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۳

کارواش های آب بر 

اجاره ها به حاشیه می رود
۳

پرواز دوباره پوپک 

ایران دیگر جایی

برای زباله ندارد

۲

       

میوه هایی که به 
کاهش وزن شما 

کمک مى کند

چرا اصفهان براى سرمایه گذارها جذابیت ندارد؟
۳

۹۵ درصد جمعیت 
استان اصفهان 
از تلفن همراه 

استفاده می کنند 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان که به مناسبت اصالح و 
تغییر تعرفه ها، خبرنگاران را به سالن اجتماعات شهید 
قاسم سلیمانى دعوت و با آنان دیدار و گفت وگو کرد 
با تشریح فعالیت هاى انجام شــده و رویکرد شرکت 
مخابرات منطقه اصفهان، مخابرات را یار همیشگى 
مردم از 50 ســال گذشــته تاکنون دانست و گفت: 
در اســتان پنج میلیون نفرى اصفهان، مخابرات 10 
میلیون خدمت در زمینه تلفن ثابت، همراه و اینترنت به 
مردم ارائه مى دهد و در حقیقت به ازاى هر دو نفر، یک 

خدمت ارائه مى گردد...

نمره مردودى صنعتى ترین استان کشور

آخرین شرایط اسدبیگیآخرین شرایط اسدبیگی
و ذوب آهنو ذوب آهن

سینا اسدبیگى هافبک دفاعى پرسپولیس که در نقل و انتقاالت 
تابستانى به جمع سرخپوشان اضافه شده، با شکایت ذوبى ها 
مبنى بر قرارداد با این باشگاه مواجه شده بود. با این حال پرونده 

این بازیکن در کمیته ...
۸

در صفحه ۸ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷

نمایشگاه مجازی به 
عنوان ابزارتکمیل کننده 

نمایشگاه حضوری 
رونمایی می شود

۵

سردار،سردار،
ناکام ترین بازیکنناکام ترین بازیکن
تیم ملی در قطر

میوه یک میان وعده آماده از دل طبیعت است که 
حاوى ویتامین ها، فیبر و ســایر مواد مغذى 

اســت که از یک رژیــم غذایى 
سالم حمایت مى کند.  میوه ها 

به طور کلى کم کالرى و...

زندگی الکچری حیوانات خانگی سقف ندارد!
ازاز  ژاکتژاکت  ۵۰۰۵۰۰  هزارهزار  تومانیتومانی  تاتا  تختتخت  خوابخواب  هایهای  ممیلیونییلیونی

۲

۷

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی 
اصفهان خبر داد؛اصفهان خبر داد؛

افزایش افزایش ۷۷ درصدی آمار  درصدی آمار 
تصادف موتورسوارانتصادف موتورسواران

۳

مدرسه چهارباغ برنده جایزه جهانی نورپردازی شد فرونشست قطعاً به آثار تاریخی رسیده استجهان نما ۵ راهکار ساده براى ایجاد میانبر در رایانه هاى مکاستان زنان خوشبین عمر طوالنى دارند!تکنولوژی سالمت

۳

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت گسترش آبزیان زاینده رود 
سهامى خاص دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده که در تاریخ 27 /1401/09 در ساعت 9 صبح  در محل 
خ اردیبهشت کوي منافی پ24 برگزار مى گردد حضور به هم رسانید .

دستور جلسه: 
انتخاب مدیران ،  بازرسان ، روزنامه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 

گسترش آبزيان زاينده رود( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۱۸۱۶۱ 

و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۰۷۰۱

 هیئت مدیره

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق 
جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد

آگهی مناقصه عمومی 

روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

نوبت اول

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401 -3- 239/ 3PAC 2,360,000,000جارىخرید پلى آلومینیوم کلراید  مایع

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به 
تاریخ 1401/10/3

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/10/4
 محل دریافت اســناد: ســایت اینترنتی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانی مناقصات WWW.abfaesfahan .ir

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )

1- موضوع: انتخاب سرمایه گذار ذیصالح جهت مشارکت در احداث پروژه هاى عمرانى ذیل واقع درشهر جدید مجلسى
2- نام و نشانى دستگاه: اصفهان کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدیدمجلسى- بلوار ارم- شرکت عمران مجلسى 

کد پستى :86316-45775
3- نحوه مشارکت : آورده شرکت عمران شهر جدید مجلسى شامل: زمین و هزینه هاى نظارت عالیه و آورده سرمایه گذار شامل: هزینه 
اجراى کامل عملیات سفتکارى و نازك کارى ، هزینه هاى مرتبط با عوارض و پروانه ساخت، هزینه هاى خدمات مهندسى شامل  ( طراحى 
کلیه نقشه هاى اجرایى، نظارت مهندسى و...)، هزینه هاى مرتبط با بیمه ساختمانى و کلیه هزینه هاى مستقیم و غیر مستقیم که به منظور 

انجام مقدمات الزم جهت احداث تا بهره بردارى کامل واحدها مورد نیاز مى باشد.
4- شرایط متقاضیان سرمایه گذارى: کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط به صورت انفرادى و یا در قالب مشارکت مدنى در چهارچوب 

مقررات قانونى
4-1- سرمایه گذار شخص حقیقى در صورت شرکت در فراخوان سرمایه گذارى مى بایست با سازنده و مشاور ذیصالح حقوقى نسبت به 
تشکیل گروه مشارکت (کنسرسیوم ) در قالب مشارکت ســرمایه گذارى با لحاظ تجمیع توان فنى، اجرایى ، مالى ، اعتبارى وتسهیالتى 

طرفهاى خصوصى حقیقى و حقوقى به صورت رسمى اقدام نموده و اسناد و مدارك رسمى خود را ارائه نماید .
 5- نحوه انتخاب سرمایه گذار : متقاضیان سرمایه گذارى در مرحله اول مورد ارزیابى کیفى قرار گرفته و پس از اخذ حداقل امتیاز ارزیابى 
کیفى و قرار گرفتن در لیست کوتاه، متعاقبا" اسناد مشارکت و فرم سهم الشرکه پیشنهادى در اختیار آنها قرارداده شده ودر زمان مقرر 

بازگشایى پاکت پیشنهادى و انتخاب سرمایه گذار انجام خواهد پذیرفت. 
6- پروژه هاى مورد مشارکت :

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار

 م.الف: ۱۴۲۲۵۰۴

 شرکت عمران شهر جدید مجلسی

یف
شرح پروژهرد

کاربرى
مسکونى/
تجارى

 مساحت عرصه 
(مترمربع)

 مساحت اعیان 
(مترمربع)

مبلغ تقریبی جهت سرمایه 
گذاري توسط شریک 

حدود(میلیارد ریال)
مبلغ کل سرمایه گذاري حدود 

(میلیارد ریال)
مدت دوره 
مشارکت

(ماه)

1
مشارکت در احداث بخشى از  

قطعات زمین مسکونى ویالئى               
( 50 پالك ) در محله بوستان

11006600363548مسکونى

یف
کاربرىشرح پروژهرد

مسکونى/تجارى
 مساحت 
عرصه 
(مترمربع)

 مساحت 
اعیان 

(مترمربع)

مبلغ تقریبی جهت سرمایه 
گذاري توسط شریک 

حدود(میلیارد ریال)

مبلغ کل سرمایه 
گذاري حدود 
(میلیارد ریال)

مدت دوره 
مشارکت

(ماه)

مشارکت در احداث بخشى از قطعات زمین مسکونى 2
10324,55000275412مسکونىویالئى ( 50 پالك ) در محله دانش

573517172772/671379تجارىمشارکت در احداث 18 قطعه زمین  تجارى  در محله هنر 3

مشارکت در احداث 16 قطعه زمین تجارى  در محله 4
811619790890/41796تجارىبوستان

مشارکت در احداث 2 قطعات زمین تجارى  در محله  5
11782358106236/7تجارىماهان

50550522/773/4تجارىمشارکت در احداث 1 قطعه زمین تجارى در محله دانش6

مشارکت در احداث  4 قطعه  زمین تجارى در محله هاى  7
23983399153394/2تجارىفرهنگ ، گلستان ، بلوار بهار 

7- روش ها، دستورالعمل ها و استانداردهاى اجرایى:
مقررات ملى ساختمان ایران و کلیه بخشنامه ها و آیین نامه هاى نظام فنى و اجرائى کشور که با این پروژه مرتبط باشند.

8- مهلت دریافت اسناد فراخوان: اسناد مشارکت از روزچهارشنبه مورخ 1401/09/16 لغایت روزچهارشنبه مورخ 1401/09/23 درساعت 
ادارى از طریق مراجعه حضورى قابل دریافت مى باشد.

9- تاریخ تحویل اسناد فراخوان : تا ساعت 13/00روز چهارشنبه مورخ 1401/10/07، به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید مجلسى تحویل 
شود.از سرمایه گذارانى که اسناد فراخوان  را دریافت نموده اند درخواست مى گردد چنانچه تمایل به تکمیل و 

ارائه اسناد ندارند، مراتب را به صورت کتبى،حداکثر تا ساعت 13روز دوشــنبه مورخ1401/10/05 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید 
مجلسى به آدرس مندرج در جزء بند 2 اعالم نمایند. 

10- زمان بازگشایى پاکات ارزیابى: در تاریخ  1401/10/10 نسبت به بازگشــایى پاکت ارزیابى اقدام گردیده وپس از انجام ارزیابى کیفى 
متقاضیان و تهیه لیست کوتاه (سرمایه گذارانى که حداقل امتیاز50 را کسب نمایند در لیست کوتاه قرار خواهند گرفت)، اقدام مى گردد و 

اسناد مشارکت و فرم سهم الشرکه پیشنهادى متعاقبا" در اختیار سرمایه گذارانى که در لیست کوتاه قرار مى گیرند قرارداده خواهد شد.

نوبت اول

رمیمی ر ری ری ر ی یم

۷

ر

از آذر ماه امسال در دستور کار شهردارى قرار گرفته است؛از آذر ماه امسال در دستور کار شهردارى قرار گرفته است؛

کاشت کاشت 99 میلیون نشاى بنفشه در شهر اصفهان میلیون نشاى بنفشه در شهر اصفهان
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خودروهاى وارداتى
  از کدام کشورها مى آیند؟ 

واریز قسط اول سود 
سهام عدالت در ماه جارى

خبرخوان
 خبر خوش

 براى جاماندگان 
  فرارو | سخنگوى ستاد هدفمندى یارانه 
گفت: بنابر آمار از اردبیهشت ماه به بعد، 3 میلیون 
و 200 هــزار نفر به جمع یارانــه بگیران اضافه 
شدند. حســینى مى گوید: افرادى که به دهک 
اعالمى اعتراض دارند، همچنــان مى توانند از 
طریق ســایت وزارت رفاه درخواست بازبینى و 
بررسى دهند، چنانچه جزو دهک یک تا 9 قرار 
گیرند، مشمول یارانه مى شــوند. افرادى که تا 
قبل از 1401 یارانه آنها حذف شده بود یا انصراف 
داده بودند، مى توانند از طریق سازمان هدفمندى 

ثبت نام کنند.

موج تغییر کى روش 
  ایرنا |پوریا ملک آبادى، تهیه کننده برنامه 
«جام 22»،  ویژه برنامه جام جهانى شبکه ورزش 
گفت: دست و بال ما در صداوسیما بسته است. اگر 
مى توانستیم موجى راه مى انداختیم که کى روش 
عوض شــود. چون اتفاق جدیــدى را براى تیم 
ملى رقم نزده است. اینکه در سه بازى هفت گل 
بخوریم اسمش افتخار نیست. ما چهار سال پیش 

4 امتیاز کسب کردیم. 

تقلب در قرعه  کشى؟ 
  تجارت نیوز |هفته گذشــته فروش فوق 
 العاده ایران خودرو و قرعه کشــى آن انجام شد. 
اما حاال این مسئله مطرح شده است که در اعالم 
نتایج قرعه کشى تقلب شده است. با طرح ماجراى 
تقلب، این خودروساز اطالعیه اى منتشر و در آن 
اعالم کرد امکان دخالــت در نتایج به هیچ وجه 
میسر نیســت. پیش از این هم قرعه کشى هاى 
ایران خودرو و اعالم نتایج آن با حواشى بسیارى 
همراه بود. چندین بار این خودروساز اعالم کرد که 
نتایج قرعه کشى آماده است اما در اعالم آن تأخیر 
چند روزه داشــت. همان زمان هم برخى مدعى 
شده بودند که این تأخیر دالیل خاص خود را دارد 

و شائبه تقلب و تخلف مطرح شد.

50 میلیون ایرانى چاقند! 
رئیــس پنجمیــن کنگــره    تسنیم |
جراحى هــاى چاقى و متابولیک بــا بیان اینکه 
بیش از 63/7 درصد مردم ایــران یعنى بیش از 
50 میلیون نفر از جمعیت کشور دچار اضافه وزن و 
چاقى هستند متذکر شد: متأسفانه در کشور ما رشد 
ابتال به چاقى در اطفال بسیار بیشتر از کشورهاى 
منطقه اســت که عوامل ژنتیکى، سبک زندگى 
ناسالم، کم تحرکى کودکان، شیوع کووید19 و 
خانه نشــینى کودکان از عوامل باال بودن شیوع 

چاقى هستند.

طوالنى ترین خط 
خاورمیانه 

  تسنیم | شــهردار منطقه 6 تهــران از 
احداث و بهره بردارى از 5 ایستگاه خط 6 مترو تا 
نیمه اول سال آینده خبر داد و گفت: طول نهایى 
خط 6 مترو تهران به 39 کیلومتر مى رسد که آن 
را تبدیل به طوالنى ترین خط متروى خاورمیانه 
خواهد کرد! رضا محمــدى اظهار کرد: این خط 
جنوب شرق تهران را به شمال غرب شهر متصل 

مى کند.

اکران ژانر فاجعه
  فیلم نیوز | مدیرعامل مؤسســه سینما 
شهر گفته از ابتداى امسال کمتر از 10 میلیون نفر 
به سینماها رفته اند و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، 
سینما قطعاً متضرر خواهد شد.  هاشم میرزاخانى 
گفته: در سال جارى تنها دو فیلم ما به سود دهى 
رسیده و چهار  فیلم توانسته تنها هزینه هاى تولید 
خود را درآورد و مابقى فیلم ها حتى هزینه خود را 
جذب نکرده اند و این از نظر اقتصادى فاجعه است.

استقبال خاص از باران
  برترین ها | مدیر مسئول سایت اصولگراى 
«جهان نیوز» پس از بارش بــاران پاییزى روز یک 
شنبه در تهران، توییتى را منتشر کرد. مهدى جهان 
تیغى نوشــت: «تهران 13 آذر 1401 غرق باران و 
آرامش... امــا این تصویر آرامش بخش دشــمنان 

زیادى در خارج از ایران دارد.»

تفکیک از نظر «کیهان» 
تفکیک اغتشاشگران به    روزنامه کیهان|
فریب خورده و دیوانه و هیجان زده و مزدور و منافق 
و آشوبگر ، تفکیکى هوشمندانه و مردم دوستانه است 
اما... در جریان آشــوب و اغتشاش، چگونه مى توان 
فریب خورده و مزدور را از یکدیگر تشخیص داد؟! مگر 
حافظان امنیت علم غیب دارنــد که از نیت و انگیزه 
واقعى فالن آشوبگر با خبر باشند و برفرض محال نیز 
اگر علم غیب هم داشته باشند چگونه مى توانند با این 
تلقى، به فالن آشوبگر فریب خورده اجازه قتل مردم، 
آتش زدن اموال عمومى، به آتش کشیدن آمبوالنس 
حامل بیمار و ده ها جنایت وحشیانه دیگر را بدهند! و 
در پاسخ اعالم کنند که او فریب خورده و یا هیجان زده 
بود؟!... اینکه فالن اغتشاشگر، دیوانه و یا هیجان زده 
و فریب خورده بوده است، موضوعى است که بعد از 
دســتگیرى و در جریان دادگاه باید مورد رسیدگى 

قرار گیرد...

مرگ 2500 فک خزرى
مقامات دولتى در روســیه از کشف    تسنیم |
الشــه 2500 فک خزرى در ســواحل این کشور 
خبر داده اند. در گزارش هــاى اولیه تعداد فک هاى 
تلف شــده 700 عدد اعالم شــده بود اما با شروع 
تحقیقات این رقم افزایش یافته است. در این رابطه 
«زاور گاپیزوف»، رئیس مرکــز حفاظت از محیط 
زیست دریاى خزر گفت: به نظر مى رسد این فک ها 
حدود دو هفته پیش تلف شــده باشــند. در نتیجه 
بررسى ها مشخص شد که اثرى از گرفتار شدن در 
تور ماهیگیران یا شکار بر بدن آنها دیده نشده است. 
کارشناسان محیط زیســت منتظر نتیجه تحقیقات 
آزمایشگاهى براى تشخیص علت مرگ این فک ها 

هستند.

خطر قطر
خبر قراردادهاى گازى    روزنامه اطالعات |
دولت قطر با آلمان و چین در بحبوحه برگزارى جام 
جهانى فوتبال و درگیرى افــکار عمومى ایرانیان با 
مســائلى که باید ســال ها قبل حل و فصل مى شد 
و با تدبیر و تأمــل در مرکز توجه قــرار مى گرفت، 
اهمیت راهبردى دارد... قراردادهــاى اروپا و چین 
بسیار بزرگ تر از آن اســت که اکنون مى اندیشیم، 
این قراردادها در واقع کشور کوچک همسایه جنوبى 
ما را در برداشت ذخایر گاز مشترك بى رقیب ساخته 
و با تمام امکانــات و دارایى هاى ممکــن به حال 
خود وانهاده اســت. قطر با حجم سرمایه گذارى در 
تکنولوژى هاى نو، ده ها سال از ایران پیش خواهد 
افتاد. توازن ســرمایه ها وقتى متعادل نباشد و پاى 
شرکت هاى اروپایى و چینى به قطر باز شود، در واقع 
ما تنها سود و سرمایه از دست نمى دهیم، بلکه برترى 
ژئوپولیتیکــى از چنگمان خواهد رفــت. هژمونى و 

منزلتمان دستخوش تکانه خواهد شد.

رئیسى به دانشگاه تهران 
مى رود

  باشگاه خبرنگاران جوان |آیت ا... ســید 
ابراهیم رئیسى، رئیس جمهور کشورمان چهارشنبه 
16 آذر به مناسبت روز دانشــجو به دانشگاه تهران 
مى رود. معاون رئیس جمهور چند روز پیش از حضور 
رئیس جمهور در جمع دانشــجویان خبر داده بود. 
رئیسى طى سال هاى گذشته به مناسبت هاى مختلف 
از جمله مراســم آغاز ســال تحصیلى سال گذشته 
در دانشــگاه تهران حضور پیدا کرده بود. وى سال 
گذشته روز دانشــجو در جمع دانشجویان دانشگاه 

صنعتى شریف بود. 

3 ماه بعد از ابالغ آیین نامه واردات خودرو از سوى دولت 
و یک ماه پس از آغاز ثبت ســفارش واردات خودرو از 
ســوى شــرکت هاى واردکننده، نصب بیلبوردهاى 
تبلیغاتى یک خودروى کره اى در سطح شهر و جاده ها 
نخســتین اقدامى بود که از نزدیک شدن خودروهاى 

خارجى به بازار کشور حکایت داشت.
ســخنگوى وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
مســئول دولتى، قریب الوقوع بودن این رویداد را تأیید 
کرد و از نزدیک شــدن خودروهاى وارداتــى به بازار 
کشــور خبر داد. امید قالیبــاف در توییتى ضمن تأکید 
بر سرعت گرفتن فرایند واردات خودرو، اعالم کرد که 

حتى در برخى مدل ها، خودروها به پشــت مرز رسیده 
و فرایند تبلیغات محیطــى آنها همانگونــه که دیده 
مى شود، آغاز شده اســت.در همین حال گفته شده تا 
2 هفته آینده نخستین محموله خودروهاى وارداتى به 
گمرکات جنوبى کشور وارد خواهد شد. به اعتقاد فعاالن 
حوزه خودرو، فرانسه تنها کشور اروپایى بود که امکان 
واردات خودرو در بازه قیمتى تعیین شده درآیین نامه را به 
واردکنندگان مى داد. ایتالیا، اسپانیا و آلمان اروپایى هایى 
هستند که گفته مى شــود واردات خودرو از آنها انجام 
خواهد شد، اما کارشناسان معتقدند خودروهاى وارداتى 

به کشور نهایتاً  از کره، ژاپن و چین خواهند بود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونى هاى سهام عدالت 
گفت: سود 500 هزار تومانى سهام عدالت تا پایان آذر 

براى هر نفر واریز مى شود.
عسگر توکلى در مورد واریز قسط اول سود سهام عدالت 
اظهار کرد: براى رعایت حال سهامداران عدالت، امسال 
با تصمیم وزیر اقتصاد و تصویب شــوراى عالى بورس 
مقرر شده است تا پایان آذر  نیمى از سود سهام عدالت 
مربوط به عملکرد سال 1400 به حساب ذینفعان واریز 
شود.وى گفت: امسال سود سهام عدالت نسبت به سال 
قبل حدود دو برابر شده اســت، بنابراین در مرحله اول 
واریز سود که تالش مى شود تا پایان پاییز سال جارى 

باشــد، مبلغ 500 هزار تومان به ازاى هر نفر با پرتفوى 
میانگین اسمى 532 هزار تومانى، سود واریز مى شود و 
تالش مى کنیم بقیه سود را هم  تا پایان اسفند  به حساب 

دارندگان سهام عدالت واریز  کنیم.
وى همچنین در مورد ســهام عدالــت متوفیان گفت: 
براســاس آخرین توافق انجام شــده، براى جلوگیرى 
از سوءاســتفاده هاى احتمالى، در جلسه شوراى عالى 
بورس تصویب شد که به زودى پس از اعالمیه رسمى، 
سهامداران عدالت به دفاتر خدمات قضای ى مراجعه کرده 
و بدون دریافت وجهى کار انتقال قهرى سهام عدالت 

متوفیان انجام خواهد شد.

خورشید کیایى
فروش لباس شب مخصوص ســگ ها. لباس ولنتاین 

ویژه گربه ها. لباس ساقدوش ویژه هر نژادى از سگ. 
رقابت در جذب مشترى آنقدر فشرده شده که دیگر غذا و 
وسایل بازى کارساز نیست و برخى براى حیوانات خانگى 
عزیزشان(!) رنگ به رنگ لباس مخصوص سفارش مى 
دهند و زندگى الکچرى حیوانات خانگیشان را لوکس 
تر مى کنند. در این میــان قیمت هاى این لباس ها هم 
دیدنى است. فقط کافى است که در سایت هاى فروش 
لباس حیوانات خانگى و یا پت شاپ ها سر بزنى تا لباس 
هایى را پیدا کنى که گاهى تا 600 هزار تومان هم قیمت 
خورده است. شــاهد این مدعا  لباس سگ مدل ژاکت 
500هزار تومانى، لباس ســاقدوش 400هزار تومانى، 
لباس ولنتاین 350هزار تومانى است. در یک آگهى هم 
تأکید شــده بود که پذیرش انواع لباس هاى الکچرى 
براى مهمانى هاى خاص تا یــک میلیون تومان! البته 
وسایل مهمترى هم براى حیوانات خانگى وجود دارد. 
براى مثال از تخت خواب مخصوص ســگ و گربه با 
قیمت 700هزار تومان و یــا توالت مخصوص با قیمت 

400 هزار تومان. 
نگهدارى از حیوانات خانگى هزینه هاى متفاوتى دارد و 
مثًال  از 800هزار تومان شروع  مى شود اما برخى افراد 
ماهانه مبالغى بین 4 تا 6 میلیون تومان براى نگهدارى 
یک ســگ هزینه مى کنند. البته به نظر مى رسد این 
روزها دیگر  هزینه کردن براى یک سگ یا یک حیوان 
خانگى ســقفى ندارد و گاهى تا ده ها میلیون تومان هم 
مى رسد. هزینه تغذیه، اسباب بازى،آرایشگاه، درمان و 
لباس را که روى هم بگذاریم بیش از حداقل حقوق یک 
کارگر در ماه است. دستمزدى که برخى ها صرف زندگى 

الکچرى حیوانات خانگى شان مى کنند.
براساس آمارها 90 درصد حیوانات خانگى زینتى (غیر 
از خروس و مرغ و امثال آن) سگ ها و گربه ها هستند. 
این حیوانات اغلــب نژاد وارداتى دارنــد و نگهدارى از 
آنها نیاز بــه هزینه هاى زیــادى دارد. در ظاهر واردات 
حیوانات خانگى انجام نمى شود، اما حاال جاى جاى شهر 
پر از حیواناتى است که اساسًا نژاد آنها خارجى است؛ از 
سگ نژاد هاسکى که اصالتًا ســگ قطب شمال است 
گرفته تا سگ هاى مینیاتورى! هزینه ها هم در نوع خود 

جالب توجه هستند. 

مهدکودك براى تربیت بهتر سگ ها 
«سگت رو کدوم مهد ثبت نام کردى؟»، « ماهى چقدر 
شهریه مهد ســگت میشه؟»، «مهد ســگ من خیلى 
عالیه تو هم ســگت رو بیار اینجا» و « براى جشن تولد 
سگت چیکار کردى؟» جمله هایى است که خیلى وقت 
اســت وارد دایره لغات روزانه بعضى از افراد جامعه شده 
است، افرادى که ســگ خانگى شان را به «مهد سگ» 
مى فرستند تا هم خوب تربیت شــود و هم از تنهایى در 

بیاید!
خوراك ژیگو، کله پاچه، جوجه کباب و کوبیده. این غذاها، 
قطعًا شما را به یاد منوى رستوران ها مى اندازد. اما جالب 
است بدانید اینها، منوى خوراکى مهدهاى ویژه اى است 
که این روزها در شهرهاى بزرگ و به خصوص پایتخت 

فعالیت مى کنند. مهدهایى ویژه نگهدارى از سگ ها.
ســگ هایى که با مدل ها و چهره هاى مختلف به عضو 
جدید برخى خانواده هاى ایرانى تبدیل شده اند. حیواناتى 
که حاال در ایران و به خصوص تهران، هم مهد مخصوص 
دارند، هم آتلیه اختصاصى و هــم البته یک مجله ویژه. 

بیشتر مراجعه کنندگان به این مهدها افرادى هستند که 
تمام وقت نمى توانند از حیــوان خانگى خود نگهدارى 
کنند و یا اینکه مــى خواهند حیوان خانگى شــان را از 

تنهایى در بیاورند.

هزینه هاى الکچرى 
عمومًا بــراى نگهــدارى از حیوانــات در خانه، غذاى 
مخصوص، انواع ویتامین ها، دارو ها و واکسن ها، وسایل 
بازى و محیطى براى اســتراحت حیوان، جزو ملزومات 
است. از دیگر وســایل موردنیاز مى توان به ظرف غذا، 
قالده، قفس، شامپو، کیف حمل ونقل، شانه، ناخن گیر، 
لباس مخصوص و... هم اشاره کرد که هزینه اضافه ترى 
را مى خواهند. قیمت شانه و پرزگیر از 300 هزار تومان، 
ظرف غذا استیل به اندازه متوســط از 400هزار تومان، 
شامپو از 70 تا 300 هزار تومان، مکمل ها و دارو ها از 80 
هزار تومان، قالده از 100هزار تومان و قالده خارجى از 
400هزار تومان، غذاى تشویقى از 80هزار تومان، خاك 
گربه از 60 هزار تومان، وســیله بازى از 30هزار تومان، 

شیرخشک براى زیر ســه ماه هر وعده 50 هزار تومان، 
لوازم بهداشتى از 70 هزار تومان، دماسنج، رطوبت سنج، 
المپ نورى از 60 هزار تومان و وان حمام از 100 هزار 
تومان شــروع مى شــوند و به قیمت هاى باالترى هم 

مى رسند.
حتى اگر سرى به ســایت هاى فروش حیوانات خانگى 
بزنید، مشاهده مى کنید براى بســیارى از این حیوانات 
قیمت مشخصى درج نشده و به صورت توافقى به فروش 
مى رسند. قیمت ها وابســته به نوع نژاد، سن و خلوص 
ژنتیکــى متفاوت اســت و هرچه حیــوان از گونه هاى 
نادرتر باشــد، این قیمت افزایش مى یابــد. براى مثال 
ســگ هاى فنجانى از 80میلیون تومان به باال فروخته 
مى شوند، درحالى که مى توان شیتزو را با قیمت حدودى 

هفت میلیون تومان و یا کمتر خریدارى کرد.
اینها تنها بخشى از هزینه هاى زندگى الکچرى حیوانات 
خانگى اســت و اگر بخواهیم از سشــوار بعد از حمام و 
پانسیون و هتل این حیوانات نیز بگوییم قیمت ها سر به 

فلک مى کشد. 

از ژاکت 500 هزار تومانى تا تخت خواب هاى میلیونى

زندگى الکچرى حیوانات خانگى سقف ندارد!

الدن ایرانمنش
زباله ها به پاشنه آشیل محیط زیســت ایران تبدیل شده اند و دیگر 
جایى برایشان نیست. زمین و خاك هم دیگر ظرفیتى براى این همه 
زباله ندارد. تولید روزانه میلیون ها تن زباله در کشور به جایى رسیده 
که چندى پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به آن 
واکنش نشان داده است. على سالجقه اواخر خرداد ماه امسال اعالم 
کرد امیدواریم بحث کمپوست هم مورد پیگیرى قرار گیرد چون دیگر 

جایى براى دفع پسماند در کشور نداریم.
او به شکل واضح هشدار داد که طبق آمارهاى منتشر شده از سوى 
وزارت نیرو در ایران روزانه بیش از 58 هزار تن پسماند عادى تولید 
مى شود که از این میزان، فقط 20 درصد بازیافت شده و حجم بسیار 

زیادى روانه اطراف شهرها و روستاها مى شوند.
هرچند نگرانى در رابطه با این معضل تنها مختص به ایران نیست اما 
بررسى هاى مقایسه اى نشان مى دهند که تولید زباله در کشور ما سه 
برابر آلمان است و این در حالى اســت که فرهنگ مصرف مردم در 
کشورهاى توسعه  یافته از استفاده طوالنى مدت از وسایل خانگى و 
تعمیر و نگهدارى مناسب گرفته تا تفکیک و کاهش زباله هاى خانگى 

و ساختمانى جایى در کشور ما ندارد.
این موضوع وقتى بیشتر اهمیت مى یابد که بدانیم اغلب این زباله ها 
ســر از جوى ها و رودخانه هاى فصلى و دائمى در مى آورد. از سوى 
دیگر ســوء مدیریت این زباله ها امنیت اجتماعى و سالمت مردم را 
نشانه رفته و دســتخوش آلودگى مى کند. زیرا همه این شیرابه ها و 
آلودگى هاى حاصل از زباله در مخازن و منابع آب زیرزمینى و سطحى 

تخلیه مى شود.
در حالى که این زباله ها از لحاظ اقتصادى بســیار با ارزش هستند 
و اغلب آنهــا مى توانند در چرخه اقتصاد ملى عامــل تولید، درآمد و 
اشــتغالزایى باشــند، اما این ثروت عظیم براى ما ناشناخته مانده و 
نمى دانیم مى توان با سهیم شدن در فرایند بازیافت، میلیون ها تومان 

به اقتصاد کشور کمک کنیم.
بنا بر اعالم دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محیط زیست؛ ساالنه 
بیــش از 16 میلیون تن زباله و پســماند عادى و همینطور ســالى 
60 میلیون تن نخاله ســاختمانى ناشــى از فعالیت هاى عمرانى، 

خاکبردارى ها و زائدات باقیمانده از ســاخت و سازها در کشور تولید 
مى شود.

میانگین ســاالنه تولید زباله خانگى نیز 45 هزار تن محاســبه شده 
که بیش از  نیمى از آن دفن مى  شــود در حالى که 90 درصد از مواد 
موجود در زباله ها قابل بازیافت اســت. این در حالى است که هر تن 
زباله، حدود 400 متر مکعب گاز گلخانه اى دى اکسید کربن متصاعد

 مى  کند و از هر تن زباله 400 تا 600 لیتر شیرابه خارج مى  شود که 
مى  تواند آثار زیســت محیطى نامطلوبى بر آب و خاك داشته باشد. 
ایرانى ها سالیانه، 50 هزار تن گاز گلخانه اى و 10 میلیون متر مربع 

شیرابه از تولیدات زباله هاى خود به وجود مى آورند.
در حال حاضر در ایران 80 درصد کل مخارج مدیریت پســماندها، 
مربوط به جمع آورى است که 60درصد از آن صرف حقوق و دستمزد 
کارگران مى شــود. اهمیت این موضوع از آن  جهت است که بهبود 
اندکى در عملیات جمــع آورى مى تواند تأثیــر فراوانى در کاهش 

هزینه هاى کل داشته باشد.
به وضوح مى توان گفت مســئ له اصلى از مدیریت ضعیف پسماند در 
کشور ناشى مى شود. ابتدا باید زیرساخت هاى الزم به ویژه در مرحله 
جمع آورى زباله فراهم شود، براى مثال بســیارى از شهروندان در 
خانه تفکیک زباله مى کنند، ولى شــهردارى به صورت تفکیک شده 
جمع آورى نمى کند. البته ترویج فرهنگ کاهش تولید زباله و تفکیک 

آن نیز یک مقوله مدیریتى است.
به این ترتیب مى توان گفت مشکل در زمینه بازیافت زباله از مرحله 
تفکیک آن شروع مى شود که در این زمینه تا حدود زیادى هم دولت 
و هم فرهنگ عمومى که آن هم به میزان زیادى ناشى از دولت است، 

داراى خأل هاى قانونى و فرهنگى هستند.
حلقه مفقوده اى که باعث شــده مــا نتوانیم از طــالى کثیفى که 
اشــتغالزایى باالیى هــم دارد اســتفاده کنیم؛ در حالــى که حفظ 
محیط زیســت، ســالمت مردم، نگرانــى و دغدغه هایــى که در 
آینده وجــود دارد به ویژه آلودگــى منابع زیرزمینــى، آب و خاك، 
این نکته را مى رساند که دســتگاه هاى متولى باید به این موضوع 
ورود جدى داشــته و نهایت اهتمام خود را براى رفع این مشــکل

 داشته باشند.

ایران دیگر جایى براى زباله ندارد

کشــور ایران با پروژه نورپردازى مدرســه چهارباغ در فهرســت برندگان در دسته 
Heritage Lighting جایزه طراحى روشنایى LIT سال 2022 اعالم شد. 

بیش از 650 اثر از 51 کشــور براى حضور در جایزه طراحى روشنایى  LIT ثبت نام 
کردند. هیئت داوران این جایزه بین المللى متشــکل از 43 کارشناس، معمار، طراح 

داخلى، دانشگاهیان و نمایندگان رسانه در صنعت روشنایى است.
در توضیح این اثر آمده اســت: «با توجه به تصویر مقرنس هاى پر نقش و نگار که 
تجمل و شــکوه ورودى را ترکیب کرده اند، چراغ هاى خطى در جعبه اى مرمرى به 
طول 340، عرض 18 و ارتفاع 8 سانتیمتر قرار گرفته اند. براى متریال سکوى ورودى 
(براى اینکه به سنگ هاى تاریخى نما آسیبى وارد نشود) از متریال جدید که توسط 
عایق فومى که در فضاى بین دو متریال قرار مى گیرد، استفاده شده است. همچنین 
براى دستیابى به روشنایى یکنواخت ورودى و کاهش تابش خیره کننده، منابع نور با 
توزیع نور نامتقارن با انحراف 20 درجه از محور افق با دماى رنگ K 5000  استفاده 
مى شود. رنگ منابع نور براى تأ کید و هماهنگى با مواد و رنگ در هر بخش انتخاب 

شده است...»
گــروه فرمانــى مســتقر در لس آنجلــس کــه ریاســت آن را یــک ایرانــى 
به عهــده دارد مبدع جایــزه طراحى نورپردازى LIT اســت. هــدف این جایزه 
شــناخت تــالش طراحــان بــا اســتعداد بین المللى محصــوالت روشــنایى

 در سراسر جهان است.

مدرسه چهارباغ برنده جایزه 
جهانى نورپردازى شد
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مشکلى که 
نیازمند توجه ویژه است 

معاون تربیــت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش و 
پــرورش اســتان اصفهان گفــت:در زمــان حاضر 
چالش هاى جدى در زمینه فضاى برگزارى مسابقات 
ورزشى درون مدرسه در این اســتان از نظر ایمنى و 
ســالمت دانش آموزان وجود دارد که نیازمند توجه 
ویژه مسووالن است. آذر کیوان امیرپور افزود: ایمن 
ســازى فضاهاى ورزشــى در مدارس به عنوان یکى 
از اصلى ترین مباحــث موجود در زمینــه برگزارى 
مسابقات و فضاهاى ورزشــى استان است. وى ادامه 
داد: معضالتى در مورد ایمن سازى سطوح، میله هاى 
والیبال، بسکتبال، تیرهاى دروازه و سکوهاى برگزارى 
مراســم صبحگاه وجود دارد. معــاون تربیت بدنى و 
ســالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
اظهار داشت: باید نسبت به ایمن سازى همه فضاهاى 

موجود در مدارس به صورت ویژه اقدام کرد.

دشمن، دانش آموزان را 
گروگان گرفت

مدیــر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
ما باید آگاهانه دانش آموزان و جوانان را در راســتاى 
تقویت با هویت دینى خودشان بیشــتر آشنا کنیم تا 
سربازان تمدن نوین اسالمى از نسل دهه هشتادى ها و 
نودى ها تربیت شوند. محمدرضا ابراهیمى با بیان اینکه 
در حوادث اخیر، هویت غیردینى بیشــتر نمایان شد و 
به وضوح دیدیم که اگر ما یک قدم و یا یک دقیقه هم 
فرصت را از دست بدهیم، دشمنان از آن استفاده هاى 
بســیارى خواهند کرد و دانش آمــوزان و نوجوانان را 
به گــروگان مى گیرند، اظهار کــرد: در حوادث اخیر، 
تعدادى از دانش آموزان، جوانان و نوجوانان گروگان 
گرفته شــده اند. وى افزود: در حوادث اخیر، با تدابیر 
خوبى که اندیشیده شــد و تالش هاى دستگاه هاى 
مرتبط، با وجود خواب هاى بسیارى که دشمنان براى 
دانش آموزان در مدارس دیده بودند، اهداف دشمنان 

تحقق نیافت.

بازداشت «سارقان در حرکت» 
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهــان گفت: 3 باند 
مسلح و سابقه دار سرقت از منازل اصفهان در عملیات 
ویژه انتظامى در دام پلیس گرفتار شــدند. سرهنگ 
حسین ترکیان اظهار داشت: این متهمان به «سارقان 
در حرکت» معروف هســتند و با اســتفاده از روش 
تخریب از طریق دیلم طال و اموال منزل شهروندان 
را به سرقت مى بردند. وى با بیان اینکه این سه باند 
مسلحانه در مجموع 10 میلیارد تومان از شهروندان 
ســرقت کرده اند، افزود: با رصد هوشمندانه پلیس 
آگاهى این ســارقان حرفه اى شناســایى و دستگیر 
شدند. رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان با اشاره 
به کشف 2 قبضه اسلحه جنگى و مقادیرى فشنگ و 
آالت و ادوات سرقت از محل مخفیگاه این سارقان 
ادامه داد: پرونده این سارقان در دست بررسى است 
و شاکیانى که در سه ماه گذشته از منزل آنها سرقت 
شده مى توانند براى پیگیرى به پلیس آگاهى شرق 

اصفهان مراجعه کنند.

مسمومیت 3 نفر 
در 2 حادثه گازگرفتگى

ســخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: سه 
نفر در 2 حادثه گازگرفتگى در اصفهان مسموم شدند. 
عباس عابدى با اشــاره به حادثه ویژه گازگرفتگى در 
اصفهان اظهار داشــت: این حادثه ســاعت 21 و 22 
دقیقه روز 13 آذر گزارش شــده اســت. وى با بیان 
اینکه این حادثــه در خیابان امام خمینــى – خیابان 
بسیج گزارش شده اســت، به مسمومیت یک زن 40 
ساله در این حادثه اشاره کرد. وى همچنین به حادثه 
دیگر مسمومیت با گاز در اصفهان اشاره کرد و گفت: 
این حادثه نیز 55 دقیقه بامداد 14 آذر گزارش شــده 
اســت. عابدى با بیان اینکه این حادثه به دنبال نشت 
گاز از لوله بخارى گزارش شــده است، ادامه داد: این 
حادثه در ســمیرم - وردشت اسکان عشایر -شهرك 
شهسوار اتفاق افتاد و یک مرد 39 و یک زن 60 ساله 

مصدوم شدند.

خبر

رئیس اداره خالقیت و نوآورى شــهردارى اصفهان با بیان 
اینکه اصفهان نخستین شهر کشــور از لحاظ تعداد و تنوع 
در رشته هاى صنایع دســتى محسوب مى شود گفت: ثبت 
جهانى شهرها و روستاهایى که داراى صنایع دستى خاص و 
منحصربه فرد است، در توسعه گردشگرى بومى بسیار حائز 

اهمیت است.
محســن معصومى با بیان اینکه اصفهان به عنوان شــهر 
جهانى صنایع دستى ثبت شده است، اظهار کرد: اصفهان به 
دلیل جایگاه ارزشمندى که در حوزه صنایع دستى و هنرهاى 
سنتى دارد در سال 2015 میالدى بعد از پیگیرى هاى متعدد 
مسئوالن کشورى و استانى، این شهر توسط شوراى جهانى 

صنایع دستى به عنوان شهر جهانى صنایع دستى ثبت شد.
وى با بیان اینکه اصفهان نخستین شهر کشور از لحاظ تعداد 
و تنوع در رشته هاى صنایع دستى محسوب مى شود، ادامه 
داد: دو ســوم رشته هاى صنایع دستى کشــور در اصفهان 

موجود است.
وى افزود: دریافت 126 مهر اصالت بین المللى و 528 مهر 
اصالت ملى صنایع دستى (باالترین آمار در کشور)، ثبت هفت 
نشان ملى جغرافیایى در رشــته هاى خاتم سازى، قلمکار، 
کاشــى هفت رنگ، قلمزنى، کاشــى معرق، منبت چوب، 
پاپیه ماشه و گره چینى از جمله مهمترین دستاوردهاى شهر 

جهانى صنایع دستى اصفهان است.

رییس پلیس راه فرماندهى انتظامــى اصفهان از کاهش 
میزان وقوع تصادفات در این اســتان به میزان 12 درصد 
در هشت ماه امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

خبر داد.
ســرهنگ اصغر زارع  افزود: گزارش هفت ماهه پزشکى 
قانونى نیز حاکى از کاهش هشت درصدى تلفات رانندگى 

در سال جارى است.
وى با اشاره به اینکه  در سطح استان بالغ بر 13 هزار کیلومتر 

راه وجود دارد گفت: 48 درصد این راه ها روستایى است.
رییس پلیس راه فرماندهى انتظامى اصفهان در ادامه بیان 
کرد: بیشترین تصادف مربوط به خودرو هاى سوارى است، 

همچنین در 2 سال گذشته آمار تصادف موتور سواران از 5 
درصد به 12 درصد افزایش یافته است.

سرهنگ زارع افزود: مهمترین عامل تصادف هاى جاده به 
علت خستگى، خواب آلودگى و توجه نکردن به جلو توسط 
رانندگان است که توصیه مى شــود در هنگام خستگى از 

رانندگى پرهیز کرده و در مکان مناسب استراحت کنند.
وى اضافه کرد: راه هاى استان اصفهان 2 آسیب کلى دارند، 
وسوسه شدن رانندگان به سرعت غیر مجاز و دیگرى یک 
نواختى راه که  به رانندگان توصیه مى کنیم هنگام تردد در 
این مسیر ها با سرعت مجاز حرکت کرده و هنگام خستگى 

و خواب آلودگى رانندگى نکنند.

افزایش 7 درصدى آمار 
تصادف موتورسواران 

اصفهان، طالیه دار تنوع 
رشته هاى صنایع دستى

شاخص هاى اقتصادى نشــان مى دهد که طى چند 
ســال اخیر اصفهان نمره چندان قابل قبولى در جذب 
سرمایه نداشته و به عنوان یکى از استان هاى ناامن در 

سرمایه گذارى به شمار مى رود.
 این در حالى است که اصفهان در میان استان هاى کشور 
همواره به عنوان یکى از پر پتانســیل ترین استان ها از 
لحاظ فرصت هاى سرمایه گذارى مطرح بوده اما حاال 
این استان بعد از تهران، البرز و مازندران در درس امنیت 
ســرمایه گذارى اقتصادى نتوانســته  نمره قابل قبولى 

بگیرد.
شاهد این مدعا هم گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس 
است که رتبه اســتان اصفهان در زمستان1400 را در 
شاخص امنیت ســرمایه گذارى جایگاه بیست و هشتم 
جدول نشــان مى دهد تا اصفهان در میان 31 استان 
کشور از آخر چهارم شــود. نمره امنیت سرمایه گذارى 
استان در مؤلفه هاى پیمایشــى نیز  6/6 در مؤلفه هاى 
آمارى 4/83 و در شاخص تلفیقى  6/25 محاسبه شده 
اســت. این پیمایش بر مبناى10بــوده و هر چه اعداد 
بــه 10نزدیک تر باشــد، نشــانه وخامــت وضعیت 

سرمایه گذارى در استان هاى کشور است.
بررسى تغییر وضعیت اســتان بر اساس میانگین هاى 
چهارفصل منتهى به زمســتان1400نیز بر اســاس 
مؤلفه هاى پیمایشى محاسبه شده که وضعیت اصفهان 
به  قرار زیر اســت: نمره اصفهان در ســال منتهى به 
تابســتان1400 این اســتان را در رتبه11کشور قرار 
داده است، در ســال منتهى به پاییز1400 استان را در 
رتبه14کشور قرار داده و در ســال منتهى به زمستان 
سال گذشته استان را در رتبه15کشور قرار داده است. 
باید گفت در این جدول هرچه رتبه استانى باالتر باشد یا 
طى فصول مختلف باالتر برود یعنى وضعیت آن استان 
به سایر اســتان هاى دیگر نامناســب تر شده که براى 

اصفهان این اتفاق رخ داده  است.
این اتفاقات در حالى افتاده است که امتیازهاى اصفهان 
براى سرمایه گذارى قابل انکار نیســت و بنابر دیدگاه 
کارشناسان و مسئوالن اقتصادى کشور، استان اصفهان 
از نظر نیروى متخصص و انرژى داراى مزیتى است که 
مى تواند سرمایه گذاران را به خود جذب کند. اصفهان 
ســال 1388 عنوان پایتخت فرهنــگ و تمدن ایران 
اسالمى و پایتخت صنعتى ایران بعد از تهران را به خود 
اختصاص داد، سومین شهر پهناور ایران و سومین شهر 
پر جمعیت ایران پس از تهران و مشهد است. شش اثر 
تاریخى آن به عنوان میراث تاریخى در یونسکو به ثبت 
رسیده است. در سال 2006 به عنوان پایتخت فرهنگى 

جهان اسالم انتخاب شد و به دلیل وجود معمارى زیباى 
اســالمى و وجود بســیارى از بلوارهاى زیبا، پل هاى 
سرپوشیده، کاخ ها، مســجدها و مناره هاى منحصر به 
فرد، در فرهنگ ایرانى نصف جهان لقب گرفته است. در 
آذر 1394 به همراه رشت به عنوان نخستین شهرهاى 
ایران، به شبکه شهرهاى خالق جهان زیر نظر یونسکو 
پیوســت. فرودگاه بین المللى اصفهان نیــز به عنوان 
یکى از پر رفت و آمدترین فرودگاه هاى کشــور است. 
همچنین از شــبکه خط ریلى کشور برخوردار است که 
هرکدام از این موارد اشاره شده ویژگى مثبتى براى یک 

سرمایه گذار به شمار مى آید.
با وجود چنین مزایایى دریک استان، این سئوال پیش 
مى آید که چرا سرمایه هاى پولى اصفهان اکنون براى 
سرمایه گذارى با ســوددهى بیشتر به استان هاى دیگر 
منتقل مى شــود؟ و چرا تعداد زیادى از سرمایه گذاران 
اصفهانــى بــراى از دســت نــدادن فرصت هــاى 
سرمایه گذارى در سایر شهرها، شهر اصفهان را ترك 
کرده و در ســایر شهرهاى ایران و کشــورهاى دیگر 

سرمایه گذارى کرده اند؟
به گفته کارشناسان علت اصلى خالى شدن اصفهان از 
سرمایه گذاران، بروکراســى هاى ادارى است؛ مسئله 
کهنه اى که به َکرات در گفته هاى سخنگوى کمیسیون 

اقتصادى مجلس نیز آمده است. 
سخنگوى کمیسیون اقتصادى مجلس همین چند وقت 
پیش با مقایسه قوانین دستگاه هاى ادارى اصفهان مانند 
سازمان هاى مالیات، بیمه، صنعت، معدن و تجارت یا 
جهاد کشاورزى با دیگر اســتان ها از سختگیرى هایى 
گفته که باعث شده فعاالن اقتصادى از اصفهان کوچ 

کنند.
گرچه مهدى طغیانى، در کنار اعتراضاتى که نسبت به 
بروکراسى ها داشته از گفتن قابلیت هاى فراوانى هم که 
در اصفهان وجود دارد چشم پوشى نکرده و معتقد است 
ویژگى هایى چون نزدیک بودن به شبکه حمل و نقلى، 
وجود تولیدات مکمل، تأمین مواد اولیه از موارد مهمى 
است که یک سرمایه گذار توجه بسیارى به آن دارد و از 
جمله موضوعاتى است که مى تواند از سرمایه گریزى 

در اصفهان جلوگیرى کند.
به گفته ســخنگوى کمیســیون اقتصــادى مجلس 
امتیازهاى مثبتى چون فعالیت شرکت هاى دانش بنیان، 
قطعه سازان متبحر، شــاخص بودن در زمینه کریدور 
علم و فناورى، نیــروى کار فــراوان و تحصیلکرده، 
قابلیت هاى گردشــگرى، صنایع فــراوان و خدمات 
از جمله فرصت هایى اســت که اصفهــان را به عنوان 
شهرى بى نظیر از لحاظ سرمایه گذارى مطرح مى کند. 

اگر چه در این دو ســال اخیر به دلیل باال بودن ریسک 
سرمایه گذارى در همه نقاط ایران، تمایلى چندان به این 
اقدام نبوده است، اما در کل اصفهان مراکزى است که 
اگر موانع و محدودیت هاى ادارى آن رفع شود شرایط 

مناسب را براى سرمایه گذارى دارد.
اما آنچه مى تواند شــاخص هاى اصفهان در سرمایه 
گذارى را تقویت کند ماندگارى سرمایه گذارى است؛ 
ستون اصلى توسعه پایدار براى سرمایه گذارى که گویا 

اصفهان کمتر از آن بهره مند بوده است.
رضا شایان، کارشناس اقتصادى است که معتقد است 
براى هدایت ســرمایه گذار به یک شهر و ماندگارى در 
آن منطقه الزم است شرایط و زیرساخت هاى کافى و 

جذاب هم فراهم شود. 
این کارشــناس این ســئواالت را مطرح مى کند که 
ممکن اســت قابلیت هاى فراوانــى در اصفهان براى 
سرمایه گذارى وجود داشته باشد ولى آیا شرایط کافى 
هم براى ســرمایه گذارى وجود دارد؟ آیا موانع ادارى 
باعث صرف نظر کردن ســرمایه گذاران نمى شــود؟ 
و آیا اســتقبال مناسب از ســرمایه گذاران براى انجام 
پروژه هایشــان وجود دارد؟ بنابراین بــه غیر از وجود 
ظرفیت و پتانســیل در یک منطقه مانند دانشگاه هاى 
خوب، موقعیــت جغرافیایى و صنایــع مختلف موارد 
دیگرى هم الزمه ورود و ماندگارى یک ســرمایه گذار 

است.
این همان موضوعى است که اســتاندار اصفهان هم 
به عنوان یکى از چالش ها و دغدغه هاى اصلى استان 
در زمینه ســرمایه گذارى معرفى کرده اســت. ســید 
رضا مرتضوى در ســخنان اخیرش از کمبود امکانات 
زیرساختى گفته که باوجود انجام برخى عملیات هاى 

عمرانى همچنان اصفهان از آن رنج مى برد.
به نظر باالترین مقام اجرایى اســتان، در سازمان هاى 
اســتان این نگاه باید مالك قرار داده شود که رویکرد 
عالوه بر منفعت پذیرى بخــش خصوصى، توجیه پذیر 
نیز باشــد در غیر اینصورت اگر به دنبال باالبردن آمار 
طرح هاى اســتان بدون در نظر گرفتن توجیه پذیرى و 
به ثمر رسیدن طرح باشیم به اهداف اصلى تعریف شده 
براى استان نمى رسیم و در این رابطه نیازمند همکارى 

و هماهنگى دولت هم هستیم.
اما با وجود اینکه یکســال از بر مسند نشستن استاندار 
جدید اصفهان مى گذرد و او همواره از سرمایه گذارى 
در اصفهان و حمایت بانک ها ســخن گفته اســت اما 
همچنان بروکراسى ها و کاهش بضاعت آبى و کمبود 
زیرساخت هاى اصفهان اجازه نداده که روزهاى تاریک 

سرمایه گذارى این استان به روشنایى برسد.

نمره مردودى صنعتى ترین استان کشور

چرا  اصفهان براى سرمایه گذارها 
جذابیت ندارد؟ 

اجاره ها به حاشیه مى رود
نصف جهــان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره 14 
آذرماه خود در گزارشى با عنوان «حاشیه اصفهان، 
مقصد جدید مســتأجران» با اشاره به افزایش 120 
درصدى اجاره بها، نوشته: «این گرانى ها مستأجران 
را راهى نقاط حاشیه اى شــهر کرده است و قیمت 
رهن و اجــاره در بازار مســکن اصفهان همچنان 

مى تازد.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «مبلغ 
رهن و اجاره از توان خرید کارگران و کارمندان خارج 
اســت و حاال اصفهانى ها براى اجاره نشینى روانه 
حاشیه شهر شده اند. تعیین نرخ براى رهن و اجاره 

تابع هیچ فرمول و ضابطه اى نیســت. امالکى ها 
توپ را به زمین مالــکان مى اندازند و مى گویند که 
آنها زیر بار کاهــش قیمت ها نمى روند. مالکان هم 
از افزایش تــورم گالیه مندند و بــا قاطعیت اعالم 
مى کنند که به هرحال باید خرجشــان با دخلشان 
هماهنگ شــود. حاال ایــن مردم هســتند که با 
دریافتى هاى حداقلى کارگــرى و کارمندى باید از 
هزینه تفریح، خوراك و پوشاك بگذرند و بخـــش 
عـــمده اى از درآمدهایشان را به مالکان پرداخت 
کنند تا باالخره دخــل و خرج مالکان به هم نزدیک

 شود!»

مریم محسنى
کم آبى یکى از مهمترین مســائل و مشکالتى است 
که اصفهان همیشه درگیر آن بوده و هست. على رغم 
تمام تذکر ها و هشدار هایى که به مردم داده مى شود، 
تغییرى در ســبک زندگى اکثریت مردم ایجاد نشده 
است و شــغل هایى همچون کارواش به این مسئله 
دامن زده اند. در اصفهان کارواش هاى ســنتى زیاد 
اســت؛ مراکزى کــه معتقدند نمى توان بــا آب غیر 
آشامیدنى و تصفیه نشــده ماشــین ها را شست به 
این علت کــه این آب ها باعث لکه بر روى ماشــین 
ها مى شود و همین عاملى اســت که باعث مى شود 

آنها از آب بیشترى اســتفاده کنند.  این مسئله براى 
اصفهان خشــک و بى بارانى که همواره در معرض 
کمبود آب اســت و هر قطره آب در آنجا کیمیا است 
توجیه مناسبى نیســت. در این رابطه باید شرکت آب 
و فاضالب تدابیرى بیاندیشــد و یا مسئوالن مربوطه 
با در نظر گرفتن تسهیالتى براى این مراکز اقدام به 
مدرن کردن آنها کنند تا شــاهد کمتر استفاده شدن 
از آب آشامیدنى باشــیم چرا که اگر به همین منوال 
بخواهیم از آب اســتفاده کنیم و هدررفت آن را جدى 
نگیریم معلوم نیست اصفهان بتواند تا چند سال دیگر با 

بى آبى زنده بماند.

کارواش هاى آب بر

پرواز دوباره پوپک
نصف جهان  دومین مســابقه بین المللى نقاشــى 
کودکان و نوجوانان اصفهــان (پوپک) با موضوع 
«شغل هاى شــهر من»  ویژه کودکان و نوجوانان 

4 تا 18 سال سراسر ایران و جهان برگزار مى شود .
نخستین دوره این مســابقه سال گذشته با موضوع 
«شهر من، شــهر زندگى» و با هدف ارزیابى نگاه 
کودکان به شــهر و تقویت حس تعلــق و هویت 
شــهرى برگزار و بیش از 2000 اثــر از جمله 800 
اثر از کشــورهاى خارجى به این مســابقه ارسال 
شــد و پس از طى فرایند داورى، برگزیدگان آن در 

اردیبهشت ماه 1401 و در چهار رده سنى 4 تا 6 سال، 
7 تا 9 سال، 10 تا 13 سال و 14 تا 18 سال معرفى

 شدند.
دست اندرکاران این مسابقه در معاونت فرهنگى و 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان، پوستر دومین مسابقه بین المللى نقاشى 
کودکان و نوجوانان را به موضوع «شغل هاى شهر 
من» اختصاص داده اند و کودکان و نوجوانان 4 تا 18 
ساله ایران و سراسر جهان تا 5 اسفندماه مهلت دارند 

در این مسابقه شرکت کنند.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

پیشرفت90 درصدى پل وحدت بویین میاندشت
نصف جهان   شهردار بویین میاندشت از پیشرفت 90 
درصدى پل وحدت این شهر خبر داد و گفت: این پل 

در دهه فجر امسال به بهره بردارى مى رسد.
احمد عبداللهى افزود: وســعت عرشه این پل 500 
مترمربع است که بخش اول آن با بیش از 30 میلیارد 

ریال هزینه به اتمام رسیده است.

وى با بیان اینکه این پل روى رودخانه مرکزى شهر 
در سمت شمال ساخته شــده است، اظهار کرد: پل 
قبلى خروجى مناسبى براى دفع سیالب نداشت و 
ســازه آن غیر اصولى و ناایمن بود، به همین دلیل 
تخریب وجمع آورى آن در دستور کار قرار گرفت و 

پل جدید ساخته شد.

گسترش شهر تیران در مناطق شرقى و شمالى
نصف جهــان  شهردار تیران گفت: ساختار سازمانى 
و امکانات شــهردارى در پى افزایــش جمعیت و 

گسترش شهر توسعه مى یابد.
حســن حجتى افزود: این توسعه بیشــتر در حوزه 
آتش نشانى، خدمات ایمنى و خدمات شهرى خواهد 
بود تا رســیدگى به نیازها و دغدغه هاى شهروندان 

بهتر انجام شود.

وى با اشــاره به توســعه شــهر تیران در مناطق 
شرقى و شــمالى بیان کرد: افزایش ایستگاه هاى 
آتش نشــانى و تجهیزات این مرکز ضرورى است 
و ارتقاى واحد آتش نشــانى به ســازمان مستقل 
بــا تشــکیالت مجــزا در دوره جدیــد مدیریت 
شــهرى پیش بینى و فراینــد اجرایــى آن دنبال

 مى شود.

70 درصد اصناف اردستان تخلف صنفى دارند
نصف جهان   فرماندار اردســتان گفت: 70 درصد 
اصناف اردســتان دچار تخلف صنفى هستند ولى 
آنچه از دستگاه هاى بازرسى اعالم مى شود ماهانه 

یک یا دو پرونده تخلف است.
محمد هادى احمدى طبــاء اظهار کرد: نظارت و 
بازرسى بر اصناف شهرستان اردستان به  صورت 
درست انجام نمى شود زیرا با رصد بازار، قیمت هاى 
این شهرستان از شهر تهران هم گران تر است که 

باعث شده هزینه زندگى در اردستان براى مردم 
گران تمام شود.

وى با بیان اینکه دستگاه هاى بازرسى در برخورد 
با اصنــاف متخلــف هیچ گونه مماشــاتى نباید 
داشته باشــند، افزود: از دســتگاه هاى بازرسى و 
نظارتــى مى خواهیم با مردم صادق باشــند، زیرا 
مردم به آنها اعتماد و مســئولیت را به آنان واگذار 

کرده اند.
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سامســونگ در حــال کار روى اپلیکیشــن جدیدى 
اســت که به کاربران کمــک مى کند تا خودشــان 

دستگاه هایشان را تعمیر کنند.
به نظر مى رسد سامسونگ در حال کار روى اپلیکیشن 
جدیدى است که احتماًال به کاربران کمک خواهد کرد 
تا خودشان دستگاه هایشان را تعمیر کنند. این شرکت 
اخیراً نشــان تجارى Self Repair Assistant را در 
آمریکا ثبت و حتى لوگوى این اپلیکیشــن را طراحى 

کرده است.
با توجه به اطالعاتى که در اداره پتنت و نشان تجارى 
 Self Repair ایاالت متحده ثبت شــده، اپلیکیشــن
Assistant به عنوان برنامه اى طراحى شده که امکان 

نصب قطعات و تعمیر گوشى ها، تبلت ها، ساعت هاى 
هوشــمند و ایرباد ها را فراهم مى کند. این اپلیکیشن 
دسترسى به مشــاوره و خدماتى اطالعاتى مربوط به 
امور تعمیراتى دســتگاه هاى مختلف سامســونگ را 

ممکن خواهد کرد.
به عبارت دیگر، سامسونگ احتماًال به زودى یک اپ 
منتشــر خواهد کرد که به کاربر کمک مى کند تا اگر 
بخواهد خودش دســتگاه را تعمیر کند، به اطالعات 

کافى براى انجام این کار دسترســى یابد. این شرکت 
تابستان امســال از برنامه اى براى تعمیر محصوالت 
توســط خود کاربران پرده برداشــت که اجازه مى داد 
کاربران آمریکایــى بتوانند به قطعــات و ابزار هاى 
الزم براى تعمیر دستگاه هایشــان دسترســى داشته 

باشند.
ایــن برنامــه بــا همــکارى iFixit راه اندازى شــد 
و این شــرکت مســئول ارائــه قطعــات، ابزار ها و 
دستورالعمل هاى الزم براى تعمیرات بود. حاال به نظر 
مى رســد که اپ Self Repiar Assistant مى تواند 
جایگزینى براى مراجعه به وب ســایت iFixit باشد و 
راحت تر راهنما هاى الزم را در اختیار کاربران قرار دهد.

سامســونگ اپ کمکى بــراى تعمیر 
دستگاه ها منتشر مى کند؟

برنامــه Self Repiar سامســونگ از 
زمان راه اندازى تاکنون فقط سرى 

 S۲۱ گلکسى ،S۲۰ گلکسى
و گلکســى تــب +S۷ را 

تحت پوشــش قرار داده است. 
حاال مى توانیم امیدوار باشــیم که 

در زمان عرضه این اپلیکیشن شرایط کمى بهتر شود 
و دستگاه هاى بیشــترى تحت پوشش این سرویس 

قرار بگیرند.
البته نباید فراموش کرد که وجود این نشــان تجارى 
نمى تواند متضمن عرضه این اپلیکیشــن باشد. با این 
حــال، دور از ذهن نیســت که سامســونگ در آینده 
چنین نرم افزارى را در اختیار کاربــران خود بگذارد و 
مانور بیشترى روى توانمندسازى کاربران براى تعمیر 

دستگاه ها بدهد.

وان پالس تأیید کرده که تمام گوشى هاى پرچمدار 
سال 2023 این کمپانى به مدت 4 سال آپدیت هاى 
اندرویدى و 5 سال پچ هاى امنیتى را دریافت خواهند 

کرد.
تیــم توســعه دهنده رابــط کاربــرى اندرویــدى 
OxygenOS متعلــق به گوشــى هاى وان پالس، 

 OxygenOS رویدادى به نام
Open Ears Forum را در 

شهر لندن برگزار کرده است. 
آن ها در این رویداد تصمیماتى 

کــه بــراى تغییــر طراحــى 
OxygenOS13 مبتنى بر اندروید 

13 گرفته اند را شرح داده اند. 
همچنین در این رویداد صحبت هایى 

در مورد نســخه بعدى این آپدیت یعنى 
اکسیژن او اس 14 مطرح شده است. 
طى سالیان اخیر شکایتى از سرعت 
ُکند بروزرسانى ها توسط دارندگان 
گوشــى هاى این برند وجود داشته 
اســت.  اما ظاهراً آن هــا متعهد به 
بهبــود اوضــاع مربوط بــه آپدیت 

گوشى هایشان شده اند.
گرى چــن، مدیر بخش نــرم افــزارى کمپانى وان 
پالس تأیید کرده اســت که اکســیژن او اس 13.1 
در نیمه نخست سال 2023 منتشــر مى شود. از آنجا 
کــه انتظار مى رود گوشــى هاى ســرى وان پالس 
11 نیــز در اوایل ســال 2023 معرفــى و وارد بازار 
شــوند، به احتمال بســیار زیاد آن ها نخستین 
گوشــى هاى این برند خواهند بود که 
به صورت پیش فرض با این نسخه از 
اکسیژن او اس عرضه مى شوند. چن 
همچنین تأیید کــرده که تیم نرم 
افزارى وان پالس از همین حاال 
در حــال کار روى آپدیت هاى 
بعدى OxygenOS اســت. 

او مى گوید:
ما به عنوان یک شرکت 
کاربر محور، هر کارى 
که براى بهبود تجربه 
کاربرى الزم باشد را 
انجام خواهیم داد. 
با توجه به 

اینکه بسیارى از کاربران گوشــى خود را براى مدت 
طوالنى ترى نزد خودشان نگه مى دارند، مى خواهیم 
مطمئن شــویم که مى توانیم بهترین ها را براى آن ها 
فراهم کنیم. خط مشــى جدید بروزرســانى هاى نرم 
افزارى ما بــه کاربران اجازه مى دهد بــه جدیدترین 
ویژگى هاى امنیتى و کاربردى مــورد نیاز خود براى 
داشــتن یک تجربه کاربرى بهتر تا انتهاى عمر مفید 

گوشى خود دسترسى پیدا کنند.

تحول گوشى هاى وان پالس در دریافت 
آپدیت ها از سال 2023

گســترش برنامه بروزرســانى براى دســتگاه هاى 
آتى شــرکت وان پالس باعث امیــدوارى کاربران 
شــده و مى تواند به پیشــرفت آن ها کمک شــایانى 

کند.
 این شرکت در رویداد Open Ears Forum خودش 
وعده داده که تمام پرچمداران سال 2023 وان پالس 
به مدت 4 سال بروزرسانى هاى بزرگ اندروید و 5 سال 

هم پچ هاى امنیتى را دریافت خواهند کرد.
 ولى متأسفانه هیچ اظهار نظرى در مورد گوشى هاى 
میان رده و ارزان قیمتى مثل سرى Nord نکرده است.

اگر شما نیز از کاربران مک هســتید، مى توانید با بکارگیرى 
چند راهکار ساده، میانبر هاى بسیار مفیدى را براى خود ایجاد 

کنید تا کارآیى و سرعت عمل دستگاه خود را افزایش دهید.
 Shortcuts مانند اکثر کاربران مک، احتماال هرگــز برنامه
را باز نکرده اید. اگر اینطور اســت، چیز هاى زیادى وجود دارد 
که از دست داده اید. این ابزار ســاختن برنامه هاى کوچک یا 
مجموعه اى از اتوماســیون ها را براى هر کسى نسبتا آسان 
مى کند. مى توانید این ها را براى انجام طیف وسیعى از اقدامات 
طراحى کنید، حتى مى توانید قوانین و اســتثنا هایى را اضافه 

کنید تا کار هاى روزمره خود را ساده تر کنید.
اگر نمى دانید از کجا شــروع کنید، در اینجا 5 برنامه کوچک 

ارائه مى دهیم که شما را راهنمایى مى کند؛
براى شــروع برنامه Shortcuts را در Mac خــود باز کنید، 
شــما مى توانید آن را با جســتجو در Spotlight یا در پوشه 
Applications بیابید، سپس با زدن عالمت مثبت در سمت 

چپ نوار جستجو، میانبر جدیدى را شروع کنید.

راه خود را براى زمان تمرکز کوتاه کنید
ابتــدا اکشــن Quit app را اضافه کنید. اگــر آن را در برگه 
پیشنهادات نیافتید، برنامه به طور پیش فرض در نوار کنارى 
سمت راست باز مى شــود، از نوار جســتجو براى یافتن آن 
اســتفاده کنید، براى انتخاب روى آن دوبار کلیک کنید. به 
طور خودکار به صفحه اصلى برنامــه مى رود، جایى که باقى 
اقداماتى که اضافه مى کنید تجمیع مى شوند. در اکشن روى 
App کلیک کرده و در منوى پــاپ آپ All apps را انتخاب 

کنید. اگر مى خواهید موارد استثناء را اضافه کنید، مى توانید بر 
روى Choose کلیک کــرده و برنامه هایى را که مى خواهید 

ادامه دهید از منوى کشویى انتخاب کنید.
نیازى به زدن Save یا چیزى شبیه به آن را ندارید. مى توانید 
یک میانبر صفحه کلید براى راه انــدازى آن با کلیک کردن 

روى نماد جزئیات میانبر در پانل سمت راست انتخاب کنید: 
شــبیه یک «i» با دایره اى دور آن است. گزینه میانبر صفحه 
کلید را در زیر جزئیات مشاهده خواهید کرد، به سادگى روى 
Add Keyboard Shortcut کلیک کنید تا ترکیب کلیدى را 

انتخاب کنید که به بهترین وجه با نیاز هاى شما مطابقت دارد.
همچنین مى توانید به ساختن و افزودن اقدامات بیشتر براى 
پیچیده تر کردن آن ادامه دهید. براى مثال، یک تایمر مى تواند 

به شما یادآورى کند که چه زمانى باید استراحت کنید.

یک میانبر براى یافتن فید هاى RSS تنظیم 
کنید

ما در مورد برنامه هاى RSS صحبت کرده ایم که شــما را در 
جریان قرار مى دهند، اما یافتــن فید هاى RSS براى دنبال 
کردن سخت است، زیرا سایت ها مانند گذشته آن ها را تبلیغ 
نمى کنند. این بدان معنا نیســت که فید ها وجود ندارند، زیرا 
معموال در جایى در کد HTML یک وب سایت پنهان هستند. 
مى توانید میانبرى بسازید که به طور خودکار فید یک سایت را 
جستجو کرده و آن را در کلیپ بوردتان کپى کند؛ اما نکته اى 
که وجود دارد این است که اپل میانبر هاى خود را براى کار با 
مرورگر خود، سافارى بهینه کرده است، بنابراین اگر مثال از 
طریق Google Chrome در وب جستجو کنید، نمى توانید 

از آن استفاده کنید.
 Shortcut براى شــروع، یک میانبر جدید ایجاد کرده و تب
Details را باز کنید. در قسمت جزئیات، کادر منوى خدمات را 

عالمت بزنید. این گزینه به شما این امکان را مى دهد که بعدا 
میانبر را از نوار منو فعال کرده و کادر عمل Recieve را اضافه 
کنید. روى Any کلیک کنیــد و در منوى پاپ آپ URLھا را 
 Continue به عنوان ورودى خود انتخاب کنید؛ سپس روى
کلیک کنید تا دریافت کلیپ بورد را به عنوان اقدامى که میان بر 
انجام مى دهد در صورتى که ورودى وجود نداشــته باشــد، 

تنظیم کنید:
اکنون، به منوى عملکرد ها بازگردید و روى نمادى که مانند 
یک سرى جعبه با جرقه در باال به نظر مى رسد کلیک کنید، 
 RSS از نوار جستجو براى یافتن و انتخاب دریافت فید هاى
 URL را در هر RSS از اقدام اســتفاده کنید. این کار فیــد
که وارد مى کنید، پیدا مى کند. معمــوال بیش از یک مورد را 
 Choose from مشــاهده خواهید کرد، بنابراین باید عمل
را اضافه کنید تا از شــما بخواهد فیــد RSS مورد نظر خود 

را انتخاب کنید. ســپس اکشن 
Copy Clipboard را اضافه کنید.

اکنون مى توانید میانبر خود را با برجسته کردن و کلیک راست 
روى هر URL در ســافارى فعال کنید. گزینه Services را 
مشاهده خواهید کرد که باید روى آن نگه دارید تا میانبر خود 
را انتخاب کنید. لیستى از فید هاى RSS را مشاهده خواهید 
کرد و اگر موردى وجود دارد که به آن عالقه مند هستید، میانبر 
آن را در کلیپ بورد شما کپى مى کند تا بتوانید بعد ها آن را به 

فیدخوان انتخابى خود اضافه کنید.

یک میانبر براى خواندن آخرین اخبار بسازید 
مى توانید یک میانبر براى باز کردن آخرین داســتان ها از وب 
ســایت مورد عالقه خود در صفحه هاى مختلف مرورگر خود 
 Get data-x-Items from RSS ایجاد کنید. فقط با اقــدام
شروع کنید؛ آن را با اســتفاده از نوار جستجو یافته و با کلیک 
روى 10 مورد و استفاده از فلش ها براى افزایش یا کاهش 10 
مورد پیش فرض، تعداد مقاله هایى را که مى خواهید باز شوند، 
انتخاب کنید. در URL موجود در کادر عمل، مى توانید هر فید 
RSS را که دوست دارید جاى گذارى کنید. در نهایت اکشن 

Open URLs را جســتجو کرده و اضافه کنید. مثل همیشه 

حتى مى توانید یک میانبر صفحه کلید اضافه کنید تا این عمل 
را فعال کرده و از اخبار روزانه مطلع شوید.

بین حالت تاریک و روشن سوئیچ کنید
ما به شما نشــان داده ایم که چگونه مى توانید حالت تاریک 
را در هر برنامه فعال کنید، اما برخى افراد دوســت دارند بسته 
به زمینه، بین آن ها جابجا شــوند. بــا Shortcuts مى توانید 
به راحتى با اســتفاده از میانبر صفحه کلید بین حالت تاریک 
 Set خود جابه جا شــوید. فقط اکشــن Mac و روشــن در
Appearance را بــه یک میانبر جدید اضافه کنید، ســپس 

بر روى Turn کلیک کرده و آن را با گزینه Toggle تعویض 
کنید. یک میانبــر صفحه کلید براى فعــال کردن این عمل 

اضافه کنید.

همپوشانى متن روى هر تصویر
اگر به طور منظم میم مى ســازید یا فقط نقــل قول را روى 
تصاویر قرار مى دهید، ممکن است بخواهید این روند را تسریع 
کنید. میانبر ها مى توانند به شما کمک کنند این کار را تنها با 
چند کلیک انجام دهید. فقط یک میانبــر ایجاد کرده و آن را 
 Services فعال کنید، ایــن میانبر را به منوى Services در
اضافه مى کند که با کلیک راست روى یک تصویر در سافارى 

نشان داده مى شود.
در یک میانبر جدید، روى نماد جزئیــات میانبر کلیک کرده 
و کادر کنــار منوى خدمــات را عالمت بزنید، ســپس روى 
Any کلیک کنید تا تنها روى Images تنظیم شــود. به طور 

پیش فرض، همه انواع رســانه ها در منو انتخاب مى شــوند، 
بنابراین بر روى Deselect all در گوشه پایین سمت راست 
کلیک کرده و سپس به صورت دســتى Images را انتخاب 
کنید. در نهایت آخرین خط عملکرد را تنظیم کنید تا در صورت 
عدم وجود ورودى، فایل ها را درخواست کند. براى انجام این 
کار، روى Continue کلیک و آن را با Ask for تعویض کنید، 

گزینه Files باید به طور خودکار ظاهر شود.
به نوار کنارى بازگردى، از نوار جستجو براى یافتن و انتخاب 
عمل متن Overlay اســتفاده کنید. مى توانید با کلیک روى 
 Show مرکز، مکان متن را سفارشى کنید و با کلیک بر روى
more، ظاهر متن را به هر شکلى که دوست دارید، تغییر دهید.

با افزودن یک اکشــن Quick Look کار تنظیمات را نهایى 
کنید تا بتوانید پیش نمایش تصویر خــود را قبل از ذخیره آن 
مشاهده کنید. یک میانبر صفحه کلید به این عمل اختصاص 
دهید، مى توانید هر متنى را در هر زمان به تصویر اضافه کنید.

با نحوه شناسایى نرم افزار هاى جاسوســى در تلفن همراه خود 
آشنا شوید.

اگرچه شناســایى متجــاوزان و فعالیت آن هــا در تلفن همراه 
کار آســانى نیســت، به خصوص ایــن که هرکس گوشــى را 
هک کند بــه نفعش اســت که بــراى ادامه جاسوســى خود

 پنهان بماند، اما راه هایى براى شناسایى و اجتناب از آن ها وجود 
دارد.

در همین راســتا، "دنیس کوویکــوف" مدیر مرکز مهندســى 
منطقه اى "SafeNet" ابتکار ملــى فناورى (NTI) مى گوید که 

از جمله اقداماتى که به شناسایى چنین مواردى کمک مى کند، 
هر فرد باید برنامه ها و شــبکه هاى اجتماعى را نظارت کند که 
دستگاه ها و آدرس هاى IP که از طریق آن ها به تلفن دسترسى 

پیدا کرده است باید مشخص باشد.
وى افــزود: در این مــورد، مهمترین گام «نظــارت بر فعالیت 
حساب هاى گوگل یا آیکلود» است. براى جلوگیرى از خطر هک 
و جاسوسى گوشى باید یک شناسه کاربرى باینرى ایجاد شود و 
این امر نفوذ هکر ها را با مشکل مواجه مى کند و همچنین باعث 

افزایش سطح امنیت کاربر مى شود.

همچنیــن، نبایــد فایل هــا یــا برنامه هایــى را کــه از منبع 
ناشــناخته مى آیند باز کنید.  بهتر اســت اپلیکیشــن ها را از اپ 
اســتور (گوگل پلى، ppstore) یا از وب سایت ســازنده دانلود 

کنید.
همچنین به گفته این کارشــناس، اگر صاحب گوشى تصمیم به 
استفاده از اپلیکیشن خاصى داشته باشــد، ابتدا باید عدم وجود 

ویروس را بررسى کند.
وى تاکید کرد: اســتفاده مداوم از آنتــى ویروس ها محافظت از 

گوشى و محتویات آن را تا حد زیادى افزایش مى دهد.

نرم افزارهاى جاسوسى را چگونه در گوشى خود شناسایى کنیم؟

5 راهکار ساده براى ایجاد میانبر در رایانه هاى مک

تحلیلگران پیش بینى مى کنند که سه شنبه 17 ژانویه 2023 روزى است که 
ایالن ماسک به اینفوئنسر شماره یک توییتر تبدیل خواهد شد.

 در حال حاضر حساب توییترى ایالن ماسک، با 120 میلیون دنبال کننده دومین 
تعداد فالوئر پس از باراك اوباما، رئیس جمهور سابق ایاالت متحده آمریکا با 130 
میلیون فالوئر را دارد، آماردان ها مى گویند کــه در یک ماه اخیر و پس از خرید 
توییتر توسط ایالن ماسک و ورود طوفانى او، قطعا به زودى او در تعداد فالوئرها 

پیشى خواهد گرفت.

رویدادى بى سابقه
در صنعت رسانه هاى اجتماعى هرگز پلتفرمى وجود نداشته که مدیر اجرایى 
آن بزرگترین شخصیت آن نیز باشد. اگر ماسک که مدیرعامل توییتر است، 
به بزرگترین اینفلوئنسر آن نیز تبدیل شود، این اتفاق چه پیامدهایى براى این 

میلیاردر و این وب سایت خواهد داشت؟
بى بى سى نظر کارشناسان را درباره این موضوع پرسیده است.

طبق گفته Social Blade، طى 12 ماه گذشته، ماسک روزانه به طور متوسط 
267 هزار فالوئر به دست آورده است.

او در تاریخ 12 نوامبر، یعنى زمانى که تعداد زیادى از کارمندان توییر را اخراج کرد، 
200 هزار فالوور خود را از دست داد- و از آنجایى که احتماال در همان روز نیز 
فالوئرهاى جدیدى کسب کرده است، تعداد واقعى کسانى که او را فالو کرده اند 

باید بسیار بیشتر بوده باشد.
مت ناوارا، مفسر رسانه هاى اجتماعى مى گوید: «ایالن ماسک در حال حاضر 
شخصیت اصلى توییتر است. اینکه مدیرعامل یک شبکه اجتماعى در پلتفرم 
خود جزو اینفوئنسرهاى اصلى باشد، مزیت هایى دارد، زیرا دسترسى مردم به او 

را بسیار راحت مى کند.»
به گفته ناوارا، مارك زاکربرگ که مدیر متا است نیز یک سلبریتى است- اما 
درفیس بوك فعالیت زیادى ندارد و پست هاى او بیشتر لحن ادارى و حقوقى 
دارد. اما پیوند ناگسستنى توییتر با ماسک که یک شخصیت تفرقه افکن دارد، 

مى توان براى توییتر مشکل ساز باشد.
ناوارو مى گوید: «او بسیار ستیزه جو و التهاب آفرین است و حتى ممکن است 
برخى بگویند او سمى است. و ممکن است براى برندها نیز، بصورت بالقوه بسیار 

خطرناك باشد.»
کیت باچرل، مشاور فن آورى نوین مى گوید: «ترکیب شخصیت مدیرعامل در 
شخصیت پلتفرم، هر گونه بى طرفى یا تنوع را به خطر خواهد انداخت. یک مرد 

سفیدپوست ساکن آمریکا، بیانگر یا نماینده کل جهان نیست.»

ماســک از زمانى که توییتر را خریده، ۸۴٪ بیشتر توییت 
مى کند

به گفته Social Blade، ماسک قبال در توییتر پرکار بوده اما از زمانى که این 
پلتفرم را خریده، ۸۴٪ بیشتر پست مى گذارد.

در روز ســه شــنبه 22 نوامبر، او 75 توئیت جداگانه، به عنوان پست، پاسخ یا 
بازتوییت پست هاى دیگر، ارسال کرد. این براى او یک رکورد محسوب مى شود.
یکى از مدیران ارشد سابق توییتر که مى خواهد ناشناس باقى بماند، مى گوید: « 

داشتن مدیرعاملى که خود از محصول استفاده کند، بسیار عالى است.»
این نباید ماسک را از مدیریت شرکت باز دارد. او مى گوید: « من فکر مى کنم 
کسانى که زیاد توییت مى کنند معتاد هستند و احتماال دچار خودشیفتگى نیز 
هستند. هیچ شخصى آنقدر نکته جالب براى گفتن به تمام مردم دنیا ندارد تا 

بیش از پنج بار در روز توییت کند».
در حال حاضر ماسک به طور متوسط در ساعات عادى بیدارى، هر 15 دقیقه 

یک توییت ارسال مى کند.
به نظر همه کارشناسانى که با آنها صحبت کرده ایم، داشتن یک مدیرعامل که 
غرق در پلتفرم خود باشد مى تواند چیز خوبى باشد، اما همه آنها بر این عقیده اند که 

محتواى مطالبى که ماسک پست مى کند مى تواند مشکل ساز باشد.
توییت هاى اخیر او حاوى تصاویر جنسى و فحش دادن بوده است. و در پاسخ 
به منتقدانى که به او گفتند او توییتر را به کشتن خواهد داد، او تصویر مردى را 
منتشر کرد که در هنگام تشییع جنازه، بر سر قبر لبخند مى زند و فحش مى دهد.

آقاى ناوارا مى گوید که ماسک یک محرك بزرگ براى توییتر است و توییت هاى 
اخیر او شــمار قابل توجهى کاربر جدید را به توییتر آورده و بسیارى از کاربران 

قدیمى را دوباره فعال کرده است.

با اینفلوئنسر شماره یک 
توییتر آشنا شوید
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میوه یک میان وعده آماده از دل طبیعت است که حاوى ویتامین ها، فیبر و سایر مواد مغذى است که از یک رژیم غذایى سالم حمایت مى کند.
 میوه ها به طور کلى کم کالرى و سرشار از فیبر هستند که ممکن است به کاهش وزن شما کمک کند. در واقع، خوردن میوه با کاهش وزن بدن و کاهش خطر ابتال به دیابت، فشار خون باال، سرطان و بیمارى قلبى ارتباط مستقیم دارد.

چاق هستید؟ مى ترسید عواقب چاقى یقه تان را بگیرد؟ مدام رژیم مى گیرید و بى فایده است؟! اگر دیگر قید الغرى را زده اید یا کمتر از آنچه فکر مى کردید، وزن کم مى کنید، لطفا ناامید نشوید؛ فعال روزى یک عدد از خانواده مرکبات را بخورید تا سالم بمانید و به وزن ایده آل برسید! محققان 
مى گویند نوعى آنتى اکسیدان موجود در لیموى ترش و شیرین، انواع پرتقال، نارنگى و گریپ فروت مانع از تاثیرات مضر چاقى مى شوند. در این مطلب از بهترین میوه ها براى کاهش وزن براى شما مى گوییم.

مرکبات حاوى چندین نوع آنتى اکسیدان هستند که احتماال مى توانند ریسک سکته مغزى ایسکمى مغزى (سکته ناشى از انسداد رگ بر اثر لختگى خون یا چربى) را کاهش داده، باعث ثبات فشار خون شده و از سالمت قلب محافظت کنند. میوه ها و سبزى ها حاوى بیش از 6 هزار آنتى اکسیدان 
«فالونوئید» هستند و به گزارش پژوهشگران برزیلى، با استفاده از نتایج این مطالعه، در آینده مى توان با استفاده از فالونوئید هاى موجود در مرکبات، از بیمارى هاى قلبى و عروقى ناشى از چاقى انسان، پیشگیرى کرد.

از آنجا که تعداد افراد چاق روز به روز بیشتر مى شود و چاقى با ایجاد استرس و التهاب، یکى از اصلى ترین عوامل بروز بیمارى هاى قلبى، کبدى و دیابت نوع 2 است، بنابراین رژیم هاى غذایى پرچرب باعث تجمع چربى در بدن انسان شده، سلول هاى چربى با انواع اکسیژن واکنش افراطى 
نشان مى دهند و منجر به آسیب سلولى مى شوند. این در حالى است که بدن با کمک آنتى اکسیدان ها مى تواند با استرس و آسیب هاى ناشى از آن، مقابله کند.

بسیارى از افراد هستند که قســم مى خورند یک روز بدون نوشــابه نمى توانند سر کنند. 
اگر شــما هم دائم هوس نوشــابه مى کنید در واقع بدنتــان دنبال این مــاده خوراکى 

مى گردد.
 بسیارى از افراد هستند که قســم مى خورند یک روز بدون 

نوشابه نمى توانند سر کنند.
 با اینکه از طعم شیرین و گازدار نوشابه لذت مى برند اما چیزى 
که بیشــتر بدنتان به دنبال آن بوده کافئین است. یک وعده 
نوشابه حاوى 30 میلى گرم کافئین است، این مقدار براى بیدار 

کردنتان کافى است؛ بدون اینکه عصبى شوید.
یک دلیل کمتر شــایع هوس کردن نوشابه کمبود کلسیم است. 

اسید فسفریک موجود در نوشیدنى گازدار مى تواند کلسیم و منیزیم 
را از استخوان ها بشوید.

دانه یا تخم کتان به  علت داشــتن مقادیر زیاد فیبر، پروتئین، مواد معدنــى و ویتامین ها ارزش غذایى زیاد و 
همچنین فواید زیادى براى سالمتى انسان دارد.

 بذر کتان (flaxseed) به  علت داشتن مقادیر زیاد فیبر، پروتئین، مواد معدنى و ویتامین ها ارزش غذایى زیاد و 
همچنین فواید زیادى براى سالمتى انسان دارد. از جمله اینکه کاهنده کلسترول خون و ضدالتهاب است و به 

همین علت در تهیه غذاهاى مختلف در آشپزى از آن استفاده مى شود.
پژوهش انجام شده در موش سورى (mice) نشان داده که بذر کتان کاهنده وزن بدن است و اثر ضدچاقى دارد.
به این ترتیب که باکترى هاى روده تاثیر قابل توجهى بر وزن بدن در انسان و موش سورى دارند. رژیم غذایى 

باکترى هاى روده از طریق رژیم یکى از عوامل اصلى موثر بــر باکترى هاى روده اســت و تغییر دادن 
غذایى یکى از روش هاى بهبود متابولیسم بدن است.

فیبرهاى موجود در بذر کتان موجب افزایــش باکترى هاى مفید در 
روده مى شوند و باکترى هاى مذکور با تجزیه این فیبرها، اسیدهاى 
چرب مفید بیشترى تولید مى کنند که نتیجه نهایى آن افزایش 
فعالیت بدنى و مصرف انرژى در بدن، جلوگیرى از چاقى و کاهش 

وزن است. 

ویتامین اى (E) یکى از ویتامین هاى محلول در چربى است. این ویتامین خاصیت آنتى اکسیدانى داشته و از 
بافت هاى بدن در مقابل اثرات مخرب رادیکال هاى آزاد برخى از ترکیب هاى شیمیایى محافظت مى کند.

 ویتامین E به عنوان یک آنتى اکسیدان محافظت کننده با اکسید شدن کلسترول که ماده اى طبیعى است که 
توسط کبد تولید مى شود و براى عملکرد مناسب سلول ها، اعصاب و هورمون ها در بدن ضرورى است مبارزه 

مى کند.
یکى از رایج ترین سواالت این است که ویتامین اى را چگونه مصرف کنیم؟ همانطور که در ابتدا توضیح داده 

شد، ویتامین ها به دو دسته محلول در آب و محلول در چربى تقسیم مى شوند.
ویتامین هاى محلول در چربى که این ویتامین نیز شــامل آن اســت، براى جذب 

به چربى نیاز دارنــد، بنابراین بهترین زمان مصــرف این ویتامینکه 
بیشــتر به صورت قرص ویتامین E 400 تهیه مى شود، همراه 
با وعده هاى غذایى اســت که حاوى چربى باشند، خصوصا 

پس شام.

شستشوى پلک ها، مصرف مایعات کافى، محدود 
کردن کار با لوازم الکترونیکى مى تواند در به اصطالح 

تعادل حس اشک چشم مؤثر باشد.
فوق تخصص قرنیه گفت: خشــکى چشم یکى از 
علت هاى مراجعان این روزها، به کلینیک هاى چشم 

پزشکى است که علت هاى متفاوتى دارد.
 حیدر ســیاتیرى، در برنامه «خونــه زندگى» رادیو 
سالمت افزود: یکى از علت هاى شایع خشکى چشم 
عدم یا کاهش حساسیت قرنیه به ترشح اشک است 
که مى تواند ناشى از عوامل آالینده یا مسمومیت هاى 
ناشى از اشعه هاى موجود در لوازم الکترونیکى باشد 
که حساســیت قرنیه را کم مى کند و به موقع اشک 

ترشح نمى شود.
وى با بیان اینکه از عوامل دیگر خشــکى چشــم 
مى توان، بیمارى هاى سیستمى، بیمارى هاى عمومى 
را نام برد که در بانوان شایع تر اســت، افزود: اصوًال 
خشکى چشم در بانوان به علت هورمونى شایع است؛ 
اما نحوه ى کار و اســتفاده از لوازم الکترونیکى و کار 
طوالنى مدت هم مى تواند اشک را کم کند؛ ولى در 
هر صورت، اشک انسان دو قسمت دارد، یک قسمت 

آن، که اشک پایه است که بیش تر این قسمت مدنظر 
ماست و آن اشکى که از خوشــحالى یا اندوهگینى 

مى آید که مالك ما نیست.
این فوق تخصص قرنیه، یکى از عالئم کمى اشک 
یعنى خشکى چشم را کاهش دید دانست و بیان کرد: 
کاهش دید ناشى از اشک ادامه پیدا مى کند و ممکن 
اســت منجر به زخم قرنیه و تهدید جــدى بینایى

 شود.
 کاهش اشک به صورت هاى متفاوت خودش را نشان 
مى دهد از کاهش دید تا احســاس جسم خارجى تا 
احساس عدم راحتى چشم مى تواند از عالئم آن باشد 
و در نهایت از عالئم مؤثر خشکى چشم، تورم پلک ها 

و اشــکال در بافت هاى اطراف چشم است که 
مى تواند از نگهدارى اشک خوددارى کند.

سیاتیرى با بیان اینکه خشــکى چشم با سن انسان 
بیش تر مى شود، گفت: ما خشکى چشم را در جوانان 
هم مى بینیم؛ ولى معموًال باالى 40 ســال شایع تر 
است. خشکى چشــم درمان هاى متفاوتى دارد که 
یکى از آنها، اشــک مصنوعى بوده که البته بسته به 
نوع خشکى چشم ما اشک خاصى انتخاب مى کنیم 
بنابراین اشــک مصنوعى براى خشکى چشم مفید 
است البته ما اشــک را جایگزین مى کنیم نه اینکه 

درمان کنیم. 
اشک مصنوعى اگر درست انتخاب شود عارضه اى 
ندارد، ولى اگر ماده ى نگهدارنده داشــته باشد باید 

مقدار استفاده آن، محدود باشد.
وى با بیان اینکه، خشکى چشمى مادرزادى یکى از 
مسائل جدى است که باید به پزشک مراجعه کنند تا 
بررسى شود، اظهار داشت: شستشوى پلک ها، مصرف 
مایعات کافى، محدود کردن کار با لوازم الکترونیکى 
مى تواند در به اصطالح تعادل حس اشــک چشــم 

مؤثر باشد.

محققان نکته هایى براى داشتن زندگى طوالنى 
و سالم ارائه کرده اند که برخى از آن شامل پیاده روى، 
باغبانى و انجام کارهاى خانه، کاهش استرس، خواب 
مناسب، مصرف مواد غذایى مناسب و داشتن ارتباط 

اجتماعى با دیگران است.
بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، اگر زنان خوش بین 
باشند، بیش از 90 سال عمر مى کنند. مطالعه اى که 
توسط دانشگاه هاروارد انجام شد نشان داد که زنان 
خوش بین بدون توجه به نــژاد و قومیت، 5.4 درصد 

بیشتر از زنانى که دیدگاه منفى دارند، عمر مى کنند.
محققان افزودند: خوش بینى ممکن اســت دارایى 
مهمى بــراى ارتقــاء ســالمت و طــول عمر در 

جمعیت هاى مختلف باشد. 
بر اساس نتایج این مطالعه جدید انجام ورزش هاى 
تقویت کننده ماهیچه ها از حمل بسته هاى سنگین تا 
وزنه بردارى، به مدت 30 تا 60 دقیقه در هفته مى تواند 
خطر مرگ ناشــى از بیمارى هاى قلبى، سرطان و 

دیابت را کاهش دهد.
محققان ژاپنى پیشنهاد مى کنند اگر این فعالیت ها به 
صورت هفتگى انجام شود، خطر مرگ  و میر مى تواند 

10 تا 20 درصد کاهش یابد.
بر پایه مطالعه جدیــد دیگر، انجــام کارهاى خانه 
مى تواند خطر ابتال بــه زوال عقل را کاهش دهد. بر 
اساس گزارش سازمان بهداشت جهانى، زوال عقل 
هفتمین علت مرگ  و میر در سراسر جهان است که 
حدود 55 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار مى دهد. در این 
مطالعه خطر ابتال بــه زوال عقل در افرادى که مرتبا 

ورزش مى کردند، 35 درصد کمتر بود.
نتایج بررسى دیگرى نشان داد که هفت عادت ساده 
مى تواند خطر ابتال به زوال عقل را حتى براى کسانى 
که ژن هایشــان در معرض خطر بیشتر قرار دارد، به 
نصف کاهش دهد. این موضوع شامل نظارت بر فشار 

خون، کاهش مصرف قند و ورزش منظم است.
جمعیت جهانى ما در حال پیر شدن است و کودکانى 
که امروز در کشــورهایى با درآمد متوســط به دنیا 
مى آیند، بیــش از 50 درصد شــانس زندگى باالى 

105 سال دارند.
نتایج بررسى نشان مى دهد کسانى که داراى روابط 
اجتماعى قوى هســتند، 50 درصد احتمال بیشترى 

براى زندگى طوالنى تر دارند.
محققان اظهار کردند که با انجام چند کار مى توان تا 
10 سال بیشتر عمر کرد. این فعالیت ها شامل عدم 
مصرف سیگار، الکل و حفظ شاخص توده بدنى  18.5 

تا 24.9 است.
مطالعه 20 ســاله روى بیش از 111 هزار نفر نشان 
داد سبک زندگى سالم مى تواند امید به زندگى عارى 
از سه بیمارى مزمن شایع را تا 10 سال براى زنان و 
هفت سال براى مردان افزایش دهد. همچنین حفظ 
هدف در زندگى و حرفه افراد مى تواند بر رفاه آنان نیز 
تاثیر بگذارد. تحقیقات مک کینزى نشان داد دستیابى 
به یک هدف مى تواند مشارکت، بهره ورى و شادى 

کلى بیشتر را به همراه داشته باشد.

قند یا نمک تأثیرى در فشار خون ندارد. فردى که فاکتور هاى متعدد خطر 
را دارد، توصیه مى شود مواردى را رعایت کند. مثال غذاى کم نمک و کم 
چرب مصرف کند، ورزش کرده و سیگار نکشد، اما قند اصوال روى فشار 
خون فرد تأثیرى ندارد مگر در فردى که قند و فشار با هم دارد که در نهایت 

مصرف قند، خطر بیشترى براى او دارد.
یک متخصص قلب و عروق عنوان کرد: قند اصوال روى فشار خون فرد 
تأثیرى ندارد مگر در فردى که قند و فشار با هم دارد که در نهایت مصرف 

قند، خطر بیشترى براى او دارد.
 دکتر سزاوار در مورد نوسان فشــار گفت: از نظر علمى اصطالحى تحت 
عنوان نوسان فشار نداریم. اگر فردى فشارش خیلى تغییر مى کند و باال 
و پایین مى رود، معموال به دلیل شیوه زندگى است. مبناى ما براى میزان 
فشار خون فرد، متوسط فشار خون در 24 ســاعت است یا متوسط فشار 

خونى که بیمار دارد.
وى افزود: با روش هاى مختلفى فشار یک فرد را تعیین مى کنیم؛ یا یک 
فشار 24 ساعته از او مى گیریم یا به خود بیمار یک سازوکار یاد مى دهیم 
که فشارش را بگیرد یا این که درمطب چند بار فشارش را مى گیریم و بعد 
متوسط فشار خون فرد به دســت مى آید و متوجه مى شویم که فرد فشار 

خون دارد یا خیر.
این متخصص قلب و عروق در مورد ارتباط ســبک زندگى با فشار خون 
گفت: اگر فشار یک فرد نوسان دارد به دلیل شیوه زندگى او است؛ مثال یا کم 
تحرك است یا استرس فراوان و اضطراب دارد. ممکن است به این دلیل 
باشد که فرد داروى خاصى مصرف مى کند یا خوابش نامنظم است؛ بنابراین 
مبناى این که یک نفر چقدر در معرض مخاطرات فشار خون است نوسان 
فشار نیست بلکه همان فشار خونى است که فشار 24 ساعته مى دانیم یا 

همان فشار متوسطى که دارد.
وى در ادامه خاطرنشان کرد: قند یا نمک تأثیرى در فشار خون ندارد. ما 
به فرد مراجعه کننده که فاکتور هاى متعدد خطر را دارد، توصیه مى کنیم 
مواردى را رعایت کند. مثال غذاى کم نمک و کم چرب مصرف کند، ورزش 
کرده و سیگار نکشد، اما قند اصوال روى فشار خون فرد تأثیرى ندارد مگر 
در فردى که قند و فشار با هم دارد که در نهایت مصرف قند، خطر بیشترى 

براى او دارد.
سزاوار در مورد عواملى که به طور کلى باعث افزایش فشار خون مى شوند 
گفت: رژیم غذایى پرنمک، زمینه ارثى، وزن باال، کم تحرکى و مصرف 

دخانیات عواملى هستند که باعث افزایش فشار خون مى شوند.
وى در پایان خاطرنشان کرد: در اکثر موارد فشار خون باال بدون عالمت 
است. خیلى از افراد هستند که فشار 22 دارند و هیچ عالمتى ندارند و خیلى 
افراد هستند با فشار 15 ممکن اســت عالمتى داشته باشند. هیچ ارتباط 

مشخصى بین عالمت هاى خاص و فشار خون وجود ندارد.

بهترین زمان و میزان مصرف 
ویتامین E که نمى دانید

اگر هوس نوشابه مى کنیدخواص شگفت انگیز دانه کتان
این ماده غذایى در بدنتان کم است!

نمى توانند سر کنند.  روز بدون نوشــابه
دنبال این مــاده خوراکى قع بدنتــان

ک روز بدون 

د اما چیزى 
. یک وعده 
ر براى بیدار 

د کلسیم است. 
کلسیم و منیزیم 

کنید
تان کم است!

باکترى هاى روده از طریق رژیم  دادن

ررررررررررررررر در د
ى 

جذب
تامینکه

 همراه 
صا

میوه هایى که به کاهش وزن شما کمک مى کند

گریپ فروت براى رفع فشار خون
کنید یا به صورت تکى آن را نوش جان کنید.خون در مقایسه با میوه هاى دیگر مى شود. شما مى توانید این میوه را به ساالد خود هم اضافه کلسترول خون روبرو شدند. مصرف گریپ فروت باعث کاهش چربى بدن، دور کمر و فشار آن قبل از غذا به مدت 12 هفته استفاده کردند با کاهش 7.1 درصدى وزن بدن و بهبود سطح نکته: بنا به تحقیق محققان در این زمینه افراد چاقى که از میوه گریپ فروت یا نوشیدن آب شما مى شود. یک رژیم غذایى با GI پایین ممکن است به کاهش وزن و حفظ وزن کمک کند.است، این بدین معنا است که؛ قند کندتر وارد جریان خون بر این، گریپ فروت داراى شاخص گلیسمى پایینى روزانه ویتامین C را براى بدن فراهم مى کند. عالوه حاوى تنها 39 کالرى اســت، اما 65 درصد از نیاز غذایى و کاهش وزن همراه است. نیمى از گریپ فروت گریپ فروت ترکیبى از پوملو و پرتقال بوده که معموًال با رژیم 

سیب سرخ حوا
سیب سرخ کم کالرى بوده و داراى فیبر باالیى است. این میوه بهشتى به کاهش وزن و افزایش 
طول عمر شــما کمک مى کند. یک ضرب المثل انگلیسى مى گوید خوردن یک سیب در روز 
باعث مى شود از رفتن به دکتر بى نیاز شــوید، اما تامى فلین (متخصص تغذیه) ادعا مى کند 

خوردن روزى سه عدد سیب به کاهش وزن کم مى کند.
محققین در یک مطالعه، به زنان سه عدد سیب، سه گالبى و سه عدد کلوچه جو دوسر با ارزش 
کالرى یکسان به مدت 10 هفته دادند. گروهى که ســیب را در این 10 روز نوش جان کرده 
بودند از گروه هاى دیگر وزن بیشترى کم کرده بودند و وزن گروه جو دوسر تغییرى نکرده بود.

از آنجایى که میوه هاى کم کالرى مانند سیب سیر کننده تر 
هستند، ممکن است در طول روز کمتر از سایر غذا ها استفاده 
کنید. قابل ذکر است که یک سیب تقریبًا سه برابر شکالت 
مى تواند شما را ســیر کند. تحقیقات نشان مى دهد که براى 
کاهش گرسنگى و کنترل اشــتها، بهتر است سیب ها را 
کامل میل کنیــد نه اینکه آب آن را بگیرید. ســیب را 
مى توان به روش هاى مختلفى هم به صورت پخته و 
هم خام میل کرد. سعى کنید آن ها را به غالت سرد و 
گرم، ماست، خورش ها و ســاالد اضافه کنید یا آن ها را 

به تنهایى بپزید.

توت ها؛ قرمز هاى دوست داشتنى

توت ها نیروگاه مواد مغذى کم کالرى هستند. به عنوان 

مثال؛ (74 گرم) زغال اخته حاوى تنها 42 کالرى است یا 

(152 گرم) توت فرنگى حاوى کمتر از 50 کالرى است و 

م فیبر غذایى و همچنین RDI ٪۱۵۰ براى ویتامین 
3 گر

C و تقریبا ۳۰٪ براى منگنز را فراهم مى کند. همچنین 

تحقیقات نشــان داده؛ که توت ها ســیر کننده هستند. 

عالوه بر این، خوردن توت ها ممکن اســت به کاهش 

سطح کلسترول، کاهش فشــار خون و کاهش التهاب 

کمک کند، که ممکن اســت به ویژه براى افرادى که 
اضافه وزن دارند مفید باشد.

میوه هاى هسته دار
میوه هاى هسته دار که به آن دروپه نیز گفته مى شود، گروهى از میوه هاى فصلى هستند که بیرونى 
گوشتى دارند و درون آن هسته است. این میوه هاى باارزش شامل هلو، شلیل، آلو، گیالس و زردآلو 
مى شوند. در واقع؛ میوه هاى هســته دار داراى GI پایین، کم کالرى و غنى از مواد مغذى مانند 
ویتامین C و A هستند که آن ها را براى افرادى که سعى در کاهش وزن دارند بسیار مناسب است.

 عنوان مثال، یک هلو متوســط (150 گرم) حاوى 58 کالرى است، در حالى که 1 فنجان (130 
گرم) گیالس 87 کالــرى دارد و دو آلو کوچک (120 گرم) یا چهــار زردآلو (140 گرم) فقط 60 

این میوه هاى خوشمزه در مقایسه با میان وعده هاى ناسالم مانند کالرى دارند. 
چیپس یا کلوچه، میوه هاى هسته دار گزینه اى سرشار از مواد مغذى 

و سیرکننده هستند.
عالوه بر ایــن؛ میوه هاى هســته دار را مى توان به 
صورت تازه، خرد شده در ساالد میوه، مخلوط کردن 
در یک فرنى مقوى، یا حتى کبابى یا اضافه کردن 
به غذا هاى خوش طعم مانند خورش مصرف کرد.

آووکادو میوه گران، اما مناسب تناسب اندام
آووکادو میوه اى چرب و پر کالرى اســت که در آب و هواى گرم رشــد 

مى کند. نصف آووکادو (100 گرم) حاوى 160 کالرى است که آن را 
به یکى از پر کالرى ترین میوه ها تبدیل مى کند. همین مقدار 

25 درصد از RDI براى ویتامین K و 20 درصد براى 
فوالت را فراهم مى کند. با وجود کالرى و چربى 

باالى آن، آووکادو ممکن است باعث کاهش 
وزن شــود. مطالعات دیگر نشان داده اند 
که خوردن آووکادو مى تواند احســاس 
سیرى را افزایش دهد، اشتها را کاهش 
دهد و سطح کلسترول را بهبود بخشد. 

آووکادو را مى توان به عنوان جایگزین کره 
یا مارگارین روى نان و نان تست استفاده کرد. 

همچنین مى توانید آن ها را به ساالد، اسموتى یا دیپ اضافه کنید.

پرتقال شیرین و 
الغر کننده

مانند همه مرکبــات، پرتقال 
کالرى کمى دارد در حالى که 

سرشار از ویتامین C و فیبر است. 
این میوه مقــوى همچنین حجم 

باالى از معده را در بر مى گیرد و شــما را 

کند. در واقع، پرتقال چهار برابر سیر کننده تر از یک کروسان 
سیر مى 

اســت. در حالى که بســیارى از مردم آب پرتقال را به جاى تکه هاى 

پرتقال مصرف مى کنند، مطالعات نشان داده اند که خوردن میوه هاى 

کامل به جاى نوشیدن آب میوه نه تنها باعث کاهش گرسنگى و کالرى 

دریافتى مى شود، بلکه باعث افزایش احساس سیرى هم مى شود.

بنابراین، اگر قصد کاهش وزن دارید، بهتر است به جاى نوشیدن آب 

 بخورید. این میــوه را مى توانید به تنهایى یا به 
پرتقال، خود پرتقال را

همراه ساالد یا دسر مورد عالقه خود نوش جان کنید..
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اضافه وزندارند مفید باشد.

 عنوان مثال، یک هلو متوســط (150 گرم) حاوى
ررررررررررررررررردارد و دو آلو کوچک ( 7گرم) گیالس87 کالــرى 
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کنید.
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قند و نمک چه تأثیرى بـــر 
افزایش فشار خون دارد؟

چرا چشِم ما خشک مى شودزنان خوشبین عمر طوالنى دارند!



0606استاناستان 4477 سال نوزدهمسه شنبه  15  آذر  ماه   1401

آگهى فقدان سندمالکیت
خانم نسترن على پرستى با تسلیم دوبرگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت به شماره 
444741 سرى ه سال 91 به شماره صفحه 287 دفتر 857 به میزان سه دانگ پالك 33067 / 406 
واقع دربخش 16 ثبتى اصفهان ( شاهین شهر ) صادر و تسلیم گردیده داراى رهنى به شماره 17599 
مورخ 14 / 05 / 1393 بانک پارسیان شاهین شهر و فاقد بازداشتى میباشد ، اضهار داشته که سند 
مالکیت مرقوم دراثر جابه جایى از بین رفته چون درخواست صدور سند المثنى گردیده  طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى میگردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد .تاریخ انتشار:1401/09/15-م الف:1421123- سرپرست حوزه ثبت ملک شاهین شهر 

-سیدامیرحسین حسن زاده-از طرف زهره زرگرى/9/243

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

شــماره: 140160302026014679- تاریــخ: 1401/09/13- برابــر راى شــماره 
140160302026012343 مورخ 1401/08/06 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى مرتضى کرباسى باب الدشتى به شناسنامه شماره 
784 کدملى 1291055691 صادره فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
183/82 مترمربع پالك شماره 74 فرعى از 31 اصلى واقع در بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مورد درخواست در صفحه 116 دفتر 522 مالك به نام متقاضى سابقه ثبت و صدور 

سند مالکیت مشاع دار
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30 - م الف: 1421399 –رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان – سیداسداهللا موسوى/9/244

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 4183 مورخ 1401/06/08 به شماره کالسه 0378 مالکیت آقاى/ خانم زهرا قربانیان 
به شناسنامه شماره 1130563707 کدملى 1130563707 صادره خمینى شهر فرزند مرتضى در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99,10 مترمربع پالك شماره 359 فرعى از 107 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شماره 24940 مورخ 99/7/12 دفترخانه 
305 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/09/30- م الف: 1421105 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/246

آگهى فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت یک پانزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ مزرعه خاصه تراش 
پالك ثبتى شماره 0 فرعى از 144 اصلى واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 5996 در صفحه 343 
دفتر 293 امالك به نام محمدحسین معصومى صادر و تسلیم گردیده است، سپس شکراله معصومى 
احدى از ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده : 32005659 – 1401/9/8به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره : 6171- 1401/9/8 به گواهى دفترخانه 
19 اردستان رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/09/15-م الف 

:1421324- مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان- ذبیح اله فدائى اردستانى/9/248

آگهى وقت اجراى قرار تحریر ترکه
شماره: 0100677- تاریخ: 1401/09/12- مرجع رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان

 بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست رسول زارعى خوابجانى به طرفیت صدیقه سیفى 
خورزوقى و رضا زارعى خوابجانى قرار تحریر ترکه حســین زارعى خوابجانى به شماره 0100677 
در شــوراى حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 18ـ16 روز چهارشنبه مورخ 
1401/10/21 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آن ها ، بستانکاران و مدیونین به متوفى 
و کســان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند، دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا 
واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خیابان ارباب حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار 
نخواهد بود. تاریخ انتشار:1401/09/15- م الف: 1421431 – شوراى حل اختالف اصفهان/9/249

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
برابر راى شماره 5282 مورخ 1401/07/23 به شماره کالســه 0041 مالکیت آقاى / خانم اعظم 
پریشانى فروشانى به شناسنامه شــماره 1704 کدملى 1141116634 صادره فرزند صادق در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 124،20 مترمربع پالك شماره1803فرعى از 
72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل به موجب سند 121444 
مورخ 79،5،4 دفترخانه 73و قولنامه عادى ومالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و 

محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5283 مورخ 1401/7/23 به شماره کالسه 0108مالکیت آقاى / خانم رضا پیمانى  به 
شناسنامه شماره 126 کدملى 1141641054 صادره فرزند مرتضى در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 124،20 مترمربع پالك شماره 1803فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل به موجب سند شماره 121444 مورخ 79،5،4 دفترخانه 

73 و قولنامه عادى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/15_ تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/30- م الف: 1420860 – رئیس ثبت اسناد و 

امالك خمینى شهرـ  سید محمد حسن مصطفوى /9/250

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

برابر آرا صادره هیئتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شــماره 4589 و 4588 مورخ 1401/07/18 آقاى جعفر 
آقا بهارلوئى فرزند زین العابدین  نسبت به سه دانگ مشاع و خانم نرگس بهارلوئى یانچشمه فرزند 
سیف اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به  مساحت 154/37 متر مربع قسمتى از 
پالك شماره 539 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى 
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/15- تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/30-م 
الف:1422251- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد- حجت اله کاظم زاده اردستانى- 

ازطرف آفرین میرعباسى/9/254

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر 
حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى 
متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده 
و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027006497 مورخ 1401/07/04 محمد حسین باقرى پور فرزند 
ماشااله بشماره شناسنامه 61 صادره از دهاقان بشــماره ملى 5129632443 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 6423 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 35 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/30 – تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/09/15- م الف: 1413399- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق 

اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/331

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

راى شــماره 140060302026006543 مورخ 1400/05/16 هیــات دو مالکیت مالکیت آقاى 
محمدعلى ملکوتى خواه به شناسنامه شماره 880 کدملى 5659069096 صادره اصفهان فرزند على 
اکبر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 68,14 مترمربع از پالك شماره 77 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه 
از مالکیت رسمى اسماعیل دهقان موضوع سند انتقال 26175- 54/11/13 دفترخانه 82 اصفهان که 

از طرف رضا دهقان احدى از ورثه اسماعیل دهقان واگذار شده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:  
1401/08/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/15 - م الف: 1413621 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/333

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بر 
حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى 
متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده 
و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027007518 مورخ 1401/07/26 مهدى حسنى مبارکه بشماره 
شناسنامه 5760 و شــماره ملى 1287328628 صادره اردستان فرزند عوضعلى در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بناى احداثى به مساحت 76/60 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 اصلى واقع در بخش 
18 ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان. مالک رسمى حسین زارعى هفدانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/30 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/15- م الف: 1413229- رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/329

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
گفت: روند کاشــت گل هاى بنفشه به صورت گسترده در 
سطح مناطق پانزده گانه، مجموعه آرامستان باغ رضوان، 
میادین میــوه و تره بار و پایانه هاى مســافربرى از آذرماه 
امسال آغاز شد. مجید عرفان منش اظهار کرد: گیاه بنفشه 
ازجمله گیاهان دارویى و مؤثر درمانى به شمار مى رود. وى 
با اشاره به روند جانمایى و کاشت گل هاى بنفشه از فصل 
پاییز در مناطق مختلف شــهر، افزود: برگزارى جلسات 
تخصصى متعدد با مناطق مختلف، ارائه دستورالعمل هاى 
مرتبط و جانمایى مکان کاشت گل ها ازجمله اقداماتى است 
که از آذرماه امسال در دستور کار سازمان پارك ها و فضاى 

سبز شــهردارى اصفهان قرار گرفت. مدیرعامل سازمان 
پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان تصریح کرد: در 
این راستا حدود پنج میلیون نشاى بنفشه (250 هزار جعبه) 
با درجه کیفیت f1، چهار میلیون نشاى بنفشه (180 هزار 
جعبه) با درجه کیفیت f2 به همراه 30 هزار مترمربع بنفشه 
کرتى در فصل پاییز کاشت مى شود. وى خاطرنشان کرد: 
این سازمان به جز مناطق پانزده گانه، مجموعه آرامستان 
باغ رضوان، میادین میوه و تره بار و پایانه هاى مسافربرى 
را نیز از حیث کاشت گل وگیاه تحت پوشش خود دارد که 
درمجموع 18 منطقه در دایره مسئولیت سازمان پارك ها و 

فضاى سبز قرار مى گیرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان بابیان 
اینکه قیمت مرغ به کمتر از نرخ مصوب رســیده است، 
گفت: اکنون مرغ با قیمت 53 هزار و150 تومان عرضه 

مى شود درحالى که نرخ مصوب 63 هزار تومان است.
محمدعلى فروغى اظهار کرد: دلیل ارزان شدن مرغ به 
جوجه ریزى فراوان بازمى گردد؛ همیشه در این موقع از 
سال، جوجه ریزى بیشتر و مرغ فراوان تر مى شود و این 
موضوع به کاهش قیمت ها مى انجامد. وى اضافه کرد: 
اگر شرایط عرضه به همین روال باشد، تا عید مشکلى در 
بازار وجود ندارد اما سعى بر آن است که به دلیل متضرر 

نشدن مرغداران، قیمت ها کمتر از این میزان نشود.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان یادآور 
شد: البته کاهش بیشتر قیمت ها بستگى به استان هاى 
هم جوار هم دارد؛ درصورتى که قیمت در آن اســتان ها 
کمتر شود اصفهان هم تبعیت مى کند. فروغى در پاسخ 
به این پرسش که کاهش استقبال مردم تا چه میزان در 
ارزانى مرغ مؤثر واقع بوده اســت، گفت: تقریبًا از اوایل 
امسال، خرید مرغ نسبت به قبل کمتر شده است بنابراین 
موضوع کاهش استقبال مربوط به هفته هاى اخیر نیست 
حال آنکه مرغ تا ماه گذشته با نرخ مصوب عرضه مى شد؛ 
آنچه در کاهش قیمت تأثیر داشــته مربوط به افزایش 

جوجه ریزى است.

کاشت 9 میلیون نشاى بنفشه 
در شهر اصفهان

قیمت مرغ 
به زیر نرخ مصوب رسید

کاهش 60 درصدى تولید بِه
کارشـناس امور باغبانى جهاد کشـاورزى نطنز گفت: 
برداشـت بِـه در نطنز امسـال نسـبت به سـال قبل با 
کاهـش 60 درصـدى روبـرو بـوده اسـت. اسـفندیار 
حاجى زاده گفت: علت این کاهش بادزدگى در هنگام 
گل انگیزى درختان بوده است که در نتیجه با کاهش 
شـدید در برداشـت روبـرو بوده ایـم. کارشـناس امور 
باغبانـى جهـاد کشـاورزى نطنز، گفـت: ایـن میزان 
برداشت از 750 هکتار از باغ هاى شهرستان نطنز بوده 
که عمده آن متعلق بـه باغ هاى روسـتاى رحمت آباد 
نطنز است. او تصریح کرد: نوع و رقم برداشت شده این 

محصول  کیفیت باالیى دارد.

112 مدرسه استثنایى در 
اصفهان وجود دارد

رئیـس اداره آموزش وپرورش دانش آموزان اسـتثنایى 
استان اصفهان گفت: در اسـتان اصفهان 112 مدرسه 
و حدود 5200 دانش آموز اسـتثنایى وجود دارد که این 
مدارس هفت گروه را پوشـش مى دهنـد، بخش عمده 
آن دانش آموزان کم توان ذهنى و سایر بخش ها شامل 
دانش آمـوزان نابینا، ناشـنوا، چندمعلولیتى، اوتیسـم و 
دانش آموزان بـا اختالل یادگیرى را شـامل مى شـود. 
روح ا... خزایى با بیان اینکه در استان اصفهان دو مدرسه 
مجهز و قوى به لحاظ سـاختار در حوزه اوتیسم داریم، 
گفت: آمار افرادى که در سال جارى از استان اصفهان 
و سایر استان ها به این مدارس مراجعه کرده اند، نسبت 

به سال هاى گذشته افزایش چشمگیرى داشته است.

خبر

عضو کارگروه تخصصى فرونشســت استان اصفهان 
گفت: میراث فرهنگى استان نمى تواند بدون دقت کافى و 
نصب ابزار دقیق بگوید که فرونشست به بناهاى تاریخى 
اصفهان نرسیده اســت در حالى که پایش آثار نیازمند 

استفاده از ابزار دقیق است.
بهرام نادى با بیان اینکه به طور قطعى فرونشســت به 
بناهاى تاریخى اصفهان رسیده است، گفت: باید پرسید 
پایش میراث فرهنگى اصفهان چگونه بوده است؟ شاید 
گچى مى زنند و ترك ها را اندازه گیرى و تفسیر مى کنند 
که دلیل ترك ها، قدمت بنا و مفهوم این تفسیر این است 

که نیاز به بررسى نداریم.
وى با اشــاره به اینکــه هیچ گونه پایــش نظام مندى 
روى بناهــاى تاریخى اصفهان انجام نشــده اســت، 
یادآور شــد: فرونشســت به میراث فرهنگــى تکرار 
نشدنى اصفهان رســیده اســت و باید هرچه سریع تر 
با نصب ابــزار دقیق کنتــرل، پایش دقیــق و اصولى

 انجام شود.
نادى با تاکید بر اینکه بناهاى تاریخى میدان نقش جهان، 
مسجد جامع عتیق و مسجد ســید در ناحیه فرونشست 
اصفهان قرار دارد، افزود: پایش هــاى میراث فرهنگى 
اصفهان نسبى است و براى نگهدارى این آثار تاریخى باید 
به طور دقیق ترى ببینیم چه اتفاقى براى آنها افتاده است، 

چرا که همه در ناحیه فرونشست قرار دارند.
وى در ایــن رابطه توضیح داد: هرجایى که در دشــت" 
اصفهان - برخوار " خاك داشته باشیم، فرونشست جزو 
الینفک آن اســت. فرقى نمى کند که روى این دشت، 

بیمارستان، بناى نوساز و یا اثر تاریخى باشد.
به گفته نــادى تنها مکان هایى مصون از فرونشســت 

هســتند که روى سنگ بستر ساخته شــده باشند و پل 
شهرستان مربوط به دوره ساسانیان نیز روى سنگ بستر 

ساخته شده است.
عضو کارگروه تخصصى فرونشســت استان اصفهان با 
تاکید بر اینکه وجود ترك به طــور قطعى نمى تواند به 
دلیل قدمت بنا باشد، گفت: قدمت پل شهرستان نسبت 
به بناهاى تاریخــى دیگر از جمله بناهــاى ایلخانى یا 
صفوى بیشتر است اما هیچ ترکى در این بنا نمى بینید. از 
این رو پل شهرستان یکى از مواردى است که مى تواند 
این برداشــت را که ترك ها به دلیل قدمت آثار اســت 

منتفى کند.
نادى گفت: مسجد سید، سازه هاى میدان نقش جهان و 
سازه هاى روى رودخانه زاینده رود مثل سى و سه پل کم 

یا زیاد در معرض فرونشست قرار دارد.
وى با بیان اینکــه بدون نصب ابزار دقیــق نمى توانیم 
بگوییم هنوز فرونشســت به بناهاى تاریخى نرســیده 
است، افزود: ضخامت الیه خاکى در میدان نقش جهان 
حدود 100 متر است و اگر آبخوان را تخلیه کنیم، در این 
منطقه، طبق محاسبات به طور خوشبینانه، 46 سانتى متر 

فرونشست خواهیم داشت.
نادى با اشاره به اینکه مسجد سید در ناحیه فرونشست 
قرار دارد، گفت: آیا میراث فرهنگى اصفهان بررسى کرده 
است که علت ترك خوردن سایر بناهاى اطراف این سازه 

تاریخى چیست؟
وى افزود: بیشتر ســازه هاى پیرامون این اثر تاریخى 
دچار آثار فرونشست هســتند و بسیارى از قسمت هاى 
مسجد سید هم ترك خورده است؛ اینکه بناهایى با عمر 
20 سال هم در این محدوده دچار ترك شده اند،باید دلیل 

داشته باشد.
به گفته نادى سازمان نقشه بردارى سال 1399 بر مبناى 
اطالعات ماهواره اى ، نقشه فرونشستى اصفهان را ارائه 
داده و نرخ حداکثرى فرونشســت را در مناطق شــمال 
شهر18 و چهار دهم ســانتى متر در سال اعالم کرده و 
این میزان بیشتر از آن چیزى است که سازه هاى بّنایى 
و حتى سازه هاى جدید بتوانند در مقابل تغییر شکل ها 

دوام بیاورند.
وى در گفت و گو با ایرنا افزود: در این شرایط، سازه هاى 
قدیمى و تاریخى دچار ترك مى شوند و سازه هاى جدید، 
اگر به صورت یکپارچه کار شــده باشــند دچار چرخش 

مى شوند.
به گفته این متخصص ژئوتکنیک، تنها در مکان هایى 
مثل نزدیک کوه صفه یا ارغوانیه که ســنگ بستر، باال 

قرار دارد و خاك چندانى نیســت، آثار فرونشست دیده 
نمى شود.

وى با اشــاره به اعالم مجدد نرخ فرونشســت توسط 
سازمان زمین شناسى در دوره یک ساله از خرداد 1400 
تا خرداد 1401 و با استفاده از جى پى اس هایى با دقت 
حدود یک میلى متر افزود: قرائت ها نشــان داد حداکثر 
فرونشســت در این بازه زمانى 15 و نیم ســانتى متر در 

سال بوده است.
نادى گفت: نرخ فرونشســت اصفهان نســبت به سال 
1399 پایین آمده است. اما سازه هاى مصالح بنایى براى 
2/5 سانتى متر نشســت در طول کل عمرشان طراحى 
مى شوند و عدد 15/5 سانتى متر به مراتب در عرض یک 
سال بسیار بیشتر از آن چیزى است که سازه هاى تاریخى 

و مصالح بنایى بتوانند تحمل کنند.

فرونشست قطعًا به آثار تاریخى رسیده است

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از مصدومیت 6 نفر از همشهریان 
در انفجــار منزل مســکونى واقــع در خیابان مفتح 

ملکشهر خبر داد.
سرآتشــیار فرهاد کاوه آهنگران در خصوص نشت 
گاز شــهرى و انفجار در منزل مسکونى یک طبقه ، 
اظهار داشت: این حادثه ساعت 2 و 48 دقیقه بامداد 
14 آذر  به سامانه 125 سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى اصفهان گزارش شد که بالفاصله 

آتش نشانان راهى محل حادثه شدند.
وى با بیان اینکه نیروهاى امداد و نجات از ایســتگاه 
شــماره 18 (شــهرك نگین) به محل حادثه براى 
امدادرسانى اعزام شدند، اضافه کرد: اکیپ اعزامى در 
کمترین زمان ممکن در محل حادثه در خیابان مفتح 

خیابان آرمان حاضر شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى افزود: مصدومین این 
حادثه که پنج آقا و یک خانم بودند و براى ادامه روند 

درمان تحویل نیروهاى اورژانس شهر شدند.

انفجار منزل مسکونى
در ملک شهر

تاسیس 
شرکت سهامى خاص میالد قدرت پروران پیکر ساز ورزش درتاریخ 1401/09/01 به شماره ثبت 3967 به شناسه ملى 14011676907 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مبادرت به ســاخت و تجهیز و تاسیس باشگاه حرفه اى ورزشى و تیم دارى در رشته 
بدنسازى و رشته هاى مرتبط ، پخش لوازم و خرید و فروش محصوالت ورزشى ، انعقاد قرارداد با شرکت ها ، ادارات، ارگانها و اشخاص حقیقى و حقوقى ، واردات و صادرات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى یا خصوصى ، اخذ وام و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى صرفا جهت تحقق 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 لنجان، بخش فوالدشهر، شهر فوالدشهر، 
استادشهریار بى 7، یاران جنوبى 1، خیابان یاران جنوبى 1، خیابان ((مخابرات))، پالك 326، طبقه همکف کدپستى 8491787784 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
1401/953474 مورخ 1401/08/22 نزد بانک صادرات شعبه فردوسى زرین شهر با کد 3764 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى میالد ناظم الرعایا به شماره 
ملى 1171296381 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سعید نامدارى به شماره ملى 1289205401 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم پریسا نامدارى به شماره ملى 1292761903 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم شریفى سده به شماره ملى 1171324871 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم الهام 
افالکى به شماره ملى 5279896608 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 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 لنجان (1418896)

آگهى تغییرات 
شرکت آروین خورشید کویر سهامى خاص به شــماره ثبت 60017 و شناسه ملى 
14007410789 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/03/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - على جعفرپیشه به شماره ملى 0453744737 به عنوان 
بازرس اصلى و مرضیه عبدیزدان به شماره ملى 0056262566 به عنوان بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1421223)

فقدان مدارك
سندکمپانى،ســندمالکیت،کارت ســوخت و کارت خودرو 
وانت پیــکان تیپ OHV مــدل 1383 بنزینى به شــماره 
موتور11283025674و شماره شاســى  83904407 به 
شماره پالك 19 – 726 ط 96 متعلق به یزدان صفائى منش 
به شماره ملى 3256501311 فرزند یداله مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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سینا اسدبیگى هافبک دفاعى پرســپولیس که در نقل و 
انتقاالت تابســتانى به جمع سرخپوشــان اضافه شده، با 
شــکایت ذوبى ها مبنى بر قرارداد با این باشــگاه مواجه 
شــده بود. با این حال پرونده این بازیکن در کمیته تعیین 
وضعیت دنبال مى شــود. بعد از مذاکرات ابتدایى باشگاه 
پرســپولیس با طرف اصفهانى و پیشــنهاد سنگین مالى 
براى پا پس کشــیدن از این پرونده، اکنون مدیران سرخ 
این پرونده را کامال برعهده اسدبیگى قرار داده اند تا با تیم 
سابق خود مذاکرات را دنبال کرده و رضایت آنها را براى 
مختومه شدن پرونده دریافت کند. با توجه به اینکه صدور 
هر حکمى از این پرونده، خسارتى را متوجه باشگاه نخواهد 
کرد، پرسپولیسى ها ترجیح داده اند این پرونده و مذاکره در 
خصوص آن برعهده بازیکن و باشگاه سابقش باشد و باید 
دید در نهایت اسدبیگى به چه شکل قادر خواهد بود رضایت 

ذوب آهن را جلب کند.

آخرین شرایط اسدبیگى و 
ذوب آهن

02

شــاگردان یحیى گل محمدى در دومین دیدار تدارکاتى 
متوالى در ورزشگاه کاظمى به مصاف فجرسپاسى رفتند و 
با نتیجه دو بر یک به برترى رسیدند. پیش از شروع بازى 
مهدى رجب زاده و فرشید طالبى، سرمربى و مربى فجر با 
کادر فنى پرسپولیس خوش و بش کردند. در این بازى که 
در هواى بارانى انجام شد، پرسپولیس از دو ترکیب متفاوت 
اســتفاده کرد. امید عالیشــاه در دقایق 20 و 27 گل هاى 
پرسپولیس را به ثمر رساند. تک گل فجر را على آل کثیر زد.

گل آل کثیر براى
 رقیب پرسپولیس

04

تیم ملى فوتبال انگلیس در بازى یک هشــتم نهایى جام 
جهانى قطر به مصاف ســنگال رفت و در این بازى سه بر 
صفر موفق به کسب برترى شد تا به دور یک چهارم نهایى 
صعود کند. در این مســابقه جود بلینگهام موفق به ارسال 
پاس گل براى جوردن هندرسون شد؛ بلینگهام پیش از این 
برابر ایران در دور گروهى موفق به گلزنى شــده بود. جود 
بلینگهام پس از لیونل مسى در سال 2006 اولین بازیکنى 
است که قبل از 20 سالگى در جام جهانى گل زده و پاس 

گل داده است.

ستاره انگلیس 
به رکورد مسى رسید

ســردار آزمون، ناکام ترین بازیکن تیم ملى 
در جام جهانى لقب مــى گیرد. به خاطر زدن 
به دیرك هــا در دو بازى مقابــل انگلیس و 
ولز. آزمون مهاجم لحظه هاست. شاید همه 
بگویند او افــت کرده اما آزمون شــکارچى 
لحظه ها و اشــتباهات مدافعان است و کى 
روش به همین دلیل به او اعتقاد ویژه اى دارد. 
البته منتقدان سردار در این جام جهانى حسابى 
علیه او موضع گرفتند. اینکه کند شده، اضافه 
وزن دارد، مثل گذشته نمى دود، مصدوم است 
و فقط مى خواست باشــد اما شما فکرش را 
بکنید اگر توپهاى سردار آزمون گل مى شد، 

هم یک گل به انگلیــس زده بود و هم یک 
گل به ولز. هم دو گله شده بود و کنار مهدى 
طارمى مى ایستاد. این را احتماال مى دانید که 
در بازى با آمریکا سردار آزمون به شدت پرس 
و کنترل شد تا او کار خاصى در بازى با آمریکا 
نکند. همانطور که طارمى هم نتوانست کار 
خاصى انجام دهد. آمریکایــى ها به خوبى 
آزمون و طارمى را آنالیز کــرده بودند و البته 
راههاى ارتباطى این دو مهاجم را بسته بودند 
اما ســردار آزمون، حتى وقتى سرحال نباشد 
هم سردار آزمون است. شاید گل نزند، اما به 

دیرك که مى زند!

سردار، ناکام ترین بازیکن تیم ملى در قطر
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تیم ملى انگلیس در مرحله یک هشتم نهایى جام جهانى 
2022 به مصاف ســنگال رفت و با نتیجــه 3 بر صفر به 
پیروزى رســید و رقیب فرانسه شــد. زاچ لووى خبرنگار 
آمریکایى قدرت نمایى مهدى طارمى ستاره تیم ملى ایران 
در مقابل انگلیس در جام جهانى را سوژه خود قرار داد. این 
خبرنگار نوشت: مهدى طارمى ستاره ایران بیشتر از تیم هاى 
ملى آمریکا، ولز و سنگال مقابل انگلیس گلزنى کرده است. 
این 3 تیم موفق به زدن هیچ گلى مقابل سه شیرها نشدند 
ولى طارمى به تنهایى دوبار دروازه انگلیس را باز کرد. تیم 
ملى کشــورمان در جام جهانى در گروه دوم با یک برد و 
دو باخت در نهایت از مســابقات خداحافظى کرد. تنها برد 
شــاگردان تیم ملى مقابل ولز بود که با نتیجه 2 بر صفر به 

پیروزى رسیدند.

طارمى زهردارتر از
 آمریکا، ولز و سنگال

داور بین المللى ایرانى در دور دوم مسابقات جام جهانى قطر 
قضاوت نخواهد کرد.

علیرضا فغانى داور 44 ساله ایرانى که در دومین جام جهانى 
خود، شروع درخشانى با قضاوت بازى صربستان و برزیل 

داشت، با انتقاداتى در خصوص پنالتى بازى پرتغال و اروگوئه 
مواجه شد که او را در میان جنجالى ناخواسته قرار داد.

فغانى که در هفته ســوم مرحله گروهى قضاوتى نگرفته 
بود، با حذف اروگوئه، بیشــتر و بیشتر مورد حمله رسانه اى 
هواداران و مســئوالن اروگوئه قرار گرفت و حتى شایعه 
خروجش از دوحه و پایان کارش در جام جهانى نیز مطرح 

شد که البته در حد یک شایعه باقى ماند.
با این حال و در حالى که هواداران ایرانى انتظار داشتند در 
مرحله یک هشتم نهایى او داورى بگیرد اما این اتفاق رخ 

نداد و با اعالم اســامى داوران دو بازى سوییس و پرتغال و 
مراکش و اسپانیا، مشخص شــد که فغانى در یک هشتم 

قضاوت نخواهد داشت.
این در حالى است که باتوجه به تقابل دو تیم اروپایى و یک 
تیم اروپایى با نماینده آفریقا، فغانى از نظر جغرافیایى شانس 

خوبى براى قضاوت داشت.
حاال باید دیــد آیا او براى داورى بازى هلنــد و آرژانتین یا 
فرانسه و انگلیس و البته دو بازى دیگر یک چهارم نهایى 

انتخاب مى شود یا خیر؟

فغانى براى دور دوم 
جام جهانى قضاوت نگرفت

است گل داده است.گلداده

دروازه تیم ملى فوتبال انگلیس در جام جهانى 
2022 قطر به جــز در دیدار با ایران در ســایر 

مسابقات بسته مانده است.
تیم ملى فوتبال انگلیس که یکــى از مدعیان 
کســب عنوان قهرمانى جام جهانى 2022 قطر 
است، در مرحله یک هشتم نهایى این رقابت ها 
برابر ســنگال با نتیجه 3 بر صفر بــه پیروزى 

دست یافت.
در این مســابقه هم مثل دو دیدار قبلى، دروازه 
انگلیس بســته باقى ماند تا ایــران تنها تیمى 
باشــد که موفق به گلزنى برابر «ســه شیرها» 

شده است.
انگلیس در نخستین بازى جام به مصاف ایران 
رفت و با نتیجه پرگل 6 بر 2 به پیروزى دســت 

یافت. در این بازى، مهدى طارمى مهاجم ایران 
موفق به گلزنى براى تیم ملى شد. پنالتى طارمى 
در دقایق تلف شــده که منجر به گل دوم ایران 
شد، آخرین توپى بود که از خط دروازه انگلیس 

در این جام عبور کرد.
سه شــیرها در ادامه به مصاف آمریکا رفتند و با 
نتیجه تساوى بدون گل متوقف شدند. آنها سپس 
در آخرین بازى مرحله گروهى با نتیجه 3 بر صفر 
ولز را از پیش رو برداشتند و در مرحله یک هشتم با 

همین نتیجه سنگال را شکست دادند.
به این ترتیب انگلیس تا پیش از حضور در بازى 
مرحله یک چهــارم نهایى و دیدار حســاس با 
فرانســه، تنها دو گل دریافت کرده و هر دو گل 

برابر ایران بوده است.

دروازه انگلیس فقط مقابل ایران فرو ریخت!

کارشــناس فوتبال ایران در تحلیل بازى هاى تیم 
ملى در قطر مى گوید ما یک جام جهانى را از دست 
دادیم آن هم در شرایطى که بیشــتر از هر زمان 

دیگرى شانس صعود داشتیم.
مجید جاللى درباره عملکرد تیم ملى فوتبال ایران 
در مصاف برابر انگلیس اظهار کرد: تیم قبل از سفر 
شرایط عادى نداشت و موضوعاتى رخ داده بود که 
تیم به شدت تحت فشــار بود. این موضوع ذهن 
بازیکنان رو تحت تاثیر قــرار داده بود. بازیکنان 
نه آرامش و نه تمرکز داشــتند. این فضاى ذهنى 
بازیکنان ما که ناشى از شــرایط داخلى بود. روى 
بازى اول تاثیر زیادى گذاشــته بود. در بازى اول 
از نظر ذهنى و روانى آماده یک مســابقه بزرگ در 

جام جهانى نبودیم.
وى افزود: از طرف دیگر ترکیب تیم ملى در بازى 
برابر انگلیس ما را شگفت زده کرد. من تعجب کردم 
چرا کى روش ترجیح داد با آن ترکیب و آن سیستم 
بازى کرد. آقاى کارلوس کى روش سال ها در فوتبال 
ایران کار کرده و ما مدل فوتبال او را مى شناسیم و 
طبیعى بود در بازى اول شــیوه کى روش را بازى 
کنیم. از طرف دیگر آسیب  دیدن علیرضا بیرانوند 
هم تاثیر گذاشت تا در نیمه اول سه گل بخوریم و 
کار از دست ما خارج شود. وقتى در یک میدان بزرگ 
این گونه سه گل مى خورید، تیم از نظر ذهنى هم 

تحقیر مى شود. در نیمه دوم وقتى تیم از نظر ترکیب 
ترمیم شد، دو گل زدیم اما باز هم سه گل خوردیم و 

نتیجه ناراحت  کننده اى به دست آمد.
او در ادامه درباره پیروزى ایران برابر ولز هم گفت: 
بعد از شکست برابر انگلیس فکر مى کردم  دیگر به 
این تیم امیدى نیست. وقتى نتیجه اى تحقیرآمیزى 
به دســت مى آورید، آن حس به این زودى  از تیم 
خارج نمى شود. مربى باید خیلى هنرمند باشد بتواند 
تاثیرات آن شکست را از تیم دور کند. در این زمینه 
بیشتر سهم براى کى روش بود. او طى 4 روز فاصله 
بازى انگلیس برابر ولز، توانست تیم را از نظر ذهنى 
و روحى به بازى ها برگرداند. گاهى شرایط سخت 
است و تیم باید به سرعت برگردد. بعد از بازى برابر 
انگلیس وقتى تیم درون زمین دور یکدیگر جمع 

شدند، بازگشت به جام از همانجا شروع شد.
وى ادامــه داد: کى روش تمام وقتش را گذاشــته 
بود تیم را از نظر روحى و روانــى به جام برگرداند 
و موضوعات فنى را به بازیکنان سپرده بود. چون 
در دیدار برابر ولز ما فوتبــال ایرانى بازى کردیم و 
فوتبال کى روش بازى نکردیم. در دیدار برابر ولز از 
دقیقه یک تا دقیقه 100 تیمى تمام تهاجمى بودیم و 
با جسارت بازى کردیم. این نوع بازى شاخصه هاى 
فوتبال ما اســت نه اینکه کى روش این طور بازى 
کرده باشــد. بنابراین کارى که براى بازى با ولز 

شــد این بود که تیم را از نظر ذهنى به جام جهانى 
برگرداند و این کار بزرگى بود.

جاللى در ادامه به شکست ایران برابر آمریکا اشاره 
کرد و گفت: وقتى در تورنمنتى مثل جام جهانى قرار 
است طى 11 روز سه بازى انجام بدهید، باید تیم را 
بعد از هر بازى براى بازى بعدى بازسازى کنید. این 
با ریکاورى متفاوت است، منظورم این است که تیم 
را بازسازى کنید. تمام تیم هاى بزرگ دنیا در این 
زمینه هم از عمل تمرین و هم تکنولوژى بازسازى 
کمک مى گیرند. اینکه تیم ملى آیا تکنولوژى الزم 
را در اختیار داشته است یا نه را ما نمى دانیم اما آن 
چیزى که دیدم این بود که تیم از نظر قواى بدنى در 

دیدار برابر آمریکا تحلیل رفته بود.
وى افزود: تیم انرژى که در بازى برابر ولز از دست 
داده بود نتوانسته بود بازسازى کند. على رغم اینکه 
بازیکنان ما تالش زیادى کردند اما نتوانستند. به  
غیر از مســائل بدنى، در بازى برابر آمریکا محتاط 
بودیم و در جریان بازى آمریکا نسبت به ما برترى 
نداشت و ما هم نسبت به آن ها برترى نداشتیم. آنها 
از فرصت خود استفاده کردند و ما یک جام جهانى 
را از دست دادیم آن هم در شرایطى که بیشتر از هر 
زمان دیگرى شانس صعود داشتیم و از طرف دیگر 

هم شایسته صعود بودیم.

آنالیز 3 بازى ایران در جام جهانى با مجید جاللى

بیشتر از هر زمانى
 شانس صعود داشتیم
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ساسان اکبرزاده
مدیر مخابرات منطقه اصفهان که به مناســبت اصــالح و تغییر 
تعرفه ها، خبرنگاران را به ســالن اجتماعات شهید قاسم سلیمانى 
دعوت و با آنان دیدار و گفتگو کرد با تشریح فعالیت هاى انجام شده و 
رویکرد شرکت مخابرات منطقه اصفهان، مخابرات را یار همیشگى 
مردم از 50 سال گذشته تاکنون دانست و گفت: در استان پنج میلیون 
نفرى اصفهان، مخابرات 10 میلیــون خدمت در زمینه تلفن ثابت، 
همراه و اینترنت به مردم ارائه مى دهد و در حقیقت به ازاى هر دو نفر، 

یک خدمت ارائه مى گردد. 
اسماعیل قربانى افزود: مخابرات مى تواند اهداف دولت مبتنى بر فیبر 
نورى را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر تأمین نماید. این درحالى است 
که در پنجاه سال گذشته سرمایه گذارى در این راستا صورت گرفته 
و راه 60 درصد مردم براى دسترسى به فیبرنورى طى و 40 درصد 

دیگر باید طى شود تا پایدارى فیبر نورى مهیا گردد. 
وى با بیان اینکه مطالبات مردم در زمینه فیبر نورى باید با سرعت 
قابل قبول براى آنان آماده شــود گفت: ابزار دسترســى به فضاى 
دیجیتال و سرعت دسترســى به این مهم به مخابرات بازمى گردد 
و در این راســتا تالش براى زیرســاخت فیبر نورى باید در جامعه 

گسترش یابد. 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان مى گوید: در پنج تا ده سال آینده در 

منازل فیبرنورى جایگزینى کابل هاى مسى خواهد شد. 

آمار و ارقامى از خصوصى سازى
قربانى به خصوصى سازى شرکت مخابرات ایران از سال 88 به بعد 
اشاره کرد و با ارائه اعداد و ارقامى گفت: شرکت مخابرات ایران تا 
سال 88 دولتى بود که از  آن به بعد به صورت خصوصى فعالیت خود 
را ادامه داد و در این راستا 30 هزار پرســنل دولتى، 40 هزار نفر در 
بخش هاى غیردولتى و... کاهش یافت و دولت کوچک شــد. این 
درحالى است که امروز شرکت مخابرات، 8 درصد درآمد تلفن ثابت، 
5 درصد درآمد دیتا و 28 تا 31 درصد درآمد تلفن همراه را از ابتداى 
خصوصى سازى بابت ســهم دولت از شــرکت مخابرات پرداخت 

مى کند و البته درآمدهاى دیگرى هم به دولت مى دهیم. 
قربانى با بیان اینکه هزینه هاى دولت با خصوصى سازى مخابرات 
کاهش یافت گفت: ســهم اســتان اصفهان در همه شاخص هاى 

عنوان شده 10 درصد بوده است. 

مقایسه امروز با سال 1388 
وى خاطرنشان کرد: در ســال 88، تلفن هاى ثابت مشغول به کار 
1/9 میلیون مشــترك بوده که امروز به 2/5 میلیون تلفن رسیده، 
منصوبهADL به پورت پرسرعت در ســال 88، هشت هزار پورت 
پرســرعت بود که به 650 هزار پورت پرســرعت رسید. سرویس 
FTH ارائه نمى شد که امروز 36 هزار مشترك از طریق فیبرنورى 

به آن متصل مى شــوند. ارائه اینترنت در سال 88 به دو روستا داده 
شده بود که امروز به 550 روســتا اینترنت پرسرعت داده مى شود و 
در سال 88 پنج هزار کیلومتر شبکه فیبرنورى داشتیم که این میزان 
امروز به شش هزار کیلومتر رسیده است. ضمن اینکه در سال 88، 
تلفن همراه نسل هاى ســه و چهار نداشتیم که امروز 1554 سایت

 4G داریم. 
مدیر مخابــرات منطقه اصفهان این را هم گفــت که ضریب نفوذ 
تلفن همراه بــا 38 درصد افزایــش از 2/9 میلیــون تلفن همراه 
مشــغول به کار در ســال 88 به 7/9 میلیون تلفن همراه در استان 
رسیده است و بیش از 95 درصد جمعیت اســتان اصفهان از تلفن 
همراه استفاده مى کنند و استان اصفهان از نظر سهم بازار در کشور 

پیشتاز است. 

کمترین افزایش تعرفه
وى ادامه داد: از ســال 88 تاکنون تعرفه هاى آب 665 درصد، برق 
833 درصد، ارز 3567 درصد، حقوق 2235 درصد، پســت 7516 
درصد، مس 1190 درصد و... افزایش داشــته، در حالى که در این 

مدت به مخابرات 39 درصد اضافه شده است. 
به گفته قربانى  همه اپراتورها موظف هســتند درخواست تغییرات 
تعرفه اى را به سازمان تنظیم مقررات ارســال کند و این سازمان 
کمیســیونى داردکه وظیفه قانــون گذارى در حــوزه ارتباطات را 
عهده دار است، بنابراین ســاختار را بررسى و نتیجه را براى اجرا به 

اپراتورها ابالغ مى کند.
قربانى گفت: سال گذشته درخواست مخابرات در کمیسیون رفته 
و مصوب شــد تعرفه 15 هزار تومان به ازاى هر خط در کالنشهر 
اصفهان، سایر شــهرهاى اســتان ده هزار تومان و روستاها معاف 

از این قاعده انجام شود و سپس در شوراى رقابت تأییدیه گرفت.
وى افزود: تغییر دولت که رخ داد و بر اســاس تصمیم ستاد تنظیم 
بازار، هرگونه افزایش مبلغى ممنوع شد و پس از آن ستاد تنظیم بازار 
اجازه داد از اول شهریور ماه امسال افزایش تعرفه را عملیاتى کنیم 
و به همین جهت معافیت مکالمه براى مشترکان برقرار شده است.

قربانى اظهار کرد: معافیت مکالمه به این صورت است که مشترکان 
ما در شهر اصفهان مى توانند تا 3 هزار و 333 دقیقه در ماه مکالمه 
رایگان تلفن ثابت داخل استان داشته باشند و اگر بیش از این میزان 

استفاده کند باید هزینه اش را پرداخت کند.
مدیر مخابــرات منطقه اصفهــان بیان کرد: همچنین مشــترك 
444 دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین اســتانى مــى تواند رایگان 
یــا 238 دقیقه مکالمــه ثابت بــه تلفن همــراه دریافــت کند، 
براى شــهرهایى که ده هزار تومــان تعرفه درنظر گرفته شــده 
میــزان مکالمه رایگان به صــورت 2 هــزار و 666 دقیقه مکالمه 
شــهرى، 355 دقیقه بین اســتانى و 190 دقیقه مکالمه به تلفن

 همراه است.

بسترسازى براى استفاده از شبکه هاى اطالعات  
وى وظیفه شــرکت مخابرات را بسترســازى براى اســتفاده از 
شبکه هاى اطالعات دانست و گفت: امروز شــرکت مخابرات در 
فصل زیرساخت ها و تغییر در جهان بوده تا مشترکین با سرعت بیشتر 
به شبکه اینترنتى ملى و جهانى وصل شده و از آن بهره مند شوند و ما 
نیز آمادگى داریم با استفاده از ظرفیت ها، این اقدامات را انجام دهیم. 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان معتقد است: مخابرات، خدمتى است 
که همه نیازمند آن هستند و شبکه ملى اطالعات یعنى اگر سرویسى 
در فضاى مجازى ارائه مى شــود صفر تا صد آن باید در داخل مهیا 
گردد. بنابراین باید راهى را برویم که همه ظرفیت ها از داخل تأمین 

شده تا پایدار باشد. 
قربانى گفت: شرکت مخابرات منطقه اصفهان در حال حاضر یکصد 
هزار پورت پرسرعت قابل واگذارى به مشترکین را داشته و در سه 
سال آینده نیز بیست میلیون خانوار در کشور تحت پوشش فیبرنورى 

قرار مى گیرند. 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان مى گوید: به هیچ وجه به کسب و کار 
کسانى که به سرور داخلى دسترســى دارند صدمه اى وارد نخواهد 

شد و کارشان صدمه نمى بیند. 

رونمایى از یک طرح جدید مخابراتى
قربانى طرح ابر و باد شــرکت مخابرات منطقه اصفهان با پرداخت 
ماهیانه بین 110 تا 150 هزار تومان را یکى از طرح هاى شــرکت 
مخابرات براى مشترکین برشمرد و گفت: ما در حوزه توسعه شبکه 
همراه اول و شــبکه فیبر نورى اقدامات خوبى انجــام داده ایم که 
از رویکردهاى ما به شــمار مى رود و به اطالع مردم و مشــترکین 

خواهد رسید. 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان میانگین هزینه سرمایه گذارى براى 
پورت پرسرعت در یک واحد مسکونى در شهر را بین 3/5 تا 5 میلیون 
تومان اعالم کرد و گفت: براى اتصال سه میلیون مشترك به فیبر 
نورى تا 10 ســال آینده، 15 هزار میلیارد تومان سرمایه گذارى نیاز 

است تا بتوان کسب و کار و ثروت آفرینى کرد.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در جمع خبرنگاران: 

95 درصد جمعیت استان اصفهان از تلفن همراه استفاده مى کنند

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان:

نمایشگاه مجازى به عنوان ابزارتکمیل کننده 
نمایشگاه حضورى رونمایى مى شود

 برنامه راهبردى نمایشــگاه بین المللى اصفهان، 
براســاس تقویمى اســت که برنامه هر ســال را 
به طورمجزا نشــان مى دهد. به عنوان نمونه براى 
امســال نزدیک به 34 عنوان نمایشگاهى در نظر 
گرفته شــد که نمایشــگاه خودرو بیست وسوم و 
نمایشگاه مبل بیست وچهارمین نمایشگاهى بود 
که برگزار شــد. عملکرد و نحوه فعالیت نمایشگاه 
بین المللى براساس نظرسنجى هایى که به صورت 
آنالین و دستى انجام مى شــود، مورد ارزیابى قرار 
مى گیرد و نتایج به دست آمده از این نظرسنجى ها، 
نشان دهنده این است که شرکت هاى تجارى تا چه 
میزان به اهداف خود رسیده اند. همچنین مسئوالن 
این نمایشگاه در تالش هســتند تا در کنار امکان 
حضور فیزیکى مردم و صنعتگران، بستر مجازى 
را نیز ایجاد کنند تا امکان بازدید بدون محدودیت 
زمانى و مکانــى و به صــورت B2B (بازاریابى 

تجارت به تجارت) فراهم شود. عالوه بر این ایجاد 
این بستر مى تواند باعث حضور شرکت هاى خارجى 
باشد که طى سال هاى اخیر حضورشان بیشتر به 
نمایندگى ها محدود شــده است. در این خصوص 
گفت وگویى بــا احمدرضا طحانیــان، مدیرعامل 
شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اصفهان انجام 

شده است.

چه تعدادى از شرکت کنندگان 
مایل به حضور در نمایشگاه سال 

بعد هستند؟
در هر نمایشگاهى که برگزار مى شود، از ذى نفعان و 
شرکت کنندگان حاضر نظرسنجى انجام مى شود تا 
عملکرد و نحوه فعالیت مورد ارزیابى قرار گیرد. این 
نظرسنجى باعث مى شود تا ایرادات براى برگزارى 
نمایشگاه هاى بعدى رفع شود. درواقع آمار به دست 

آمده از این نظرسنجى ها نشان مى دهد که بیش از 
80 درصد از شرکت کنندگان مایل به حضور دوباره 
در نمایشگاه براى سال بعد هستند. این عدد بیانگر 
این است که شرکت ها به اهداف تجارى خودشان 
در این نمایشگاه رسیده اند. در بین نمایشگاه هاى 
برگزار شده طى یک سال گذشته، نمایشگاه سنگ، 
طال، فوالد و دام طیور نه تنها در سطح استان بلکه 
در سطح کشور شاخص بوده است. عالوه بر این، 
نمایشگاه ســاختمان با مخاطب زیاد، توانست در 
سطح ملى نظرهاى بسیارى را به خود جلب کند، 
زیرا سعى شــد با انتخاب شرکت کنندگان قوى به 
ارتقاى سطح نمایشگاه کمک کنیم. این در حالى 
اســت که محدودیت هایى ازجمله قطعى اینترنت 
تأثیر بسزایى در اطالع رسانى برنامه هاى نمایشگاه 

داشته است.
اســتقبال کشــورهاى دیگر از 
نمایشگاه بین المللى اصفهان به 

چه میزان بوده است؟
با توجه به شرایط تحریم، میزان عالقه مندى براى 
حضور شرکت هاى خارجى به تأسیس نمایندگى ها 
محدود شده اســت اما در مواردى مانند نمایشگاه 
دام و طیور از کشــورهاى قطر، افغانستان، عراق 
در این نمایشــگاه حضور داشــتند یا در نمایشگاه 
سنگ، هیئتى از کشورهاى روســیه و سران اکو 

حضور داشتند.
برنامه نمایشگاه براى ماه هاى 

آینده چه خواهد بود؟
پیش بینى مى کنیــم تا در چند ماه آینــده بتوانیم 
از نمایشــگاه مجازى به عنوان ابزارى که بتواند 
تکمیل کننده نمایشــگاه حضورى باشد، رونمایى 
کنیم. به همین منظور قسمتى از نمایشگاه فرش به 
شکل مجازى برگزار خواهد شد تا شرکت کنندگان 
عالوه بر امــکان حضور فیزیکى بتوانند از بســتر 
فضاى مجازى نیز استفاده کنند. نمایشگاه مجازى 
تنها به تورهاى مجازى محدود نشده است، بلکه 
با ایجاد یــک فضاى گرافیکــى و امکان نمایش 
 B2B فیلم، همچنین ایجاد بســترى براى دیدار

موجب شده تا فروشــندگان و خریداران بتوانند به 
صورت مستقیم باهم ارتباط برقرار کنند، چون نگاه 
نمایشگاه مجازى رقابتى نیست بلکه ابزارى مناسب 
براى ارتقاى نمایشــگاه اســت. از دیگر مزایاى 
نمایشــگاه مجازى مى توان به امکان بارگذارى 
محصوالت شــرکت ها، تعیین زمــان مالقات با 
عوامل شــرکت اشــاره کرد. عالوه بر این زمان 
برگزارى نمایشــگاه مجازى محدود به روزهاى 
نمایشگاه حضورى نیســت و مى توان بازه زمانى 
بیشترى را براى مشخص کرد. همچنین در تالش 
هستیم تا در سال آینده عنوان هاى نمایشگاهى را 
به بیش از 43 عنوان مختلف افزایش دهیم. عالوه 
بر این به دنبال فرســتادن هیئت هاى تجارى به 
روسیه و امارات هستیم و این از برنامه هاى اصلى 

در سال آینده است.
آیا بر حضور شرکت هاى دانش 
بنیــان در نمایشــگاه تاکیــد 

مى شود؟
با توجه به اینکــه تمرکز بر شــرکت هاى خالق 
نیاز اساسى به شمار مى رود، نمایشگاه بین المللى 
اصفهان تســهیالت و امتیازاتى را به شرکت هاى 
دانش بنیان اختصاص داد تــا بتوانند محصوالت 
خــود را عرضــه کنند. به طــورى کــه در تمام 
نمایشــگاه ها امکان حضور این شرکت ها فراهم 
شد و شــرکت هاى نوپا و دانشگاهى مى توانستند 
به صورت رایگان از غرفه ها و فضاى ایجاد شــده 

استفاده کنند.
تقویم نمایشگاهى براى هیئت ها 
و کشــورهاى خارجى ارســال 

مى شود؟
تقویم نمایشگاهى به تمام سفراى ایران در وزارت 
امور خارجه فرســتاده مى شــود. عالوه بر این از 
طریق نمایندگان نمایشگاه در کشورهاى عربى و 
ترك نشین، غرفه دارهایى را به نمایشگاه اصفهان 
دعوت مى کنند؛ تعداد کمى از نمایشــگاه ها مانند 
سنگ و فرش امکان جذب غرفه دارهاى خارجى 

به این شیوه را دارد.

ســهم نمایشــگاه بین المللى 
اصفهان در رشد اقتصادى به چه 

میزان بوده است؟
در حال حاضر آمار دقیقــى از رقم قراردادهایى که 
بسته مى شود وجود ندارد زیرا شرکت هاى حاضر 
در نمایشگاه خود را موظف به اعالم میزان و تعداد 
قراردادهایى که به واسطه حضور در هر نمایشگاه 
منعقد مى کننــد، نمى دانند؛ به همیــن علت آمار 
دقیقى از از قراردادهاى منعقد شده در نمایشگاه ها 

در دسترس نیست.
آیا بسترى براى حضور مشاغل 

خرد در نظر گرفته شده است؟
بــه دلیل اینکــه صنعــت نمایشــگاهى در بین 
پرهزینه تریــن صنایع قــرار دارد و دیدگاه اصلى 
و استاندارد نمایشــگاه هاى بین المللى بر حضور 
صنعتگران و شــرکت هاى بزرگ نهادینه شــده، 
کمتر بر حضور مشاغل خرد تاکید شده است. این در 
حالى است که حضور در نمایشگاه نیز هزینه هاى 
باالیى به همراه دارد که از توان بیشــتر صاحبان 
این مشاغل خارج است؛ در بعضى از نمایشگاه ها 
مانند مبلمان، امکان حضور این مشاغل نیز وجود 
داشت که مشاغل خرد در آن نمایشگاه مى توانستند 

محصوالت خود را به فروش برسانند.
برنامــه اى بــراى برگــزارى 
نمایشگاه در سایر کشورها وجود 

دارد؟
در کشورهاى عراق و سوریه تا حدودى براى حضور 
شرکت هاى ایرانى تالش شــده اما به دلیل اینکه 
مبادالت ارزى، بانکى و هزینه شرکت در نمایشگاه 
کشورهاى دیگر قیمت بسیار باالیى دارد استقبال 

خوبى نشده است.
انتظار نمایشــگاه بین المللى از 

مسئوالن استانى چیست؟
شــهردارى و اتاق بازرگانى اصفهان براى ارتقاى 
اقتصاد شهر، پروژه نمایشگاه بین المللى اصفهان 
را دنبال کردند در صورتى که صداوســیما و دیگر 
نهادهاى استانى نیز باید در توسعه این نمایشگاه 
سهیم باشند، زیرا هزینه هاى جارى این نمایشگاه 
تا به امروز بیشــتر از درآمدها بوده و امکان انجام 
تبلیغات در رادیو و تلویزیــون به دلیل هزینه هاى 
و تعرفه هاى بسیار سنگین صداوسیما وجود ندارد. 
درواقع کار عمده نمایشگاه، ایجاد تعامل میان بازار 
و صنعت است و سود این نمایشگاه نیز براى همه 

مردم شهر اصفهان است.


