمدى 
درباره آخرین وضعیت این فیلم به «ایســنا» مى گوید: 
چند روز قبل بررســى هاى دیگرى انجام و قرار شد با 
اعمال چند اصالحیه دیگر مشــکل فیلم براى نمایش 
حل شــود و به این ترتیب با انجام این اصالحات مجوز 

فیلم صادر مى شود.
او افزود: از نظر فنى حدود ســه تا چهار هفته زمان نیاز 
داریم تا اقدامات الزم در استودیو انجام شود و بعد از آن 
«چپ راست» آماده نمایش خواهد بود، اما براى اکران 

باید به شرایط مطلوبى برسیم.
در کمدى «چپ، راست» رامبد جوان، پیمان قاسم خانى 
و سروش صحت که هر سه ســابقه ساخت آثار کمدى 
دارند، بازى کرده اند و در کنارشان به بازیگران دیگرى 
همچون ویشکا آسایش، سارا بهرامى، ستاره اسکندرى، 

مونا فرجاد و تینو صالحى هم مى توان اشاره کرد. 

کمدى سیاسى
رامبد جوان
و قاسم خانى
مجوز مى گیرد؟

ایران، پایتخت جراحى بینى در جهان
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تجلیل آیت ا... مظاهرى از 
قرائتى

آیت ا...حســین مظاهــرى در جریــان دیــدار با 
حجت االسالم والمســلمین قرائتى از وى تجلیل 
و قدردانــى کــرد. این مرجــع تقلید بــا تجلیل از 
فعالّیت ها و تالش هاى پیوســته حجت االســالم 
والمســلمین قرائتى در عرصه هاى ترویج و تعلیم 
قرآن کریم، این خدمات را مایــه افتخار حوزه هاى 
علمّیه دانســت. وى بر نیاز جامعه اسالمى، به ویژه 
حوزه هــاى علمّیه، بــه تعالیم قرآن کریــم  تاکید 
کرد و خواســتار تالش مضاعف عالمــان دینى در

 این زمینه شد.

کاهش 75 درصدى پرشدگى 
سد هاى اصفهان

مدیر بهره بــردارى و نگهدارى از تاسیســات آبى 
شرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: مجموع ذخیره 
آب سد هاى بزرگ اســتان اصفهان به 170 میلیون 
مترمکعب رسید. احسان ا... امینى ادامه داد: ذخیره 
سد مخزنى زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد 
و 239 میلیون متر مکعب به 138 میلیون مترمکعب 
رسید. وى با بیان این که ذخیره آبى سد زاینده رود 
نسبت به سال گذشته 25 درصد کاهش داشته است، 
ادامه داد: در مقایســه با بلندمدت (50 سال)، ذخیره 
آب این سد 79 درصد کاهش یافته است. وى با اشاره 
به این که میزان پرشدگى سد هاى استان 12 درصد 
است، خاطر نشان کرد: بررســى وضعیت سد هاى 
استان نشــان مى دهد که میزان پرشــدگى سد ها 
نســبت به میانگین بلند مدت با کاهشى معادل 75 

درصد مواجه بوده است.

تصادف زنجیره اى
 در زرین شهر 

سخنگوى اورژانس استان اصفهان از مصدومیت 13 
نفر در تصادف زنجیره اى در زرین شهرو روبروى ذوب 
آهن خبر داد. عباس عابدى با بیان این مطلب، گفت: 
ســاعت 16 و 38 دقیقه روز چهارشنبه4 آبان تصادف 
زنجیره اى 5 خودروى النترا، سمند، پارس، پژو 206 و 
روآ به اورژانس اصفهان اطالع داده شد. وى از مصدوم 
شــدن 13 نفر در این حادثه خبر داد و افزود: 5 مرد، 7 
زن و یک کودك دختر و یک کودك پسر مصدومان 

این حادثه بودند.

توان پلى اکریل در 
تأمین 30 درصد بازار

معاون صنایع عمومى وزیر صمت در بازدید از شرکت 
پلى اکریل ایران با اشــاره به مشکالت این واحد در 
سال گذشته گفت: اگر این شرکت با حداکثر ظرفیت 
خود کار کند، مى تواند 30 درصد از بازار کشور را به 
خود اختصاص بدهــد. محمدمهدى برادران با بیان 
اینکه  تولید این شــرکت در ســال جارى افزایش 
یافته افزود: باقــى مانده مواد اولیه مــورد نیاز آن، 
طبق مصوبه مجلس و کاهش تعرفه از 4 به یک، از 
هفته جارى تامین و تا 2 ســال آینده تبدیل به یکى 
از مجموعه هاى ســود آور و با ارزش باال مى شود. 
وى گفت: اســتان اصفهان براى انجام فعالیت هاى 
توسعه اى خود عالوه بر زیرساخت هاى اصلى مانند 
آب، برق و گاز، به مکان مناســب و نیروى کار نیز 

نیاز دارد.

کاهش تعرفه ماشین آالت 
نساجى 

مدیرکل دفتر صنایع پوشــاك و منسوجات وزارت 
صمــت در حاشــیه جشــنواره فردخــت حمایت 
از تولیــد را از وظایــف وزارت صمت بیــان کرد و 
گفــت: ظرفیت منطقه کاشــان در حــوزه صنعت 
نساجى بســیار باال اســت و رتبه اول کشور را در 
تولید فرش ماشینى دارد. محسن گرجى افزود: در 
حوزه انواع مواد اولیه صنایع نساجى ، پنبه ویسکوز 
و ســایر مواد اولیه نیز تعرفه از چهار به یک درصد

 رسیده است.

خبر

مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: این استان حدود 
یک میلیون دانش آموز دارد که حــدود 18 درصد از آنها در 

مدارس غیر دولتى تحصیل مى کنند.
محمدرضا ابراهیمى در نشســت معاون وزیــر آموزش و 
پرورش با شوراى موسســان مدارس غیر انتفاعى نواحى و 
مناطق استان اصفهان افزود: عمده مدارس غیر دولتى استان 
اصفهان، سرآمد و اثرگذار هستند و ما هیچ تفاوتى بین آنها با 

مدارس دولتى قائل نیستیم.
وى ادامه داد: مدارس غیر دولتى ســه مشــکل آموزش و 
پرورش یعنى کمبود نیروى انســانى، فضا و تجهیزات را 

همزمان حل مى کنند.

رییس شوراى موسسان مدارس غیردولتى استان اصفهان 
نیز در این نشست با بیان اینکه در استان اصفهان نیز حدود 
یکهزار و 500 مدرســه غیر دولتى فعالیت دارد، افزود: این 
مدارس حدود 26 درصد از فضاى فیزیکى آموزشى استان 
را به خود اختصاص دادند و تعداد آنها نسبت به پارسال سه 

درصد افزایش یافت.
سعید زائرى همچنین با اشــاره به اینکه حدود 153 هزار 
دانش آموز در مدارس غیر انتفاعى استان تحصیل مى کنند، 
خاطرنشان کرد: تعداد آنها نسبت به سال گذشته یک و نیم 
درصد بیشتر شده است که این موضوع افزایش اقبال مردم 

به این مدارس را نشان مى دهد.

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان گفت: 
یکى از اولویت هاى مهم این نهاد با توجه به اهمیت ایمنى 
و سالمت دانش آموزان، بازســازى مدارس آسیب دیده از 

فرونشست است.
مجید نسیمى افزود:  بالغ بر400 میلیارد تومان اعتبار براى 
بازسازى مدارسى که براثر تهدید فرونشست دچار آسیب 

شده اند، دراستان اصفهان در نظر گرفته شده است.
وى اظهار داشت: از این میزان مقررشــده است که 130 
میلیارد توســط دولت، 130 میلیارد توسط خیران و مابقى 

از محل فروش اموال مازاد آموزش وپرورش تأمین شود.
مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان افزود: بر 

اساس آخرین برآوردهاى صورت گرفته بالغ بر 350 کالس 
درس در قالب 34 مدرسه و با زیربناى 41 هزار مترمربع براثر 

فرونشست دچار آسیب شده است.
وى خاطرنشان کرد: این مدرسه ها بطورعمده در شهرستان 
اصفهان، خمینى شــهر، نجف آباد، برخوار و شاهین شهر 
شناسایى شده که در کالن شهر اصفهان بیشتر در ناحیه هاى 

3، 4 و 5 بیشتر از دیگر ناحیه ها دچار آسیب است. 
مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان افزود: 
همچنین بیش از 10 هزار کالس درس با قدمت باالى 40 
سال در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد سه هزار 

کالس درس نیازمند تخریب و بازسازى است.

حمله فرونشست به 34 مدرسه 
در استان اصفهان

فعالیت 1500 مدرسه 
غیردولتى در اصفهان

پارك هــاى دوبله در حواشــى خیابان هــا، کوچه هایى 
شلوغ از ماشین هاى پارك شــده و معابرى که به واسطه 
پارك هــاى دوبــل خودروها دقایــق پــر ترافیکى را 
مى گذرانند از صحنه هاى آشنا در شــهر اصفهان است. 
کمبود پارکینگ در اصفهان سال هاست با این دور باطل 
آشناست. مسئله اى که به خصوص در مرکز شهر و مناطق 
تجارى نمود بیشترى دارد. نبود یا کمبود پارکینگ هر روز 
اعصاب شهر را ُخردتر مى کند و اکنون یکى از بزرگ ترین 

مشکالت شهروندان شده است. 
با اینکه ســال هاى زیادى است که مدیریت شهرى براى 
تأمین پارکینگ و ایجاد پارکینگ هاى مکانیزه وارد میدان 
شده است اما نهضت پارکینگ سازى در اصفهان آنطور که 
باید و شاید نتوانســته معضالت اصفهان را در این زمینه 

حل کند.
جانمایى مناســب براى ایجــاد پارکینــگ، گرانى زمین 
ها و آزادســازى هــاى پر دردســر از جمله مشــکالتى 
اســت که گریبــان مدیریــت شــهرى را بــراى ایجاد 
پارکینگ هاى مناســب مى گیرد امــا از این مهمتر تعداد 
ماشین هایى است که هر روز به خیابان هاى شهر اضافه 

مى شود.
روزانه صدها خودرو در اصفهان شــماره گذارى مى شوند 
و این در حالى است که نسبت به تعداد انبوه شماره گذارى 
خودروها در اصفهان پارکینگ ساخته نمى شود و در توان 
شهر و شهردارى هم نیست که به اندازه تعداد پارك خودروها 
پارکینگ ساخته شود؛ با این حساب، نمى توان به این امیدوار 
بود که با ساخت پارکینگ مى توانیم به شلوغى حاشیه هاى 

خیابان ها و پارك هاى دوبل و حتى بیش از آن خاتمه دهیم.
با این حال، مدیریت شــهرى فعلى دســت روى دســت 
نگذاشته و قرار است به دنبال رفع کمبود پارکینگ و کسرى 
سال هاى دوره قبل در این حوزه تا پایان سال 45 پارکینگ 
دیگر هم بسازد و تعداد پارکینگ هاى اصفهان را به ده هزار 

واحد برساند. 
بــه گفتــه رئیــس اداره هماهنگــى امــور مناطــق و 
ســازمان هاى معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان، در حــال حاضر ظرفیت پارکینگ هاى شــهر 
اصفهان 9 هزار و 554 جاى پارك اســت و از این تعداد 5 
هزار و 184 واحد جاى پــارك در پارکینگ هاى طبقاتى 
شهر قرار دارد که قرار است 45 پارکینگ دیگر به این تعداد 

اضافه شود. 
به گفته مجید عموچى، از فضاى پارك هاى طبقاتى، هزار 
و 605 واحد در پارکینگ هاى زیرســطحى وجود دارد و دو 
هزار و 765 پارکینگ هاى روباز شهردارى اصفهان است 
که بیشتر در نواحى گردشــگرى همچون صفه و ناژوان 

مستقر شده است.
در حال حاضر 21 پارکینگ طبقاتى در سطح شهر اصفهان 
وجود دارد که بنابر گفته رئیس اداره هماهنگى امور مناطق 
و ســازمان هاى معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان با توجه به هزینه باالى تملک زمین براى احداث 
پارکینگ، رویکرد شهردارى اســتفاده از ظرفیت زیرین 

خیابان هاى شهر است.
تاکنون شش پارکینگ زیرسطحى شــامل باغ گلدسته، 
خواجه نظام، سجاد، فرشــادى، الهور و آیت ا... خراسانى 
در اصفهان احداث شده است و در آخرین اقدام، پارکینگ 

زیرسطحى خیابان توحید با ظرفیت 330 جاى پارك خودرو 
در حال احداث است.

عموچى همچنین از تالش براى عملیات احداث پارکینگ 
زیرسطحى خیابان توحید تا پایان سال جارى خبر داده و گفته  
پارکینگ سنبلستان واقع در خیابان عبدالرزاق نیز تا پایان 
امسال مورد بهره بردارى قرار مى گیرد تا 350 جاى پارك 

خودرو به ظرفیت شهر اضافه کند.
گرچه با تعریــض خیابان هاى فعلى و ســاخت پارکینگ 
به ویژه پارکینگ هاى طبقاتى در هســته مرکزى شهر و 
مناطق پرتردد، اصفهان مى تواند کمى نفس بکشد اما به 
گفته کارشناسان، نهضت پارکینگ سازى به تنهایى نمى 
تواند معضل شلوغى و ترافیک و کمبود جاى پارك اتومبیل 
ها در اصفهان را کاهش دهد. آنها معتقدند توسعه ناوگان 
حمل و نقل عمومى و نوسازى این ناوگان و تجهیز حمل 
و نقل ســریع همگانى راهکار مناسب تر و مؤثرترى براى 
کاهش پارك خودروها در حاشــیه خیابان ها و معابر است 
به این خاطر که بدون شک شــماره گذارى اتومبیل ها در 
کالنشهرها به ویژه شهر اصفهان متوقف نشده و همچنان 

ادامه دار خواهد بود. 
کارشناسان معتقدند پیاده سازى الگوهاى علمى موفق براى 
حل چالش ترافیک، از جمله مدیریت سفر با کاهش مراجعات 
مردم به بخش هاى مختلف دولتى و پیاده سازى کامل دولت 
الکترونیک، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومى به ویژه حمل 
و نقل پاك و ارزان مثل دوچرخه که هنوز زیرساخت آن در 
اصفهان به طور کامل مهیا نشده است مى تواند راهکارى 
مطمئن تر براى خروج از بن بســت کمبود جاى پارك در 

اصفهان باشد.

معابر فشرده از اتومبیل و کمبود پارکینگ، نفس شهر را گرفته است

بن بست پارك در اصفهان 

سازشى براى نوسازى نیست
نصف جهان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 5 
مهرماه خود در گزارشى با عنوان «براى هیچ مدرسه 
غیردولتى مجوز نوسازى صادر نشد» به مشکالت 
مربوط به مدارس غیر دولتــى و نقش مؤثر آنها در 
آموزش وپرورش دانش آموزان پرداخته و نوشــته: 
«طبق آمار مطرح شده بیش از دو میلیون دانش آموز 
اصفهانى در این مدارس تحصیل مى کنند، اما همین 
بازوى مهم مشکالتى را در حوزه کاریشان مطرح 

مى کنند که شاید کمتر به آن توجه شده است.»
 این روزنامــه در بخش دیگرى از ایــن گزارش از 

زبان رئیس شــوراى هماهنگى مؤسسان مدارس 
غیردولتى استان اصفهان عنوان کرده که مدارس 
غیردولتى در همه جــاى دنیا وجــود دارد و بعد از 
مشــروطه با الگوگیرى از غرب مدارس غیردولتى 
در ایران نیز شــروع به کار کرد، در حال حاضر دو 
میلیون دانش آموز در مدارس مشــغول به تحصیل 
هستند و طبق نقل قول زائرى، این میزان نسبت به 
سال گذشته 3 درصد افزایش پیدا کرده و 26 درصد 
فضاى آموزشــى و یک چهارم مــدارس در بخش 

غیردولتى فعال هستند.

مریم محسنى
 با وجود اینکه خیلى وقت است چهارباغ  به روى ورود 
خودروها بسته شده است اما به این خاطر که جایگاه 
ثابت و پارکینگ مناســبى براى پارك موتورسواران 
که عمدتًا از فروشندگان چهارباغ هستند وجود ندارد، 
بخشى از پیاده روهاى این خیابان تبدیل به پارکینگ 

انبوهى از موتورسواران شده است.
این موضوع به زیبایى خیابانى کــه محل تردد خیل 
شهروندان و توریســت هاســت لطمه وارد کرده و 
شــکلى ناهمگون را ایجاد کرده است. وجود انبوهى 
از این موتورها نه تنها تردد را ســخت مى کند بلکه 
به نوعى سد معبر تبدیل شده اســت و پیاده روهایى 

که این موتورها در آنها پارك شــده دیگر جایى براى 
عبور عابران پیاده ندارد.  بــا وجود اینکه پلیس راهور 
اصفهان همواره به این موضوع اذعان داشته که پارك 
هاى غیر مجاز با جریمه روبه رو خواهند شد اما شواهد 
امر بیانگر آن است که این جرایم یا اعمال نمى شود 
یا پلیس راهور قدرت الزم بــراى اعمال قانون براى 
صاحبان ایــن موتورها که عمدتًا کاســبان چهارباغ 

هستند را ندارد. 
با این احوال مى طلبد که در راستاى چهارچوب هاى 
قانونى با این متخلفان که موجب گالیه شــهروندان 
شــده اند برخورد شــود و قوانین ســختگیرانه ترى

 اعمال شود.

چهارباغ را بدون موتور مى خواهیم!

هنرمندان صفوى به مترو مى آیند
نصف جهــان   اگر عالقه مند به هنرهاى گذشــته 
اصفهان و آشنایى با هنرمندان عصر صفوى هستید 
مى توانید از دومین گالرى  گذر شــهر اصفهان که 
قرار اســت به زودى با نمایش یــک اثر در ورودى 
ایستگاه مترو میدان امام حســین(ع) افتتاح شود، 
دیدن کنید. این گالرى قرار اســت صرفاً به نمایش 
تک اثر اختصاص یابد و به دلیل سطح باالى حفاظت 
و ایمنى ایستگاه مترو هر بار نسخه اصلى یک اثر از 
یک هنرمنــد را در این گالرى به نمایش گذاشــته 

خواهد شد. 
هدف از برگزارى این نمایشــگاه به این شکل این 
است که شــهروندانى که اهل موزه رفتن نیستند 
بتوانند به شــکل گذرى از گالرى هــاى هنرى و 
نمایشــگاه به این شــکل دیدن کنند و از فرهنگ 
گذشته اصفهان با خبر شوند. گالرى  گذر قرار است 
از روز 25 آبان ماه (روز اصفهــان) با نمایش اثرى 
متعلق به گنجینه موزه هنرهــاى معاصر اصفهان 

گشایش یابد.

خورشید کیایى

نگاه روز

شــهردار اصفهان با بیان اینکه یکى از نقاط تهدید شهر 
اصفهان مجتمع هاى مسکونى شهید کشورى است گفت: 
شکایات مختلف ساکنان این شــهرك در زمینه نداشتن 
احساس امنیت، خدمات و ســایر موارد از طریق تماس با 
137 شهردارى اصفهان اعالم مى شود، اما در واقع امکان 

انتقال خدمات به مجتمع مسکونى کشورى وجود ندارد.
على قاسم زاده تصریح کرد: آنهایى که ساختند و فروختند، 
منافع کســب مى کننــد و در مواردى حتــى از اصفهان 
مى روند و آنچه مى ماند دغدغه و نگرانى هاى شهردارى 
براى ســاکنان این شــهرك به لحاظ برخوردار نبودن

 از امکانات است.
وى گفت: مجتمع هاى مسکونى که در این شهرك ساخته 
شده است، شــرایط غیراســتانداردى دارد، به طورى که 
خودروهاى آتش نشان امکان قرار گرفتن در مجاورت آن ها 
و اطفاى حریق در زمان وقوع حوادث آتش سوزى را ندارد.

مجتمع هاى شهید کشورى؛ نقطه تهدید اصفهان

تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه پیام نور آران 
نصف جهان   مســئول روابط عمومى دانشگاه پیام 
نور آران و بیدگل از برگــزارى آیین تودیع و معارفه 
سرپرست این دانشگاه خبر داد. میثم استادیان افزود: 
در این مراسم ضمن اعطاى حکم سرپرستى مرکز 
آران و بیدگل به مهدى مالیى آرانى، با اهداى لوح از 

زحمات محمد جواد مهدوى در طى دو سال تصدى 
سرپرستى این دانشگاه قدردانى شد. وى ادامه داد: 
مهدى مالیى آرانى داراى مدرك دکتراى ریاضى 
و پیش از این عضو هیئت علمى دانشــگاه پیام نور 

مرکز اردستان بود.

باالخره معاون سیاسى فرماندارى کاشان
 منصوب شد

نصف جهان   باالخره بعد از ماه ها استاندار اصفهان 
در حکمــى معاون سیاســى، امنیتــى و اجتماعى 

فرماندارى کاشان را منصوب کرد.
بنا به پیشنهاد فرماندار کاشــان، استاندار اصفهان 
در حکمــى مهدى زاهــدى را به عنــوان معاون 
سیاسى، امنیتى و اجتماعى فرماندارى ویژه کاشان 
منصوب کرد. زاهدى پیش از این مسئولیت حراست 
فرماندارى و مشــاور فرماندار را به عهده داشت و 
در ســوابق وى رئیس دفتر فرماندار، مسئول روابط 
عمومى فرماندارى، بازرس اســتاندارى اصفهان 

در طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات شهرســتان، 
مسئول ارزیابى عملکرد مدیران شهرستان، مشاور 
امور جوانان و نخبــگان فرماندارى، بازرس و عضو 
ستاد صیانت از حقوق شهروندى شهرستان، عضو 
کمیته تهیه و  تدوین برنامه اجرایى ســالیانه سند 

چشم انداز 20 ساله کاشان و... دیده مى شود.
گفتنى است از 12 دى ماه سال گذشته که عباسعلى 
قپانى پــور مســئولیت معاون سیاســى، امنیتى و 
اجتماعى فرماندارى کاشــان را ترك کرد، صندلى 

این مسئولیت خالى بود.

پهن بودن فرش قرمز شهردارى گلدشت براى 
سرمایه گذاران

نصف جهان   شــهردار گلدشت بر حمایت ویژه این 
شهردارى از سرمایه گذاران حوزه گردشگرى خبر 
داد. محمدمهدى فردوســى مجموعه گردشگرى 
پارك کوهســتانى با مســاحت 25 هکتار را یکى 
از جاذبه هاى گردشــگرى شــهر گلدشت عنوان 
کرد و گفت: این پارك کوهســتانى که با استقبال 
گردشــگران مواجه اســت، ظرفیت خوبى براى 
ســرمایه گذارى در حوزه هاى تفریحى، ورزشى و 

ایجاد رستوران هاست.وى تصریح کرد: شهرك هاى 
گردشگرى و کشــاورزى یکى از فرصت هاى ویژه 
براى اســتفاده از ظرفیت هاى گردشگرى گلدشت 
است که ســرمایه گذاران مى توانند استفاده خوبى 

از آن ببرند.
وى اظهار کرد: شهردارى  گلدشت براساس آیین نامه 
هیئت عالى سرمایه گذارى فرش قرمز خود را براى 

سرمایه گذاران پهن کرده است.

ستاد دیه اصفهان با همت مردم نوعدوست این استان 
از ابتداى سال جارى تا پایان شهریور زمینه آزادى 427 

زندانى جرایم غیرعمد را فراهم کرده است.
اســدا... گرجى زاده با اعالم این خبر اظهار داشــت: 
در شش ماهه نخست ســال تعداد 405 زندانى مرد 
و 22 محبــوس زن به دلیل محکومیت هاى ناشــى 
از جرایم غیرعمــد با رقم بدهى بالغ بــر یک هزار و 
95 میلیارد تومــان از بند زندان هاى اســتان رهایى 
یافتند که این آمار در مقایســه بــا عملکرد آزادى ها 

در مدت مشــابه سال گذشته رشــدى 40 درصدى
 داشته است.

وى با تقدیر از همیارى شکات خصوصى در راستاى 
مختومه کــردن این پرونده هــا افــزود: اولیاءدم و 
طلبکاران با چشم پوشــى از 47 درصد اصل بدهى در 
خط مقدم آزادى ها ظاهر شــده و نقش پرزنگى را در 
استخالص 427 زندانى آزاد شده داشتند که این میزان 
از اخذ گذشت نسبت به آمار شش ماهه نخست سال 

1401 رشدى 65 درصدى دارد.

آزادى 427 زندانى غیرعمد اصفهانى در نیم سال 1401
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بازى هاى ویدیویى باعث تقویت مغز کودکان مى شوند

محققان رباتى شبیه به چتر دریایى توسعه داده  اند که 
با چنگک هاى خمیرى شکل خود مى تواند به آرامى 

اشیاى شکستنى را بلند کند.
محققان دانشکده مهندسى و علوم کاربردى هاروارد با 
فناورى مبتنى بر الگوریتم هاى یادگیرى ماشینى، رباتى 
شبیه به چتر دریایى توسعه داده  اند که با چنگک هاى 

خمیرى شکل و نرم خود مى تواند به آرامى اشیا 
شکستنى را گرفته و از زمین بلند کند.محققان 

در توسعه این ربات از طبیعت الهام گرفته 
و طراحى ظاهرى آن شــباهت زیادى به 

چتر دریایى دارد. از ســوى دیگر، این ربات 
چنــگک دار از نظر ظاهرى شــباهت زیادى به 
بازى پنجه یکى از بازى هاى آرکید دارد که در آن 

از طریق چنگک، اشیا را با گیره بلند کرده و برمى دارند. 
حاال ربات جدیــد محققان مى تواند به جاى برداشــتن 
عروســک هاى مختلف، با چنگک هاى خمیرى شکل 
مى تواند اشیا شکستنى را برداشــته و از زمین به آرامى 

بلند کند.

ربات با چنگک هاى نرم
همان طور که گفته شد محققان هاروارد با الهام از طبیعت 
این ربات را توسعه داده اند و با گیره هاى نرم و رباتیکى که 

دارد مى تواند شاخک هاى نرم خود را باز کرده 
و اشــیا را به چنگ انداخته و از زمین بلند کند. 
مجموعه رشته هاى این ربات به راحتى مى تواند 
اجسام سنگین را به شکل جالبى از زمین بلند 
مى کند. رشــته هاى خمیرى شکل ربات 
به دور اشیا پیچیده مى شود و اشیا را از زمین 

بلند مى کند.
«کیتلین بکر»، دانشــجوى سابق 
فارغ التحصیل و عضــو فوق دکترا 
در SEAS مى گویــد انجــام چنین 
مطالعاتى در راستاى بررسى تعامل بیشتر 
با اشیا انجام مى شود و مى تواند به توسعه 
ربات هایى نرم با کارایى باالتــر کمک کند. بکر در 
حال حاضر استادیار مهندسى مکانیک در MIT است و 
روى توسعه ربات هایى با توانمندى هاى بیشتر کار مى کند.
در ویدیوى تهیه شده از این ربات به خوبى دیده مى شود 
که رشــته هاى رباتیکى دور اجســام پیچیده مى شود تا 
بازوى مکانیکى بتواند اشیا شــکننده را به آرامى از زمین 
بلند کند. در حال حاضر این ربات نمى تواند اشــیا خیلى 
سنگین کننده را جا به جا کند ولى انتظار مى رود در آینده با 
توسعه ربات هاى نرم، قابلیت هاى جدیدى به این ربات  و 

ربات هاى مشابه آن اضافه شود.

گوشى هاى هوشمند سامسونگ داراى ویژگى هاى 
زیادى هســتند، از جمله پانیک مد. این ویژگى به 
کاربران کمک مى کند تا در صورت نیاز به سرعت با 

مخاطبین ارتباط برقرار کنند.
 در این مطلب توضیح مى دهیم که چگونه مى توانید 

در مواقع اضطرارى از این قابلیت استفاده کنید.

ویژگى «حالت هــراس یا پانیک مد» 
چیست

سامسونگ "حالت هراس" را در تلفن هاى هوشمند 
خود ارائه مى دهد که مى تواند به شــما کمک کند 
تا در مواقع اضطرارى به ســرعت با مخاطبین خود 
در تماس باشید. چنین شــرایطى شامل بدتر شدن 
شرایط سالمتى در محل کار، تصادف و موارد دیگر 
است. براى اســتفاده از این ویژگى، باید آن را فعال 

کنید:
1.به تنظیمات گوشى هوشمند سامسونگ بروید.

 Advance feature 2.به ســمت پایین به گزینه
بروید و گزینه Panic Mode را جستجو کنید.

3.بر روى گزینه SOS messages ضربه بزنید.
4.کلید ارسال پیام هاى SOS را بچرخانید.

5.مجوزهــاى الزم را اعطا کنید و بــه برنامه هایى 

که ممکن اســت در مواقع اضطرارى استفاده کنید 
دسترسى داشته باشید.

6.دکمه Start را بزنید و مخاطبین اضطرارى خود 
را اضافه کنید.

هنگامى که این ویژگى فعال مى شود، هر زمان که 
دکمه پاور را سه بار فشار دهید، تلفن هوشمند شما 
112 را شماره گیرى مى کند. تلفن با مخاطبینى که 
به عنوان شماره هاى اضطرارى خود ذخیره کرده اید 

تماس مى گیرد یا پیامک مى دهد.
این ویژگــى همچنین به شــما امــکان مى دهد 
تصاویرى را با پیام SOS اضافه کنید تا نوع شرایط 

اضطرارى خود را توضیح دهید.
ویژگى "حالت هراس" براى اولین بار در سال 2017 
براى همه گوشى هاى هوشمند سامسونگ گلکسى 
عرضه شــد. کاربران مى توانند با ضربه زدن روى 
دکمه ارســال پیام هاى SOS، این ویژگى را فعال/

غیرفعال کنند.
گوشى هاى هوشــمندى مانند سرى پیکسل گوگل 
و ســرى آیفون 14 که اخیراً به بازار عرضه شده اند 
داراى ویژگى هاى اضافى مانند تشــخیص تصادف 
و کمک هاى فــورى اضطــرارى از طریق ماهواره 

هستند.

موتوروال نخستین شــرکتى بود که پرچمدار خود را 
به دوربین 200 مگاپیکسلى تجهیز کرد؛ اما زیر برند 
شــیائومى قصد دارد این ویژگى را به گوشى هاى 

میان رده هم بیاورد.
چند ماه قبل، شاهد رونمایى از موتوروال ایکس 30 
پرو و موتوروال اج 30 اولترا با سنســور دوربین 200 

مگاپیکسلى بودیم.
 به تازگى، گوشى 750 یورویى شــیائومى 12 تى 
پرو هم به این جمع پیوســت. اما دیگر باید منتظر 
دوربین 200 مگاپیکسلى در گوشى هاى میان رده

 باشیم.
اکانت رسمى ردمى در شبکه اجتماعى ویبو، اعالم 
کرد که گوشى ردمى نوت 12 پرو پالس با دوربین 

اصلى 200 مگاپیکســلى وارد بازار خواهد شد. 
 ،Isocell HPX ،سنســور مورد اســتفاده هم

ساخت سامسونگ است.
ایــن سنســور، ســایز 1,4/1 اینچــى و 
پیکســل هاى 0,56 میکرونى دارد. یعنى 
پیکســل هایش، 12 درصد کوچک تر 
 HP۱ از سنســور 200 مگاپیکســلى

هستند که در شیائومى ۱۲T پرو 
و پرچمداران موتوروال استفاده 

شد.
ایزوســل HPX مى تواند با تجمیع پیکســلى 4 در 
1، تصاویــرى قابل مقایســه با سنســورهاى 50 
مگاپیکسلى 1,12 میکرونى تولید کند. همچنین از 
قابلیت تجمیع پیکسلى 16 در 1 هم برخوردار است 
که تصاویر خروجى، قابل مقایســه با سنسورهاى 
12,5 مگاپیکســلى 2,24 میکرونــى خواهند بود. 
ردمى همچنین تایید کرده که ســه حالت 200، 50 
و 12,5 مگاپیکســلى را در دوربین گوشــى، فعال 

مى کند.
امــا واقعیت این اســت کــه سنســورهاى 200 
مگاپیکسلى فعلى، پیکســل هاى کوچکى دارند و 
این بار حتى بــا پیکســل هاى کوچک ترى روبه رو 
هســتیم. بنابرایــن، انتظار ثبت 
لعــاده در  تصاویــر فوق ا
شــرایط نورى نامناسب را 
نداشته باشید. البته مى توان 
امیدوار بود که ردمى نوت 12 
پرو پالس در قیاس با موتوروال 
اج 30 اولتــرا، پــردازش تصویر 
بهترى داشــته باشد تا خروجى 

بهترى بدهد.

طراحى یک ربات با الهام از چتر دریایى نحوه استفاده از حالت هراس در گوشى سامسونگ تجهیز گوشى هاى میان رده به دوربین 200 مگاپیکسلى!

بر خالف تصور بســیارى 
والدیــن، بــازى هــاى 
ویدیویــى مى توانند برخى 
توانایى هاى ادراکى کودکان 
را تقویت کننــد. این نتیجه گیرى 
با پژوهشى گســترده بر روى بیش از 

2000 کودك حاصل شد.
بســیارى از والدیــن دائما نگران اثــرات مخرب 
بازى هاى ویدیویى روى کودکان خود هســتند و 
اختالالت زیادى از به خطر افتادن سالمت روانى 

گرفته تا مشــکالت اجتماعى و یا حتى عقب افتادن از تکالیف روزمره را با بازى هاى 
ویدیویى مرتبط مى دانند.

علیرغم این امر، تحقیقات جدید انجام شده در این حوزه حاکى از این است که بازى هاى 
ویدیویى مى توانند اثرات مثبتى نیز بر روى کودکان و سالمت عقلى آن ها داشته باشند.

بادر چارانى، استادیار بخش روانشناسى دانشگاه ورمونت در ایاالت متحده آمریکا چندى 
پیش در تحقیقى که نتیجه آن در مجله علمى JAMA Network Open چاپ شد، به 
بررسى تاثیر بازى هاى ویدیویى بر روى کودکان و سالمت عقلى و روانى آن ها پرداخت.

دکتر چارانى معتقد است که تحقیقات پیشــین انجام شده در زمینه ارتباط بازى هاى 
ویدیویى با افسردگى و بروز خشونت در کودکان به دلیل کوچک بودن بیش از حد جامعه 
آمارى، خصوصا افرادى که در تصویربردارى هاى مغزى شرکت کردند، چندان قابل 
استناد نیستند. چارانى و همکارانش براى تحقیق جدیدشان از داده هاى گسترده موجود 
در برنامه توسعه مغزى بزرگساالن در ایاالت متحده که توسط موسسه ملى سالمت 

این کشور تدوین شده است، استفاده کرده اند
در این تست، محققین نتایج تست هاى ادراکى و تصاویر مغزى بیش از 2000 کودك 
نه و ده ساله را بررسى کردند. این کودکان در دو دسته مختلف طبقه بندى شده بودند: 

آن هایى که هرگز بازى هاى ویدیویى را تجربه نکرده بودند و آن هایى که در روز سه 
ساعت یا بیشتر از وقت خود را صرف بازى هاى ویدیویى مى کردند. دلیل انتخاب زمان 
سه ساعت این بود که مدتى پیش آکادمى اطفال ایاالت متحده آمریکا، حداکثر مدت 
زمان مجاز براى تجربه بازى هاى ویدیویى براى کودکان را دو ســاعت در روز اعالم 

کرده بود.
در آزمایش انجام شــده، دو فعالیت به هریک از دو گروه واگذار شــد. در آزمایش اول 
کودکان باید تشخیص مى دادند که نشــانگر در حال نشان دادن سمت راست است یا 
چپ. آن ها این کار را با فشردن کلیدهاى راست یا چپ در سریع ترین زمان ممکن انجام 
مى دادند. عالوه بر این، از کودکان خواسته شده بود که به محض مشاهده نشان توقف، 
فشردن کلیدها را متوقف کنند. از این طریق امکان سنجش میزان حساسیت کودکان 

به تکانه هاى ناگهانى سنجیده مى شد.
همچنین در فعالیت دوم، دو چهره بالفاصله پس از یکدیگر به کودکان نشان داده شده و 
از آن ها پرسیده مى شد که آیا این دو تصویر یکسان بوده اند یا خیر. از این طریق، حافظه 

این کودکان مورد آزمایش قرار مى گرفت.
پس از اســتفاده از روش هاى آمارى به منظور کنترل فاکتورهاى تاثیرگذار در نتایج 

آزمایش مانند درآمد والدین، میزان آى کیو و عالئم بیمارى هاى ذهنى، تیم محققین 
آزمایش کننده به این نتیجه رسید که کودکانى که تجربه بازى هاى ویدیویى داشته اند، 
عملکرد به مراتب بهترى را در مقایســه با آن هایى که بــازى ویدیویى نمى کردند، 

داشته اند.
در حین انجام هریک از این ماموریت ها، مغز کودکان مورد آزمایش توســط دستگاه 
fMRI تحت بررسى دائم قرار داشت. بر اساس نتایج خروجى این دستگاه، فعالیت مغز 

کودکان گیمر در بخش هاى مرتبط با توجه و حافظه بیشتر از غیرگیمرها بوده است. 
محققین بر روى این پروژه معتقدند که نتایج این پژوهش ممکن است به ثبت بازى هاى 
ویدیویى به عنوان یک تمرین براى تقویت قواى ادراکى در کودکان منجر شود. در این 
راه همچنین ممکن است روش هایى براى اندازه گیرى میزان تاثیر بازى هاى ویدیویى 

بر روى توانایى هاى کودکان کشف شوند.
البته علیرغم روشن بودن دورنماى این پژوهش ها و نتایج اولیه مثبت، هنوز راه زیادى تا 
دستیابى به نتایج قطعى و قابل اتکا باقى مانده است. به همین جهت چارانى و همکارانش 
امیدوارند که با بررسى مجدد همین کودکان در سنین باالتر بتوانند به ارزیابى جامع ترى 

از اثر بازى هاى ویدیویى بر توانایى هاى ذهنى کودکان دست پیدا کنند.

 با یک گوشى هوشمند در جیب خود، همیشه یک ضبط کننده 
صوتى و تصویرى توانا در دست خواهید داشت. ضبط صدا در 
تلفن شما مى تواند به شما کمک کند مصاحبه را ذخیره کنید، 
یک پادکست ایجاد کنید، سخنرانى هاى یک ترم را ثبت کنید و 

ویدیو هاى خانگى خود را بسیار جذاب تر بسازید.
در تمام این ســناریوها، کیفیت صداى بد این قدرت را دارد که 
تالش شما را خراب کند. اگر مى خواهید مصاحبه را رونویسى 
کنید، کلمات و عبارات را از دســت خواهیــد داد. اگر صدا را با 
مخاطبان به اشتراك مى گذارید، شــنوندگان از صداى کم یا 
صدا هاى مزاحم پس زمینه آزرده مى شوند. همین امر در مورد 
ضبط ویدیو نیز صدق مى کند. نمى خواهید صدا هاى تحریف 

شده کلیپ هاى تعطیالت شما را خراب کنند.
این بدان معنا نیست که باید یک اســتودیوى کامل صدا را با 
خود حمل کنید؛ بلکه منظور این اســت که چند تغییر مى تواند 
تفاوت بزرگى در توانایى گوشى شما براى ضبط صداى باکیفیت 
ایجاد کند. فقط برخى تنظیمات را تغییر دهید، چند افزونه خوب 
انتخاب شده را دانلود کرده و روى یک میکروفون قابل حمل 

سرمایه گذارى کنید.
در ادامه برنامه هایى که به آن ها نیاز دارید، ارائه شده اند.

اصول اولیه صداى خوب
گوشى هاى هوشمند میکروفون داخلى فوق العاد هاى ندارند؛ اما 
حتى قبل از شروع دانلود برنامه ها و خرید محصوالت، مى توانید 
چند قدم براى به حداکثر رساندن کیفیت صداى ورودى بردارید.

اول از همه بدانید که میکروفون هاى تلفن شــما در کجا قرار 
دارند. معموال آن ها را در پایین گوشى، جایى که صحبت مى کنید 
و در کنار دوربین پیدا خواهید کرد. در مرحله بعد، مطمئن شوید 
که هیچ مورد، انگشت یا ســایر وســایل مانع این ورودى ها 
نمى شود. به یاد داشته باشــید که آن ها را به سمت منبع اصلى 

صداى خود هدایت کنید.
عالوه بر این، به محیطى که در آن ضبط مى کنید نیز توجه کنید. 
یک تنظیم دقیق ممکن اســت بتواند صدا هاى مزاحم مانند 
صداى باد یا هجوم آوردن افــراد در پس زمینه را کاهش دهد. 
شما همیشــه زمان الزم براى اصالح ناحیه اى که قصد ضبط 
آن را دارید، ندارید؛ اما اگر این کار را انجام دادید، سعى کنید با 
تقویت صدا هایى که مى خواهید ضبط کنید و صدا هایى را که 

نمى خواهید، آکوستیک را بهبود ببخشید.
به سادگى نزدیک تر شدن به سوژه مى تواند صداى شما را بسیار 
بهتر از صداى دور ضبط کند، اگر در یک ســخنرانى عمومى 
هستید، سعى نکنید صدا را از بیســت ردیف عقب ضبط کنید، 

خودتان و تلفنتان را تا حد امکان به جلوى اتاق نزدیک کنید.
در نهایت، قبل از شروع ضبط در گوشى هوشمند خود، دستگاه 
را بى صدا کنید یا آن را در حالت پرواز قرار دهید؛ چرا که صداى 
پینگ یک پیام جدید یا ارتعاشات تند یک تماس تلفنى دریافتى 

ضبط را متوقف مى کند.

برنامه ها و تنظیمات
با توجه بــه محدودیت هاى ســخت افزارى میکروفون تلفن 
شــما، یک برنامه ضبــط تخصصى فقط مى توانــد کار هاى 
زیادى انجام دهد. به همین دلیل است که براى فیلمبردارى، 
برنامه پیش فرض دوربین گوشى شــما صدا را مانند هر برنامه 
فیلم بردارى دیگــرى ضبط مى کنــد. با این حــال برخى از 
برنامه هاى فقط صوتى، گزینه ها و تنظیمــات مفیدى را ارائه 
مى دهند که مى توانید براى به حداکثر رســاندن کیفیت صدا 

تغییر دهید.
در iOS، برنامه Voice Memo داخلى مى تواند صداى بسیار 
خوبى را ضبط کند و شــما مى توانید آن را حتى بیشــتر بهبود 
 Settings > Voice Memos > ببخشید؛ به این ترتیب که به

Audio Quality بروید و کیفیت را به Lossless تغییر دهید.

براى کنترل بیشتر، Voice Record Pro (فقط iOS) صفحه 
اصلى را ارائه مى دهد که در آن مى  توانید تنظیمات مختلف را 
انجام دهید. کنترل بهره را به حداقل برسانید، یا نرخ نمونه، نرخ 
بیت و کیفیت کدگذارى را افزایش دهید تا ضبط نهایى خود را 

افزایش دهید.
همچنین نکته قابل توجه ضبط صدا و ویرایشگر صوتى (فقط 
iOS). به اندازه Voice Record Pro به شــما کنترل زیادى 

روى فرمت خروجى نمى دهد، اما استفاده از آن ساده است و کار 
خوبى براى مدیریت ضبط هاى متعدد انجام مى دهد. این برنامه 

همچنین صدا را به متن براى شما رونویسى مى کند.
در اندروید، Titanium Recorder یکــى از کامل ترین راه 

حل ها را براى ضبط صدا ارائه مى دهد. روى دکمه منو (سه 
نقطه) در باال سمت راســت ضربه بزنید و به تنظیمات 

بروید. در این جا مى توانید نرخ نمونه، نرخ بیت و بهره 
را تنظیم کنید تا جزئیات بیشــترى را براى صداى 

ضبط شده خود ثبت کنید.
گزینه عالى دیگــر Recforge II (فقط اندروید) 
است که کنترل کاربر را با تنظیمات خودکار ترکیب 
مى کند. با استفاده از این برنامه، مى توانید با ضربه 
زدن روى دکمه منو (ســه خط) در باال سمت چپ 

و باز کــردن تنظیمات، فرمت ضبــط و نرخ بیت را 
پیکربندى کنید.

 این همچنین به شما امکان مى دهد تصمیم بگیرید که آیا 
برنامه باید از طریق همه میکروفون هاى تلفنى که دارید یا تنها 
یکى از آن ها ضبط کند. این برنامه به تنهایى مى تواند تنظیمات 

افزایش را به طور خودکار کنترل کند. با این حال اگر نسخه 
رایگان را انتخاب کنید، نمى توانید کلیپ هاى 

طوالنى تر از سه دقیقه ضبط کنید، براى 
این کار، باید براى ارتقاء تالش کنید.

میکروفن ها
افزودن یک میکروفــون خارجى تنها راه مهــم براى بهبود 
کیفیت صدایى است که گوشى شــما ضبط مى کند؛ بنابراین 
اگر مى خواهید ویدیو ها و صدا هاى ضبط شده خود را در سطح 
باالیى ارائه دهید، باید روى بهتریــن میکروفون براى ضبط 

سرمایه گذارى کنید.
ابتدا باید یکى را انتخاب کنید که با گوشــى شما کار کند. این 
بدان معناســت که اگر مى خواهید با یک آیفــون به روز از آن 
استفاده کنید، باید کانکتور الیتنینگ داشته باشد؛ براى کار با 
اکثر تلفن هاى اندرویدى مدرن نیز به درگاه USB-C نیاز دارد. 
در حالى که هزینه یک میکروفون معموال به عنوان شــاخص 
خوبى براى کیفیت آن عمل مى کند، چند عامل دیگر نیز بر آن 
تأثیر دارند. عالوه بر بررسى برچسب قیمت خرید بالقوه، پاسخ 
فرکانس آن (محدوده صدا هایى که مى تواند بشنود) و نرخ نمونه 

بردارى را بررسى کنید.
اگر در اصل قصد دارید صداى صحبت کردن شخصى را ذخیره 
کنید، به دنبال یک میکروفون جهت دار باشید که گاهى اوقات 

میکروفون شاتگان نامیده مى شود. شما مى توانید 
میکروفون را به سمت منبع صوتى 

بگیریــد. بــراى 
ضبــط 

یک منطقه وسیع تر، شــاید اگر قصد فیلم بردارى از یک فیلم 
یا ضبط صدا هاى جمعیت را دارید، میکروفون جهت دار چندان 

ضرورى نیست.
بــراى گفتــار، Sennheiser HandMic Digital در ضبط 
مصاحبه ها عالى است و مســتقیما به آیفون متصل مى شود. 
براى ظرافت بیشتر، یک میکروفون الوالر را امتحان کنید که 
 Saramonic به طور محجوب به یقه یا پیراهن مى چسبد. ما
LavMicro-UC را انتخاب کنید که از طریق USB-C به اکثر 

گوشى هاى اندرویدى متصل مى شود.
براى ضبط طیف وسیع ترى از صدا، Shure MV۸۸ را توصیه 
مى کنیم که همراه با لوازم جانبى بادگیر براى کاهش صداى 
سوت پس زمینه باد ارائه مى شود. مستقیما به پورت الیتنینگ 
 iRig Mic ،آیفون شما وصل مى شود. براى یک گزینه ارزان تر
Cast را امتحان کنید. اگرچه این دستگاه به خوبى کار مى کند، 

اما به جک 3.5 میلى مترى صدا نیاز دارد. اگر گوشى شما این 
جک را ندارد، به آداپتور USB-C یا Lightning نیاز دارید.

اگر تنها یک دستگاه ضبط صدا مى خرید، بهترین میکروفون 
را بخرید در غیر این صورت سه پایه هاى قابل حمل مى توانند 
تلفن شما را در میدان ثابت نگه دارند و هر نوع شىء خانگى 
یا خریدارى شده که مانع برخورد باد با میکروفون شود، 

کمک خواهد کرد.

دانشــمندان الگوریتمى طراحى کرده اند که افکار افراد را از روى اسکن مغزى 
آن ها مى خواند.

دانشــمندان با اســتفاده از تصویرسازى تشــدید مغناطیســى کارکردى یا 
اف ام آرآى(fmri) آنچه را که مردم در حال شنیدن آن بودند و به آن فکر مى کردند، 
رمزگشایى کردند. دانشــمندان اکنون مى توانند افکار افراد را بدون حتى لمس 

سرشان، رمزگشایى کنند.
روش هاى پیشین ذهن خوانى بر کاشت الکترود در اعماق مغز افراد متکى بوده 
است. این روش جدید که در گزارشى در تاریخ 29 سپتامبر به پایگاه داده پیش چاپ 
"bioRxiv" ارسال شــده بر یک روش غیرتهاجمى اسکن مغز به نام اف ام آرآى 

متکى است. اف ام آراى جریان خون اکســیژن دار را در مغز ردیابى مى کند و از 
آنجایى که ســلول هاى فعال مغز به انرژى و اکسیژن بیشــترى نیاز دارند، این 

اطالعات به اندازه گیرى غیرمستقیم فعالیت مغز کمک مى کند.
طبیعتاً، این اسکن نمى تواند فعالیت مغز را در لحظه ثبت کند، زیرا سیگنال هاى 
الکتریکى منتشر شده توسط سلول هاى مغز بسیار سریع تر از حرکت خون در مغز 
حرکت مى کنند. اما نکته قابل توجه این است که نویسندگان این مطالعه دریافتند 
که حتى با در نظر گرفتن این امر مى توان از این معیار ناقص براى رمزگشایى افکار 

افراد استفاده کرد، اگرچه نمى توان افکار را کلمه به کلمه ترجمه کرد.
الکساندر هاث(Alexander Huth)، نویسنده ارشد این مطالعه و عصب شناس 
دانشگاه تگزاس در آستین، مى گوید: اگر 20 سال پیش از هر عصب شناس شناختى 

در جهان مى پرسیدید که آیا این کار شدنى است، آنها به شما مى خندیدند.
در این مطالعــه جدید، که هنوز در حالت پیش چاپ قرار دارد و توســط ســایر 
محققان مورد بررسى قرار نگرفته، این گروه مغز یک زن و دو مرد 20 تا 30 ساله 
را اسکن کردند. هر یک از شرکت کنندگان در مجموع 16 ساعت به پادکست ها 
و برنامه هاى رادیویى مختلف در حالى که در دســتگاه اسکن مغز قرار داشتند، 
گوش دادند. محققان سپس این اسکن ها را به یک الگوریتم رایانه اى که آن را 
«رمزگشا»(decoder) نامیده اند، منتقل کردند تا الگوهاى موجود در صدا را با 

الگوهاى فعالیت مغزى ضبط شده مقایسه کند.
هاث مى گوید که این الگوریتم پس از آن، توانســت با بررسى یک اف ام آرآى، 
داستانى براساس محتواى آن تولید کند. داستانى که با طرح اصلى پادکست یا 
نمایش رادیویى که فرد به آن گوش داده بود به نوع بسیار خوبى مطابقت داشت. 
به عبارت دیگر، «رمزگشا» مى تواند استنباط کند که هر شرکت کننده بر اساس 
فعالیت مغزش به چه داستانى گوش کرده است. گفتنى است که این الگوریتم 
چندین اشتباه مانند تغییر ضمایر شخصیت ها و اســتفاده نادرست از اول و سوم 
شخص نیز مرتکب شد. هاث مى گوید: این الگوریتم به دقت مى داند چه اتفاقى 
در حال رخ دادن است، اما اینکه چه کسى آن کارها را انجام مى دهد را نمى تواند 

تشخیص دهد.

خواندن ذهن افراد ممکن شد!

ضبط ویدیوهاى حرفه اى با استفاده از گوشى همراه

ر ی ی و ى ن ر
را به حداقل برسانید، یا نرخ نمونه، نرخ
را افزایش دهید تا ضبط نهایى خود را

ه ضبط صدا و ویرایشگر صوتى (فقط 
Voice Rec به شــما کنترل زیادى 

دهد، اما استفاده از آن ساده است و کار 
ط هاى متعدد انجام مى دهد. این برنامه 

راى شما رونویسى مى کند.
از کامل ترین راه Titanium یکــى

رائه مى دهد. روى دکمه منو (سه 
ـت ضربه بزنید و به تنظیمات 
د نرخ نمونه، نرخ بیت و بهره
 بیشــترى را براى صداى

Recforg (فقط اندروید) 

بکیب  تنظیمات خودکار تر
 برنامه، مى توانید با ضربه 
ـه خط) در باال سمت چپ 

فرمت ضبــط و نرخ بیت را 

ان مىدهد تصمیم بگیرید که آیا 
میکروفون هاى تلفنى که دارید یا تنها 
ن برنامه به تنهایى مى تواند تنظیمات 

ر کنترل کند. با این حال اگر نسخه 
ى توانید کلیپ هاى 

بط کنید، براى 
الش کنید.

و ى ی ب ر ونجه رو ی لی ب ب ی
میکروفونشاتگان نامیده مى شود. شما مى توانید 

میکروفون را به سمت منبع صوتى 
بگیریــد. بــراى 

ضبــط 

ون رو ی رین به ری ى ب ی ه ر
این صورت سه پایه هاى قابل حمل مى توانند  غیر را بخرید در
تلفن شما را در میدان ثابت نگه دارند و هر نوع شىء خانگى 
یا خریدارى شده که مانع برخورد باد با میکروفون شود، 

کمک خواهد کرد.

بباز
بر خالف تصور بســیارى 
والدیــن، بــازى هــاى 
ویدیویــى مىتوانند برخى

توانایى هاى ادراکى کودکان 
را تقویت کننــد. این نتیجه گیرى

با پژوهشى گســترده بر روى بیش از 
2000 کودك حاصل شد.

بســیارى از والدیــن دائما نگران اثــرات مخرب 
بازى هاى ویدیویى روى کودکان خود هســتند و 
اختالالت زیادى از به خطر افتادن سالمت روانى 

گرفته تا مشـ
ویدیویى مرت
علیرغماینا
ویدیویى مى
ا بادر چارانى،
پیش در تحق
بررسى تاثیر
دکتر چارانى
ویدیویى با اف
آمارى، خصو
استناد نیستند
در برنامه توس
این کشور تد
در این تست
نه و ده ساله

پینگ یک پیام تشخیصدهد.

ى وارد بازار خواهد شد. 
،Isocell HPX ،همX

1,4/1 اینچــى و 
رونى دارد. یعنى 
صد کوچک تر 

HP۱ســلى
۱۲ پرو

ستفاده 

هســتیم. بنابرایــن
تصاویــر فو

شــرایط نورى
نداشته باشید.
امیدوار بود که ر

پرو پالس در قیاس
اج30 اولتــرا، پــر
بهترى داشــته با

بهترى بدهد.

ه داده  اند که 
واند به آرامى 

ردى هاروارد با 
ماشینى، رباتى 
چنگک هاى 

مى اشیا
ققان

ته 
 به 

بات 
یادى به 
که در آن 

دارد مى تواند
و اشــیا را به
مجموعه رشت
اجسام سنگی
مى کند.
به دور اشی
بلند م
«کی
فارغ
S Sدر

مطالعا
با اشیا انج
ربات هایى نرم با ک
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ویتامین C و آنتى اکســیدان فراوان در انار مى تواند جلوى فرآیند 
اکسید شــدن چربى ها به خصوص کلســترول در دیواره عروق را 

گرفته و از آســیب دیدن دیواره رگ ها، که آغازگــر بیمارى تصلب 
شرایین، باال رفتن فشــارخون و شــروع بیمارى هاى قلبى عروقى 

هستند، جلوگیرى کند.
انار، یکى از میوه هاى پر خاصیت در روز هاى سرد سال است که خوردن 

آن به همگان توصیه مى شود.
دانه هاى ســرخ رنگ انار داراى خواص زیادى هستند که پزشکان توصیه 

مى کنند خوردن این میوه را از دست ندهید.
میوه انار حــاوى مقادیر زیــادى ویتامین C اســت. مواد آنتى اکســیدان و 

ویتامین هاى انار باعث خنثى شــدن رادیکال هاى آزاد در بدن مى شــود که از 
عوامل اصلى اکسیداســیون سلولى، ایجاد ســرطان و پیرى است و این خواص 

انار براى کبد چرب نیز مفید است و مى تواند موجب بهبود این بیمارى نیز بشود.
از ســوى دیگر، وجود آنتى اکســیدان و ویتامیــن C در انار مى توانــد به کاهش 
واکنش هــاى التهابــى در بــدن و کاهــش خطــر ابتالء بــه عفونت هــا کمک

 کند.
وجود ویتامین C و آنتى اکســیدان فراوان در انار مى تواند جلوى فرآیند اکســید شدن 

چربى ها به خصوص کلســترول در دیواره عروق را گرفته و از آسیب دیدن دیواره رگ ها، 
که آغازگر بیمارى تصلب شرایین، باال رفتن فشارخون و شروع بیمارى هاى قلبى عروقى 

هستند، جلوگیرى کند.
از سوى دیگر، نسبت پتاسیم به سدیم در انار بسیار باال است که باعث مى شود سدیم از کلیه ها 

دفع شود و فشارخون کاهش یابد.
این میوه با داشتن آنتى اکسیدان هاى فراوان به سالمت ریه نیز کمک مى کند و با حفظ سالمت 

دستگاه قلبى عروقى به شکل غیرمستقیم در سالمت دستگاه تنفس نیز نقش دارد.
تحقیقات اولیه نشان داده اند که نوشــیدن روزانه آب انار تازه مى تواند وضعیت قند افراد دیابتى را 

بهبود بخشد.
خواص ضدالتهاب انار مى تواند، با کاهش التهاب در مفاصل، در کاهش مشــکالت و عالئم بیمارى 

مبتالیان به آرتروز و رماتیسم مفصلى کمک کند.
انار منبع غنى از ویتامین C است که تحقیقات ثابت کرده است در درمان پوست هاى کدر و خشک مؤثر 

است.

در عصر حاضر به علت سبک زندگى نامناسب، میزان ابتال به 
چاقى در جوامع رو به افزایش است.

در عصر حاضر به علت سبک زندگى نامناسب و عادت هاى 
غذایى مردم در استفاده از غذا هاى پرچرب با کالرى باال، نرخ 
چاقى در کشــور هاى صنعتى رو به افزایش است؛ از این رو 
بسیارى از افراد به دنبال رسیدن به وزن ایده آل خود از طریق 

مصرف برخى مواد غذایى هستند.
در سال هاى اخیر قهوه به یکى از محبوب ترین و متداول ترین 
نوشیدنى ها تبدیل شده اســت، اما آیا قهوه مى تواند باعث 

کاهش وزن و الغرى شود؟
براى رسیدن به پاسخ به این سؤال ابتدا باید بدانیم که مهم ترین 
نکته در رسیدن به تناسب اندام و وزن ایده آل، پیروى از یک 
رژیم غذایى متعادل، متناسب و بر اساس کالرى روزانه مورد 
نیازتان اســت و صرف مصرف یک ماده نمى تواند متضمن 
کاهش وزن شما باشد، اما مصرف برخى مواد غذایى مى تواند 

در کنار افرایش فعالیت بدنى، باعث الغرى شود.
کافئین قهوه باعث کاهش وزن مى شود

قهوه یکى از این مواد است که اثرات آن بر الغرى مورد بررسى 

قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان داده که مصرف قهوه 
موجب کاهش وزن و بهبود عالئــم مربوط به دیابت نوع دو 
مى شود. آثار مفید قهوه از طریق مهمترین و فعالترین ترکیب 

آلکالوئیدى آن یعنى کافئین اعمال مى شود.
نتایج یک تحقیق در سال 98 نشان داد که مصرف کافئین 
موجب افزایش انرژى مصرفى در سوخت و ساز مى شود که 
با توجه به مقدار مصرف کافئین این افزایش 7 تا 22 درصد 

گزارش شده است.

بهداشت و درمان، تغذیه سالم
تحقیقات ثابت کرده اند که کافئیــن موجود در قهوه موجب 
افزایش متابولیسم (سوخت و ســاز) مى شود. کافئین سبب 
تحریک آزادسازى اسیدچرب از بافت هاى چربى مى شود که 

خود براى کاهش وزن مفید است.

اسید کلروژنیک قهوه، عامل دیگرى براى 
کاهش وزن

اگرچه اعتقاد بر این است که علت کاهش وزن ناشى از نوشیدن 

قهوه عمدتا به دلیل محتواى کافئین آن است، اما محرك هاى 
دیگرى نیز در قهوه یافت مى شود که مى تواند بر متابولیسم 
انسان تاثیر بگذارد که شامل "تئوبرومین"، "تئوفیلین" و "اسید 

کلروژنیک" است.
اسید کلروژنیک موجود در قهوه مى تواند جذب کربوهیدرات 
رژیم را کاهش دهد. این ماده قادر به کاهش سطح قند خون و 

به طور بالقوه داراى اثرات ضد دیابت است.

مصرف چه میزان قهوه باعث کاهش وزن 
مى شود؟

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه هاروارد نشان داد که مصرف 
روزانه 4 فنجان قهوه بدون شکر مى تواند باعث کاهش چهار 

درصدى چربى بدن شود.

قهوه سبز باعث الغرى مى شود؟
قهوه سبز دانه هاى میوه قهوه هستند که مانند قهوه 
معمولى، بو داده نمى شوند. در یک مطالعه، موش ها را 

با عصاره قهوه سبز درمان کردند و دریافتند که وزن کل بدن و 

تجمع چربى به طور قابل توجهى کاهش مى یابد.
تحقیقاتى که تاکنون انجام شده نشــان داده که قهوه سبز 
داراى مقدار بیشترى اسید کلروژنیک است که ممکن است 
به الغر شدن شما کمک کند. در یک مطالعه، 50 نفر مبتال به 
سندرم متابولیک - مجموعه اى از عوامل خطر، از جمله فشار 
خون باال و قند خون، که خطر ابتال به دیابت و بیمارى قلبى را 
افزایش مى دهند - 400 میلى گرم عصاره دانه قهوه سبز بدون 
کافئین را دو بار در روز مصرف کردند. افرادى که این عصاره را 
مصرف کردند در مقایسه با گروه کنترل، بهبود قابل توجهى 

در قند خون ناشتا، فشار خون و کاهش چربى 
دور شکم داشتند.

فاطمه حاجى ولى زاده  گفت: به طور کلى در دنیا 
در افراد باالى 50 ســال، از هر سه زن یک نفر و 
از هر پنج مرد یک نفر به بیمارى پوکى استخوان 

مبتال است.
به گفته وى وقتى که بیمارى پوکى اســتخوان 
بر روى ســتون فقرات تاثیر مى گذارد؛ منجر به 
درد، کاهش وزن و ایجاد قوز در پشت خواهد شد.

 او گفت: درد و رنج ناشى از شکستگى ها زندگى 
افراد را تحت تاثیر قرار مى دهد و باعث کاهش 
فعالیت هاى روزمره و وابســتگى به سایرین مى 
شود که افسردگى یکى از شــایع ترین تاثیرات 

بیمارى پوکى استخوان است.
حاجى ولى زاده گفت: مطالعات نشان مى دهند 
که 33 درصد از بیمارانى که مبتال به شکستگى 

لگن ناشى از پوکى استخوان مى شوند؛ در طول 
یک ســال به طور کامل وابســته یا مقیم خانه 
سالمندان مى شوند و متاســفانه حدود 20 تا 24 
درصــد از این بیماران در همان ســال فوت مى 

کنند.
 او ادامــه داد: بیمارى پوکى اســتخوان عارضه 
اى است که در آن اســتخوان هاى افراد پوك، 
متخلخــل و ضعیف مى شــود و خطــر باالى 
شکســتگى هاى خود به خودى استخوان وجود 
دارد. پوکى اســتخوان نامرئى اســت و تا زمانى 
که یک استخوان نشــکند خود را نشان نداده و 

عالئمى از خود بروز نمى دهد.
او افزود: در یک فــرد مبتال به بیمــارى پوکى 
استخوان، ســقوط از یک ارتفاع کم یا چرخش 
و خم شــدن به ســمت راســت و چــپ باعث 
شکستگى اســتخوان ها خواهد شــد. بیشترین 
شکســتگى ها مربوط به پوکى اســتخوان در 
ناحیه هاى لگن، ستون مهره ها، مچ پا و قسمت 

باالى بازو است.

یک فــوق تخصص عفونــى اطفال عنــوان کرد: 
مبتالیان آنفلوآنزا مى توانند بین پنج تا شــش روز 

ناقل باشند.
دکتر جبار على صفایى با اشــاره به شیوع هر ساله 
آنفلوآنزا در فصل پاییز گفت: در دو ســال گذشته به 
دلیل شیوع کرونا و استفاده مردم از ماسک و رعایت 
فاصله اجتماعى، این بیمارى تا حدى کم رنگ شد، 
اما متاسفانه امسال به دلیل کاهش استفاده از ماسک 

مجددا شاهد شیوع این بیمارى هستیم.
وى افزود: هرساله نوعى از این ویروس شیوع مى یابد 

یک نوع واکسن براى مقابله با و براى همین هرسال 
آن ساخته مى شود و 
نیاز است که افراد و 
بویژه گــروه هاى 

در معرض خطر هرسال واکســن جدید آنفلوآنزا را 
تزریق کنند.

صفایى با بیان اینکه تشــخیص آنفلوآنزا از کرونا و 
سرماخوردگى کار دشوارى اســت گفت: با توجه به 
اینکه سویه اخیر کرونا –امیکرون- شباهت بسیارى 
با عالئم سرماخوردگى و آنفلوآنزا دارد، تفریق این سه 
کار بسیار دشوارى است اما با مشاهده برخى عالئم 
مى توان تا حدى متوجه شد که فرد به کدامیک مبتال 

شده است.
وى افزود: چند عالمت عمدتا در مبتالیان آنفلوآنزا 
مشــاهده مى شــود که در مبتالیــان امیکرون و 
سرماخوردگى به ندرت آن را مشاهده مى کنیم که از 
جمله آن تب باال، کوفتگى بدن و درد عضالت بویژه 

در ساق پا است.
وى افزود: همچنین عالئمى مانند بدحالى و سردرد در 

مبتالیان آنفلوآنزا بیشتر مشاهده مى شود.
این فوق تخصص عفونى اطفال خاطرنشــان کرد: 
با توجه به سختى تشخیص کرونا، سرماخوردگى و 
آنفلوآنزا از یکدیگر توصیه مى شود افراد در صورت 
مشاهده هر نوع عالئم مشابه سرماخوردگى حتما به 

پزشک مراجعه کرده و حتما در محیط منزل از ماسک 
استفاده کنند.

صفایى در خصوص میزان ســرایت آنفلوآنزا گفت: 
خوشــبختانه آنفلوآنزا نســبت به امیکرون از قدرت 
سرایت پایینى برخوردار است، بنابراین نیاز چندانى به 
قرنطینه نیست اما افراد باید در محیط خانه از ماسک 
اســتفاده کرده و فاصله الزم را با اعضــاى خانواده 

داشته باشند.
وى افزود: شــدت عالئــم آنفلوآنزا بطــور معمول 
بین پنج تا شش روز اســت و ویروس آنفلوآنزا طى 
این مدت مى توانــد به دیگران ســرایت پیدا کند، 
بنابراین افراد مبتال باید طى این مدت حتما از ماسک 
اســتفاده کرده و فاصله اجتماعى با دیگران را حفظ 

کنند.
صفایى با تاکید بر لزوم تزریق واکسن آنفلوآنزا بویژه 
براى گروه هــاى در معرض خطر گفــت: از جمله

 گروه هاى در معرض خطر ایــن بیمارى میتوان به 
کودکان زیر شش سال، ســالمندان باالى 65 سال، 
زنان باردار، مبتالیان بیمارى هاى زمینه اى و افرادى 

که نقص سیستم ایمنى دارند اشاره کرد.

مبتالیان به آنفلوآنزا تا چند روز ناقل هستند؟

به تنهایى باعث کاهش وزن مى شود

از هر 3 زن و هر 5 مرد در جهان 
یک نفر مبتال به پوکى استخوان است

   فواید خنده براى سالمتى

4444 سال نوزدهم

اجتماعى، همکارى و عالمت پذیرش اجتماعى است.
 خنده تنش زدا: این نوع خنده، احســاس ناراحتى و استرس را از 
افرادى که در محیط هســتند، دور مى کند. مثال، وقتى افراد به یک 
شوخى نامناسب مى خندند، مى خواهند نشان دهند که هیچ توهینى 
صورت نگرفته اســت و تعامالت اجتماعى به آرامى در جریان است. 
همچنین این نوع خنده نشــان مى دهد که خندیــدن به موضوعى 
نه چندان مطلوب اشکالى ندارد و محیط در وضعیت تهدیدکننده اى 

قرار ندارد.
 خنده با قدرت: این نوع خنده، نشان از برترى دارد. افراد با این نوع 
خنده در روابط اجتماعى شان مى خواهند نشان دهند که از افراد حاضر 
در محیط برتر و قدرتمندتر هستند. روساى هر مجموعه کارى در برابر 
کارمندان خود معموال از این نوع خنده استفاده مى کنند تا قدرت کمتر 

کارمندان را به رخ آنها بکشند.

انواع خنده از نظر صدا و آوا
خنده از نظر گام صدا، روش هاى تولید و جلوه هاى بیانى هم، تفاوت  
و ناهمگنى بسیارى دارد. البته تحقیق درخصوص تفاوت هاى صوتى 
خنده محدود است. اما در یک بررسى، محققان خنده را واکه محور یا 
اصطکاکى مى دانند. واکه یا مصوت همان حرف صدادارست. در خنده 
واکه محور، خنده معموال طوالنى تر است و ویژگى هایى شبیه آواز دارد. 
این نوع خنده معموال با آواهایى چون «هاها/هى هى/هوهو» شروع 
مى شــود. از طرف دیگر، خنده هاى اصطکاکى، شامل آواهایى است 

که از گلو خارج مى شوند و شبیه حروف بى صدا و البته غرغر هستند.
بنابه اعتقاد برخى از کارشناســان، صدا و آواهاى خنده هاى مختلف، 
واکنش هاى عاطفــى متفاوتى ایجاد کرده و بــه رفتارهاى دیگران 
شکل داده و آنها را هدایت مى کنند. خنده هاى واکه محور از خنده هاى 
اصطکاکى، مثبت تر به نظر مى آینــد. در واقع آواهاى مصوت 
(صدادار) خنده هاى واکه محور موجب احساساتى مطلوب 
و خوشایند و آرام (حسى مثبت) در شنونده مى شوند و 
اضطراب و شرمندگى که احساساتى منفى هستند را 

از فرد دور مى کنند.

خنده از نظر تفاوت هاى جنسیتى
محققان دانشگاه ویسکانســین، تفاوت هاى جنسیتى 
خنده را بررســى کردند. آنها در این بررسى دریافتند، صداى 
خنده عالوه بر دودیسى جنسى، تحت تاثیر توقعات اجتماعى هم قرار 
دارد. منظور از دودیسى جنســى، تفاوت هاى ظاهرى دو جنس زن و 

خنده فواید متعددى از جمله، کاهش فشــار خون، اکسیژن رسانى به 
بدن، سوخت کالرى، افزایش سیســتم ایمنى بدن، کاهش استرس 
و کلســترول بد خون، باال بردن خالقیت و تولید هورمون اندورفین 
(مربوط به حال خــوش) دارد. عالوه بر این موارد، خنــده در روابط 
اجتماعى ما انســان ها هم بسیار موثر اســت و با خنده هاى مختلف 

مى توان تا حدى به افکار یکدیگر پى ببریم.
به طور کلى خنده هاى گوناگونى وجود دارد کــه از نظر فرم، گام 
صدا، روش تولید خنده و جلوه هاى بیانى، تفاوت هاى بســیارى 
با یکدیگر دارند. برخى از خنده هــا دل آدم را گرم مى کنند، اما 
تن و لحن برخى از خنده ها به نظر بدجنس مى آیند و دیگران 
را مى ترســانند. بیش از 95درصد از مکالمات ما انســان ها 
حاوى انواع خنده اســت. مردم به دالیل مختلفى همچون 
نشــان دادن شــادى و موافقت یا صمیمیت با دیگران 
مى خندند. درضمن خنده مى تواند نشــان دهنده قصد و 
نیت کسى باشــد. البته خنده با وجود ماهیت همیشه 
در دســترس بودنش، به راحتى قابل توضیح نیست. 
با اینحال محققان به نکات جالبــى در مورد انواع 

خنده پى برده اند.

انواع خنده از نظر فرم
اگرچــه انــواع خنــده را مى تــوان در 
طبقه بندى هاى متفاوتى قرار داد، بنابر نظر 
برخى از محققان، انواع خنده را مى توان در 
ســه فرم کلى پیونددهنده، تنش زدا یا با 

قدرت طبقه بندى کرد:
خنده یونددهنده: این نوع خنده 

بیانگر شادى، پیوند 

مرد است.
خنده زنانه معموال طوالنى تر از خنده 

مردانه اســت و همچنین گامى بلندتر اما 
صدایى کوتاه تــر دارد. این مطالعه نشــان داده، از 

آنجایى که از زنان انتظار مى رود در روابط اجتماعى و گفتگوهایشان 
خوددارتر باشند، بنابراین فقط زمانى که کنترل خود را از دست مى دهند 
با صداى بلند و طوالنى تر مى خندند. اما مردها در این خصوص مشکلى 

ندارند و هرقدر که بخواهند مى توانند آزادانه و با صداى بلند بخندند.
هرقدر خنده زنان آرام تر باشد، خنده شــان دوستانه تر تلقى مى شود. 
خنده هاى بلند نوع پیونددهنده در مردها هم مطلوب و غیرتهدیدکننده 
به نظر مى رســند. همچنین خنده هایى که از نــوع غالب و با قدرت 

هستند، معموال طوالنى تر از خنده هاى دیگرند.

ویژگى هاى خنده هاى گوناگون
عالوه بر توضیح انواع خنده ها بر اساس فرم و شکل و آوا، خنده هاى 

مختلف را مى توان بنابر ویژگى هاى خاص خود هم دسته بندى کرد:

خنده هاى صادقانه
این نوع خنده ها معموال طبیعى و ناگهانى رخ مى دهند و هدف خاصى 

پشت آن قرار نگرفته است و معموال نشان از شادى عمیق فرد دارد.

خنده هاى جعلى
این نوع خنده ها معموال با قصد و منظورى صورت مى گیرد و هدفى 
پشت آن است. این خنده برخالف خنده صادقانه برخاسته از تحریک 
احساسات نیست و فرد به دلیلى که الزاما بدخواهانه نیست، این نوع 

خنده را بر لب مى آورد.

خنده اجتماعى
هدف از این نوع خنده، ارتباط با دیگران اســت و در میان دوستان یا 
محیط هاى حرفه اى رخ مى دهد. اگرچــه این نوع خنده معموال کلى 
است و نمى توان آن را صادقانه دانست، اما هدفى براى برقرارى پیوند 
با دیگران، داشــتن ظاهرى مهربان و تایید دیگران دارد و مى خواهد 
به دیگران احساس خوبى بدهد. درســت مانند زمانى که رئیس تان 
لطیفه اى تعریف مى کند و شــما با وجود اینکه آن لطیفه را دوســت 

ندارید، به آن مى خندید.

خنده بیجا
خنده بیجا و بى موقع ممکن اســت صادقانه باشد اما در 
زمانــى رخ مى دهد که کامال بى موقع اســت. این نوع 

خنده موجب ناراحتى و آزردگى اطرافیان مى شود.

خنده عصبى
خنده عصبى هم واقعى است اما با احساســات خوشایندى همراه 
نیســت. این نوع خنده، وقتى مغز به آن نیاز دارد، رخ مى دهد. در واقع 
وقتى فرد در شرایط کامال نامناسب و پرتنش قرار مى گیرد، مغز احساس 
مى کند باید از خود مراقبت کرده و از مقدار استرس بکاهد. به همین دلیل 
این نوع خنده رخ مى دهد. بنابراین مى توان خنده عصبى را نوعى ترفند 
تدافعى مغز در برابر موضوعات اضطراب آور دانست و فرد بدون اینکه 

متوجه باشد با این نوع خنده از میزان استرس خود مى کاهد.

خنده تحقیرآمیز
وقتى کســى قصد دارد دیگرى را تمســخر و تحقیر کند، از این نوع 
خنده اســتفاده مى کند. در واقع در این حالت، خنــده به ابزارى براى 
تحقیر کردن دیگران تبدیل مى شود. در این حالت فردى که اینگونه 
مى خواهد قصد دارد دیگرى را آزار دهد و فردى که او را به باد تمسخر 

گرفته اند، تجربه اى دردناکى حس مى کند.

خنده طعنه آمیز
این خنده، نوعى خنده کاذب اســت که براى سرزنش کردن دیگران 
استفاده مى شود و معموال در بافت اجتماعى رخ مى دهد. در واقع هدف 
فرد از این نوع خنده، هر چیزى اســت غیر از خندیدن. این نوع خنده، 
شکلى بسیار قوى از ارتباط غیرکالمى است و قصد دارد وجود مشکلى 

را به دیگران نشان دهد.

خنده ناشى از غلغلک
این خنده، تنها خنده اى اســت که 
نوعى واکنش فیزیکى به حساب 
مى آید و عصب شناختى نیست. 
تحریــک برخــى از مناطق 
پوست موجب خنده مى شود 
که البته خنده چندان خوشایندى 

هم نیست.

سالمت خود را با 
خوردن انار گارانتى کنید

؟قهــوه

 مصرف 
ش چهار 

ه
 را 

کل بدن و 

ىىىىىىىربى درقند خونناشتا، فشار خونو کاهش چ
دور شکم داشتند.

ى وع روس نو ز ى و ر زو وى
لللللللسالسال ررن هر ییک نووع واکسن براى مقابله با و براى همی

آآآننآآآآآآآآنآآآآآنآآنآنآنآنآنآنآآنآنآنن ساخته مى شود و 
نیاز است که افراد و 
بویژه گــروه هاى 

چ زو وى
مشــاهده مى
سرماخوردگىب
جمله آن تب باال
در ساق پا است.
وى افزود: همچ
مبتالیان آنفلوآن

این فوق تخصص
با توجه به سخت
آنفلوآنزا از یکد
مشاهده هر نوع

نتایج یک بررسى نشــان مى دهد: مصرف ویتامین 
B۱ ممکن اســت احتمال ســردردهاى میگرنى را 

کاهش دهد.
ســردردهاى میگرنى مى تواند دردناك و کنترل آن 
دشوار باشد همچنین ممکن اســت عالئم و زمان 

شروع آن براى هر فرد متفاوت باشد.
کارشناسان هنوز در تالش هستند تا به این موضوع 
پى برند که چرا سردردهاى میگرنى اتفاق مى افتد و 
افراد چه اقدامات پیشگیرانه اى مى توانند انجام دهند.

نتایــج مطالعه اى که اخیرا منتشــر شــده حاکى از 

آن اســت که مصرف ویتامین B۱ ممکن اســت به 
پیشگیرى از میگرن در برخى افراد کمک کند.

میگــرن یک بیمــارى عصبى اســت کــه باعث 
سردردهاى شدید مى شــود و معموال یک ناحیه از 
سر درگیر مى شود. درد ناشى از میگرن مى تواند شدید 
باشد و گاهى اوقات افراد ممکن است عالئم دیگرى 
مانند تهوع یا استفراغ را نیز تجربه کنند. سردردهاى 
میگرنى مى تواند با محرك هاى خاصى مانند استرس 

یا تغییرات هورمونى مرتبط باشد.
رژیــم غذایــى یکــى از عواملــى که مــى تواند 
بر ســردردهاى میگرنى تاثیر بگــذارد. با این حال 
کارشناسان هنوز در حال بررسى جزئیات اثربخشى 
رژیم غذایى هستند. محرك هاى غذایى یا اقدامات 

پیشگیرانه مى تواند براى هر فرد متفاوت باشد.
دکتر کلیفورد سگیل - متخصص مغز و اعصاب - از 
ایالت کالیفرنیا به چند نمونه از این موارد اشاره کرده 
اســت: محرك هاى غذایى در بروز میگرن متداول 
هستند. مصرف پنیر و کافئین مى تواند باعث سردرد 
میگرنى شــود. از بیمارانى که براى اولین بار به من 
مراجعه مى کنند، مى خواهم که یک دفترچه داشته 

باشند تا ببینند آیا دارویى وجود دارد که باعث ایجاد 
سردرد  شود یا خیر؟ کافئین مى تواند هم باعث سردرد 
شود و هم به تســکین آن کمک  کند بنابراین تعمیم 
اینکه چنین چیزى باعث ســردرد مى شود یا به آن 

کمک مى کند، سخت است.
افرادى که ســردرد میگرنى را تجربه مى کنند الزم 
است با پزشکان و سایر متخصصان براى شناسایى 

محرك هاى سردرد مشورت کنند.
در این بررسى جدید محققان به مطالعه ارتباط بین دو 
ویتامین B یعنى تیامین (ویتامین B۱) و ریبوفالوین 
(ویتامین B۲) و تجربه بروز ســردردهاى شــدید یا 
میگرن پرداختند. آنان داده هاى شــرکت کنندگان 
در نظرسنجى ملى سالمت و تغذیه در آمریکا از سال 

1999 تا 2004 را مورد بررسى قرار دادند.
 محققان آمریکایى در بررســى خود دریافتند وجود 
مقادیر باالتر تیامین در رژیم غذایى با کاهش احتمال 
بروز میگرن مرتبط اســت. این موضوع به طور ویژه 
در میان شــرکت کنندگان زن صحیح بود. هرچند 
ایــن تاثیرگذارى در مــورد ریبوفالوین مشــاهده

 نشد.

کاهش سردردهاى میگرنى با مصرف این ویتامین

س بر
کار
رژی
پیش
دکت

ایالت
اسـ
هس
میگ
مرا
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1. راى شماره 140160302026006748 مورخ 1401/05/12 مالکیت آقاى/ خانم بتول 
موذنى آفارانى به شناسنامه شماره 42 کدملى 1290186987 صادره اصفهان فرزند رحیم 
به ششدانگ یک باب ساختمان پالك شماره از 13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان به مساحت 219,54 مترمربع پالك شماره فرعى از 13900 
اصلى واقع در اصبه به موجب سند انتقال 94599 مورخ 99/10/13 دفترخانه 108 به نامش 

در جریان ثبت مى باشد. 
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 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/07 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/08/22 - م الف: 1400801 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى8/130

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602008002501 - تاریخ ارســال نامه: 1401/08/03 - نظر به اینکه سند 
مالکیت نســبت به تمامیت ششــدانگ پالك ثبتى 1813 فرعى از 76 اصلــى واقع در بخش یک 
ثبتى شهرضا ثبت دفتر امالك شماره 275 صفحه 457 و شــماره ثبت 41468 بنام شرکت طرح و 
صنعت اسپادانا ثبت و سند صادر گردیده است. هم اکنون آقاى: امید پوالدوند نماینده شرکت با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008011256 مورخ 1401/07/30 به انضمام دوبرگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شــماره 25619 مورخ 1401/07/30 توسط دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 5 شهرضا گواهى امضاء گردیده اســت مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجایى 
سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شــود که هر کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشــد، از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/08/07 
- م الــف:1401280- مدیــر واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک شــهرضا – مرتضى قدیــرى از طرف

 محمدحسن صمصامى8/132

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

آگهى اصالحى
1. باتوجه به اینکه در اجراى راى شــماره 140160302026002389 مورخ 1401/02/08 مساحت 
به اشتباه قید گردیده اســت هم اکنون در راى اصالحى شــماره 140160302026009784 مورخ 
1401/07/17 به شرح زیر اصالح مى گردد. مساحت ملک به پالك 15029,18 مالکیت آقاى حمید 

سروش 81,32 صحیح مى باشد. 
2. باتوجه به اینکه در اجراى راى شــماره 140160302026002390 مورخ 1401/02/08 مساحت 
به اشتباه قید گردیده اســت هم اکنون در راى اصالحى شــماره 140160302026009784 مورخ 
1401/07/17 به شــرح زیر اصالح مى گردد. مســاحت ملک به پالك 15029,18 مالکیت آقاى 
حمید سروش 81,32 صحیح مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/08/07 – تاریخ انتشار  نوبت 
دوم:1401/08/22 - م الــف: 1401307 - رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان – 

موسوى/8/133
اخطاریه

بدینوسیله به وراث مرحوم محمد رهیده زارع فرزند مرحوم حسن به شماره شناسنامه 6586 که عبارتند 
از خانم ها و آقایان مهرى، گوهر، حسن، حسین، على فرزندان مرحوم همگى رهیده و وراث شادروان 
تاج جوئیان آرانى به شماره شناسنامه 6835 که عبارتند از آقایان على اکبر، محمد و خانم محترم برادران 

و خواهر مرحومه همگى جوئیان آرانى اخطار مى گردد نظر به اینکه آقاى عزیزاله رهیده شــریک 
شما در ششدانگ دکان به شماره پالك ثبتى 2246 اصلى واقع در اماکن آران بخش سه حوزه ثبتى 
آران و بیدگل به استناد ماده 3 آئین نامه افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 1357 تقاضاى 
افراز پالك مشاعى فوق را نموده است و تصمیم عدم افراز به شماره 2462 مورخه 1401/07/10 
نسبت به پالك مذکور بدین شرح ذیل صادر گردیده: باتوجه به صورت جلسه عدم افرازى به شماره 
2462 مورخه 1401/07/07 و به اســتناد بند 383 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى، ماده 154 قانون 
ثبت و ماده 101 قانون شهردارى ها در خصوص نقشه افرازى از شهردارى اران و بیدگل استعالم 
گردیده است منتها شهردارى اران و بیدگل به موجب نامه شماره 1/3391 مورخه 1401/06/31 با 
افراز سهم مشاعى متقاضى افراز موافقت ننموده و اعالم نموده که از نظر این شهردارى افراز ملک 
فوق امکان پذیر نمى باشد و خالف ضوابط مى باشد. لذا با توجه به صورتجلسه عدم افرازى و عدم 
موافقت شــهردارى، تصمیم به عدم افراز پالك مذکور گرفته مى شود.این تصمیم مطابق ماده 6 
آیین نامه قانون فوق و آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى با توجه به اینکه متقاضى اعالم نموده که 
به کلیه مالکین مشاعى دسترسى ندارد فقط یک نوبت از طریق نشر آگهى به خواندگان فوق الذکر 
ابالغ مى گردد تا چنانچه اعتراضى داشته باشــند ظرف مهلت قانونى (ده روز از تاریخ نشر آگهى) 
وفق مقررات ماده 2 قانون افراز اعتراض خود را کتبا به دادگســترى محترم آران و بیدگل تسلیم 
نمایند. تاریخ انتشــار:1401/08/07 – م الف: 1401508 - حامد فکریان - مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک آران و بیدگل/8/135

استاندار اصفهان گفت: اصفهان در حوزه صنعت و اقتصاد 
متفاوت از سایر استان ها عمل کرده است اما ظرفیت هاى 
حمایتى صنعت در این استان کمتر مورد توجه است. سیدرضا 
مرتضوى اضافه کرد: با تالش هاى شــوراى هماهنگى 
بانک ها، نسبت منابع به مصارف استان کاهش قابل توجهى 
داشته و اصفهان داراى کمترین میزان مصارف تسهیالت 
نسبت به سایر استان ها است. اســتاندار اصفهان در ادامه 
تصریح کرد: در تسهیالت سفر رئیس جمهور به اصفهان 
فرایندى طى شــد و توافقنامه با مدیران عامل بانک ها در 
تهران امضا شد. اکنون این افراد مجدداً تقاضاى هماهنگى 
توافقات استانى با تهران را دارند که روند پرداخت تسهیالت 

را مختل کرده اســت. وى افزود: سیاست هاى بانک ها در 
تهران به نحوى در استان اجرایى مى شود که ناچار به انجام 
جراحى هایى در ساختار بانک هاى استان شده ایم. مرتضوى 
با اشاره به دستور مقام معظم رهبرى نسبت به فروش منابع 
ملکى بانک ها، گفت: پس از این دستور فروش منابع ملکى 
به جاى تهران از شهرســتان هاى کوچک شــروع شده و 
نارضایتى مردم در نبود امکان خدمت رسانى بانک ها شده 
است. وى ادامه داد: برخى طرح هایى که از تهران به استان 
ابالغ مى شود غیر کارشناسى است و در این راستا الزم است 
کنترل بیشترى بر این ابالغ ها ایجاد شــده تا استان ها با 

مشکل مواجه نشوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان با اشــاره 
به رشــد 80 درصدى در ورودى پرونده هاى قاچاق به 
استان، گفت: در شش ماهه اول سال 1400 ورودى هاى 
قاچاق به استان اصفهان نزدیک به دو هزار پرونده بود در 
حالى که در شش ماه اول امسال 3700 پرونده داشتیم. 
على اکبر مختارى اظهار داشت:  میزان حجم ورود قاچاق 
به اســتان و از طرف دیگر تالش نیروى انتظامى براى 
کشــفیات افزایش قابل توجهى پیدا کرده است. وى با 
اشاره به رشد 80 درصدى در ورودى پرونده هاى قاچاق به 
استان، افزود: در شش ماهه اول سال 1400 ورودى هاى 
قاچاق به استان اصفهان نزدیک به دو هزار پرونده بود در 

حالى که در شش ماه اول امسال 3700 پرونده داشتیم.
 مختارى خاطرنشان کرد: میزان ارزش ریالى پرونده هاى 
قاچاق و میزان محکومیتى که براى متهمین صادر کردیم 
در سال 1400، حدود 30 میلیارد تومان بود ولى امسال 
در حوزه قاچاق نزدیک بــه 700 میلیارد تومان متهمین 

محکوم شدند.
مدیرکل تعزیــرات حکومتى اســتان اصفهان تصریح 
کرد:در حوزه احتکار رشد حدود 30  درصدى را در استان 
داشتیم و در حوزه کشفیات احتکار در سال 1400 نزدیک 
14 میلیارد و 600 میلیون تومــان کاالى احتکارى در 

سال 1400 بود.

اصفهان داراى کمترین میزان 
مصارف تسهیالت است

افزایش 80 درصدى میزان 
کشفیات قاچاق در اصفهان

ثبت تصویر پلنگ ایرانى
در خوروبیابانک

حضور پلنگ ایرانى در منطقه شکار ممنوع "کالته" 
شهرستان خوروبیابانک در شـرق استان اصفهان، 
براى نخسـتین بـار تصویربـردارى و ثبت شـد. در 
سالیان گذشته گزارش هایى مبنى بر حضور پلنگ 
در این منطقه دریافت شده بود که با تصویربردارى 
از این گونه در معرض انقراض، حضور پلنگ ایرانى 
در زیستگاه هاى منطقه شـکار ممنوع کالته ثبت 
شـد. منطقه شـکار ممنـوع کالته با وسـعت بیش 
از 133 هـزار هکتـار در شـمال شـرق شهرسـتان 
خور و بیابانک واقع شـده و اقلیم آن گرم و خشـک 
است؛ تپه هاى ماسه اى انبوه، طبیعت بکر و چشم 
اندازهاى زیباى کویرى و تنوع زیسـتى قابل توجه 

از ویژگى هاى این منطقه است.

بهره بردارى از کارگاه
در بنیاد تعاون زندان اصفهان

بـه گـزارش روابـط عمومـى بنیـاد تعـاون زندانیان 
اصفهـان، کارگاه هـاى بدلیجـات زیـورآالت در دو 
قسـمت جمعًا بـه متـراژ 500 مترمربـع و بکارگیرى 
50 نفرمددجـو در کارگاه هـاى زنـدان اصفهـان و 
زندان باز قلعه شـور به بهره بردارى رسید. در کارگاه 
اول، تولید النگـوى زنانه با دسـتگاه هـا و تجهیزات 
بـه روز انجـام مى گیـرد و در کارگاه دوم، انـواع 
گردنبند و دسـتبند و گوشواره توسـط زندانیان تولید

 مى گردد.

خبر

وزیر اقتصاد در شوراى هماهنگى بانک هاى استان 
اصفهان اظهار کرد: از ابتداى ســال جارى افزایش 
اختیارات بانک ها در اســتان ها، ابالغ شــد. بنده با 
افزایش اختیارات بانک هاى دولتى در حوزه کارمندان 
نیز هستم. اما باید توجه داشت اگر موافق اختیارات 

هستیم، همزمان نباید نظارت ها کاهش یابد.
سیداحســان خاندوزى اضافه کرد: به معاونت بانک 
و بیمــه وزارت اقتصاد فرصــت مى دهم ظرف 10 
روز بخشــنامه اى در حوزه افزایش اختیارات استانى 
بانک ها بــراى تصمیم گیرى درخصوص پرســنل 

تهیه کند.
خاندوزى اضافه کرد: اســتان اصفهــان یک نماد 
ارزشمند، چشم نواز و قابل احترام از صنعت و معدن 
است و باید سهم تســهیالت بانکى در آن به نحوى 

که تسهیالت، کارآمد و عادالنه باشد، افزایش یابد.
وى در خصوص تعطیلى برخى از شعب و باجه هاى 
بانکى در استان اصفهان گفت: نباید بدون هماهنگى 
این اقدامات انجام شده و مردم را به زحمت بیندازد. 
منابع بانکــى متعلق به مردم اســت و باید موجبات 

رضایتمندى آنان را فراهم کند.
سیدناصر موســوى الرگانى، نماینده فالورجان در 
مجلس هم در این نشســت اظهار کرد: از نظر جذب 
درآمد بانکى استان اصفهان در رتبه دوم کشور قرار 
گرفته است. در نشستى که با مدیران عامل بانک ها 

داشــتم مشخص شــد که بسیارى از ســپرده هاى 
اصفهانى ها در تهران است. وى افزود: فوالد مبارکه 
بیش از 200 هزار میلیارد تومان چرخش اعتبار دارد 
اما این مقدار براى اســتان اصفهان برآیند چندانى 

ندارد.
رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان گفت: با 
توجه به اینکه استان اصفهان پس از جدا شدن البرز 
از تهران، بزرگترین استان صنعتى کشور است، الزم 
است سرمایه هاى بیشترى در این استان هزینه شده 

و میزان تسهیالت پرداختى افزایش یابد.
علیرضا عرب ها، مدیــرکل اقتصاد و امــور دارایى 
استان اصفهان هم اظهار کرد: پرداخت تسهیالت به 
شرکت هایى که با وجود فعالیت در استان، منابع مالى 
خود را در بانک هاى خارج از اســتان سپرده گذارى 

مى کنند از جمله مشکالت استان اصفهان است.
وى گفت: با توجه به اینکه تصمیمات در سطح ملى 
گرفته مى شود با مشــکالت زیادى مواجه هستیم و 
الزم است اختیارات پرداخت تسهیالت، تمرکز زدایى 

شده و به استان ها واگذار شود.
وى افزود: هفت درصد از مجموع وصولى درآمد خزانه 
کشور مربوط به اســتان اصفهان بوده که در کشور 
رتبه دوم را دارد. اصفهان در جایگاه نوزدهم تحقق 
پیش بینى درآمدها قرار دارد. در 20 ســال گذشــته 
اصفهان به جز سال 1383 بعد از تهران در رتبه دوم 

کسب درآمد قرار داشته است.
مدیرکل اقتصاد و امور دارایى استان اصفهان گفت: 
اصفهان در سال 1400 جایگاه دوم از لحاظ کمترین 
بازگشت درآمد را داشته اســت . این استان اختالف 
بســیار زیادى میان درآمد و میــزان بهره بردارى از 

آن را دارد.
عرب ها اضافه کرد: با وجود درآمد بســیار اســتان، 
وصول درآمدها درصد بسیار کمى داشته است. این 
استان از نگاه برخوردارى که به آن وجود دارد آسیب 

بسیارى دیده است.
  امیررضا نقش، معــاون اســتاندار اصفهان هم در 
این جلسه گفت: از شــهریورماه 1400 نسبت منابع 
و مصارف شبکه بانکى کشــور به طور متوسط 81 
درصد بوده و استان اصفهان با 57/2 درصد نسبت به 
متوسط کشورى نیز درصد کمترى داشته است. این 
نسبت در شهریورماه 1401 به رقم 68/1 درصد رسید. 
مصارف استان اصفهان در این سال 61 درصد و منابع 

استان 35 درصد افزایش داشته است.
معاون اســتاندار اصفهان گفت: 53/8 درصد منابع 
بانکى کشــور در تهران متمرکز بوده، این در حالى 

است که فقط 5 2. درصد منابع کشــور در اصفهان 
متمرکز شــده و مقام دوم را در کشور دارد. فقط 4/3 
درصد تسهیالت کشور در اســتان اصفهان متمرکز 
شده است، این موضوع نشــان مى دهد تسهیالت 
اصفهــان کمتر از منابــع آن بــوده و در تهران این 
موضوع برعکس بوده و تســهیالت از منابع پیشى 

گرفته است.
نقش اضافه کــرد: اصفهان از لحاظ ســهم منابع و 
مصارف رتبه دوم کشــور و از لحاظ نسبت مصارف 
به منابع رتبه 26 را در کشور دارد. درحالى که استان 
تهران 22 درصــد تولید ناخالص داخلــى را به خود 
اختصاص داده 62 درصد تسهیالت را در اختیار دارد 
و استان اصفهان با وجود سهم 5/7 درصدى در تولید 

ناخالص ملى سهم 3/9درصدى از تسهیالت دارد.
وى تصریح کرد: نسبت مصارف به منابع شبکه بانکى 
استان از فروردین ماه 1400 تا شهریورماه 1401 روند 

افزایشى داشته اما سرعت آن بسیار کم بوده است.
نقش خاطرنشان کرد: نسبت مصارف به منابع بانک 
آینده در اســتان فقط پنج درصد و بانک ایران زمین 

فقط هفت درصد بوده است.

وزیر اقتصاد: 

شعب بانکى در اصفهان
مدیر پروژه چهارباغ عباسى از اجراى ســه پروژه عمرانى در گذر بدون هماهنگى تعطیل نشود

چهارباغ عباسى اصفهان خبر داد. محمد على سمیعى گفت: در حال 
حاضر سه پروژه عمرانى شامل زیرسازى کف خیابان شیخ بهایى، 
پروژه کف ســازى خیابان عالم آرا و پارك شــهید رجایى (پشت 
بدنه ضلع شرقى چهارباغ) توسط ســازمان نوسازى و بهسازى و 
مدیریت هاى مناطق یک و 3 در گذر چهارباغ در حال اجرا است. او 
درباره مشخصات این پروژه ها توضیح داد: پروژه خیابان شیخ بهایى 
60 متر طول و 17 متر عرض دارد و متراژ جدول آن 108 متر است. 
همچنین یک آب نما به طول 29 و عرض یــک متر در این پروژه 
احداث مى شــود که حوض آن به صورت مربع با طول و عرض دو 
متر در نظر گرفته شده است. مدیر پروژه چهارباغ عباسى خاطرنشان 
کرد: زیرسازى کف خیابان شیخ بهایى با استفاده از بتن و با قطر 10 

سانتى متر و بلوکاژ 20 سانتى متر براى نصب موانع انجام مى شود.
او با بیان اینکه پروژه کف سازى خیابان شهید عالم آرا به طول 210 
متر تا خیابان آیت ا... شمس آبادى انجام مى شود، تاکید کرد: براى 
این پروژه از سنگ مربعى 40 سانتى مترى با ضخامت 7 سانتى متر 
استفاده مى شود. سمیعى ادامه داد: براى کف سازى خیابان عالم آرا 
از بتن با ضخامت 20 سانتى متر و بلوکاژ 20 سانتى مترى استفاده 
مى شود و عالوه بر احداث ســه پل بتنى، زیباسازى مادى در قالب 
مرمت و سنگ انجام مى شود. همچنین براى حفظ ایمنى شهروندان، 
نرده گذارى مادى به طول 220 متر انجام مى شود. وى اعالم کرد: 
پروژه پارك شهید رجایى (پشت بدنه ضلع شرقى چهارباغ) به طول 
245 و عرض 7.12 متر شامل پیاده رو با عرض 60/1 متر، باغچه 
به عرض 92/1 متر و پیــاده رو با عرض 6/3 متر اســت که براى 
کف سازى این پروژه از بلوکاژ 20 سانتى مترى و  بتن با ضخامت 10 
سانتى متر استفاده خواهد شد. مدیر پروژه چهارباغ عباسى افزود: از 
دیگر مشخصات پروژه پارك شهید رجایى مى توان به اجراى 650 

مترمربع سنگ فرش و 100 مترمربع جدول گذارى اشاره کرد.

اجراى 3 پروژه عمرانى
در گذر چهارباغ  

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص پیشرو اسکان شباهنگ به شناسه ملى 14008687411 و به شــماره ثبت 63856 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/07/25 میالد امامى بشماره ملى 1160062749 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - عباس رحیمى بشماره ملى 1170612814 بسمت عضو 
اصلى هیئت مدیره - رضا شیر محمدى بشماره ملى 1171039336 بسمت مدیرعامل خارج از اعضا - مریم رحیمى بشماره ملى 1171064640 بسمت 
رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/01/15 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 امضاى مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1399372)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص مهندسان مشاور طرح وآسایش بنا به شناسه ملى 10260677007 و به شماره ثبت 49362 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آرزو فاخرى اقدم به شــماره ملى 0049154931 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، غالمحسین 
منوچهرى نائینى به شماره ملى 1287770657 به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل، حمیدرضا شیخ به شماره ملى 5779940126 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکى از اعضاى هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است.و ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1399370)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص مهندسان مشاور طرح وآسایش بنا به شناسه ملى 10260677007 و به شماره ثبت 49362 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آرزو فاخرى اقدم به شماره ملى 0049154931 ، غالمحسین منوچهرى نائینى 
به شماره ملى 1287770657 ، حمیدرضا شیخ به شماره ملى 5779940126 به عنوان اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
-جهانگیر هسراك به شماره ملى 4070920420 به سمت بازرس اصلى ، فاطمه کمالیان به شماره ملى 4072228109 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال 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 (1399369)

آگهى تغییرات
شرکت نمایندگى بیمه طلوع تدبیر دانا سهامى خاص به شماره ثبت 62993 و شناسه ملى 14008576443 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/07/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مریم ذوالفقارى1819511121 بســمت رئیس هیأت مدیره و شهرام مرتجى 1282687670 بسمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره و صفورا مرتجى1289765065 بسمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. ضمناً (مدیر 
عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ( متفقاً 
) با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل ( منفرداً ) و با مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1399366)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص انوار الحرمین نجف آباد به شناســه ملى 14002875210 و به 
شــماره ثبت 3295 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/06/31 و نامــه 1401/13/3216 مورخ 1401/7/12 ســازمان حج و زیارت 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد محمد ســال دورگرنجف آبادى به شماره ملى 1090959214 
و محمدعلى حیدرى به شماره ملى 1091001510 و حمید پوراسماعیلى نجف آبادى به 
شماره ملى 1091115982 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/31 
انتخاب گردیدند.ایران ایزدى به شــماره ملى 1092112766 به سمت بازرس اصلى و 
زهرا عیدى نجف آبادى به شماره ملى 1090990421 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1398923)

تاسیس
شرکت با مســئولیت محدود بازرگانى میالد جم سپاهان درتاریخ 1401/07/23 به شماره ثبت 2885 به شناســه ملى 14011575019 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : صادرات و واردات انواع کاالهاى مجاز - واردات و صادرات 
کلیه مواد غذایى و مواد شیمیایىـ  ترخیص کاال از گمرکات داخلى و خارجىـ  اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکتهاى داخلى و خارجى و به شرکتهاى داخلى و خارجى 
ـ ایجاد شعبه در داخل و خارج کشورـ  شرکت در مزایدات و مناقصات دولتى و خصوصى- عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى و شرکتهاى داخلى و خارجى 
اعم از دولتى و خصوصىـ  گشایش اعتبارات اسنادى وال سى و اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالى و اعتبارى در داخل و خارج کشور صرفا جهت 
اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان 
خمینى شهر، بخش مرکزى، شهر خمینى شهر، دستگرد قداده، کوچه بعثت[86]، خیابان بســیج، پالك 0، طبقه همکف کدپستى 8436176686 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 2,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم اقدس توتون کوبان به شماره ملى 1286392349 
دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقاى حسین عندلیب جورتانى به شماره ملى 1289856990 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقاى رضا توتون کوبان به شماره ملى 1271014157 به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به مدت نامحدود خانم اقدس توتون کوبان به شماره ملى 
1286392349 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى حســین عندلیب جورتانى به شماره ملى 1289856990 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر مى باشد یا با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر 
است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1399365)

فقدان مدارك
سند و برگ سبز یک دستگاه موتور 
ســیکلت جــت رو  130CCمدل 
1393 بنزینــى به شــماره موتور 
0127NCW350971 و شــماره 
 NCW*** 130 H 9310828تنه
به شماره پالك629/15654 ایران 
متعلق به اکبر ابوطالبى شاپورآبادى 
به شماره ملى 1281664561 فرزند 
حسن مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.
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مهدى مهدوى کیا حــدود یک ماه قبل عنــوان کرد هیچ 
ارتباطى با فوتبال ایران نــدارد و آن را دنبال نمى کند. این 
اظهارنظر مشــخص کرد که او با تیم امید ایــران به پایان 
همکارى رسیده و فدراسیون جدید باید براى انتخاب جانشین 
او اقدام کند که طى هفته هاى اخیر این اتفاق نیفتاده است. 
مناف هاشــمى، دبیرکل کمیته ملى المپیک در واکنش به 
انتخاب ســرمربى آینده تیم فوتبال امیــد اعالم کرد پس 
از مشــورت با فدراسیون فوتبال، ســرمربى مدنظرشان را 
انتخاب خواهند کرد که به 
نظر مى رسد رضا عنایتى 
جدى ترین گزینه باشد. 
عنایتى در ماه هاى اخیر 
هدایت هیــچ تیمى را 
عهده دار نبوده ولى اکنون 
شانس زیادى براى هدایت 
امیدهاى ایران دارد 
و بعیــد نیســت 
جانشــین مهدى 
مهدوى کیا شود.

عنایتى جانشین مهدوى کیا 
مى شود؟

02

تیم فوتبال پورتــو در هفته پنجم مرحلــه گروهى لیگ 
قهرمانان اروپا به مصاف کلوب بروژ بلژیک رفت و در نیمه 
اول این مسابقه به برترى یک بر صفر رسید. مهدى طارمى، 
ستاره ایرانى پورتو در دقیقه 33 تک گل شاگردان سرجیو 
کونسیسائو در نیمه اول این بازى را به ثمر رساند. او با این 
گل به رکورد تازه اى در لیگ قهرمانان رسید و در کنار سردار 
آزمون با 6 گل زده بهترین گلزن ایرانى این تورنمنت معتبر 
لقب گرفت. على دایى پس از طارمى و آزمون با 3 گل زده 

در رتبه دوم بهترین گلزنان ایرانى مسابقات ایستاده است.

رکورد جدید ستاره ایرانى

هافبک سابق تیم ملى و مربى ذوب آهن مى گوید: 
گزینه اى بهتر از کارلوس کى روش براى تیم ملى 
در دســترس نبود چون او واقعا از نظر نظم تیمى 

بسیار عالى تیم را هدایت مى کند.
قاســم حدادى فر درباره وضعیت تیم ملى فوتبال 
اظهار کرد: شروع ماجراى جدایى دراگان اسکوچیچ 
بعد از صعود به جام جهانى زده شــد و باتوجه به 
حواشى بازیکنان مى شد پیش بینى کرد. تیم نیاز به 
همدلى داشت و گزینه اى بهتر از کارلوس کى روش 
در دســترس نبود چون او واقعا از نظر نظم تیمى 
بسیار عالى تیم را هدایت مى کند. بازیکنان هم به 
او باور قلبى و حس خوبــى دارند. مهم ترین دلیل 
انتخاب کى روش هم حواشى و بى نظمى در تیم 
ملى بود. زمان زیادى براى آماده سازى تیم ملى تا 
جام جهانى نداریم و امیدوارم تیم از نظر روحى و 

روانى به شرایط بهترى برسد.
او ادامه داد: بــا همه این هــا نمى توانم به صعود 

خوش بین باشــم. تیم ملى را دنبــال مى کنم و 
مى دانم شرایط سخت اســت. همه با تدابیر خیلى 
خوب به جام جهانى مى آیند. بازیکنان حریف در 
لیگ هاى اروپایى و با شــرایط بسیار عالى تمرین 
مى کنند و از نظر آماده سازى جلو تر از ما هستند. 
امیدوارم در زمان باقى مانده شرایطى فراهم شود 
که به آمادگى برسیم. کارمان بسیار سخت است و 
نیاز است از نظر بدنى و روحى و روانى به وضعیت 

بهترى برسیم.
هافبک سابق تیم ملى اضافه کرد: زمانى که براى 
آمادگى تیم از دست دادیم بسیار به ما ضربه مى زند. 
برخى از بازیکنان تیم ملى از کى روش شــناخت 
ندارند و طرز تفکر او را نمى شناسند. آن زمان الزم 
براى شناخت طرفین را از دست دادیم. با این حال 
نیاز اســت در زمان باقى مانده کمپ هاى خوبى 
ایجاد شود و کنار هم کار کنند تا بیشتر بتوانند به 

اهداف تیم ملى نزدیک شود.

مربى ذوب آهن: 
گزینه اى بهتر از کى روش در دسترس نبود
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از اعالم راى کمیته انضباطى در خصوص پرونده ریکاردو 
ساپینتو در جریان بازى با گل گهر، باشگاه استقالل اعتراض 
خودش را نســبت به جریمه 400 میلیون تومانى سرمربى 
آبى پوشان به کمیته استیناف برد. کمیته استیناف نیز پس 
از بررسى هاى الزم راى خود را صادر و جریمه ساپینتو را به 
150 میلیون تومان کاهش داد. مهدى دادرس عوض کمیته 
استیناف ضمن تایید این خبر گفت: پس از بررسى هاى الزم 
تشخیص دادیم که این جریمه سنگین است و همچنین با 
توجه به اینکه ساپینتو پیش از این نیز 150 میلیون تومان 

جریمه داده بود، راى به کاهش آن دادیم.

کاهش جریمه سنگین 
ساپینتو

05

ایوان چیشکاال مهاجم روسى باشــگاه بنفیکاى پرتغال با 
ممانعت یوفــا از همراهى تیمش در بازى دور ســوم لیگ 
قهرمانان اروپــا برابر یونایتد گاالتى رومانــى باز ماند. هر 
چند باشگاه پرتغالى تالش زیادى براى استفاده از مهاجم 
روسى اش کرد، اما نتوانســت به هدفش برسد. مهاجم تیم 
ملى فوتسال روسیه از سال 2020 در باشگاه بنفیکاى پرتغال 
بازى مى کند. ایوان چیشکاال مدتى قبل قراردادش را تا سال 

2025 تمدید کرده بود.

رفتار جالب یوفا
 با بازیکن روس

در حالى که کمتــر از یک ماه 
تا اولین بــازى تیم ملى ایران 
مقابل انگلیس باقــى  مانده 

ســرمربى تیم ملى در اندیشه 
مهار بازیکنان ســرعتى و 

هجومى این تیم است.
نگرانى عمده کارلوس 
بــه  کــى روش 
کنــاره هــاى خط 
تیمــش  دفاعــى 
برمیگردد جایى که 

انگلیسى ها حداکثر فشار 
را وارد مى کنند.

صادق  محرمى که با نمایــش خوبى که در 
دینامو زاگراب و لیگ قهرمانان اروپا داشت 

در دو بازى تدارکاتى مقابل سنگال و اروگوئه در 
ترکیب اصلى قرار داشت، او  ذاتا بازیکنى با میل 

تهاجمى است، سرمربى تیم ملى اما از او خواسته 
تمام تمرکزش را روى دفاع بگذارد 

تا مبادا مقابل فیل فودن سرعتى و 
تکنیکى جا بماند

طبق برخى گمانه زنى ها، به نظر مى رسد انتخاب اول 
براى دفاع راســت تیم ملى صادق کــى روش 

محرمى باشد.

در جنــاح چــپ اما 
وضعیت متفاوت است، مصدومیت 
وحید امیرى در چند ماه گذشــته 
موجب شده تا او شرایط آمادگى 
سابق را نداشــته باشد به همین 
دلیل کى روش فعال روى احسان 
حاج صفى به جمع بندى رســیده 
اما گاهى به او در میانه میدان هم نیاز 
دارد، احسان در بازى با سنگال از لحظه اى 
که مدافع چپ شــد، فوق العاده عمل کرد. 
کى روش به شدت نگران نفوذ بازیکنانى 
چون لوك شاو، سانچو و گریلیش است 
به همین خاطــر از وینگر چپ تیم ملى 
هم خواهد خواســت تا در آن بازى 

حواسش به دفاع باشد.

رونمایى از مدافعان کنارى تیم ملى 
در برابر انگلیس

04

وزارت بهداشت قطر تصمیم گرفت که ضرورت انجام تست 
PCR  را قبل از آغاز جام جهانى براى همه مسافرانى که وارد 

قطر مى شوند، لغو کند. پیش ازاین در بیانیه وزارت بهداشت 
قطر آمده بود که باید همه تماشــاگران شش ساله و باالتر 
نتیجه آزمایش PCR انجام شده در عرض 48 ساعت قبل 
از ورود به قطر آن ها منفى باشد و این نتایج تنها در صورتى 
پذیرفته مى شــود که از مراکز رسمى پزشــکى باشد و خود 
تجویز نشده باشد. سایت عالم الموندیال مدعى شد که وزارت 
بهداشت قطر این شرط را براى مسافران جام جهانى برداشته 

است و به این ترتیب ارائه برگه PCR ضرورى نیست.

 PCR جزئیات تست
براى جام جهانى

ن ر ربى ر ل ب و یون ر ب ور ز
انتخاب خواهند کرد که

نظر مى رسد رضا عنایتى
جدى ترینگزینه باشد
عنایتى در ماه هاى اخی
هدایت هیــچ تیمى
عهده دار نبوده ولى اکنو

شانس زیادى براى هدایت
امیدهاى ایران دار
و بعیــد نیســت
جانشــین مهدى
مهدوى کیا شو

یک پیشکسوت فوتبال مى گوید مربیان خارجى که 
به ایران مى آیند، فکر مى کنند فوتبال ایران در سطح 
پایینى قرار دارد اما کم کم متوجه مى شــوند شرایط 

فرق مى کند.
حسین چرخابى درباره وضعیت سپاهانى ها در لیگ 
بیست ودوم اظهار کرد: ژوزه مورایس در ابتداى لیگ 
با یک استراتژى خاص بازى کرد. مى خواست سبک 

آقاى ژوزه مورینیــو را پیاده کند. یعنــى ابتدا عقب 
نشــینى کند و بعد ضد حمله بزند.  در بازى اول هم 
موفق بود اما در بازى هاى بعد دستش براى حریفان 
رو شد. این باعث افت سپاهان شد. مورایس باتجربه 
و کارکشــته اســت و این تجربه به او کمک کرد. 
استراتژى تیم را تغییر داد و برنامه متفاوتى را اجرا کرد.

او اضافه کرد: مقابل تراکتور با برنامه و شیوه جدیدى 

بازى کرد و بعد از گل اول عقب نشــینى نکرد. البته 
نیمه دوم بازى تراکتور کار را دســت گرفت. دلیلش 
تفکرات فوتبالیست هاى ماســت که بعد از گلزنى 
عقب مى کشند. مورایس باور نمى کرد که تیم مقابل 
تراکتور 10 نفره اینگونه عقب نشسته است. نتیجه 
این که مورایس فوتبال ایران را شــناخته و مى داند 
که نمى توان با یک سبک بازى در ایران بازى کرد.  

این پیشکسوت فوتبال ادامه داد: مربیان خارجى که به 
ایران مى آیند، فکر مى کنند فوتبال ما در سطح پایینى 
قرار دارد اما کم کم متوجه مى شوند شرایط چگونه 
است. مورایس هم خودش اعالم کرد که پیش بینى 
نمى کرد لیگ ایران ســخت باشد. او مربى با دانشى 
است و اگر سپاهان موفق نشود، نمى توان تقصیر را به 

گردن او انداخت.

چرخابى: خارجى ها فکر مى کنند سطح فوتبال ایران پایین است

حالى که کمتــر از یک ماه 
لین بــازى تیم ملى ایران

بل انگلیس باقــى  مانده 
ـرمربى تیم ملى در اندیشه 

ر بازیکنان ســرعتى و 
ومىاینتیماست.

انى عمده کارلوس 
بــه  ـى روش 
ـاره هــاى خط 
تیمــش  عــى 
جایى که  یگردد

یسى ها حداکثر فشار
رد مى کنند.

دق  محرمى که با نمایــش خوبى که در 
مو زاگراب و لیگقهرمانان اروپا داشت 

و بازى تدارکاتى مقابل سنگال و اروگوئه در 
ذاتا بازیکنى با میل  یب اصلى قرار داشت، او

جمى است، سرمربى تیم ملى اما از او خواسته 
م تمرکزش را روى دفاع بگذارد 
بادا مقابل فیل فودنسرعتى و

یکى جا بماند

طبق برخى گمانه زنى ها، به نظر مى رسد انتخاب اول 
راســت تیم ملى صادقکــىروش براى دفاع

محرمى باشد.

در جنــاح چــپ اما 
وضعیت متفاوت است، مصدومیت 
وحید امیرى در چند ماه گذشــته 
موجب شده تا او شرایط آمادگى 
سابق را نداشــته باشد به همین
دلیل کى روش فعال روى احسان

حاج صفى به جمع بندى رســیده 
اما گاهى به او در میانه میدان هم نیاز 
لحظه اى دارد، احساندر بازىبا سنگال از

که مدافع چپ شــد، فوق العاده عمل کرد. 
کى روش به شدت نگران نفوذ بازیکنانى 
چون لوكشاو، سانچو و گریلیشاست 
به همین خاطــر از وینگر چپ تیم ملى 
آن بازى همخواهد خواســت تا در

حواسش به دفاع باشد.

ی بر بر ر

 که به 
ایینى 
چگونه 
ش بینى 
انشى

ر را به 

مهدى طارمى دیگر توانایى هایــش را به فوتبال دنیا 
دیکته کرده است. شاید روزى که پسر بوشهرى فوتبال 
ایران به خواسته على دایى پیراهن پرسپولیس را پوشید 
کمتر کسى فکر مى کرد او در آینده یکى از ستاره هاى 
مطرح در اروپا بشود اما شهریار فوتبال ایران همان زمان 

گفته بود طارمى بازیکن بزرگى مى شود و شد. 
اگرچه روند رشد این مهاجم ملى پوش در فوتبال زمانبر 
شــد اما آقاى گل لیگ برتر پس از انتقال به پرتغال به 
سرعت سرى در میان سرها درآورد و با درخشش خود در 
هفته گذشته در کنار مسى، رافا سیلوا و سیمئونه نامزد 

بهترین بازیکن هفته لیگ قهرمانان اروپا هم شد. 
هفت هشت سال پیش و روزى که طارمى براى اولین 
بار براى سرخپوشان پایتخت به میدان رفت این موضوع 
در مخیله هیچ فوتبالدوســتى نمــى گنجید که روزى 
فوتبالیستى از ایران در کنار اســطوره فوتبال آرژانتین 
براى کســب چنین عنوانى رقابت کند مگر کاشــف 
استعداد مهدى و یا سرمربى پرتغالى تیم ملى کشورمان؛ 
اما این اتفاق هم در قشنگ ترین حالت ممکن روى داد.

این روزها داســتان تغییر کرده اســت. حــاال باوجود 
درخشش این ستاره ایرانى در آســمان فوتبال جهان، 
کمتر کسى پیدا مى شــود که قدرت طارمى را در خط 
حمله دســتکم بگیرد و به خطرناك بودن این مهاجم 
اعتراف نکند. همین موضوع نیاز فوتبال ما به مربیانى 
چون على دایى را بیش از پیش ثابت مى کند. مربیانى 

که پیچ و خم این ورزش را با پوست و گوشت خود حس 
کرده باشــند طورى که با دیدن چند پرده از بازى یک 
بازیکن به توانایى هاى او پــى ببرند و قرص و محکم 

روى اعتقاد خود نسبت به بازى او بیاستند. همانطور که 
دایى در سال 93 بى اعتنا به اعتقاد برادرش در خصوص 
مهدى طارمى، پس از چند هفته به صورت فیکس از این 

بازیکن بهره برد. 
محمد دایى آن روزها با توجه بــه نوع دویدن مهدى 
معتقد بود او بازیکن نمى شــود؛ ولى طارمى بازیکن 

معروفى شد همانطور که شهریار ایمان داشت. همانطور 
که کارلوس کــى روش بعدها آنقدر بــه توانایى هاى 
این مهاجم ایمان آورد که همقطار خــود در ریوه آوه 
را متقاعد به جذب شــاگرد خودش در تیم ملى فوتبال 

ایران کرد. 
اینها تفاوت ســرمربیان حرفــه اى و باتجربه دنیاى 
فوتبال با مربیان آماتور و یا هواداران معمولى این رشته 
پرطرفدار است. همین تفاوت هاست که باعث مى شود 
افرادى چون کى روش استعدادهاى ایرانى را در جاى 
جاى دنیا کشف کنند و در تیم ملى این کشور گرد هم 
بیاورند. بازیکنانى که تا پیش از دعوت آنها از سوى این 
پیرمرد پرتغالى حتى نام آنها را هم نشــنیده بودیم اما 
همینکه در جمع ملى پوشــان ایران قرار گرفتند شهره 

عام و خاص شدند. 
گنج هاى گرانبهاى نهفته اى که نیاز به گنجیاب داشتند 
و دارند و کم نبوده و نیستند اما یابنده هایى چون دایى و 
کى روش کم پیدا مى شوند؛ سرمربیانى که آنقدر در کار 
خود پیشرفته باشند و به انتخاب خود ایمان داشته باشند 
که همچون کى روش به جوانانى که کشف و با آنها کار 
مى کنند و آنها را آموزش مــى دهند بگویند: «آنچه تو 
را نُکشــد، بزرگ تر و قوى ترت مى کند»، یا چون دایى 
به شــاگرد خود بگویند: «من، تو را با علــم و آگاهی 
انتخاب کردم، آنقدر به تو بــازي می دهم تا در ترکیب 
تیم جا بیفتى و همه متوجه شــوند چــه بازیکن خوبی 

هستى.» 

نقش کاشفان ستاره ایرانى پورتو در درخشش این روزهاى او

طارمى چگونه همردیف مسى شد
مرضیه غفاریان
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در جلســه شــوراى مدیــران مراکز هنرى ســازمان 
فرهنگــى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان 
پیرامون موضوعاتى همچون تعییــن ریز موضوعات 
براى اجراهاى گروه هاى نمایشى در نوروز 1402، توجه 
به رویکرد میان رشــته اى در برنامه هاى هنرى، اجراى 
برنامه هاى هنرى بــا رویکرد تقویت نقاط مشــترك 

شهروندان بحث و تبادل نظر شد.
صدوهفدهمین جلسه شــوراى مدیران مراکز هنرى 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى 
اصفهان با دستور کار بررسى کلى پیشنهادها مراکز در 

سال 1402 در موزه عصارخانه شاهى برگزار شد.
على عطریان، رئیس اداره هنرى ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان در این مراسم 
اظهار کرد: بــا توجه به اینکه در آســتانه هفته کتاب و 
کتاب خوانى قرار داریم، مراکــز اداره هنرى باید به این 
موضوع بپردازند با این تفاوت کــه مراکز اداره هنرى 
برخــالف نهادهایى همچون نهــاد کتابخانه ها که در 
این هفته به رویکرد ترویجى مى پردازند، باید به سنت 
کتاب خوانــى و کتــاب دارى بپردازنــد، درواقع مراکز 
اداره هنرى نه تنها در هفته کتاب خوانى بلکه در ســایر 
مناسبت ها باید از انجام فعالیت هاى موازى و کلیشه اى 

پرهیز کنند.
وى افزود: تجربه ثابت کرده است که برنامه هاى هنرى 

و فرهنگى زمانــى موفق و اثرگذار اســت که رویکرد 
میان رشته اى در آن حفظ و تقویت شده باشد، به همین 
خاطر در سیاست گذارى و برنامه هاى مراکز اداره هنرى 
این رویکرد میان رشــته اى بیش از گذشــته تقویت و 
پررنگ شده است و در مناســبت هاى مهمى همچون 
دهه فجر، نوروز 1402 و هفته فرهنگى اصفهان تمام 

برنامه ها با رویکرد میان رشته اى اجرا مى شود.
رئیــس اداره هنرى ســازمان فرهنگــى، اجتماعى و 

ورزشى شهردارى اصفهان تصریح کرد: امروزه اجراى 
برنامه هایى با رویکرد تقویت نقاط مشترك شهروندان 
به عنوان یک مدل توسعه فرهنگى مطلوب در شهرهاى 
جهان اجرا مى شــود، زیرا توجه به ایــن رویکرد باعث 
افزایش حس تعلق شهرى و تربیت شــهروند فعال و 
دغدغه مند مى شود. ایران به ویژه شــهر اصفهان پر از 
مناسبت هایى اســت که مى توان با اجراى برنامه ها و 
رویدادهاى مختلف در آن، این نقاط مشترك را در بین 

شهروندان ایجاد کرد.
وى ادامه داد: ما معتقدیم باید نقطه عطف فعالیت هاى 
مراکــز اداره هنرى ســازمان فرهنگــى و اجتماعى 
شــهردارى اصفهان، بر این مبنا باشــد و خوشبختانه 
تاکنون در این زمینه اقدام هایى صورت گرفته اســت و 
این رویکرد بیش از گذشــته در برنامه هاى مراکز اداره 

هنرى تقویت و توسعه پیدا مى کند.
عطریان گفت: شــهردارى به خاطــر رویکرد مردمى 
خود همیشه مورد قبول مردم و شهروندان بوده است. 
به جرأت مى تــوان گفت شــهردارى ها از بزرگ ترین 
سمن هاى کشور هستند که پشــتوانه مردمى دارند؛ به 
همین خاطر اســت که این نهاد هنرى بیش از ســایر 

نهادها و ارگان هاى در کشور سابقه دارد.
وى اضافــه کــرد: شــهردارى و مــردم از یکدیگر 
جدایى ناپذیرنــد و در طول تاریخ این ارتباط دوســویه 
تقویت شده اســت؛ به همین خاطر مى طلبد در اجراى 
برنامه هاى هنرى رویکرد مردمى حفظ و بیش از گذشته 
به نیازهاى هنرى جامعه با نگاه تخصصى پرداخته شود، 
از این جهت سعى شده است مراکز اداره هنرى سازمان 
فرهنگــى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان 
تبدیل به یک پایگاه مردمى جهــت انجام فعالیت ها و 

برنامه هاى هنرى با رویکرد تخصصى باشد.

رئیس اداره هنرى سازمان فرهنگى،اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان تأکید کرد؛

لزوم تقویت نقاط مشترك شهروندان اصفهانى

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در قالب هیــات تجارى ایران با هدف 
گســترش زمینه هاى تجارى و سرمایه گذارى پاکســتان و ایران  به 

پاکستان سفر کرد.
در این ســفرکه با حضور رئیس اتاق بازرگانى اصفهان انجام شــده 
اســت 26 فعال اقتصــادى در بخش هاى مواد غذایى، کشــاورزى، 
پتروشیمى، محصوالت شیمیایى و منســوجات حضور دارند و زمینه  

مالقــات رو در روى فعاالن بخــش خصوصى  بــا همتایان فراهم 
مى گردد. 

رئیس اتاق مشترك ایران و پاکستان، روساى سه اتاق استانى اصفهان، 
زنجان و زاهدان، دبیرکل اتاق بازرگانى اکو در این هیات حضور دارند 
همچنین چهار نفر از نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى از اعضاى 

هیات اعزامى کشورمان هستند.

تقویت سطح تعامالت ترانزیتى بین ایران و پاکستان نیزاز موضوعات 
مهمى است که در دیدارهاى پیش روى این هیات تجارى با مقامات 

بخش خصوصى این کشور پیگیرى مى شود.
در این راســتا مدیر حمل ونقل بین المللى، کارنه  تیــر و آ.ت.آ نیز این 
هیات را همراهى مى کند. قرار اســت هیات تجارى بعد از کراچى به 

الهور نیز سفر کند.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان به پاکستان سفر کرد

کمبود نیروى انسانى در شعب تأمین اجتماعى 
مشهود است

مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان برنامه 
ریزى بــراى افزایش همدلى، شــور و نشــاط و 
تندرســتى با اجراى برنامه هاى ورزشــى را حائز 

اهمیت دانست.
به گــزارش روابط عمومى و امــور فرهنگى اداره 
کل تامین اجتماعى استان اصفهان، دومین جلسه 
شوراى ادارى ســال 1401 این اداره کل به همت 
تأمین اجتماعى شــعبه نطنز و با حضور مدیرکل، 
معاونین، روساى ادارات و شــعب اداره کل تامین 
اجتماعى اســتان اصفهان در شــهر نطنز برگزار 

گردید. 
مرتضى حاجى کاظمى، مدیر کل تأمین اجتماعى 
اســتان اصفهان در این جلسه با اشــاره به نقش 
منابع انسانى در ارائه خدمات مطلوب به مخاطبین 
سازمان گفت کمبود نیروى انسانى در شعب کامال 

مشهود اســت. وى ابراز امیدوارى کرد این کمبود 
نیرو با جذب نیروهاى آزمون اســتخدامى اخیر تا 
حدودى برطرف گردد. حاجــى کاظمى  ورزش را 
باعث سالمتى روح و جسم و افزایش راندمان کارى 
پرسنل برشمرد و افزود: ورزش باعث ایجاد فضاى 
همدلى و شور و نشــاط بین همکاران مى گردد و 

توجه به ورزش در شعب را ضرورى دانست.
دراین جلســه یحیــى رمضانى رییس شــعبه 4 
اصفهان به نمایندگى از شــعب تیــپ یک ممتاز، 
یــک و 2 و منصور عزیزى رییس شــعبه تیران و 
کرون به نمایندگى از شــعب تیپ 3 ،4 و 5 به بیان 
مطالب،درخواست ها و نظرات و رهنمودهاى ارایه 

شده توسط شعب پرداختند
اکبر محمدهاشمى معاون تعهدات بیمه اى استان 
هم گفت: وظیفه همگانى همکاران است تا براى 
باالرفتن منابع بیمه اى سازمان در جهت افزایش 
رفاه حال مخاطبین سازمانى و ارائه خدمات مطلوب 
و با کیفیت از هیچ کوششــى دریغ ننمایند.ایشان 
همچنین برگزارى نشست هاى هم اندیشى براى 
برطرف شــدن ابهامات بخشــنامه ها در جهت 
جلوگیرى از اجراى سلیقه اى بخشنامه ها را الزم 

دانست.

م.الف:۱۳۹۷۶۸۰

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربرى تجارى خدماتى به متراژ695/5 مترمربع را از طریق مزایده عمومى 
و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیرى از ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 

2001094734000009 به صورت الکترونیکى واگذار نماید. 
زمان انتشار در سایت: 1401/07/28   

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/08/12
تاریخ بازدید: 1401/08/22  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/08/22
زمان بازگشایى: 1401/08/23  

زمان اعالم به برنده: 1401/08/24
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 

1. برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده 

بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2. کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسى و 

انتخاب مى باشد. 
3. عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل 

نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه: 41934ـ  021 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود است. 

چاپ دوم  آگهی مزایده عمومی شماره ۱۵۶۱۵ (نوبت اول)

سعید ابریشمی  رادـ  شهردار شاهین شهر 

دادگسترى استان اصفهان در نظر دارد نسبت به..ارزیابى کیفى مناقصه گران تعمیر و نگهدارى تأسیسات 
ساختمان  به شماره ( سیستمی 2001004579000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید .
کلیه مراحل برگزاري فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضاي 

الکترونیکی ( به صورت برخط ) براي کلیه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند .
مواعد زمانی

- تاریخ انتشار فراخوان :1401/08/02 ساعت 10:00
- مهلت دریافت اسناد فراخوان:تا تاریخ 1401/08/19 ساعت 19:00

مهلت ارسال پاسخ استعالم :تا تاریخ 1401/09/12 ساعت 13:00
اطالعات تماس و آدرس دســتگاه :اصفهان -چهارراه نظر روبروى سازمان بورس ساختمان ستاد مرکزى 

دادگسترى طبقه 5 -03136278098

فراخوان..ارزیابی کیفی
 مناقصه گران واگذاری تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان 

نوبت دوم

دادگستری استان اصفهان

م.الف: ۱۳۹۸۵۷۲

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته آقاى اصغر و احسان حسینى در نظر دارد عرصه و اعیان شش دانگ 
پالك هاى ثبتى  1108،1107،1106،657،656،655 فرعى مجزا شده از 152فرعى از 411 اصلى ، بخش 16ثبت اصفهان واقع در اراضى مجاور شهرك 

صنعتى محمودآباد (انتهاى خیابان دهم ،مجموعه سابق مرغ ناز ) را از طریق مزایده به فروش برساند: 
شرح مورد مزایده :

مشخصات: -پالك هاى فوق طبق کروکى تجمیع و با دیوار کشى محصور و داخل حصار ،ساختمان هاى ادارى ،کارگرى ،انبار و سالن مرغدارى احداث 
شده که همگى به صورت متروکه و غیر قابل بهره بردارى است وباتوجه به قدمت بیش از 40سال ،نیاز به بازسازى یا تخریب دارد .

-محل داراى اشتراك برق مى باشد .-اکثر درختان موجود در عرصه از نوع کاج با عمر بیش از 50 سال هستند .-یک حلقه چاه قدیمى در ضلع جنوب 
غربى ملک وجود دارد که اطالعاتى درباره پروانه آن از طرف مالکین ارائه نشده است .-تانکر آب بصورت مخزن فلزى در ارتفاع نصب شده است .

مساحت عرصه واعیان :طبق نقشه ،مساحت عرصه بالغ بر 92300 مترمربع و مجمع اعیانى هاى فوق 9834 متر مربع مى باشد .
-مجوز ها : ملک دوبرگ مجوز (تاریخ گذشته )بر اراضى دارد ،1-پروانه تولید مرغ گوشتى .2-موافقت اولیه براى بسته بندى ،انبار ونگهدارى مواد 

غذائى (سرد خانه )
قیمت پایــه مزایده: -قیمــت کل عرصــه واعیــان :1/030/000/000/000 ریال .زمــان مزایده: روز دوشــنبه مورخ 1401/9/7 ســاعت 11 
مکان مزایده اصفهان: چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، نبش کوچه 6 (ژاله) اداره تصفیه امور ورشکستگى شرایط مزایده: 1. فروش، نقدى و 
اقساطى و به مدت سه ماه مى باشد که مبلغ نقد  5٪ در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین مى گردد. (که حداکثر 
مهلت سه ماه مى باشد). 2. کلیه شــرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب ســپره دادگسترى اصفهان به شماره 
IR110100004061012907670593 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه 
نمایند. 3. پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده الزامى است و برنده کسى است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 4. اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 5. در صورتیکه برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت 
ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده 

تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 6. هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدیدپنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه تا در 

روز واحد مقدمات بازدید از محل واحد فراهم گردد.تلفن: 36611086- 031

آگهی مزایده

بختیار –  مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

نیروگاه حرارتى اصفهان در نیمه نخســت امسال 
بیــش از 2/1 میلیــارد کیلووات ســاعت، انرژى 
الکتریکى تولید و به شبکه سراسرى برق انتقال داد.
معاون مهندســى و برنامه ریزى نیروگاه اصفهان 
با بیان اینکه تا پایان شــهریور امسال دو میلیارد و 
142 میلیون و 891 هزار کیلووات ســاعت، انرژى 
الکتریکى خالص تولیدى به شــبکه سراســرى 
برق کشور منتقل شــده، گفت: از این میزان تولید 
برق 459 میلیون و پنج هزار کیلووات ســاعت در 

شــهریورماه تولید و به شبکه سراســرى منتقل 
شده است.

حســین امنیه افزود: این میزان تولید نســبت به 
پارسال بیش از 67 درصد افزایش داشته است.

نیروگاه اصفهان بــا پنج واحد بخــارى مولد برق 
با ظرفیت هاى متنــوع و مجمــوع ظرفیت نامى 
835 مــگاوات بــرق در جنــوب غربــى شــهر 
اصفهان و در حاشــیه رودخانه زاینــده رود واقع

 شده است.

تولید بیش از 2/1 میلیارد کیلووات برق در نیروگاه اصفهان

م.الف:۱۴۰۱۹۱۲

استاندارى اصفهان در نظر دارد خودروهاى مازاد متعلق به خود را به استناد جز 2 بند ب تبصره 18 ضوابط اجرایى قانون بودجه سال 
1401 کل کشور و مجوز کمیسیون ماده 2 استان به شماره 0036-01-61 مورخ 1401/7/25 از طریق مزایده عمومى به شرح مذکور و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکتریکى دولت «ستاد» و با شماره مزایده 1001003360000003 به 

صورت الکترونیکى به فروش برساند. 
توضیحات: 

محل بازدید: پارکینگ ماشین آالت استاندارى واقع در کیلومتر 2 جاده اصفهانـ  خورزوق 
زمان و ساعت بازدید: شنبه 1401/8/7 لغایت چهارشنبه 1401/8/11 به مدت پنج روز کارى و ساعت 10 لغایت 13

زمان انتشار در سایت: 1401/8/7 ساعت 10
زمان دریافت اسناد: 1401/08/11 ساعت 14

زمان بازگشایى: 1401/8/22 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/8/21 ساعت 17

1) برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت تضمین 
شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایى پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه 

مذکور انجام مى پذیرد. 
2) عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره دفتر ثبت نام 021-41934 

تماسل حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.Setadiran.ir مراجعه نمایند. 
3ـ پیشنهاد مى گردد باتوجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از خودروهاى موضوع مزایده بازدید به 

عمل آورد. 
اصفهان –میدان امام حسین (ع)خیابان گلدسته ،صندوق پستى 4366-81465  کدپستى :81459-13115

نوبت اول     آگهی مزایده خودرو سال ۱۴۰۱ (مرحله اول)

اداره کل اموراداری  ومالی  استانداری اصفهان 


