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۳

تکریم و نه توهین!

مستند «پازلی ها» در 
کتابخانه مرکزی
۳

برق میلیاردی کرسی 
در شب یلدا!

دستفروشان، مشکل

جاده ها شده اند

۳

       

کاهش قند خون
و کلسترول

با خوردن عسل!

312 محدوده معدنى استان اصفهان واگذار مى شود
۳

اصفهان در عطش 
فضای مناسب برای 

سرمایه گذاری
تغییر رویکرد استان در جذب سرمایه گذار 
خارجى خروجى برآیند اظهارات باالترین 
مقام اجرایى استان در کارگروه اقتصادى 
اصفهان به عنوان قطب سیاستگذارى هاى اقتصادى 
اســت. تغییرى که اگر اتفاق نیافتــد اصفهان را در 
بسیارى از الگوهاى اقتصادى توسعه اى عقب خواهد 
گذاشت و قطب صنعتى کشــور نمى تواند نمره قابل 

قبولى در کارنامه اقتصادى خود داشته باشد.
به گفته سید رضا مرتضوى اگر به دنبال نتیجه قابل 
قبول در این حوزه هستیم باید پرونده سرمایه گذاران 

به صورت موردى بررسى شود و...

گره صادراتى روى گره صادراتى روى 
محصوالت کشاورزى اصفهان محصوالت کشاورزى اصفهان 

دشواری های درآمدزایی برای استان

۳

پاکت هاى مزایده دیروز باز شد

ستاره ایرانی در پرتغال ستاره ایرانی در پرتغال 
ماندنی می شود؟ماندنی می شود؟

در شرایطى که گفته مى شــود  مهاجم تیم ملى بعد 
از حضور در جام جهانــى 2022 قطر مورد توجه چند 
باشگاه بزرگ قرار گرفته است، یک روزنامه پرتغالى از 

احتمال تمدید قرارداد مهاجم ایران خبر داد...
۳

در صفحه ۶ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

تأیید مازوت سوزی 
در اصفهان
برای حفظ

شرایط موجود

۵

 نینجای تنهای
«خروس ها»

بر اســاس یک مطالعه جدید، عســل خام 
مى تواند به کاهش سطح کلسترول و قندخون 
کمک کند. یک مطالعه جدید نشان مى دهد 
که عسل، برخالف سایر شــیرین کننده ها، 

ممکن است در واقع براى ...

احترام به مسی با یادی از سروش صحت!
بازتاب قهرمانی آرژانتین در جام جهانی در روزنامه های غیر ورزشی کشوربازتاب قهرمانی آرژانتین در جام جهانی در روزنامه های غیر ورزشی کشور

۲

۷

در حوزه حمل ونقلدر حوزه حمل ونقل
به شدت نیازمند کمکیم به شدت نیازمند کمکیم 
۶

چگونه وام مسکن میلیاردی بگیریم احداث کالنتری در حصه به کجا رسید؟جهان نما ۴ نکته مهم براى دوام بیشتر باترى گوشىاستان نقش تغذیه در ابتال به نقرستکنولوژی سالمت

۲

بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان درنظر دارد تعداد 
2 پالك تجارى در شهرك مصطفى خمینى (ره) روستاى یزدل 
شهرستان آران و بیدگل را از طریق مزایده عمومى بفروش برساند .
 اولویت با افراد بومى و ساکن روستا و داراى پروانه کسب مى باشد.
متقاضیــان بــراى کســب اطالعات بیشــتر مــى توانند 
از تاریــخ دو شــنبه  1401/9/28  بــه آدرس اینترنتــى

 www.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند . 

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)
چاپ دوم

 اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

 آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روزنامه نصف جهان 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

نوبت اول

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )
49,097,020,2691,672,910,000جارىعملیات مدیریت بهره بردارى آب و خدمات مشترکین منطقه سمیرم401-4-278

98,244,460,9653,147,333,000جارىعملیات مدیریت بهره بردارى آب و فاضالب منطقه چهار اصفهان401-4-279

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاســاعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 
1401/10/10

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/10/11
دریافت اسناد : سایت اینترنتی

WWW.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-36680030- 031 (  داخلی 334  )
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چگونه وام مسکن میلیاردى 
بگیریم 

مصرف گاز
 رکورد شکست

خبرخوان
واکنش کنایه آمیز 

  برترین ها |پیمان اسدیان، گوینده شبکه 
خبر در واکنش به میزبانى قطر و عباى عربى مسى 
نوشت: با وجود تمام شائبه ها کشور کوچک قطر 
جام جهانى را به بهترین شکل برگزار کرد و در آخر 
هم لباس عربى را بر تن بهترین بازیکن جام کرد 
تا به خیلى ها نشان دهد به جاى تحمل مى توان 

تحمیل کرد!

بحران جراح قلب!
  روزنامه هم میهن |رئیس سازمان 
نظام پزشــکى مى گوید: «ما به شدت احتیاج به 
تصمیمــات فراقوه اى داریم عقــالى مجلس، 
دولت، فرهنگستان و نظام پزشکى باید دور هم 
جمع شوند و چاره اى بیاندیشند وگرنه ما تا پنج سال 
آینده در برخى از رشــته ها دیگر جراح نخواهیم 
داشت و باید بیماران را به خارج بفرستیم و 10 برابر 
هزینه کنیم تا یک عمل ساده قلب انجام دهند. 
جراحى قلب به ویژه جراحى قلب اطفال، جراحى 
اطفال و تخصص بیهوشى در شــرف نابودى و 
همزمان پزشکى لوکس و جراحى هاى زیبایى در 

حال رشد است.»

با آنها کار مى کنیم
  انتخاب| محسن برمهانى، معاون سیما مى 
گوید: سه هزار و چند صد نفر در صنف هاى مختلف 
سینما و تلویزیون فعالند که در میان اینها تنها چند 
نفر در حوادث اخیر موضع گیرى کرده اند. به نظرم 
این سئوال را مى توان مطرح کرد که مى خواهید با 
آن سه هزار و چند نفرى که موضع گیرى نکردند، 
چه کنید؟ طبیعى است پاسخ مى دهم، کارمان را با 

همان ها ادامه مى دهیم.

استفاده حتمى از مازوت 
  ایسنا | مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده هاى نفتى گفت: با توجه به رشــد حدود 
300درصدى مصرف گاز طبیعى در بخش خانگى 
و تجارى و صنایع غیرعمده و حمل و نقل نسبت 
به شهریورماه و در نتیجه کاهش شدید گاز قابل 
تخصیص به صنایع بزرگ و به ویژه نیروگاه هاى 
حرارتى تولید برق، استفاده از سوخت دوم(پشتیبان) 
که سوخت مایع نفت گاز و نفت  کوره(مازوت) است، 
ضرورتى اجتناب ناپذیر است که رویه اى مرسوم و 
متداول درسطح دنیا جهت مقابله با ناترازى تولید و 
مصارف گاز طبیعى و جلوگیرى از بروز خاموشى و 

قطع برق مشترکین است.

سریال سروش صحت 
آماده شد

  فیلم نیوز  | تصویربردارى سریال جدید 
ســروش صحت با نام «مگه تموم عمر چند تا 
بهاره» در شهرهاى تهران، اصفهان و جزایر قشم 
و کیش به سرانجام رسید. سروش صحت بیش از 
یکسالى است که درگیر ساخت این سریال کمدى 
است. قرار است سریال جدید سروش صحت در 
32 قسمت آماده پخش شــود. در این سریال که 
جزو آثار پربازیگر شبکه خانگى است على مصفا، 
کاظم ســیاحى، هوتن شکیبا، پژمان جمشیدى، 
وحید آقاپور، آناهیتا افشار، گیدا ویشکى و... بازى 

مى کنند. 

درآمد باورنکردنى 
  ایسنا |  مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات 
و مشارکت هاى اجتماعى شهردارى تهران بیان 
کرد: کودکان بر سرچهارراه ها کار مى کنند درآمد 
خوبى عاید آنها مى شود، کف درآمد این کودکان 
در یک روز بین 400 هــزار تومان تا یک میلیون 
تومان در روز است. بعضى از سرشبکه ها که این 
کودکان برایشان کار مى کنند، بین 5 تا 8 کودك 
را اجیر کرده اند.  کــف درآمدى این اکیپ ها، باند 
مافیایى و یا خانواده ها ماهانه حدود 100 میلیون 

تومان است.

وام مســکن 2 میلیارد تومانى، بیشترین وامى است که 
براى خرید خانه در شــبکه بانکى پرداخت مى شــود. 
براساس مصوبه بانک مسکن، کسانى که در سال 1401 
افتتاح حساب مى کنند مشــمول دریافت وام تا سقف 2 
میلیارد تومان در تهران مى شوند. زمان سپرده گذارى در 
حساب پس انداز مسکن جوانان بین 5 تا 15 سال است.

مبلغ وام براى ساکنان شــهرهاى بزرگ یک میلیارد و 
700 میلیون تومان است. مثًال کسانى که در شهرهاى 
مشــهد، اصفهان، شــیراز، تبریز و… زندگى مى کنند. 
مشمول دریافت وام یک میلیارد و 700 میلیون تومانى 
مى شــوند. کمترین مبلغ وام هم به ساکنان شهرهاى 

کوچک مى رسد که مبلغ آن یک میلیارد و 400 میلیون 
تومان اســت.حداقل مبلغ وام نیز براى تهرانى ها 800 
میلیون تومان، شــهرهاى بزرگ 700 میلیون تومانى 
و شــهرهاى کوچک 600 میلیون تومان اســت. براى 
دریافت حداقل وام باید پنج ســال سپرده گذارى انجام 
شود.در حال حاضر براساس آخرین مصوبه شوراى پول 
و اعتبار تسهیالت با نرخ سود 18 درصد پرداخت مى شود. 
اما سود وام مســکن جوانان نصف است. یعنى کسانى 
که قصد داشــته باشند وام را در پنج ســال بازپرداخت 
کنند، نرخ ســود آن 5 درصد محاســبه مى شود، اما در
 بازپرداخت هاى باالى 5 سال سود وام 9 درصد است. 

در شــرایط فعلى 72 درصد تولید گاز کشــور توسط 
بخش خانگــى و تجارى بلعیده مى شــود؛ هرچند که 
طبق گفته  وزیر نفت 15 میلیون مترمکعب تحویل گاز 
به نیروگاه ها و صنایع افزایــش پیدا کرده اما ادامه این 
روند ممکن است چالش هایى را ایجاد کند.مصرف گاز 
طبیعى به ویژه در بخش خانگــى و تجارى با افزایش 
سرماى هوا طى روزهاى اخیر به 607 میلیون مترمکعب 
رسیده است؛ تاجایى که طبق گفته هاى مجید چگینى، 
معاون وزیر نفت، با افزایش مصرف گاز در این بخش، 
محدودیت هایى در بخش صنایع و پتروشیمى ها اعمال 
مى شود و آنها ناچار به مصرف سوخت مایع خواهند بود.

سال گذشته نیز با چالش هاى اینچنینى مواجه بودیم 
که زیان  هاى زیادى نیز به کشور وارد کرد. اما شرایط 
مصرف گاز در بخش خانگى تا جایى پیش رفته که جواد 
اوجى، وزیر نفت در روزهاى گذشته از یک رکوردشکنى 
در این حوزه خبر داد و اعالم کرد: مصرف روزانه گاز در 
بخش خانگى و تجارى 60 میلیون مترمکعب نسبت به 
مدت مشابه پارسال افزایش یافته که این امر بى سابقه 

بوده است.
به گفته وى این مقدار افزایش مصــرف معادل تولید 
حدود 2/5 فاز پارس جنوبى است؛ در حالى که هنوز وارد 

فصل زمستان نشده ایم. 

مهران موسوى خوانسارى
بیشتر روزنامه هاى کشــور در اتفاقى قابل توجه، خبر 
قهرمانى آرژانتین در جام جهانى قطر را ساعاتى بعد از 
باال بردن این جام توسط «لئو مسى» به صفحات اول 
شماره هاى دیروز خود رساندند. این اتفاق از آن جهت 
قابل توجه است که مسابقه فینال به وقت هاى اضافه 
و ضربات پنالتى کشید و با احتســاب جشن قهرمانى، 
پروســه اول شــدن آرژانتین در مهمترین فســتیوال 
فوتبال جهان تا پاسى از یک شنبه شب ادامه پیدا کرد 
که براى روزنامه هایى که قرار بود صبح دوشنبه روى

 کیوسک ها قرار بگیرند، کار را دشوار مى کرد.
البته چنین برنامه ریزى براى روزنامه هاى ورزشــى 
مسبوق به سابقه است اما روزنامه هاى مهم غیر ورزشى 
کشور هم دیروز از این آزمون ســربلند بیرون آمدند و 
تقریبًا همگى در صفحات اولشــان با تیترهاى جذاب 
به اســتقبال از قهرمانى آبى و سفیدپوشان آرژانتینى 
رفتند. کار به جایى رســید که حتــى روزنامه محافظه 
کار «اطالعات» که اساسًا به حوزه ورزش توجه جدى 
ندارد نیز عکس جشــن قهرمانى آرژانتین را در ابعادى 
که براى ایــن روزنامه قدیمى غیر معمول محســوب
 مى شود در صفحه اولش کار کرد تا نشان دهد خواستن 

توانستن است!
ســوى مقابل روزنامه «اطالعات»، دیگر روزنامه چند 
ده ســاله ایران، «کیهان» هم آرژانتینى ها را با تصویر 
شادمانى آنها در شب قهرمانى به صفحه اول خود آورد 
اگرچه در ابعــادى کوچک تر از تصویــر صفحه اولى 
«اطالعات». «کیهان» که آن هم روزنامه اى عمدتًا 
غیر ورزشــى اســت به فینال جام جهانى قطر عنوان 

«استثنایى» داد.
 اما دو روزنامه قدیمى دیگر کشور که سابقه انتشارشان 
به ابتداى انقالب مى رســد، یکى روزنامه «جمهورى 
اسالمى» است و دیگرى «رسالت» که اولى نتوانست 
(یا نخواست) قهرمانى آرژانتین را در صفحه اول خودش 
برجســته کند در حالى که دومى یکى از پوســترهاى 

زیبایى که توسط رســانه هاى ورزشى غربى طراحى 
شده و در آن لیونل مسى و مارادونا بر دوش یارانشان در
 جام هاى جهانى 1986 و 2022  کاپ قهرمانى را حمل 
مى کنند را به صفحه اولش آورد و با تیتر «طال و مسى» 

به استقبال پایان «جام جهانى شکوهمند قطر» رفت.
به طور کلــى بازى با کلمــات در تیترهایــى که واژه 
«مسى» و «طالیى» از آن به ذهن متبادر شود در چند 
روزنامه دیگر هم تکرار شد. از جمله روزنامه «شهروند» 
که از «جام مسى» یاد کرد و روزنامه «ابتکار» که «جام 
طالیى مســى» را به صفحه اولش آورد. «جوان» هم 
عینًا از همین تیتر استفاده کرد و «شهرآرا» به «مسى 
طالیى» اشــاره کرد. روزنامه «تعــادل» هم از «امیر 
مســى» براى انعکاس خبر قهرمانى آرژانتین استفاده 

کرد.
«اعتماد» اما مســى را «پادشــاه» لقب داد و روزنامه 
«هفت صبــح» به عنــوان روزنامه اى عامه پســند، 
«مدیونتم امیلیانو» را براى عکس صفحه اول خودش 
برگزید تا این ژانر روزنامه نــگارى را در قالب تیتر هم 
رعایت کرده باشــد! «صبح نو» هم از «شــب مسى» 

یاد کرد.
این در حالى اســت که  در تیتر روزنامه «ســازندگى» 
نشانه اى از «مسى» به چشم نمى خورد هرچند تصویر 
بزرگ اسطوره آرژانتینى ها در صفحه اول این روزنامه 
ذیل تیتر «جهان با من برقص»، هم اداى احترام به او 
محسوب مى شــد و هم یادى از سروش صحت! «هم 
میهن» روزنامه هم دیدگاه با «ســازندگى» نیز عکس 
بزرگى از مارادونا را با دو بال ســفید در پشــت جشن 
قهرمانى مسى و یارانش تصویر کرد تا «قهرمانى بعد 
از 36 سال» را به روح مارادونایى تقدیم کرده باشد که 
سال 1986 جام جهانى را براى آخرین بار تا یک شنبه 

شب به آرژانتین برد. 
«شــرق» دیگر روزنامه اى بود که در تیتــر اولش از 
مارادونا یاد کرد و باالى عکــس باال بردن جام 2022 
توسط مسى به آن اشاره کرد. «خداى دیگو با لئو بود» 

تیتر روزنامه «شرق» اســت که اشاره اى است به گلى 
که مارادونــا در جام جهانى 1986 با دســت به دروازه 

انگلستان وارد و از آن به نام «دست خدا» یاد کرد.
روزنامه «وطن امروز» هم که مشــهور به استفاده از 
تیترهاى به شــدت خاص درباره وقایع سیاسى کشور 
و مسائل بین المللى است، در شماره دیروز خود ضمن 
اختصاص تمام نیم صفحه بــاالى صفحه اول خود به 
قهرمانى آرژانتینى ها یادى هم از مارادوناى فقید کرد؛ 

هر چند به کنایه: «چشم دیگو روشن!»
اما از روزنامه هاى دیگرى که از سیاست صفحه آرایى 
«وطن امــروز» پیروى کردنــد و کل نیم تاى صفحه 
اولشان را به قهرمانان آرژانتین اختصاص دادند، «آرمان 
ملى»، «فرهیختگان» و «جام جم» بودند که از میان 
این سه تا، تیتر روزنامه «فرهیختگان» «مشق سیاست 
در زمین فوتبال» هیچ اشــاره اى به قهرمانى آرژانتین 
نمى کرد اگرچه عکس تمام نیم صفحه اول این روزنامه، 
لحظه اى را تصویر مى کرد که گل شدن پنالتى آخر آبى 
و ســفیدهاى آمریکاى جنوبى حکم به قهرمانى آنها 
مى داد. یادداشت ســردبیر «فرهیختگان» که پیش از 
مشخص شــدن نتیجه بازى فینال نوشته شده بود، در 
راستاى مواضع روزنامه هاى همسو با این روزنامه قابل 
ارزیابى است که پیش تر و به خصوص همزمان با باال 
گرفتن جنجال ها پیرامون حضور تیم ملى ایران در جام 
جهانى قطر، مفصل به آنها پرداخته شــده بود. اما نگاه 
روزنامه «جام جم» به «قهرمان ناب فوتبال» بود و نظر 
«آرمان ملى» هم تیتر عجیب «بــا قهرمانى آرژانتین 

کلکسیون جام هاى مسى کامل شد!»
در همین حال روزنامه «ایران»–نشریه رسمى دولت- 
هم به قهرمانى آرژانتین واکنش نشان داد و جشن آنها 
را به عنوان عکس بزرگ صفحه اولش برگزید اگر چه 
تیترى که بــراى آن انتخاب کرد چیزى در راســتایى 
اعالم سیاست روزنامه هاى «فرهیختگان»، «کیهان» 
و «رســالت» درباره جام جهانى امســال در قطر بود: 

«بهترین فینال در بهترین جام جهانى». 

در میان روزنامه هاى منتشر شــده روز دوشنبه، رفتار 
ســه روزنامه مهم قابل توجه بود. اول روزنامه «دنیاى 
اقتصاد» که از مهمتریــن و پرتیراژ ترین روزنامه هاى 
کشور است اما در صفحه اول شماره دیروزش کوچک 
ترین اثرى از خبر قهرمان شــدن آرژانتین به چشــم
 نمــى خــورد. البتــه «دنیــاى اقتصاد» بــر خالف

 روزنامه اى مثل «جمهورى اســالمى» که آن هم در 
شماره روز گذشــته خودش بى توجه به خبر قهرمانى 
آرژانتین ازآن گذشــت،  بارها خبرها و تصاویر ورزشى 
را به صفحه اولش آورده که همین ســابقه نشان مى 
دهد احتماًال این روزنامه مهم در اطالع رسانى درباره 
قهرمانى آرژانتین در جام جهانى از رقباى کشورى اش 

جا مانده است.
دیگر روزنامه اى که رفتار صفحه اولى اش جالب توجه 
مى نمود، «آفتــاب یزد» بود که عکــس صفحه اول 
خودش را به شــادى پس از گل «آنخــل دى ماریا» و 
نه «لئو مســى» اختصاص داد. همان بازیکنى که گل 
دوم آرژانتین را به ثمر رساند و به قول یک سایت معتبر 

ورزشى، همه فینال را گریست! 
و باالخره روزنامــه پرتیراژ «همشــهرى»؛ روزنامه 
شهردارى تهران که از روزى که تیم همسو با علیرضا 
زاکانى را به عنوان گرداننده باالى ســر خودش دیده، 
کم جنجال نیافریده اســت و این بار هــم با یک رفتار 
شاخص ورزشــى– روزنامه نگارى در طراحى صفحه 
اول. «همشهرى» که تنها روزنامه غیر ورزشى کشور 
محسوب مى شود که روزى 4 صفحه با کیفیت ورزشى 
به ضمیمه صفحات اصلب خودش منتشر مى کند، خبر 
قهرمانى آرژانتین را به صفحه اول رســاند اما در یک 
باکس بســیار کوچک در نیم تاى پایین این صفحه در 
حالى که کل نیم تاى باالى صفحه اول «همشهرى» 
به اطالع رســانى درباره «120 متهــم آلودگى هواى 
تهــران» اختصاص داشــت؛ متهمانى کــه منتقدان 
سیاست هاى زاکانى معتقدند یکى از آنها خود شهردارى

 تهران است!

بازتاب قهرمانى آرژانتین در جام جهانى در روزنامه هاى غیر ورزشى کشور

احترام به مسى با یادى از سروش صحت! چه خبر از بودجه؟!
  روزنامه شرق| طبق قانون هرساله دولت 
باید 15 آذر الیحه بودجــه را تقدیم مجلس کند اما 
آذرماه رو به اتمام اســت و هنــوز از الیحه بودجه 
1402 خبرى نیســت. اتفاقى که دولت هاى نهم و 
دهم سردمدار آن بود و به نظر مى رسد همان اتفاقات 
حاال در دولت سیزدهم درحال تکرار است. تأخیرى 
که برخــى آن را به دلیل بالتکلیفــى دولت در اول 
ارائه کردن برنامه هفتم توسعه یا الیحه بودجه 1402 
به مجلس مى داننــد، درحالى که با اتمام آذرماه نه از 
الیحه بودجه خبرى اســت و نه از ارائه برنامه هفتم 

توسعه به مجلس!

تمجید وزارت خارجه از مسى 
سخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى    ایسنا|
اسالمى ایران، قهرمانى تیم ملى فوتبال  آرژانتین در 
جام جهانــى فوتبال در  قطر را به مردم این کشــور 
و اعضاى تیم و کادر فنــى آن تبریک گفت. ناصر 
کنعانى در صفحه توییتر خود در این ارتباط نوشت: 
«قهرمانى تیم ملى فوتبال  آرژانتین در جام جهانى 
فوتبال در  قطر را به مردم این کشور و اعضاى تیم و 
کادر فنى آن تبریک مى گویم. بازى جذاب و دیدنى 
و البته ســخت بود، اما  لیونل مسى و یارانش خوش 

درخشیدند.»

تجدیدنظر 
در روابط با اروپا

نماینده مردم تهران در مجلس گفت:    فارس |
ما در مجلس ضمن اینکه پیگیرى هاى الزم را براى 
اجراى قانون کاهــش روابط بــا انگلیس خواهیم 
داشت، بحث تجدیدنظر در روابط با فرانسه و آلمان را 
نیز مورد بررسى و پیگیرى قرار مى دهیم. اسماعیل 
کوثرى گفــت: گفت: کشــورهاى اروپایى، آلمان، 
فرانســه و انگلیس نشــان دادند که خیرخواه ملت 
ایران نیســتند و همواره اقدامات ضد ایرانى آنها را 
شاهد بوده ایم. وى افزود: اروپایى ها باید بدانند که با 
ایران مقتدر مواجه هستند و نیازمند روابط با آنها به 

هر قیمتى نیستیم.

قصد اینستاگرام
 کشت و کشتار بود

مهدى باقرى، عضــو ناظر مجلس    انتخاب |
شوراى اسالمى در کارگروه تعیین مصادیق محتواى 
مجرمانــه رایانه اى بــا تأکید بر اینکــه قصد اداره 
کنندگان اینستاگرام و واتساپ این بود که در کشور 
اغتشاش شــود و ناامنى و نا آرامى و کشت و کشتار 
راه بیا فتد، اظهار کرد: به عنوان یک شهروند ایرانى 
معتقدم که اگر این دو نرم افزار متنبه شــده باشند و 
بخواهند به کشور بیایند و به صورت قانونى در کشور 
ما فعالیت کنند، ابتدا باید تمام خســارات را پرداخت 
کنند؛ چراکه آنها در اتفاقات اخیر هم مشــارکت و 
هم معاونت داشــتند و باید طبق قوانین بین المللى 

خسارت بدهند.

مافیا بازى تراکتورى!
گــزارش میدانــى از وضعیــت بازار    مهر |
تراکتور گویاى قیمت هایى اســت که از حدود 350 
میلیون تومان آغاز و به باالى یــک میلیارد تومان 
مى رسد؛ عالوه بر اینکه یکى از فروشندگان تراکتور 
اعالم کرد با وجود افزایش نــرخ ارز قیمت تراکتور 
در کارخانه تغییر نکرده اما در ســفارش هاى جدید 
احتماًال تغییر قیمت ها رخ دهد. در حال حاضر به دلیل 
نوسان قیمتى دالر تولیدکنندگان، تراکتورى تحویل 
نمى دهند تا ثبات نســبى برقرار و قیمت هاى جدید 
اعالم شود. کشــاورزى از آذربایجان گالیه مند بود 
«سهمیه تراکتور نقدى به نمایندگى ها واگذار شده و 
این نمایندگى ها باعث نابودى کشاورز و افت تولید در 
برخى استان ها شده اند زیرا نوبت کشاورز را به افراد 
سودجو و دالل با مبلغ 50 میلیون رشوه مى دهند و 
کشاورز هم معطل بدون ابزار مناسب کار روز به روز 

با چالش هاى بیشترى مواجه است.»

خورشید کیایى
آنها همه چیز مى فروشند از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد. دستفروشانى که 
کنار جاده ها مى ایستند و حاال یکى از مشکالت جاده هاى کشور شده اند. 
مشکالت معیشتى و نبود شغل مناسب باعث شده که در ماه هاى پایانى 
سال تعدادشان حتى بیشتر از گذشته شود. هر چند دستفروشان جاده اى 
از قدیم بوده اند و حاال دیگر جزو فهرست شغل ها به شمار مى آیند اما به 
واســطه حوادثى که ایجاد مى کنند به عنوان یک خطر بالقوه در جاده ها 

محسوب مى شوند.
اگر در جاده هاى کشور تردد کرده باشید حتماً چشمتان به دستفروشان کنار 
جاده خورده است. سال هاست که مدیران شــهرها با این مشکل روبه رو 
هستند و با آن دست و پنجه نرم مى کنند اما تا کنون در این زمینه راه حلى 

پیدا نکرده و یا اینکه از کنترلشان خارج شده است.
فروش محصوالت کشــاورزى توسط دستفروشــان کنار جاده همیشه 
رواج داشته و این یک پدیده جدید نیست و شاید از سالیان پیش که عبور 
خودروها از این مسیرها کمتر بوده وجود داشته اما اکنون این موضوع به 
یک مسئله جدى در جاده ها تبدیل شده است. به این خاطر که رانندگان با 
دیدن این دستفروشان به صورت ناگهانى از مسیر اصلى خود تغییر مسیر 
داده و این تغییر مسیر ناگهانى منجر به عدم ناتوانى راننده در کنترل وسیله 
نقلیه شده و به هر چیزى که در مسیرشــان قرار گیرد برخورد مى کنند و 
باعث  بروز تصادف مى شود. تعدادى از رانندگان نیز بدون توجه به جاده و 
دیگران در مسیر مستقیم و البته در وسط خیابان جهت خرید از دستفروشان 
ماشین خود را متوقف مى کنند که احتمال تصادفات زنجیره اى به خصوص 

در فصل زمستان را چندین برابر مى کند با وجود این، هیچ قانون مشخصى 
براى برخورد با این دستفروشان جاده اى هنوز مصوب نشده و روى کاغذ 

نیامده است. 
برخى مى گویند ســازمان راهدارى باید با این شغل هاى کاذب که منجر 
به مشکالت جدى و تصادف در جاده ها مى شــود برخورد کند اما اکنون 
در راهدارى هیچ قانونى مبنى بر ســاماندهى دستفروشان نداریم، قانون 
مى گوید: ریختن نخاله و امثال آن در حریم راه ها ممنوع اســت و قاضى 
باید در این  باره تصمیم بگیرد و به همین خاطر دســت راهدارى براى هر 
اقدامى بسته است. طبق قانون همچنین اگر کسى در حریم راه ها اقدام به 
«ساخت وساز» کند؛ راه و شهرسازى شکایتى را تقدیم دادستانى مى کند 
و بر اساس حکم دادستانى سازه قلع وقمع مى شود؛ اما دستفروش مسئله 
دیگرى اســت، عالوه بر این اگر خودرویى در حاشــیه جاده توقف کند و 
منجر به حادثه آفرینى شود پلیس مى تواند با آن برخورد کند اما اینکه مانع 

دستفروشى دستفروشان شود و ایستگاه هاى دستفروشى را متوقف کند 
استناد قانونى ندارد. 

این در حالى است که اگر گشــت راهدارى در خصوص جمع آورى بساط 
دستفروشــان جاده اى اقدام کند و فرد دســتفروش به مقامات قضایى 

شکایت کند راهدارى محکوم خواهد شد. 
نبود ضابــط قضایى حاال باعث شــده که دستفروشــان در نبود قانون و 
خألهایى که در این رابطه وجود دارد به راحتى بتوانند حاشــیه جاده ها را 

تصاحب کنند و گاهى منجر به حوادث ناگوار شوند.
گرچه با وجود تورم موجود و مشــکالت معیشــتى و نبود شغل برخى از 
کارشناســان پیش بینى مى کنند که ممکن اســت این شغل ها در آینده 
افزایش یابد اما با وجود این نمى توان پاك کن برداشت و به راحتى روزنه 

امید هزاران نفرى که از این طریق معاش مى کنند را پاك کرد.
به گفته اصغر هدایتى، آســیب شــناس، عوامل اجتماعــى و اقتصادى 
بسیارى نقش بسزایى در شکل گیرى دستفروشــان دارند و نمى توان با 
بى توجهى آنهــا را حذف کرد بلکه باید با برنامه اى دقیق و کارشناســى 
شده و با ســاماندهى آنها به مکان هاى بى خطر باعث کاهش ترافیک و 

تصادفات شد.  
به گفته این کارشــناس این امر در ســایه حمایت و توجه مسئوالن در 
ساماندهى این افراد میسر است به این خاطر که دستفروشان بخاطر این که 
سرمایه مناسبى ندارند نمى توانند براى خود دکه یا مغازه اى داشته باشند 
و بنابراین آخرین نقطه امیدشــان حاشیه جاده اســت تا بتوانند بخشى از 

نیازهاى معیشتیشان را جبران کنند.

دستفروشان، مشکل جاده ها شده اند
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احداث کالنترى در حصه 
به کجا رسید؟

فرمانــده انتظامى شهرســتان اصفهان در پاســخ به 
درخواســت برخى از ســاکنان حصه مبنى بر احداث 
کالنترى در این محله، اظهار کــرد: احداث کالنترى 
نیازمند اقدامى علمى، بررسى هاى همه جانبه، تجهیزات 
و نیروى انسانى مورد نیاز و دریافت مجوزهاى قانونى از 
مبادى مربوطه است. سرهنگ حسین بساطى افزود: 
اختیار تأسیس کالنترى در دست استان نیست و درباره 
آن، در مرکز کشور تصمیم گیرى مى شــود، اما با این 
حال فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان بیش از یک 
سال اســت که درخصوص احداث یک واحد انتظامى 
در این منطقه با شــهردارى توافق کرده است. فرمانده 
انتظامى شهرستان اصفهان با بیان اینکه این توافق به 
گونه اى است که در راستاى آن، یگان امداد یا پلیس هاى 
تخصصى به ویژه پلیس مبارزه بــا موادمخدر در واحد 
احداث شده مستقر شوند، تصریح کرد: درپى این توافق، 
مقرر شد شــهردارى منطقه براى راه اندازى این واحد 
انتظامى، ســاختمانى را در اختیار فرماندهى انتظامى 
شهرســتان اصفهان قرار دهد، اما تاکنون ساختمان 
مناســبى براى این منظور در اختیار ایــن فرماندهى 
قرار نگرفته اســت. هنگامى که ســاختمان مناسب و 
مورد تأیید کارشناســان انتظامى از ســوى شهردارى 
تأمین شــود، پلیس بالفاصله نیروها و تجهیزات خود 
را در آن مستقر مى کند.سرهنگ بساطى با بیان اینکه 
درحال حاضر این منطقه تحت نظر کالنترى 26 زینبیه 
است و به طورمرتب واحد گشتى این کالنترى در منطقه 
حصه به گشت زنى مى پردازند، خاطرنشان کرد: پلیس 
مبارزه با موادمخدر شهرســتان و پلیس اطالعات نیز 
هر هفته به اجراى طرح در ایــن منطقه مى پردازد که 
در پى اجرایى شدن طرح هاى مذکور، بسیارى از اراذل 
و اوبــاش و توزیع کنندگان موادمخــدر، از این منطقه 

جمع آورى شده اند.

بازدید از بزرگ ترین واحد 
مرغ تخمگذار 

وزیر جهاد کشاورزى در سفر به شهرستان اردستان از 
بزرگترین واحد تمام مکانیزه پرورش مرغ تخم گذار 
کشور در این شهرستان بازدید کرد. سید جواد ساداتى 
نژاد با همراهى معاونین و مدیران کل مربوطه استان، 
براى رسیدگى و تســهیل در مشکالت صنعتى ترین 
واحد در حال احداث مرغ تخم گذار کشــور با ظرفیت 
یک میلیون قطعه در اردستان بازدید کرد. با تکمیل و 
بهره بردارى از این واحد، شهرستان اردستان به عنوان 
قطب تولید تخم مرغ استان و اصفهان به عنوان اولین 
استان تولید کننده تخم مرغ کشور شناخته خواهد شد.

میوه شب یلدا فراوان است
رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: بازار میوه 
و سبزى در شرایطى مناســبى قرار دارد به طورى که 
قیمت ها نسبت به سال گذشته افزایش چندانى نداشته 
است. حمیدرضا مهدوى اظهار کرد: اگر افزایش قیمتى 
هم وجود دارد بــه دلیل افزایــش هزینه هایى مانند 
حمل ونقل بوده است. وى در ارتباط با شرایط بازار میوه 
شب یلدا و میزان اســتقبال مردم گفت: قدرت خرید 
مردم کمتر شده ولى میوه از اقالمى است که معموًال 
در سبد خرید خانوارها جاى دارد به ویژه سیب، پرتقال و 

نارنگى که درخواست آن همیشگى است.

افزایش معامالت بورس 
منطقه اصفهان

در بورس اوراق بهادار منطقه اصفهان روز یکشنبه 208 
میلیون سهم به ارزش هزار و 36 میلیارد ریال معامله 
شد که در مقایسه با روز معامالتى قبل آن 72 درصد 
افزایش داشته است.  براســاس اعالم روابط عمومى 
بورس منطقه اى اصفهان، روز یکشنبه 5 شرکت برتر 
از نظر ارزش معامــالت در بورس منطقه اى اصفهان 
عبارت بود از: صندوق ســرمایه گذارى کمند، ذوب 
آهن اصفهان، پتروشیمى پارس، ماشین سازى اراك  
و صندوق ســرمایه گذارى افرا. شاخص کل بورس 
اوراق بهادار هم با 30 هزار و 308 واحد افزایش به یک 
میلیون و 500 هزار و 241 واحد رسید که 2/06 درصد 

افزایش داشته است.

خبر

رییس اداره امور معــادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان گفت: 312 محدوده معدنى استان از طریق ُمزایده 

به بخش خصوصى واگذار مى شود.
محمد سرجوقیان، روز دوشــنبه در جلسه برگزارى مزایده 
معادن استان و بازگشــایى پاکت هاى ُمزایده افزود: ُمزایده 
واگذارى 312 محدوده معدنى استان آغاز و فراخوان آن در 

روزنامه هاى با شمارگان باال منتشر شده است.
وى اضافه کرد: بر اســاس این ُمزایده 204 فقره محدوده 
اکتشــافى، 76 فقره پروانه بهره بردارى و گواهى کشف و 
32 فقره مجوز برداشت شن و ماسه به بخش خصوصى و 

سرمایه گذاران واگذار خواهد شد.

وى ادامه داد: ُمتقاضیان از 23 تا 26 آذر فرصت داشــتند تا 
به سامانه ستاد ایران(سامانه تدارکات الکترونیکى دولت) 

مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت کنند.
رییس اداره امور معــادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان اظهار داشت: شرایط براى شرکت در این سامانه 
آسان شده است تا متقاضیان براحتى بتوانند در ُمزایده شرکت 

کنند و فرایند جذب سرمایه گذار در استان شکل بگیرد.
سرجوقیان با اشاره به اینکه ایجاد یک شغل در معدن بیش 
از 15 شغل مرتبط را به همراه دارد، اظهار امیدوارى کرد که 
سرمایه گذاران استان و کشور از این فرصت استفاده و در این 

ُمزایده شرکت کنند.

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: بازگشت 
چهارباغ به خودرو محورى صحت ندارد و اخبار منتشر شده 
در این زمینه یک نوع شیطنت است. محمد نورصالحى 
صبح دوشــنبه در جمع خبرنگاران با اشــاره به شایعه 
ماشین رو شدن دوباره گذر چهارباغ که اخیراً مطرح شده 
است، اظهار داشــت: این موضوع به هیچ عنوان صحت 

ندارد و در دستور کار شورا و شهردارى اصفهان نیست.
وى با بیان اینکه منبع انتشار این شایعه در دست نیست، 
افزود: در برنامه شــورا براى چهارباغ عباســى، این گذر 
پیاده رو با رویکــرد فرهنگى و داراى محــور تاریخى و 
باارزش همراه با پویایى و سرزندگى است؛ چراکه نبض 

حرکت و نشاط همراه با رونق اقتصادى و کیفیت مطلوب 
کسب وکار در این گذر جریان دارد.

وى با اشاره به شایعه تبدیل شدن فضاى اجتماعى گذر 
فرهنگى چهارباغ به فضاى امنیتى ادامه داد: با نگاهى به 
حوادث و اتفاقات ماه هاى اخیر، با توجه به اینکه افرادى 
اقدام به برهم زدن نظم و آرامش نه تنها در محور چهارباغ، 
بلکه در کل شــهر کردند، طبیعى اســت که نیروهاى 
نظامى و انتظامى بــراى ایجاد امنیت در فضاى شــهر 

اقدام مى کنند.
وى گفت: از زمان پیاده رو شدن خیابان چهارباغ عباسى 

تاکنون، شاهد استقبال شهروندان از این گذر هستیم.

بازگشت خودرو به چهارباغ 
شایعه است

312 محدوده معدنى استان 
اصفهان واگذار مى شود

ســناریوى صادرات محصوالت کشــاورزى از اصفهان 
گره هاى کور زیادى دارد؛ از وضع عوارض صادراتى براى 
برخى صیفى جات که بازارهاى صادراتــى را به  راحتى در 
اختیار رقبا قرار مى دهد تا وضعیت کمى و کیفى محصوالتى 

که در خطر تهدید کم آبى هم هستند.
اما در کنار تمام موانع و مشکالتى که براى صادرات وجود 
دارد، مى توان گفت اصفهان قابلیــت زیادى در صادرات 
محصوالت کشاورزى و گلخانه اى داشــته و اگر موانع از 
سر راه آن برداشته شــود مى توان امیدوار بود که صادرات 
محصوالت کشــاورزى به اقتصاد اصفهان بیش از پیش 

کمک کند. 
سالیانه 380 هزار تن محصول مختلف گلخانه اى در استان 
اصفهان کشت مى شود که از این میزان هرساله صد هزار 
تن محصول صادر مى شود و براســاس آمارهاى متولیان 
اصفهان این میزان محصول صادراتى بیش از صدمیلیون 
دالر ارزآورى دارد. اما به واســطه اینکه عوارض صادراتى 
قیمت نهایى این محصوالت را تحت تأثیر قرار مى دهد و 
بخاطر غیرقابل  رقابتى بودن قیمت این محصوالت، تقاضا 
در بازارهاى صادراتى روندى رو به کاهش را نشان مى دهد.

محصوالت گلخانه اى اصفهان به روســیه و کشورهاى 
حاشیه خلیج فارس صادر مى شود. در همین زمینه چندى 
پیش رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره 
به صادرات 794 تن انواع محصول کشــاورزى به ارزش 
بیش از 4میلیون دالر از این اســتان به روســیه، از توسعه 

همکارى هاى دوجانبه اقتصادى خبرداد.
اما با تمام اینها وجود موانع باعث شــده که آنطور که باید 
و شاید اصفهان نتواند در صادرات محصوالت کشاورزى 
موفق باشد. معاون توســعه بازرگانى و صنایع کشاورزى 
سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان، در رابطه با عمده 
ترین موانع صادرات محصوالت کشاورزى استان گفته: بازار 
صادراتى نیازمند پایدارى و استمرار در تأمین کاالست و پس 
از آن کیفیت و مزیت قیمتى کاال اهمیت دارد که بتوان براى 
رقابت با دیگر کشورها کاالیى با کیفیت و تنوع باال براى 12 

ماه سال تولید و تأمین کرد.
تا پیش از این عراق اصلى تریــن وارد کننده محصوالت 
کشــاورزى اصفهان بود اما اکنون به واسطه مزیت هایى 
که اصفهان در زمینه صادرات دارد مــى توان امیدوار بود 
که با رفع موانع، کشــورهاى مقصد بیشترى آماده واردات 

محصوالت گلخانه اى و کشاورزى اصفهان باشند. 

معاون توســعه بازرگانى و صنایع کشاورزى سازمان جهاد 
کشاورزى در همین رابطه با اشاره به اینکه استان اصفهان 
در زمینه صادرات مزیت هایى دارد که شاید منحصر به فرد 
است تأکید کرده از جمله مزایاى اصفهان در امر صادرات 
محصوالت کشــاورزى مى توان به وجــود پایانه حمل 
بارهوایى یا کاربوترمینال در استان اشاره کرد که باالترین 

حجم صادرات آن محصوالت کشاورزى است.
طى سال گذشــته، بازگشــت محصوالت به دلیل عدم 
کیفیت از کشورهاى صادراتى ضررو زیان زیادى به فعاالن 
این بخش از جمله در اصفهــان وارد کرد و حاال هم وضع 
عوارض صادراتى چالش جدید تولیدکنندگان محصوالت 

کشاورزى است. 
این در حالى است که محصوالت کشاورزى استان اصفهان 
به لحاظ کیفى نســبت به کاالهایى که مقاصد صادراتى 
مطالبه مى کنند شرایط خوبى دارد وجهش مطلوبى در این 
حوزه ایجاد شده و تنوع محصوالت صادراتى استان باالست 
و محصوالتى چون عسل، فرآورده هاى دام و طیور گرفته 
تا محصوالت گلخانه اى از اســتان صادر مى شود و همین 
تنوع محصول یک مزیت صادراتى براى استان اصفهان 

به شمار مى رود.

گره صادراتى روى محصوالت 
کشاورزى اصفهان 

مستند «پازلى ها» در کتابخانه مرکزى
نصف جهان  دهمین نشست ســینماى کارآفرینى 
این بار با نمایش و نقد و بررسى این سینما با عنوان 

مستند «پازلى ها» برگزار مى شود.
این سلسله نشســت ها به همت سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان برگزار 
مى شــود و در این نشســت با حضور سید محمد 

حسینى اســتاد حقوق تجارت بین الملل و مشاور 
مالکیت فکرى به همراه اجراى تئاتر طنز با موضوع 

کارآفرینى خواهد بود.
این برنامه امروز در ساعت 15 و 30 دقیقه الى 20 در 
کتابخانه مرکزى واقع در خیابان باغ گلدسته برگزار 

مى شود و ورود براى عموم آزاد است.

مریم محسنى
تکریم ارباب رجوع و تکریم و رضایت مشتریان یکى 
از مسائلى اســت که باید در ادارات مد نظر قرار گرفته 
و تأکید شود اما متأســفانه در برخى از ادارات اصفهان 
این اتفاق نمى افتد و در ارتباط با ارباب رجوع مسائلى 
همچون دقت و صحت و سرعت کار انجام نمى شود. 

با وجود اینکه مدیریت اســتان همواره بر این موضوع 
تأکید داشته و بر تکریم ارباب رجوع سخن ها رفته است 
اما معموًال مراجعان با رفتارهاى زننده و گاهى توهین 

آمیز در برخى از ادارات اصفهان روبه رو مى شوند. 
این رفتارهــا دامنه گســترده اى از کــم توجهى به 

خواســت ارباب رجوع تا حتى درگیرى با او را شــامل 
مى شــود. تصور کنید کارمندى را که در ساعت ادارى 
مشــغول خوردن صبحانه اســت بدون آنکه برایش 
مهم باشــد صفى از ارباب رجوع در انتظار رسیدگى به 

پرونده هایشان هستند.
با توجه به این موارد باید سازو کارهاى مناسبى در این 
رابطه اندیشیده شــود و در رابطه با خدمات مطلوب و 
مناسب و مؤثر و برخورد درســت به کارمندان ادارات 
تذکر داده شده و یا موارد آموزشى براى برخورد درست 
با مراجعان در نظر گرفته شود تا شاهد مواردى هر چند 

کم در این زمینه نباشیم.

تکریم و نه توهین !

برق میلیاردى کرسى در شب یلدا!
نصف جهــان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره 28 
خود در یادداشتى با عنوان «فرهنگ هاى این ورى» 
به شب چله یا شب یلدا، اشاره کرده و نوشته: «شب 
یلدا رسوم قدیمى ایرانیان است که سینه به سینه به 
ما رسیده و خیلى ها شاید چند تایى از آن را بلد باشند.

احتماًال از قدیمى ها خیلى این را شنیده اید که: خوش 
اون روزا که کرسى داشتیم. خیلى خوب بود. سالم تر 
بودیم. البته احتماًال همان قدیمى ها ادامه حرفشان را 
نمى زنند که: مى رفتیم خار و هیزم تو دشت و صحرا 
پیدا مى کردیم، با بدبختــى زغالش مى کردیم، بعد 
آتیش مى کردیم و مى ریختیم زیر کرســى، کرسى 
دود مى کرد، بوى آتیش تــوى اتاق مى پیچید، چند 

بار همینطــورى خونه رو به آتیش مى کشــیدیم و 
باعث زحمت همسایه ها واسه خاموش کردن آتیش 
مى شــدیم. خالصه خیلى اذیت مى شدیم واسه یه 
کرسى. االن یادمون رفته، مى گیم یادش به خیر. با 
این حال، خیلى ها پیه کرســى به تنشان مى مالند و 
شب چله زیر کرسى جمع مى شوند. البته بیشترشان 
دیگر سختى هاى قدیم را نمى کشــند و به جایش 
از کرسى برقى اســتفاده مى کنند. هم سریع تر گرم 
مى شود و هم سختى اش براى بعد از روشن شدنش 
است؛ مثًال زمانى که قبض برق مى آید و تازه متوجه 
مى شوند که یک کرسى برقى هم مى تواند یک اداره 

برق را میلیاردر کند!»

دریا قدرتى پور

نگاه روز

باالخره بعد از چند روز تأیید و تکذیب و انذار و انکار، مازوت 
سوزى در نیروگاه شهید منتظرى اصفهان رسماً تأیید شد. 
دیروز خبرگزارى «ایمنا» متن گفتگو با ســیدمحمدرضا 
نوحى، سخنگوى صنعت برق استان اصفهان را منتشر کرد 
که او در این گفتگو به مصرف مازوت در برخى واحدهاى 

تولید برق نیروگاه شهید منتطرى اذعان کرد.
روز یک شنبه رئیس شوراى شهر اصفهان صراحتًا اعالم 
کرده بود که تکذیب هاى اخیر درباره عدم مازوت سوزى 
در نیروگاه نادرست بوده و این واحد صنعتى در حال استفاده 
از این سوخت آالینده است. حاال سخنگوى صنعت برق 
استان اصفهان ضمن دست برداشتن از انکارهاى قبلى، 
رسماً استفاده از سوخت مازوت را تأیید کرده است: «به جز 
واحدهاى 2 و 4، بقیه واحدهاى نیروگاه شــهید منتظرى 
بسته به روز و زمان با محدودیت هایى در تأمین گاز روبه رو 
مى شوند که در نتیجه تعدادى از آنها از سوخت مازوت و 

بقیه از گاز استفاده مى کنند.»
با افزایش مصرف گاز به دلیل برودت هوا، ســهمیه گاز 
مصرفى صنایع کاهش مى یابد تا در چرخه گاز رســانى 
خانگى خللى وارد نشود. این موضوع باعث استفاده صنایع 
از سوخت هاى دیگر از جمله مازوت مى شود که در آلوده 

کردن هوا نقش مؤثرى ایفا مى کند.
الیته سیدمحمدرضا نوحى اســتفاده نیروگاه اصفهان از 

سوخت جایگزین را با دستور عالى ترین مقام حقوقى امنیتى 
کشور مى داند: «با توجه به اینکه نیروگاه شهید منتظرى 
تنها نیروگاه برق در استان اصفهان است که قابلیت استفاده 
از ســوخت دوم یعنى مازوت را دارد، باید مصوبه شوراى 
امنیت ملى براى تولید برق با استفاده از مازوت را اجرا کند.»
این موضوعى است که مدیر کل مدیریت بحران استاندارى 
هم آن را تأیید کرده است. منصور شیشه فروش روز گذشته 
به خبرگزارى «مهر» گفت که  استمرار فعالیت نیروگاه ها 
به جهت ارتباط مستقیم آن با حوزه تأمین انرژى در زمره 
تصمیمات ملى است و مصارف مازوت نیروگاه ها از تهران 

مدیریت مى شود.
اما در حالى که هواى پایدار اصفهان از دیروز دوباره شاهد 
هجوم آالینده ها بود، تکلیف مردمى که قرار است به قیمت 
تأمین برق منازلشان، ذرات آالینده را وارد ریه هایشان کنند 
چیست؟ آنطور که شیشه فروش گفته است: «گزارش هاى 
لحظه اى، جلسات و پیگیرى هاى مسئوالن استان در این 
باره در چندین مرحله صورت گرفته و همچنان نیز ادامه 
دارد. این پیگیرى ها نیازمند هم افزایى جمعى مسئوالن 

است.»
اما ظاهراً این راهکار مؤثرى براى مقابله جدى و ریشه اى 
با آلودگى هواى اصفهان نیست. یکى از نمونه هاى «هم 
افزایى جمعى مســئوالن» که مدیر کل مدیریت بحران 
استاندارى از آن یاد کرده اســت در گفته هاى اخیر مدیر 

کل محیط زیست استان اصفهان نهفته است. الهیجان 
زاده پیشنهاد کرده که نیروگاه اصفهان براى 2 ماه از شبکه 
تولید برق خارج شــده و وزارت نیرو برق مورد نیاز استان 
اصفهان را تأمین کند. اما سیدمحمدرضا نوحى، سخنگوى 
صنعت برق اســتان اصفهان این پیشــنهاد را رد کرده و 
محل تأمین برق توسط وزارت نیرو را از همین نیروگاه ها 
مى داند: «تأمین برق کشور با احتساب نیروگاه هاى داراى 
قابلیت تولید با سوخت مازوت محاسبه مى شود، بنابراین در 
صورت تعطیلى نیروگاهى مانند منتظرى باید راهکارى 

براى جبران این کسرى اندیشیده شود.»
این اظهارات نشان مى دهد فعًال تا رسیدن به هواى پاك 
در فصول ســرد راه طوالنى باقى مانــده و اتکاى صرف 
به راهکار «هم افزایى» به تنهایــى نمى تواند گره از این 
مشکل قدیمى اصفهان باز کند. همین دیروز خبرگزارى 
«ایرنا» - رسانه رسمى دولت-  در گفتگو با حسن ثقفیان، 
جامعه شــناس به همین موضوع اشــاره کرد که نشان 
مى دهد فعًال در ســطوح باالى تصمیــم گیرى خبرى 
از راهکار اساســى بــراى حل این معضل وجــود ندارد: 
«آالیندگى بنزین مصرفى، اضافه شدن سوخت مازوت 
به کارخانه ها و نیروگاه ها و تولید خودروهاى بى کیفیت 
همه نمود این است که اراده اى براى تغییر و مقابله علمى 
و کارشناسى با مسائل زیست محیطى نیست و هدف تنها 

حفظ شرایط موجود است.»

تأیید مازوت سوزى در اصفهان براى حفظ شرایط موجود

آغازعملیات عمرانى بلواردانشگاه در آران
نصف جهان  محسن صانعى، شهردار آران و بیدگل 
از آغازعملیات آسفالت بردارى بلواردانشگاه پیام نور 

این شهر خبر داد.
 وى افزود: آســفالت بردارى، زیرسازى و آسفالت 

مجدد این بلــوار به متــراژ 33 هــزار مترمربع با
 هزینه اى بالغ بر100 میلیارد ریال به مدت سه ماه 
توسط شــهردارى ناحیه یک آران و بیدگل انجام 

خواهد شد. 

نیاز 30 درصدى بازار 10 هکتارى شهرضا 
به مرمت

نصف جهــان   34 درصد از بافت بازار سرپوشــیده 
شــهرضا نیاز به مرمت جزیى دارد و 3 درصد آن 

کامًال تخریب شده است.
عضو شــوراى اسالمى شــهر شــهرضا با بیان 
این مطلب گفت: بازار شــهرضا به مســاحت 10 
هکتار 612 پالك ثبت شــده دارد و 10 راســته، 
پنــج ورودى اصلى، شــش ورودى فرعى، هفت 
تیمچه و پنج کاروانســرا از دیگر بخش هاى این 

بازار کهن و قدیمى است. مهدى صالح پور افزود: 
متأســفانه به دلیل نبود حمایت مالــى تیمچه و 
کاروانســرا هاى بازار تاریخى شــهرضا متروکه 

شده است.
وى ادامه داد: طــرح مرمت بازار در دســتور کار 
شهردارى شهرضاست که شامل کف سازى بازار و 
مغازه ها، متحدالشکل کردن در مغازه ها و مرمت و 

رونق بخشیدن به تیمچه هاى بازار است.

استفاده از ظرفیت استادان با تشکیل صندوق 
بودجه پژوهشى

نصف جهــان  داود کیانوش، عضــو هیئت علمى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نطنز گفت: با تشکیل 
صنــدوق بودجــه پژوهشــى ادارات، نهادهــا، 
صنایــع و ... کمــک بســیارى به شفافســازى 
بودجه هاى پژوهشــى براى اســتفاده از ظرفیت 
اســتادان دانشــگاه  در راســتاى حل مشکالت

 مى شود.

وى افزود: یکى از شاخص هاى توسعه یافتگى هر 
کشور میزان بودجه پژوهشــى آن کشور بوده که 
درصدى از تولید ناخالص ملى(GNP) است که در 
کشور هاى پیشرفته 4 تا 5 درصد و در ایران طبق 
برنامه پنج ساله پنجم و ششــم، 3 درصد تعیین 
شده که در حدود هشــت دهم درصد آن عملیاتى 

شده است.

مانى مهدوى
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به لطف پردازنده جدید کوالکام اسنپ دراگون 8 
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نانومترى آن تولید خواهد شد.
کارخانه ریخته گرى مى گوید که ســیلیکون جدید 
 درصد انــرژى کارآمدتر 
 نســل 1 خواهد بود. 
با منقبض شــدن گــره فرآیند، ترانزیســتورهاى 
کوچک ترى روى یک تراشه استفاده مى شوند که 
اجازه مى دهد تعداد بیشــترى از آنها در داخل قرار 
گیرند تــا عملکرد قوى تر و تخلیــه باترى کمترى 

یکى از گوشــى هاى اندرویدى 

جدید مجهز به چیپست اسنپ دراگون 8 نسل 2، 
گوشى iQOO11۵G است.

این گوشى که ساخته شده در شــرکت iQOO از 
زیرمجموعه هاى شرکت ویوو (Vivo) است، پیش تر 
در چین عرضه شده و حاال در اوایل ماه آینده میالدى 
به هند، دومین بازار بزرگ گوشــى هاى هوشمند 

جهان مى آید.
بر اســاس مشــاهدات و آزمایش هاى انجام شده 
مى توان گفت که این گوشــى، سریع ترین گوشى 

اندرویدى جهان نیز محسوب مى شود.

سامسونگ تصور مى کند افراد زیادى در حصار 
بین اپل و سامسونگ نشســته اند. بنابراین تبلیغ 
جدیدى ساخته که در آن ســعى مى کند آنها را به 

سمت خود جلب کند!
سامســونگ به افرادى که در حصارى هســتند، 
مى گویــد: «کهکشــان (گالکســى) در انتظــار 
شماست.» حاال زمان آن رسیده است که از حصار 
 Z Flip۴ خارج شــوید و به محض خرید گالکسى
سامســونگ، ظاهراً توجه بســیارى از صاحبان 
دستگاه هاى اپل که به ابزار جدید شما عالقه مند 

هستند را مى شنوید.
احتماًال کسى باید به سامســونگ بگوید که هیچ 

کاربر «عــادى» تا به حال کلمــات «
Flip۴» را به این ترتیب به کسى نگفته است! و به 

خصوص نه به دوستانشان. مردم این گونه صحبت 
نمى کنند. اما ایــن واقعیت که خیلى واضح 

است، باعث مى شــود کل داستان  نام 
بردن حتى خنده دارتــر از حد معمول 

به نظر برسد.
به هر حال، نکته این اســت کــه برخى از 

دستگاه هاى سامسونگ، مانند Flip۴، تا مى شوند 

براى اینکه عمر باترى گوشى خود را افزایش دهید یا از کاهش عمر 
آن جلوگیرى کنید، این راهکار ها را به کار بگیرید.

باید بدانید که نمایشــگر هاى مدرن و فناورى تلفن فشــار زیادى 
به باترى گوشى شــما وارد مى کنند، اما شــما مى توانید با اصالح 
عادت هاى تلفن همراه خود و بهره مندى از ویژگى هاى تعبیه شده 

در اندروید و iOS، تا حد ممکن عمر بیشترى داشته باشید.

برنامه هایى را که باترى گوشــى شــما را خالى 
مى کنند، بیابید

عمر باترى آنقدر نگران کننده است که هم اپل و هم گوگل ابزار هاى 
نظارتى را در سیســتم عامل تلفن هاى خود گنجانده اند که به شما 
امکان مى دهد، بررســى کنید کدام برنامه ها بیشــترین انرژى را 
مصرف مى کنند. از برنامه تنظیمات در iOS روى باترى ضربه بزنید؛ 
در اندروید روى Battery و سپس Battery usage ضربه بزنید. در 
آنجا مى بینید که از آخرین بارى که گوشى شما به طور کامل شارژ 

شده است، کدام برنامه ها بیشترین استفاده را داشته اند.
هنگامى که لیستى از این برنامه ها را تهیه کردید، چند گزینه دارید. 
مى توانید برنامه هاى مشکل ســاز را به طور کامل حذف کنید و از 
صرفه جویى در باترى بعدى لذت ببرید، یــا مى توانید به تنظیمات 
فردى آن برنامه ها بروید و سعى کنید مصرف باترى آن ها را کاهش 
دهید؛ براى مثال شــاید آن ها را از بررســى بروزرسانى هاى جدید 
منع کنید. به یاد داشته باشــید، اگر برنامه ها را نصب نکرده باشید، 
همچنان مى توانید از طریق مرورگر تلفن همراه به سایت هایى مانند 

فیسبوك و توئیتر دسترسى داشته باشید.
پینگ کردن موقعیت مکانى شما نیز مى تواند انرژى باترى زیادى 
را مصرف کنــد، مى توانید آن را در برخــى از برنامه هاى تلفن خود 
خاموش کرده یا حداقل اســتفاده از آن را محدود کنید. از تنظیمات 
اندروید، به مکان بروید؛ از برنامه تنظیمات iOS، Privacy و سپس 
Location Services را بیابید تا این گزینه ها را به صورت دستى بر 

اساس برنامه به برنامه تنظیم کنید.
یک ترفند اضافى وجود دارد که مى توانیــد انجام دهید که اجراى 
برنامه ها در پــس زمینه را متوقف مى کند؛ به عبــارت دیگر، آن ها 
فقط زمانى مى توانند به وب متصل شــوند که واقعا روى صفحه باز 
باشند که ممکن اســت مقدارى از عمر باترى را صرفه جویى کند. 

 General and این گزینه در قســمت ،iOS در
Background App Refresh در تنظیمات 

 Apps قرار دارد. در اندروید به تنظیمات سپس
بروید، روى یک برنامــه جداگانه ضربه زده و 

Mobile data & Wi-Fi را انتخاب کنید.

ویژگى هاى باترى داخلى را فعال 
کنید

عالوه بر ریشه کن کردن باترى ها در اندروید 
و iOS، مى توانید ویژگى هاى مختلفى را نیز 
فعال کنید که براى صرفه جویى در مصرف 

باترى به کار مى روند. ایــن ویژگى ها مى توانند 
زمانى فعال شوند که سطح باترى گوشى شما به 

ســطح خاصى کاهش یابد یا به صورت 

دستى فعال شوند.
در دستگاه هاى اپل، حالت کم مصرف نامیده مى شود و مى توانید آن 
را در قسمت باترى در تنظیمات پیدا کنید. مى توانید آن را به صورت 
دستى یا زمانى که باترى گوشى شما به 20 درصد رسید، فعال کنید؛ 
یک پاپ آپ به طور خودکار در آن نقطه ظاهر مى شود. اساسا برخى 
از فرآیند هاى پس زمینه در حال اجرا روى تلفن شما، مانند دریافت 
ایمیل و گوش دادن به کنترل فعال ســازى صوتى «Hey Siri» را 

کاهش مى دهد.
 Battery Saver در نســخه هاى اخیر اندروید، این ویژگى
نامیده مى شود؛ براى یافتن مکان آن به باترى در تنظیمات 
بروید. مانند حالت کــم مصرف آیفون، چند ســرویس 
پس زمینه را خاموش مى کنــد، کار هایى را که برنامه هاى 
شــما مى توانند در زمانى که فعال نیســتند، انجام دهند، 
محدود مى کند و مى تواند به صورت دســتى یا خودکار 

زمانى که باترى به سطح معینى رسید، فعال شود.
این حالت ها شبیه به قرار دادن لپ تاپ شما در حالت 
خواب کم مصرف هستند، اما همچنان مى توانید 
از دســتگاه هاى خود کم و بیــش طبق معمول 
استفاده کنید. وقتى حالت صرفه جویى در باترى 
فعال است، ممکن است متوجه شوید 
که برخــى از برنامه هــا برخى از 
ویژگى ها مانند آپلود خودکار 

عکس را متوقف مى کنند.

تنظیمات گوشى خود را تنظیم کنید
این صفحه نمایش بزرگ و روشــن در تلفن شما یکى از بزرگترین 
جاذبه هاى باترى دســتگاه اســت، بنابراین کاهش روشنایى آن یا 
تغییر حالت تاریک مى تواند به عمر باترى کمک کند. مى توانید این 
 Display و Android در تنظیمات Display گزینه ها را در قسمت

Brightness & در تنظیمات iOS پیدا کنید.

اندروید و iOS هر دو به شــما امکان مى دهند تا سرعت فعال شدن 
قفل صفحه در گوشى خود را تنظیم کنید، این تایمر را پایین بیاورید 
تا مطمئن شوید نمایشگر شــما تا حد امکان کمتر روشن است. در 
 Auto-Lock و سپس Settings، Display & Brightness به iOS

 Screen timeout و ســپس Display بروید. با ضربه زدن روى
گزینه مشابهى را در منوى تنظیمات اندروید بیابید.

تلفن شما همچنین ممکن است داراى یک صفحه نمایش محیطى 
یا ویژگى raise-to-wake باشد که هنگام قفل بودن صفحه نمایش 
تلفن، اعالن ها را نشان مى دهد. این ویژگى ها و هر چیز دیگرى را که 
از نمایشگر استفاده مى کند، خاموش کنید تا عمر باترى کمى بیشتر 
شود؛ براى مثال در تلفن هاى پیکسل گوگل، گزینه هاى مربوطه در 

زیر صفحه نمایش و صفحه قفل قرار دارند.
ممکن است متوجه آن نباشــید، اما پخش صدا نیز مى تواند بر عمر 
باترى تاثیر بگذارد. صداى فیلم هاى Netflix یا لیست هاى پخش 

Spotify خود را کم کنید، یا فقط چند هدفون را وصل کنید.

ارتباط گوشى خود را با برخى شبکه ها قطع کنید
هیچ چیز مانند قطع کردن تلفن شما از شبکه هایى که به آن ها متکى 
است، باعث صرفه جویى در مصرف باترى نمى شود، مثال اگر اتصال 
تلفن همراه نداشته باشد، فیسبوك نمى تواند هر پنج دقیقه یک بار 
از وب براى بروزرسانى ها پینگ کند. اگر واقعا به آن نیاز دارید، تلفن 
خود را در حالت پرواز قرار دهید و شــاهد ثابت ماندن سطح باترى 

باشید.
نقطه ضعف آشکار این است که شــما نمى توانید از هر چیزى که به 
وب متصل مى شود، استفاده کنید، هیچ تماسى برقرار کنید یا پیامى 
ارسال کنید؛ اما اگر واقعا نیاز دارید عمر باترى خود را حفظ کنید، این 
یک گزینه است و به این معنى اســت که تلفن شما در همان زمان 

بسیار کمتر حواس تان را پرت مى کند.
هنگامى که در مناطقى با سیگنال ناهموار هستید، ارزش استفاده از 
گزینه حالت پرواز را دارد. این به این دلیل است که وقتى تلفن ها در 
تالش براى یافتن سیگنال هستند، تالش خود را براى اتصال بیشتر 

مى کنند که باعث تخلیه سریع تر باترى مى شود.
در حالى که اغلب گفته مى شــود خاموش کردن بلوتوث و واى فاى 
باعث بهبود عمر باترى مى شــود، اما در واقع آنقــدر تفاوت ایجاد 
نمى کند، البته نه به اندازه رفتن به حالت کامل پرواز. پخش جریانى 
داده از طریق بلوتوث انرژى مصرف مى کند، اما فقط فعال بودن آن 

در پس زمینه مشکل چندانى براى عمر باترى نیست.

احتماال با مرور ســواالتى که در این مطلب آورده شده 
متعجب شــویم، اما حقیقت این است که شاید سواالت 
عجیب ترى هم در ذهن مان مرور شــود، اما چیزى به 

عنوان گوگل وجود نداشته باشد که آنها را ثبت کند.
 احتماال با مرور ســواالتى که در این مطلب آورده شده 
متعجب شــویم، اما حقیقت این است که شاید سواالت 
عجیب ترى هم در ذهن مان مرور شــود، اما چیزى به 

عنوان گوگل وجود نداشته باشد که آن ها را ثبت کند.
یکى بود یکــى نبود، غیر از خدا هیچکــس نبود. غیراز 
خدا هیچکس نبود؟! چطور مى شــود وقتى غیر از خدا 

هیچکس نیست، یکى باشد؟!
احتماًال جرقه همه سوال هاى عجیب و غریب از همین 

اول داستان پرسشگرى آدم شروع مى شود.
این گــوگل که به شــوخى و طنز لقب «دانشــمند» و 
«پروفسور» و «همه چیزدان» را به خود گرفته، با قابلیت 
ذخیره سازى جست وجوى مطالب، این امکان را به وجود 
آورده که وقتى دنبال کلمه و موضوعى در آن هســتیم، 
با تایپ کردن قســمتى از موضوع مورد نظر، احتماالت 
ســرچ گوگل که کاربران آن موارد را زیاد مطرح کردند، 
باال مى آید و نمایش داده مى شود. همین قابلیتش باعث 
شده که به سواالت و موارد عجیبى که در ذهن کاربران 
مى گذرد، دست پیدا کرد که در اینجا برخى از آن ها آورده 

شده است:
چطور به خانه برگردم؟ (49500 بار جست و جو در ماه)

آیا آدم فضایى وجود دارد؟ (49500 بار جست و جو در ماه)
چه زمانى خواهم مرد؟ (49500 بار جست و جو در ماه)

آیا پنگوئن ها زانو دارند؟! (18100 بار جست و جو در ماه)
چرا ما اینجا هستیم؟ (8100 بار جست و جو در ماه)

آیا پرى دنــدان واقعیت دارد؟ (8100 بار جســت و جو 
در ماه)

آیا خوك ها عرق مى کنند؟ (8100 بار جست و جو در ماه)
آیا جهان مسطح است؟ (5400 بار جست و جو در ماه)

آیا من دیوانه ام؟ (5400 بار جست و جو در ماه)
چرا ماشینم روشن نمى شود؟ (4400 بار جستجو در ماه)

آیا کرم ها چشم دارند؟ (2900 بار جست و جو در ماه)
چرا رئیسم از من متنفر است؟ (170 بار جست و جو در ماه)

چرا عنکبوت ها حرکت نمى کنند؟
چرا ذرت پف مى کند؟

آیا لپه همان نخود است؟
کدام طبقه آپارتمان بهتر است؟

این سواالت تنها بخشى از جست وجو هاى عجیبى است 
که در گوگل به زبان فارسى ثبت شده و قطعاً در زبان هاى 

دیگر هم موارد تعجب برانگیز زیادى به چشم مى خورد.

شــرکت اســپیس ایکس اعالم کــرده احتمــاال تا ســال 2024 گوشــى هاى 
هوشــمند مى توانند به طور مســتقیم به اینترنت ماهواره اى اســتارلینک وصل 

شوند.
 اسپیس ایکس براى افزایش 10 هزار ماهواره کوچک در مدار پایین زمین به صورت 
فلکى استارلینک خود طى چند سال آینده چراغ سبز دریافت کرده و امیدوار است با 
کمک اپراتور T-Mobile تا 2 سال دیگر سرویس اینترنت ماهواره اى را در دسترس 

گوشى هاى موبایل قرار دهد.
اسپیس ایکس در 6 دســامبر درخواستى را به کمیســیون ارتباطات فدرال آمریکا 
(FCC) ارائه کرد و به دنبال مجوز براى تجهیز برخى از ماهواره هاى استارلینک نسل 

دوم خود به سخت افزار «اتصال مستقیم به شبکه موبایل» است.
 این ســخت افزار، ابزار ارتباط بین ماهواره هاى استارلینک و گوشى کاربران است 
که اینترنت پرســرعت را براى آنها فراهم مى کند. اکنون شرکت فضایى متعلق به 
ایالن ماسک، 3500 ماهواره استارلینک نســل اول را به فضا پرتاب کرده و مجوز 
FCC را براى پرتاب 7500 ماهواره نسل دوم دیگر تا قبل از پایان این دهه دریافت 

کرده است.
با مجهز کــردن ماهواره هــا به این ســخت افزار جدیــد، این شــرکت امیدوار 
اســت تا خدمات صوتى، پیام رســانى و وب گــردى اولیه را با حداکثر ســرعت 

18.3مگابیت بر ثانیه به کاربران ارائه کند.
اگــر ایــن پــروژه بــدون هیــچ مشــکلى پیــش بــرود، اســپیس ایکس تا 
ســال 2024 مى توانــد بــا اســتفاده از 2 هــزار ماهــواره نســل دوم خــود، 
یــک پوشــش «کامــل و پایــدار» بــراى گوشــى هاى هوشــمند فراهــم

 کند.
 اکنون، سرویس اینترنت ماهواره اى اســتارلینک، آنگونه که ایالن ماسک اعالم 
کرده، کل 5 قاره را تحت پوشش خود دارد. اما این ســرویس نیاز به تجهیزاتى از 

سمت کاربر دارد که طبیعتا دشوارى هایى براى کاربران ایجاد مى کند.
شرکت هاى دیگر در حال کار براى ارائه پهناى باند ســیار مبتنى بر فضا هستند، 

ازجمله شرکت AST SpaceMobile که دفتر آن در تگزاس است.
 این شرکت اخیراً یک ماهواره آزمایشى با مجموعه عظیمى از آنتن ها را پرتاب کرده 
که به راحتى از روى زمین قابل تشخیص است و البته موجبات ناراحتى اخترشناسان 

را نیز فراهم کرده است.

در فاصلــه 2 مــاه تــا 
رونمایــى از ســرى پرچــم داران

 Galaxy S۲۳، مشخصات کامل گلکسى اس 23 
پالس سامسونگ منتشر شده است.

مشخصات کامل گوشى گلکسى اس 23 پالس، به لطف یک منبع اطالعاتى قابل 
اعتماد منتشر شد. طبق گزارش ها، سامســونگ خود را براى رونمایى از سرى مورد 

انتظار گلکسى S۲۳ در اوایل سال آینده آماده مى کند.
شایعات حاکى از آن است که سامسونگ قصد دارد پرچم داران جدید خود را در فوریه 
2023 روانه بازار کند. بااین حال، تاریخ دقیق عرضه هنوز مشخص نیست. هم چنین 
طبق شایعه جدید، به جز نسخه اولترا، دو مدل استاندارد و پالس سرى گلکسى اس 23 
فاقد سیستم خنک کننده خواهند بود که این تصمیم احتماال به دلیل کاهش هزینه ها 

از سوى سامسونگ اتخاذ شده است.
براساس گزارش جدید منتشر شده، گلکســى S۲۳ پالس به نمایشگر 6,6 اینچى 
AMOLED با رزولوشن فول اچ دى پالس مجهز خواهد بود که در مقایسه با نسل 

گذشته ابعاد و وضوح یکسانى را ارائه خواهد داد. هم چنین به نظر مى رسد این گوشى 
از نرخ نوسازى 120 هرتز پشتیبانى مى کند. 

عالوه بر آن، قلب تپنده +Galaxy S۲۳ احتمــاال پردازنده پرچم دار 
اسنپدراگون 8 نسل 2 است.

طبق اطالعات فاش شده، سرى گلکسى اس 23 از نسخه اختصاصى تراشه 
کوالکام براى افزایش عملکرد بهره مى برد. در همین حال، نســخه پالس با 
حداقل 8 گیگابایت رم و فضاى ذخیره سازى 256/128 گیگابایت عرضه خواهد 
شد. بااین حال، هنوز قطعى نیست که آیا سامسونگ، گلکسى اس 23 پالس را به رم 

LPPDR۵X و حافظه UFS4,0 مجهز خواهد کرد یا خیر.

در بخش دوربین، گلکسى S۲۳ پالس داراى ســه دوربین در قاب پشتى خواهند 
بود که شامل سنسور اصلى 50 مگاپیکسلى، لنز فوق عریض 12 مگاپیکسلى و لنز 
تله فوتو 10 مگاپیکسلى خواهد بود. در جلو نیز یک دوربین 12 مگاپیکسلى، وظیفه 

تصویربردارى سلفى را برعهده دارد.
به نقل از Ice Univerce، از افشــاگران مطرح، گلکســى اس 23 قــادر به ضبط 
ویدیوهاى ۸K با سرعت 30 فریم برثانیه است. ناگفته نماند که نسخه پالس داراى 

رابط کاربرى One UI5 بر پایه سیستم عامل اندروید 13 خواهد بود.
این پرچم دار هم چنین نیروى خود را از یک باترى 4700 میلى آمپر ساعتى با قابلیت 
پشتیبانى از شارژ ســریع 25 وات تامین خواهد کرد. نسخه پالس هم چنین داراى 
اسکنر اثر انگشت زیر نمایشگر خواهد بود و از دیگر ویژگى هاى شاخص آن مى توان 
به اتصال ماهواره اى، پشتیبانى از UWB، شارژ بى سیم و بلندگوهاى استریو اشاره 

کرد.

تبلیغ جدید سامسونگ علیه اپل سریع ترین گوشى اندرویدى جهان معرفى شد
گوید که هیچ 

»
ته است! و به

گونه صحبت 
اضح 

م 
 

خى از 

و ى رى ر ر
 درصد
 نس
با منقبض شــدن گــره فرآیند،
کوچک ترى روى یک تراشه اس
اجازه مى دهد تعداد بیشــترى از
گیرند تــا عملکرد قوى تر و تخلی

ییکى از گوشــ

4 نکته مهم براى دوام بیشتر باتــــــرى گوشى

رى از عمر باترى را صرفه جویى کند. 
General andتd

Ba در تنظیمات 

Appsتسپسs

گانه ضربه زده و 
خاب کنید.

اخلى را فعال 

ى ها در اندروید 
 مختلفى را نیز 
در مصرف  یى

یژگى ها مى توانند 
گوشى شما به 

کاهش مى دهد.
در نســخه هاى اخیر اندروید، این ویژگى
نامیده مى شود؛ براى یافتنمکان آن به

بروید. مانند حالت کــم مصرف آیفون
پس زمینه را خاموش مى کنــد، کار هایى
شــما مى توانند در زمانى که فعال نیسـ
محدود مى کند و مى تواند به صورت
زمانى که باترى به سطح معینى رسی
دادن لپ به قرار این حالت ها شبیه
خواب کم مصرف هستند، اما

از دســتگاه هاى خود کم و بیـ
استفاده کنید. وقتى حالت صر
فعال است، ممکن
ب که برخــى از
م ویژگى ها

عجیب ترین سئواالتى که 
مردم تاکنون

 از گوگل پرسیده اند

مشخصات گلکسى اس 23 پالس 
لــــو رفت

تلفن هاى همراه چه زمانى
 به اینترنت ماهواره اى متصل 

مى شوند؟

ل شوند که سطح باتر ى
ب ســطح خاصى کاهش یابد یا جب برانگیز زیادى به چشم مى خورد.

فاصلــه 2 مــاه تــا 2در
رونمایــى از ســرى پرچــم داران

3، مشخصات کامل گلکسى اس23 Galaxy S۲۳

پالس سامسونگ منتشر شده است.
گلک مشخصاتکاملگوش

عالوه بر آن، قلب
8اسنپدراگون8 نسل
طبقاطالعات فاش ش
کوالکام براى افزایش عمل
8حداقل8 گیگابایت رم و فضاى

قط ز هن شد. بااین حال،

رىگوشى شما به 
به صورت

مشخصات

4ل2024 گوشــىهاى 
ى اســتارلینک وصل 

ت ه ز ا

صل 
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کاهش قند خون و کلسترول با خوردن عسل!

نقرس نوعى آرتروز است که باعث درد شدید، تورم و خشکى مفصل 
مى شود و معموًال بر مفاصل انگشت شست پا اثر مى گذارد. به عالوه با 
بیمارى هاى قلبى عروقى و متابولیکى مرتبط و بسیار دردناك است. 
فشار خون باال، مشکالت قلبى، عروقى و چاقى از عوامل خطر ساز 

ابتال به نقرس هستند.
 بیمارى نقرس یا Gout بر اثر اختالل در سوخت وساز اسیداوریک در 
بدن ایجاد مى شود و در واقع شایع ترین نوع آرتروز التهابى در مردان 
است و با وجود اینکه مردان بیشــتر به این بیمارى مبتال مى شوند 
احتمال ابتالى زنان به نقرس نیز به ویژه پس از یائسگى زیاد است. 
حمله هاى ناشى از این بیمارى به سرعت و ناگهانى اتفاق مى افتد که 
به مرور زمان نیز برطرف مى شود و به آرامى به مفصل متورم آسیب 

وارد مى کند.

بروز بیمارى  
نقرس بر اثر میزان اسید اوریک اضافى در جریان خون به وجود مى آید 
و حمالت آن اغلب بدون هشدار در نیمه شب اتفاق مى افتد. عالئم و 
نشانه هاى آن نیز به دلیل تجمع بلورهاى اسید اوریک در مفاصل و 
پاسخ بدن به آن هاست و به طور معمول بر مفاصل موجود در انگشت 

شست پا تأثیر مى گذارد.
شایع ترین شکل بروز نقرس به صورت حمله حادى است که بر اثر آن 
انگشت شست پاى بیمار دچار التهاب شدید، قرمزى، تورم و همچنین 

بسیار دردناك مى شود.
نقرس گاهى عالوه بر شســت پا مفاصل انگشتان دست یا مفاصل 

بزرگ تر را مثل مچ دست، پاشنه پا، زانو، و آرنج را هم درگیر مى کند.
در این گونه موارد ممکن اســت عالئمى مانند خشکى و محدودیت 
حرکت مفاصل نیز بــه درد و قرمزى و تورم اضافه شــوند. نقرس 
همچنین ممکن است باعث رسوب کریســتال هاى اسیداوریک در 

کلیه و ایجاد سنگ در آن شود.

پیشگیرى
براى پیشــگیرى از ابتال به نقرس داشــتن رژیم غذایى مناسب و 
جلوگیرى از افزایش بیش ازحد وزن، زیاده روى نکردن در مصرف انواع 
گوشت قرمز و الکل و همچنین جایگزین کردن سبزیجات و میوه ها 

و غالت به رژیم غذایى مى تواند مؤثر واقع شود.

دالیل بروز بیمارى

افزایش میزان اســیداوریک در 
بدن باعث ایجاد بیمارى نقرس 

مى شود. افزایش اسیداوریک هم 
معموًال به این دالیــل اتفاق مى افتد 

که فرد بیــش ازاندازه غذاهــاى حاوى 
اســیداوریک مصرف مى کند. ضمــن آنکه بدن 

به طور طبیعى یا بر اثر ابتال به نوعى بیمارى و مصرف دارویى خاص 
میزان زیادى اسیداوریک تولید مى کند و همچنین در بعضى موارد نیز 
کلیه فرد نمى تواند به میزان کافى اسیداوریک را از خون تصفیه کند.

به این ترتیب با افزایش میزان اسیداوریک در خون، این ماده حالت 
محلول بودن خود را از دست مى دهد، تبدیل به کریستال هاى سوزنى 
شــکلى مى شــود و در فضاى بین مفاصل و در داخل مایع مفصلى 

رسوب مى کند.
با افزایش میزان این کریســتال ها در مایع مفصلى، حرکت مفاصل 
دردناك و محدود مى شود. رسوب کریســتال هاى اسیداوریک در 
مفاصل نیز معموًال اولین بار به صورت ناگهانى در مفصل شســت پا 

اتفاق مى افتد.

ارتباط تغذیه با بروز نقرس
تغذیه نقش زیادى دربروز بیمارى نقــرس دارد. مصرف بیش ازحد 
غذاهاى حاوى اسیداوریک، نوشــیدنى هاى الکلى، بعضى داروها، 
نداشتن تحرك و افزایش وزن از دالیل مهم ابتال به نقرس به شمار 

مى روند.
بنابراین بیماران مبتالبه نقرس بایدمراقب رژیم غذایى خود باشند و 
تاحدامکان از مواد غذایى حاوى اسید اوریک کمتر استفاده کنند. یعنى 
کمتر از انواع گوشت قرمز، گوشت گوســفند و گوساله و جگر قرمز 

استفاده کنند. اما گوشت مرغ اسیداوریک کمترى دارد.
فقط میزان اســیداوریک در غذاهاى غیرگیاهى مانند گوشت باال 
نیســت. انواع حبوبات هم براى بیماران مبتال به نقرس مضر است. 
ضمن آنکه خوردن زیاد بعضى میوه هاى شیرین هم به دلیل داشتن 
فروکتوز که در بسیارى از میوه ها وجود دارد و به آن ها طعم شیرین 
طبیعى مى دهد مضر است. چون تحقیقات نشان از گزارش هایى مبنى 

بر ارتباط بین غذاهاى سرشار از فروکتوز و عالئم نقرس مى دهند.
البته اســتفاده از این میوه ها درصورت ابتال به نقرس اشکالى ندارد، 
اما باید در حد اعتدال باشــد. در صورتى که اســتفاده از نوشابه ها و 
آب میوه هایى که با شــربت ذرت و فروکتوز باال شیرین شده اند باید 

خوددارى شود.

 تشخیص و درمان
نقرس به خودى خود بیمارى خطرناکى نیســت. اما اگر درمان نشود 

آسیب هاى جدى به کبد، کلیه و اندام هاى دیگر بدن وارد مى کند.
 تشخیص آن نیز معموًال با مشاهده حمالت مربوط به بیمارى است. 
دارو و درمان خاصى براى خود بیمارى وجود ندارد و داروهاى موجود 

با کم کردن اسید اوریک به درمان آن کمک مى کنند.
درمان حمالت نقرس به شــکل درمان دارویى و شــامل داروهاى 
ضدالتهاب غیراستروئیدى اســت. درمان مراحل مزمن بیمارى هم 

تجویز داروهایى است که میزان اسیداوریک خون را دهند.
بنابرایــن افراد مبتــال به نقرس بایــد از مصــرف غذاهاى حاوى 
اســیداوریک زیاد پرهیز کنند و تحرك کافى داشته باشند و ورزش 

را در برنامه روزانه خود قرار دهند.
تغییر ســبک زندگى، کم تحرکى و رژیم غذایى نامناسب از عوامل 
افزایش میزان نقرس و کاهش ســن ابتال به آن به شمار مى رود. در 
صورتى که رعایت رژیم غذایى مناســب و داشتن فعالیت و تحرك 

کافى مى توانند تا حد زیادى خطر ابتال به نقرس را کاهش دهند.

یک مطالعه جدید نشان مى دهد که آسم مداوم ممکن 
است بر قلب و نه فقط ریه ها تأثیر بگذارد.

 به گفته محققان، هنگامى که وضعیت تنفســى دشوار 
باشد، به نظر مى رسد که با ایجاد پالك در شریان هاى 
کاروتید مرتبط است و خطر حمله قلبى و سکته را افزایش 

مى دهد.
شریان هاى کاروتید - شریان هاى بزرگ در کناره هاى 

گردن - خون را به مغز مى رسانند.
در مطالعــه اى که بــر روى بیش از 5000 مــرد و زن 
انجام شــد، محققان دریافتند که احتمال ایجاد پالك 
در شــریان هاى کاروتید در افراد مبتال به آسم مداوم در 

مقایسه با افراد بدون آسم، تقریباً دو برابر است.
آسم مداوم در قالب اســتفاده از داروهاى کنترل کننده 
روزانه براى کنترل عالئم آسم، مانند خس خس سینه یا 

تنگى نفس تعریف شد.
محققان خاطرنشــان کردند که این پالك ممکن است 

پاسخى به التهاب ناشى از آسم باشد.
دکتــر «متیو تاترســال»، محقق ارشــد از دانشــگاه 
ویسکانسین، گفت: «التهاب نقش مهمى در بیمارى هاى 

قلبى عروقى دارد.»
وى هشدار داد: «با این حال، این مطالعه نمى تواند ثابت 
کند که آسم باعث ایجاد پالك در شریان هاى کاروتید 

مى شود، فقط ممکن است این دو به هم مرتبط باشند.»
افراد مبتال به آسم مداوم- و نه آسم متناوب- در مقایسه 
با افراد بدون آسم، سطوح باالترى از نشانگرهاى التهابى 

داشتند.
تاترســال گفت: «تجمع پالك ممکن اســت با شدت 
آسم و مدت زمانى که فردى از این بیمارى رنج مى برد، 

مرتبط باشد.»
محققان دریافتند 67 درصد از افرادى که آســم مداوم 
داشتند، در شریان هاى کاروتیدشان پالك ایجاد شده بود.

تاترسال تاکید مى کند: افراد مبتال به آسم مداوم باید که 
آسم خود را کنترل کنند. آنها همچنین باید به عوامل خطر 
قلبى عروقى که مى توانند کنترل کنند، مانند رژیم غذایى، 
ورزش، و پایین نگه داشتن فشار خون، کلسترول و وزن 

بدن خود توجه داشته باشند.»
وى افزود: «ایــن مطالعــه جدید نشــان مى دهد که 
افراد مبتال به آســم مداوم بار بیشــترى از پالك هاى 
آترواسکلروتیک در شریان هاى کاروتید خود دارند. آنها 
همچنین سطوح نشانگرهاى التهابى بیشترى داشتند که 
ممکن است در آسم و شروع و انتشار آترواسکلروز (تصلب 

شریان) نقش داشته باشند.»

مبتالیان به آسم بخوانند

نقش تغذیه در ابتال به نقرس

 
 

 

 
 
 

همچنینسطوح نشانگرهاى التهابى بیشترى داشتند که
ممکن است در آسم و شروع و انتشار آترواسکلروز (تصلب

شریان) نقش داشته باشند.»

زان اســیداوریک در
 ایجاد بیمارى نقرس 
زایش اسیداوریک هم

ین دالیــل اتفاق مى افتد 
ـش ازاندازه غذاهــاى حاوى

ک مصرف مى کند. ضمــن آنکه بدن 
عى یا بر اثر ابتال به نوعى بیمارى و مصرف دارویى خاص 

بر اساس یک مطالعه جدید، عسل خام مى تواند به کاهش سطح 
کلسترول و قندخون کمک کند.

 یک مطالعه جدید نشان مى دهد که عسل، برخالف سایر شیرین 
کننده ها، ممکن است در واقع براى سالمت قلب و عروق مفید 
باشد. این مطالعه نشــان مى دهد که عسل، به ویژه عسل خام و 
تک گل، ممکن اســت جایگزین سالم ترى براى قندى باشد که 

مصرف مى شود.
محققان دانشــگاه تورنتو کانادا تاکید مى کنند که شکر مصرفى 

خود را با عسل جایگزین کنید.
براى افرادى که رژیم غذایى سالمى دارند که در آن کمتر 
از 10 درصد کالرى روزانه از قند تأمین مى شود، 

عسل در واقع فواید قلبى متابولیک را به همراه دارد.
این مطالعه مرورى بر اثرات عسل در 18 آزمایش تغذیه کنترل 

شده با 1105 فرد عمدتًا سالم است.
در مجموع، آزمایش ها نشان داد که عسل گلوکز خون ناشتا (سطح 
قند خون با معده خالى)، کلسترول کل و «بد» (LDL) و همچنین 
نشــانگر بیمارى کبد چرب را کاهش مى دهــد. آنها همچنین 

دریافتند که عسل نشانگرهاى التهاب را افزایش مى دهد.
در حالى که انواع قندها با مشــکالت مربوط به متابولیک قلبى 
مرتبط هســتند و عسل ۸۰٪ قند دارد، نویســندگان این مطالعه 
پیشــنهاد مى کنند که عسل ممکن اســت در دسته بندى خاص 
خود قرار داشته باشــد و به عنوان یک غذاى سالم ارزش توجه 

ویژه را داشته باشد.
محققان دریافتند که عسل خام و عسل تک گل بیشترین فواید 

متابولیک قلبى را دارند. برخالف اکثر شــیرین کننده ها، قدرت 
شیرین کنندگى عسل منحصراً از قندهاى معمولى مانند فروکتوز 

و گلوکز ناشى نمى شود.
دکتر «تاوسیف احمد خان»، یکى از نویســندگان این مطالعه، 
مى گویــد: «حــدود 15 درصد عســل از ده ها قنــد کمیاب به 
عنوان مثال، ایزومالتولوز، کوجى بیــوز، ترهالوز، ملزیتوز و غیره 
تشکیل شده اســت که نشــان مى دهد مزایاى فیزیولوژیکى و 
متابولیکى زیادى از جمله بهبود پاسخ گلوکز، کاهش مقاومت به 
انسولین، و افزایش رشد باکترى هاى مرتبط با یک روده سالم را 

داراست.»
وى در ادامــه افــزود: «همچنین عســل حاوى بســیارى از 
مولکول هاى زیســت فعال از جمله پلى فنول ها، فالونوئیدها و 
اسیدهاى آلى اســت که داراى مجموعه اى از خواص دارویى از 

جمله اثر آنتى بیوتیکى، اثر ضد سرطانى، اثر ضد چاقى، محافظت 
در برابر آسیب رادیکال هاى آزاد و کاهش التهاب و غیره هستند.»
محصوالت عســل اغلب پاســتوریزه مى شــوند اما عسل خام 

این طور نیست.
 عســل خام داراى مجموعه اى از مواد مغذى از جمله بسیارى از 
آنتى اکسیدان ها است که ممکن است با پاستوریزه شدن مقدار 
آنها کاهش یابد. مطالعه حاضر نشان داد که عسل خام تأثیر مثبتى 

بر گلوکز ناشتا دارد.
عسل تک گل عسلى است که منحصراً از شهد جمع آورى شده 

توسط زنبور عسل از یک نوع گیاه به دست مى آید.
محققان دریافتند که عسل هاى تک گل باعث کاهش کلسترول 
LDL و کلسترول کل و همچنین ترى گلیسیرید ناشتا مى شود. 

همچنین سطح گلوکز ناشتا را هم کاهش مى دهد.

کاهش قن

بر اساس یک مطا
کلسترول و قندخو
 یک مطالعه جدید

کننده ها، ممکن اس
باشد. این مطالعه ن
تک گل، ممکن اس

مصرف مى شود.
محققان دانشــگا
خود را با عسل

رررررربربربرررربربربرربربرببربررببربربراى افرادى
0 از

4 ادویه  مهم 
براى سالمتى 
بدن در سرما

وبه
ردچ
ز زنجبیل

پاپریکا چین
دار

این ادویه به عنوان درمانى براى شــرایط التهابى، بســیار مفید اســت. 
استرس اکســیداتیو، یک پدیده ناشــى از عدم تعادل بین رادیکال هاى 
آزاد و آنتى اکسیدان ها است. کورکومین، ترکیب فعال اولیه در زردچوبه، 
خواص ضدالتهابى و آنتى اکسیدانى قدرتمندى دارد و نشانگرهاى استرس 

اکسیداتیو را بهبود مى بخشد.

مصرف زنجبیــِل تازه بــه مبارزه بــا ویروس 
سین سیشیال تنفسى انســانى (RSV)، نوعى 
ویروس تنفســى رایج که عالئم خفیف و شبیه 
ســرماخوردگى ایجاد مى کند، کمک مى کند. 
ترکیبات موجود در زنجبیل موسوم به جینجرول و 
شوگاول، خواص آنتى اکسیدانى، ضدالتهابى و ضد 
درد از خود نشان داده اند و این ترکیب ها به تقویت 

سیستم دفاعى بدن کمک مى کنند.

دارچین داراى خواص آنتى اکســیدانى بسیار زیادى 
اســت. این ادویه فوایــد ضدقــارچ، ضدباکترى و 
ضدالتهابى دارد. سینام آلدهید، یکى از ترکیبات فعال 
اولیه موجود در دارچین اســت که اثرات ضدالتهابى 
قوى دارد. این ترکیب ممکن اســت از رشد باکترى 

لیستریا جلوگیرى کند.

پاپریکاسرشــار از ترکیبات مفیدى مانند ویتامین C و A اســت. 
ویتامیــن C یک آنتى اکســیدان اســت که به 
محافظت از بدن در برابر رادیکال هاى آزاد، 
کمک مى کند. همچنین به حفظ ســالمت 

سلول هاى ایمنى شما کمک مى کند.

مفید اســت.  بســیار درمانى براى شــرایط التهابى،
یو، یک پدیده ناشــى از عدم تعادل بین رادیکال هاى 
ن ها است. کورکومین، ترکیب فعال اولیه در زردچوبه، 
و آنتى اکسیدانىقدرتمندى دارد ونشانگرهاى استرس

مى بخشد.

تپ پاپریکاسرشــار از
ویویتا

www.nesfejahan.net
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آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006009565 – تاریخ ارسال نامه: 1401/09/23 – خانم صدیقه شیخ 
خوزانى فرزند حاج ماندعلى به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهى شده مدعى است هفتادوهشت صدم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ پالك شماره 70 فرعى 
از 84 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 392 ص 255 مسبوق به ثبت 
و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/09/29- م 
الف: 1427256 – سید محمدحسن مصطفوى – سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر از طرف زهره عموشاهى خوزانى /9/330

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
 برابر راى شماره 9386 مورخ 1401/09/07 به شماره کالسه 1199 مالکیت آقاى / خانم اسماعیل 
اصغرى به شناسنامه شماره 2842 کدملى 1141299151 صادره فرزند عبدالوهاب در3,63 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثناى ثمیه اعیانى به مساحت 178,98 مترمربع پالك شماره 
333 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
83755 مورخ 1400,5,19 دفترخانه 172به موجب سند83755مورخ1400,5,19دفترخانه 172 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 9387 مورخ 1401/09/07 به شماره کالسه مالکیت آقاى / خانم راضیه حسینى 
اندانى به شناسنامه شماره 11169 کدملى 1142336549 صادره فرزند سیدمرتضى در2,37 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثناى ثمیه اعیانى به مساحت 178,98 مترمربع پالك شماره 
333 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
83755 مورخ 1400,5,19 دفترخانه 172به موجب سند83755مورخ1400,5,19دفترخانه 172 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 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. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار اول:1401/09/29- تاریخ 
انتشار دوم: 1401/10/14-م الف: 1427870 - رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهرـ  محمد 

حسن مصطفوى /9/331

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى اسماعیل زمانى علویجه  فرزند امراله به وکالت از طرف وراث مرحوم محمد زمانى علویجه 
فرزند ابراهیم   باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 20364-

1401/09/16  توسط دفترخانه 182 علویجه   رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت سه 
دانگ مشاع  از ششدانگ یکباب خانه  پالك شماره  649   فرعى  واقع در علویجه    یک  اصلى 
بخش 15   ثبت اصفهان که درصفحه 373  دفتر 47  امالك ذیل ثبت 9776  بنام محمد  نامبرده 

ثبت و سند صادر شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجائى    مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1401/09/29-م الف 

:1427090-سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان/9/333

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

شــماره:140160302026014635 - تاریــخ:09/12/ 1401- برابــر راى شــماره 
140160302026012544مورخ 1401/08/08 موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد  و امالك شمال 
اصفهان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى /خانم اسداله سجادى  به شناسنامه 
شــماره 80 کدملى 5419507129 صادره فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 25,42 متر مربع پالك شــماره 548 فرعى از 452 اصلى واقع در بخش 16 اداره ثبت  
شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى مرتضى معراجى  موضوع سند 

انتقال 35726-  1355,10,12 دفتر 9 اصفهان
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 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 ، دادخواســت 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:1401/09/14-تاریخ انتشار نوبت دوم:09/29/ 1401 -م الف: 1420734- 

رئیس ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – سید اسداهللا موسوى/9/232

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

140160302026014643-تاریخ: 1401/09/12- برابــر راى شــماره  شــماره:
140160302026012170مورخ 1401/08/04موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد  و امالك شمال 
اصفهان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت  آقاى /خانم حسین ترابى  به شناسنامه 
شماره 0 کدملى 1270787365 صادره فرزند صفرعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان در حال ساخت  به مســاحت 240 متر مربع پالك شــماره 4 و 5 و 6  فرعى 
از 15177 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى 
متقاضى موضوع سند الکترونیکى 139820302026008797 و 139820302026008570 

و 139820302026015474
شــماره  راى  140160302026014642-تاریخ1401/09/12برابر  شــماره:
1401606302026012171مورخ 1401/08/04 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى / خانم صفرعلى ترابى محسن آبادى به شناسنامه 
شماره 229 کد ملى 5659089577 صادره فرزند ابوتراب نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 240متر مربع پالك شماره 4 و 5 و 6 فرعى از 15177 
اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند 

الکترونیکى 139820302026008796 و 139820302026008567 
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. انتشارنوبت اول 
:1401/09/14 -انتشارنوبت دوم:1401/09/29 -م الف:1420830 - رئیس ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان -سید اسداهللا موسوى/9/234

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

شــماره: 140160302026014651-تاریــخ:1401/09/12- برابــر راى شــماره 
14016030206012541 مورخ 1401/08/08موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم جواد رجب زاده به شناسنامه شماره 486 کدملى 
1285490673 صادره فرزند شکراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
54,57 مترمربع پالك شماره 85 فرعى از 14915 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 82878 –1390,08,28دفتر 60 اصفهان

برابرراى شــماره 140160302026012542 مورخ 1401/08/08 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه ى بالمعارض متقاضى آقاى/خانم رضوان سمسار عینکى اصفهانى 
به شناسنامه شماره 32045 کدملى 1282249622 صادره فرزند محمد ابراهیم نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 57,54 مترمربع پالك شماره 85 فرعى از 14915 اصلى 
واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 

82878 – 1390/08/28 دفتر 60 اصفهان
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: 
1401/09/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/29 - م الف: 1420960 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان -سید اسداهللا موسوى /9/236

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

شــماره: 140160302026014649-تاریــخ:1401/09/12- برابــر راى شــماره 
140160302026012416 مورخ 1401/08/07 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك 

شــمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/خانم محمدعلى 
صوفى به شناسنامه شماره 515 کدملى 4171103320صادره اصفهان فرزند على آقا 
نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان در حال ساخت به مساحت 198متر مربع پالك 
شماره 13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 97882_1400,10,18 دفتر 108 اصفهان
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: 1401/09/14 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/29 - م الف: 1420899 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - سید اسداهللا موسوى /9/240

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

شــماره: 140160302026014656-تاریــخ :1401/09/12- برابر راى شــماره 
140160302026012420 مورخ 1401/08/07 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/خانم زهرا 
صادقى سرشت به شناسنامه شماره 48 کدملى 1290365377صادره اصفهان فرزند 
باقر نسبت به ششــدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 348،66 متر مربع پالك شماره 
13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه 
از مالکیت رسمى محمدعلى رضانیا موضوع سند انتقال 28117_1353,09,10 دفتر 

36 اصفهان
لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى بــه مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیــم نماینــد. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مــدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1401/09/14 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/09/29 - م الف: 1420943 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- سید اسداهللا موسوى/9/242

شــهردار اصفهان گفت: شــهردارى در حوزه حمل ونقل 
درون شهرى به شــدت نیازمند کمک است و از مشارکت 
با بخش خصوصى براى توســعه حمل ونقل درون شهرى 
استقبال مى کند. على قاســم زاده  با بیان اینکه شهردارى 
امکانات رفاهى و تســهیالتى ویژه اى بــراى رانندگان 
اتوبوس هاى شــهرى در نظر گرفته است، افزود: افزایش 
مبلغ بن لباس ویژه رانندگان، شارژ اصفهان کارت و افزایش 
مساعدت شهردارى به رانندگان از سال جارى متناسب با 
افزایش حقوق، تنها بخش اندکــى از موارد در نظر گرفته 
شده براى جبران زحمات قشــر تالشگر حوزه حمل ونقل 
عمومى است. قاســم زاده یکى از مهم ترین دغدغه هاى 

مدیریت شهرى را توسعه و تقویت ناوگان هاى حمل ونقل 
درون شــهرى دانســت و بیان کرد: اگر ظرفیت و شرایط 
بخش خصوصى فعال در ناوگان حمل ونقل برون شهرى 
مناسب است، ضرورت دارد به کمک مدیریت شهرى بیاید. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه شهردارى اصفهان در حوزه 
حمل ونقل درون شهرى به شدت نیازمند کمک است، عنوان 
کرد: از ورود جدى بخش خصوصــى به حوزه حمل ونقل 
درون شهرى استقبال مى کنیم و از آن ها درخواست مى کنیم 
براى ناوگان حمل ونقل عمومى و درون شهرى راهکارى 
مناسب ارائه دهند، چنانکه شهردارى در عرصه  صدور مجوز، 

حمایت  و پشتیبانى  بدون مضایقه در کنار آن ها خواهد بود.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: تعداد 
بیماران کرونایى بسترى در بیمارستان هاى استان به 
کمترین حد خود در سال جارى رسیده است که بیشتر 

آنها افراد داراى بیمارى زمینه اى هستند.
پژمان عقدك افزود: این بیماران بیشــتر افراد مبتال 
به قند خون، فشار خون و انواع سرطان یا افراد داراى 
اضافه وزن هستند که به دلیل شرایطى که دارند زمینه 
ابتال به کرونا و بدحال شــدن آنها نسبت به دیگران 

بیشتر است.
وى با بیان اینکه بر اســاس آخرین آمار تعداد بسترى 
هاى کرونایى در استان اصفهان به 30 تا 40 نفر کاهش 

یافته است، اظهار داشــت: روند آمار کرونا همچنان 
نزولى است و پیش بینى مى شــود تا حدود یک ماه 

آینده هم به همین منوال باشد.
عقدك اضافه کرد: اما از اواخر دى ماه احتمال افزایش 

ابتال به کرونا و آنفلوآنزا وجود دارد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
میزان مرگ و میر ناشى از کرونا در هفته جارى تاکنون 
دراین استان صفر بوده است، خاطرنشان کرد: در هفته 
گذشته پس از یک ماه که مرگ و میر ناشى از کرونا در 
استان صفر بود، فقط در آمار مورخ 22 آذر، یک مورد 

قطعى فوتى داشتیم.

در حوزه حمل ونقل
به شدت نیازمند کمکیم 

بیماران زمینه اى، بیشترین 
بسترى هاى کرونایى

کامیون حامل انار چپ کرد
سخنگوى سازمان آتش نشانى اظهار کرد: ساعت 10:28 
یکشـنبه بیسـت وهفتم آذرماه یک دسـتگاه کامیونت 
حامل انار در خیابان امام خمینـى(ره) واژگون و احتمال 
محبوس شدن راننده آن اطالع داده شد. سرآتشیار فرهاد 
کاوه آهنگران ادامـه داد: خودروى واژگون شـده که به 
درختان وسط بلوار نیز برخورد کرده بود، توسط جرثقیل 
سـنگین به کنار جاده منتقل و براى مدتى کوتاه مسیر 

عبور خودروها بسته شد.

مترو به ابن سینا مى رسد
رئیس شوراى اسالمى شـهر اصفهان با اشاره به  بهره 
بردارى از خط 2 مترو تا ایستگاه ابن سینا در سال آینده، 
گفت: راه اندازى خط 2 مترو از سمت دارك و زینبیه در 
دسـتور کار قرار گرفته اسـت. محمدنورصالحى افزود: 
پیش بینى مى شـود این خط تا پایان 1402 به ایستگاه 

ابن سینا برسد.

آبگرم کن جان گرفت
مدیر روابط عمومـى اورژانس اصفهـان از جان باختن 
دو نفر در پى اختالل در عملکرد آبگرم کن دیوارى خبر 
داد. عباس عابدى اظهار کرد: ساعت 16:41 یک شنبه 
 حادثه مسمومیت با گاز CO به علت اختالل در عملکرد 
آبگرم کن دیوارى به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد. 
این حادثه در خیابان بهشتى درچه رخ داد و یک خواهر و 

برادر 22 و 26ساله جان خود را از دست دادند.

خبر

مریم محسنى
تغییر رویکرد اســتان در جذب ســرمایه گذار خارجى خروجى برآیند 
اظهارات باالترین مقام اجرایى استان در کارگروه اقتصادى اصفهان به 
عنوان قطب سیاستگذارى هاى اقتصادى است. تغییرى که اگر اتفاق 
نیافتد اصفهان را در بســیارى از الگوهاى اقتصادى توســعه اى عقب 
خواهد گذاشت و قطب صنعتى کشــور نمى تواند نمره قابل قبولى در 

کارنامه اقتصادى خود داشته باشد.
به گفته سید رضا مرتضوى اگر به دنبال نتیجه قابل قبول در این حوزه 
هستیم باید پرونده سرمایه گذاران به صورت موردى بررسى شود و در 
این راستا بایستى برنامه و طرحى مشــخص فراهم و نقشه راه روشن 
شود. ضرورى است این برنامه با ظرافت و جامع باشد و نقش حوزه هاى 

مختلف در آن به تفکیک مشخص شود.
به گفته کارشناسان، سرمایه گذارى مستقیم خارجى یکى از مهمترین 
عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادى در اغلب کشورهاى جهان است و 
یکى از راهکارهاى اساسى در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانى توجه 
به سرمایه گذارى خارجى است. بدیهى است با چنین رویکردى سرمایه 
گذارى خارجى مى تواند منجر به انتقال تکنولوژى و دانش فنى، بهبود 
روش هــاى مدیریت وبازاریابــى، آموزش و تربیت نیروى انســانى، 

دسترسى آسان تر به بازارهاى صادراتى وموارد دیگر باشد.
اما مشکل اینجاســت که اصفهان در جذب سرمایه گذاران داخلى هم 
با مشکالت زیادى رو به رو است چه برسد به اینکه سرمایه گذارانى از 

خارج از کشور جذب کند.
اصفهــان همــواره بــه عنــوان اســتانى صنعتــى و داراى قابلیت 
عظیــم اقتصــادى معرفى شــده اســت امــا آنچــه همــواره این 
اســتان را نســبت به ظرفیــت هایــى کــه داردعقب نگه داشــته 
بروکراسى ها و موانعى است که نگذاشــته این استان آنطور که باید و 

شاید به حق خود برسد.

با وجود اینکه مدیران بلندپایه استان در شعارهاى خود همواره به رفع 
این بروکراسى ها تأکید کرده اند اما هنوز هم قوانین دست و پاگیر و عدم 
ثبات سیاست هاى اقتصادى و احســاس امنیت براى سرمایه گذاران، 

اجازه نداده است تغییرى در این موضوع ایجاد گردد.
به نظر مى رسد که اکنون که سکاندار استاندارى اصفهان دست بر روى 
راهکارهاى جذب سرمایه گذار خارجى براى استان گذاشته است تا نقطه 
امیدى براى اقتصادى هاى  اصفهان ایجاد شود تا بتوانند از طریق این 

رویکرد تازه به اقتصاد اصفهان به شکل دیگرى نگاه کنند.
به گفته استاندار اصفهان، مرکز سرمایه گذارى خارجى به عنوان پیشران 

با برنامه اى مشــخص باید ظرفیت هاى موجود را رصــد کند و طرح 
کارشناسى خود را ارائه دهد.

استفاده از بضاعت هاى موجود در استان اولین گامى است که مرتضوى 
به آن اشــاره کرده و با تأکید بر اینکه باید بتوانیم از ظرفیت ســرمایه 
گذارانى که بــه دالیل مختلف به اســتان وارد مى شــوند به بهترین 
نحو بهره ببریــم گفته: باید در کنار رصد و شناســایى ظرفیت ها براى 
دســتگاه هاى اجرایى مختلف مأموریت در نظر گرفته شود تا به نتایج 

قابل قبول دست یابیم.
به اعتقاد اســتاندار اصفهان، اقداماتى که تاکنون انجام شده با توجه به 

بضاعت استان اســت هر چند که متناســب با ظرفیت استان اصفهان 
نیست؛ اما متأسفانه یکى از مشــکالت ضعیف بودن بضاعت و اختیار 
استان در پشتیبانى از طرح هاى مختلف سرمایه گذارى است  و به همین 
خاطر رویکرد اســتان ها در حوزه هاى مختلف از جمله سرمایه گذارى 
بایستى در سطح ملى مورد توجه قرار بگیرد همچنین در نوشتن قوانین 
ورود به جزییات که در حوزه استان است کاهش یابد تا بتوانیم به نتایج 

متقنى دست یابیم.
به گفته کارشناسان در دنیاى امروز جذب سرمایه بدون حضور فعال در 
اقتصاد جهانى معنى ندارد. همه کشورهایى که در توسعه موفق شده اند، 
بدون استثناء حضورى گسترده در جریان جهانى شدن اقتصاد داشته اند 
و بخشى از اقتصادشان را جهانى کرده اند اما تا زمانى که سرمایه گذاران 
فضاى امنى براى سرمایه گذارى نداشته باشند حاضر به سرمایه گذارى 

نخواهند بود.
این همان موضوعى اســت که چندى پیش موسوى الرگانى، رئیس 
مجمع نمایندگان استان اصفهان هم به آن اشاره کرد و یکى از دالیل 
افزایش بیکارى در استان اصفهان را فرار سرمایه گذاران از این استان 
دانسته و گفت با توجه به سختگیرى هاى زیادى که براى سرمایه گذاران 
در استان اصفهان وجود دارد بیشتر آنها ترجیح مى دهند در استان هاى 
دیگر سرمایه گذارى کنند چراکه در آن استان ها سهولت هاى بیشترى 

در حوزه صدور مجوزها وجود دارد.
طبق برآوردها در شــرایط کنونى مهمترین راه حــل و پیش نیاز براى 
بهبود سرمایه گذارى در استان، بهبود فضاى کسب و کار و فراهم کردن 
فضایى امن براى سرمایه گذار است؛ زیرا زمانى که فرد احساس ناامنى 
اقتصادى مى کند براى ورود ســرمایه هاى خود با ابهام مواجه شده و از 
شروع فعالیت اقتصادى منصرف مى شود اما بهبود فضاى کسب و کار 
مى تواند به تســهیل روند ســرمایه گذارى و درنتیجه رونق اقتصادى 

اصفهان بیانجامد.

اصفهان در عطش فضاى مناسب براى سرمایه گذارى

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص پنبه زنده رود اصفهان به شناسه ملى 14005906339 و به شماره ثبت 56335 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/08/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شیما اخباریه به شماره ملى 1272824837 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، سودابه بهارلوبردشاهى 
به شماره ملى 1287303005 به سمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره ، محمد اخباریه به شماره ملى 1288071213 به سمت رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است .وضمنا 
مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1427333)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص تجارت الکترونیک ایرسا به شناسه ملى 14007961556 و به شماره ثبت 61476 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/08/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه معصومى انارکى به شماره ملى 1249872588 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى حمیدرضا حاجى 
حیدرى به شماره ملى 1288368054 به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم مریم معصومى انارکى به شماره ملى 1289169020 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است.آقاى امیر 
صالحى به شماره ملى 1289628890 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى وخانم لیال بقائى به شماره ملى 2121674896 به سمت بازرس على البدل تا پایان 
سال مالى انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1426001)

فقدان مدارك 
سند مالکیت (برگ ســبز) خودروسوارى سمند تیپ ایکس7 
مدل 1381 بنزینى به شــماره موتــور 32908104285 و 
شماره شاسى IN81204608 به شماره پالك 53 – 814 ج 
92 متعلق به نعیمه خلیلى به شماره ملى 1290720630 فرزند 

محمد مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط مى باشد.
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با برگزارى دیدار فینال پر گل جام جهانى در این تورنمنت  
166 گل به ثمر رســیده بود که با 6 گل زده فینال شــمار 
گل هاى بیست و دومین دوره جام جهانى به 172 رسید و 
رکورد بیشترین گل زده در یک دوره این رقابت ها شکسته 
شد.  پیش از جام جهانى 2022 قطر رکورد پرگل ترین دوره 
جام جهانى فوتبال مربوط به سال 1998 فرانسه و 2014 
برزیل بود. در این دو دوره 171 گل به ثمر رســید. در جام 
جهانى 2018 روســیه نیز 169 گل از خط دروازه ها عبور 
کرد. بازى تیم هاى ملى ایــران و انگلیس نیز پرگل ترین 
بازى بیست و دومین دوره جام جهانى بود در آن بازى تیم 
انگلیس موفق شد تیم ملى ایران را با نتیجه 6 بر 2 شکست 
دهد. فینال جام جهانى بین تیم هاى ملى آرژانتین و فرانسه 

هم در 120 دقیقه 6 گل داشت.

کمک ایران
 براى ثبت یک رکورد!
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تیم ملى فوتبال مراکش در دیدار رده بندى جام جهانى 2022 
به مصاف کرواسى رفت. بازیکنان تیم ملى فوتبال مراکش 
به شدت در این بازى به داور قطرى اعتراض داشتند و حتى 
بعد از بازى هم با او درگیر شدند. طبق اعالم خبرنگار روزنامه 
الکاس قطر، اشرف حکیمى، بازیکن سرشناس مراکشى ها 
در تونل ورزشــگاه با جیانى اینفانتینو، رییس فیفا درگیرى 
لفظى پیدا کرد و با صداى بلند به او نسبت به عملکرد داورى 
در این دیدار اعتراض کرد. اشرف حکیمى در واکنش به این 
اتفاقات اعالم کرد که هیچ اتفاق خاصى نیفتاد. بعد از پایان 

با اینفانتینو صحبت بازى عصبانى بودم. رفتم 
عذرخواهى کردم. کنم اما بعــد از حرفم 
و براى او احترام ما با هم دوست هستیم 
بنابرایــن هیچ زیادى قائل هســتم، 

اتفاقى نیفتاد.

عذرخواهى ستاره مراکش
 از اینفانتینو
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در پایان دیدار فینال جام جهانى امیلیانو مارتینز، گلر 
تیم ملى آرژانتین جازه دســتکش طالیى را از 
آن خود کرد. مارتینز در جــام جهانى 2018 به 
عنوان تماشاگر و هوادار تیم ملى فوتبال آرژانتین به 
روسیه رفته بود و تیم ملى آرژانتین را همراه با برادرش 
روى سکوها تشــویق مى کرد اما جادوى فوتبال در 

درون دروازه آرژانتین جام جهانى 2022 او را 
شــد همــراه با قرار داد و موفق 
ملى  ، تیــم  ش ر کشــو

تاریخ ســازى 
کند.

از هوادارى تا 
کسب دستکش طال

تنها مربى ایرانى کادر فنى تیم ملى ایران با حضور در 
یکى از برنامه هاى تلویوزیون صحبت هایى مطرح کرد 
که در نوع خودش جالب توجه است و به شکل جانانه اى 

از عملکرد کادر فنى در جام جهانى دفاع کرد.
مارکار آقاجانیان تنها مربى ایرانى کادر فنى تیم ملى در 

فاصله دو روز پس از صحبت هایى که در برنامه ورزش 
مردم مطرح کرده بود پس از قهرمانى آرژانتین در جام 
جهانى دریکى دیگر از برنامه هــاى تلویزیونى حاضر 
شــد به شــکل جانانه اى از عملکرد کادر فنى در جام 

جهانى دفاع کرد.

او که بخش زیــادى از صحبت هایــش کامًال همان
 حرف هاى   گذشــته بود، در پاسخ به یکى از سواالت 
مجرى این برنامه مبنى بر اینکه اگر اختیار با شما بود 
چه تصمیمى براى تیم ملى اتخــاذ مى کردید گفت: 
«اگر اختیار تیم ملى با من بود براى ســال هاى پیش 
رو با کارلوس کى رو ش قرارداد بلند مدت مى بستم.»

او در بخشى دیگر از صحبت هایش همچنان به دفاع 
از کارلوس کى روش پرداخــت و افزود: «کى روش با 
در اختیار گرفتن هدایت تیم ملى مى تواند با دعوت از 

بازیکنان جوان ساختار جدیدى تعریف کند.»
آقاجانیان این صحبت ها را در شــرایطى مطرح مى 
کند که کارلوس کى روش همراه با تیم ملى سه جام 
جهانى را تجربه کرده است و در این 8 سال حضورش 
در تیم ملى نتوانسته همراه با تیم ملى به مرحله بعدى

 رقابت هاى جام جهانى صعود کند .
گفتنى است مارکار آقاجانیان در تمام این سه دوره جام 
جهانى به عنوان تنها دســتیار ایرانى در خدمت کادر 
فنى کارلوس کى روش به انجام وظیفه پرداخته است.

دفاع مربى ایرانى از عملکرد کادر فنى در قطر

یکى از بازیکنانى که به زعم کارشناســان فوتبال 
جایش در ترکیب تیم ملى در دوحه خالى بود، محمد 

محبى وینگر استقالل بود.
ستاره پیشین سپاهان به بهانه همراهى تیم ملى در 
جام جهانى دوحه اردوى سانتاکالرا را ترك کرد و 
به استقالل ملحق شد و براى برتن کردن پیراهن 
تیم ملى همه کار کرد. از پاس گل تا گلزنى در ترکیب 
اســتقالل اما در نهایت نظر کى روش به استفاده 
از بازیکن دیگرى به جاى او بــود. از نگاه کارلوس 
کى روش جــام جهانى جاى باتجربه هاســت اما 
دیدیم خیلى از تیم ها در این جام جهانى دســت به 
جوانگرایى زدند، از جمله فرانسه که نمایش درخور 
تحسینى در برابر آرژانتین داشت و در نهایت به مقام 

نایب قهرمانى رسید.

بدون شک قصه تیم ملى و جام جهانى براى محمد 
محبى و دیگر بازیکنانى کــه نیت به همراهى تیم 
ملى در جام جهانى دوحه داشتند، تمام شده. فوتبال 
ادامه دارد و محمد محبى چنان در تمرینات به دقت 
به حرف هاى ریکاردو ســاپینتو گوش مى دهد که 
مى خواهد در دربى شــروع دوباره اى داشته باشد. 
شروعى دوباره براى تکرار درخشش و بار دیگر برتن 
کردن پیراهن تیم ملى. متوقف شــدن و زوم شدن 
روى اتفاقات گذشته کمکى به محمد محبى و دیگر 
بازیکنانى که از قطار تیم ملى براى سفر به دوحه جا 
ماندند، نمى کند. در یک چشم به هم زدن اردوى تیم 
ملى براى حضور در جام ملت هاى آســیا از راه مى 
رسد و آن وقت است که محمد محبى مى تواند در 

جستجوى یک رویاى تازه باشد.
امروز محمد محبى اولین دربى را در تاریخ فوتبالش 
تجربه خواهد کرد و امیدوار است یک نمایش خوب 
در ترکیب استقالل داشــته باشد. این وینگر جوان 
پیش از ایــن و زمانى که پیراهن طالیى پوشــان 
اصفهان را به تن داشــت دروازه پرسپولیسى ها را 
باز کرده و نشــان داده راه نفوذ به سنگر سرخ ها را 
خوب بلد است. او باید دوباره مقصد استقالل به تیم 
ملى را طى کند و چاره کار تنها درخشش با پیراهن 

آبى است.

ستاره سابق سپاهان
شاگرد حرف گوش کن ساپینتو
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لیونل مسى، ستاره 35 ساله آلبى سلسته براى دومین بار در 
جام جهانى قطر بهترین بازیکن شد و جایزه توپ طالیى را 
به دست آورد. مسى پیش از این یک مرتبه دیگر هم بهترین 
بازیکن جام شده بود. او بدین ترتیب به اولین بازیکنى تبدیل 
شد که براى دو بار توپ طالى جام جهانى را به خانه مى برد.

عجیب ترین رکورد دنیاى 
فوتبال

در شرایطى که گفته مى شــود  مهاجم تیم ملى بعد از 
حضور در جام جهانى 2022 قطر مورد توجه چند باشگاه 
بزرگ قرار گرفته است، یک روزنامه پرتغالى از احتمال 

تمدید قرارداد مهاجم ایران خبر داد.
مهدى طارمى سومین ســال حضورش در تیم پورتو 
پرتغال را تجربه مى کند. این مهاجم بوشــهرى، سال 
2020 و با عقد قرارداد 4 ساله از تیم ریوآوه پرتغال راهى 

پورتو شد و فصل آینده این قرارداد به پایان مى رسد.
عملکرد خوب طارمى در پورتو و سپس گلزنى او در جام 
جهانى با پیراهن تیم ملى ایران مقابل انگلیس باعث 
شده تا این مهاجم 30 ساله به یکى از سوژه هاى نقل و 

انتقاالتى فوتبال پرتغال تبدیل بشود.
باشگاه پورتو قبل از جام جهانى بود که پیشنهاد تمدید 
قرارداد طارمى را به او ارائه کرد اما این مهاجم همه چیز 
را به بعد از این رقابتها موکول کــرد. طارمى حتى در 
جریان مسابقات جام جهانى، گفتگویى با خبرنگاران 

پرتغالى داشت.
او در پاسخ به این سئوال که «آیا فکر مى کنى عملکرد 
خوب در این جام جهانى باعث مى شــود به یک تیم 

و لیگ بزرگ تر و معتبرتر منتقل بشــوى؟» این 
احتمال را رد نکرد و گفت: پورتو جزو تیم هاى 
بزرگ دنیا است. آنجا شرایط خیلى خوبى دارم. 
خوشحالم که آنجا هستم. االن فقط به تیم 
ملى فکر مى کنم. با تمام احترام؛ فکر دیگرى 

جز موفقیت تیم ملى ندارم. حاال ببینیم بازى هاى 
جام جهانى به چه شکل رقم مى خورد و چه 

اتفاقى مى افتد.
در هفته هاى اخیر گفته مى شــد 

طارمى مورد توجه باشگاه هایى 
چون منچستریونایتد و آرسنال 

قرار گرفته اســت. بحث 
باشــگاه اینترمیــالن 
ایتالیا هم مطرح شد 
که «خاویــر زانتى» 
مدیــر ورزشــى این 

کرد.باشگاه این خبر را تکذیب 
از سوى دیگر باشگاه پورتو هم از تالش 
براى حفــظ طارمى و تمدید قــرارداد او 

دست نکشیده است. روزنامه abola در شماره 
امروز خود مدعى شد طارمى پیشنهادى براى 
تمدید قرارداد از ســوى پورتو در دستانش 
دارد و انتظار مــى رود مدیر برنامه او هفته 
آینده براى مذاکره با مســئوالن باشگاه، 

به پورتو برود.
18 مــاه پایانى قــرارداد 
طارمى با باشگاه پرتغالى 
مى تواند تعیین کننده 
و سرنوشــت ســاز 
باشــد. این مهاجم 
در صورتى که به 
پیشــنهاد پورتو 
پاســخ منفــى 
بدهــد، احتماًال 
موانــع کمتــرى 
براى جدایــى از این تیم و 
ترانسفر به باشگاه دیگرى 

خواهد داشت.

ستاره ایرانى در پرتغال ماندنى مى شود؟

مصاحبه  چند روز گذشته رئیس فدراسیون نشان از تحرکات 
تازه زیر پوست تیم ملى دارد. در این گفت وگو خبرنگار صدا 
و ســیما از مهدى تاج درباره مربى آینده تیم ملى ســوال 
مى کند و نام هایى مثل فرهاد مجیدى و برانکو ایوانکوویچ 
را به میان مى  آورد. این مسئله از آنجا اهمیت دارد که براى 
اولین بعد از مدت ها دو نام جدید براى تیم ملى مطرح شده 
که فراتر از صحبت هاى پیشین است و در نهایت تنها روى 

یک اسم مانور داده مى شد. 
فرهاد مجیدى در حال حاضر تنها سرمربى لژیونر ایران در 
یک سطح حرفه اى محسوب مى شود که هدایت اتحاد کلبا 

را بر عهده دارد. موقعیتى که پس از قهرمانى فصل گذشته 
با استقالل از امارات به او پیشنهاد شد و مجیدى بى درنگ 

آن را پذیرفت. 
فرهاد  مجیدى که یکى از مربیان جوان ایران محســوب 
مى شود در دو سال گذشته همه  پیش داورى ها نسبت به 
خود را تغییر داده است. او که قبال دو سه مرتبه اى به عنوان 
جانشین سرمربى در اســتقالل و هم چنین مربیگرى در 
تیم امید را در کارنامــه دارد، در دوره جدید مربیگرى خود 
با بســتن تیمى خوب و البته ارائه تاکتیکى دفاعى و حاکم 
کردن نظم و انضباط در باشگاه با حمایت مدیرعامل، راه 
تیم را به ســوى قهرمانى هموار کرد. اتفاقى که استقالل 
سال هاى طوالنى از آن دور بود تا جایى که به نظر مى رسید 
به جز امیر قلعه نویى کســى نمى تواند آبى هــا را به مقام 

قهرمانى لیگ برساند. 

با این وصف مجیدى که حاال در نقطــه ى اوج حرفه اى 
خود قرار دارد، با این قهرمانى پیشــنهاد مالى مناسبى از 
امارات دریافت کرد و راهى کشــورى شد که مربیان خود 
را خیلــى زود اخراج مى کنند. اما مجیــدى در امارات هم 
نتایج مناسبى کسب کرده و تیمش شــرایط نسبتا خوبى 
در میانه جدول دارد. از این رو در زمانى که بحث برکنارى 
دراگان اسکوچیچ مطرح بود، زمزمه هایى درباره چهره هاى 
مختلفى که مى توانند هدایت تیم ملى را در دســت داشته 
باشــند به میان مى آمد و در این بین بــراى اولین بار نام 

مجیدى مطرح مى شد.
او به همــراه مربیانى مثــل امیر قلعه نویــى، یحیى گل 
محمدى، على دایى، جواد نکونام و افشین قطبى مربیانى 
هستند که با سوابق مناسب که هر یک طرفداران خاص 
خود را براى حضور در این پســت دارند. مربیان شاخصى 

که حضورشــان در لیگ برتر هم همواره جالب توجه بوده 
است. البته به جز این جمع نام نفراتى دیگرى نیز به عنوان 
مربیانى که در فوتبال ایران رو به رشد و پیشرفت هستند 

دیده مى شد .
حاال که فدراسیون فوتبال در شــرایط خاصى قرار گرفته 
و در پى بررســى جدایى قطعى کارلوس کى روش است، 
حسن مطرح شــدن نام هایى مثل مجیدى این است که 
اعتماد مردم به ســرمایه هاى داخلى محک مى خورد. در 
حال حاضر با توجه به نتایج ایران در جام جهانى، بسیارى 
بر این باورند که تیم ملى با کادر فنى داخلى مى توانســت 
نتایج به مراتب بهترى نسبت به کادر فعلى بگیرد؛ چراکه 
شــناخت این نفرات از فوتبال ایران بیش از سرمربى تیم 
ملى در دوره گذشته بود که دوباره روى همان صندلى مورد 

عالقه اش نشست.

تحرکات تازه زیر پوست 
تیم ملى ایران

مرضیه غفاریان
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مهاجم تیم ملى فوتبال فرانســه به عنوان بهترین گلزن 
رقابت هاى جام جهانى 2022 قطر معرفى شــد. امباپه که 
در فینال نیز 3 گل به ثمر رســاند و هت تریک کرد، در این 
رقابت ها 8 گل وارد دروازه حریفان کرد. پس از امباپه، لیونل 
مسى که او هم در فینال 2 بار گلزنى کرد؛ با 7 گل در رده دوم 
جدول بهترین گلزنان ایستاد و جولیان آلوارز، مهاجم جوان 
آرژانتینى ها به همراه اولیویه ژیرو، هم تیمى امباپه هر کدام 

با 4 گل در رده بعدى قرار گرفتند.

امباپه، مسى را پشت سر 
گذاشت

گلر جهانى امیلیانو مارتینز، دیدار فینالجام در پایان
تیم ملى آرژانتینجازه دســتکش طالیى را از
کرد. مارتینز در جــام جهانى2018 به 8آنخود
عنوان تماشاگر و هوادار تیم ملى فوتبال آرژانتین به
روسیه رفته بود و تیم ملى آرژانتین را همراه با برادرش
روى سکوها تشــویق مى کرد اما جادوى فوتبال در

درون دروازه آرژانتین2جام جهانى2022 او را 
شــد همــراه باقرار داد و موفق 
ملى  ،تیــم  ش ر کشــو

تاریخ ســازى
کند.

ب

با اینفانتینو صحبت عصبانى بودم. رفتم 
عذرخواهى کردم. ما بعــد از حرفم
و براى او احترامم دوست هستیم 
بنابرایــن هیچ  قائل هســتم، 

 نیفتاد.

دلیل اخطار به باشــگاه اســتقالل براى پرداخت 
مطالبات بازیکن برزیلى این تیم مشخص شد.

روز یکشنبه خبرى مبنى بر فرصت 10 روزه وکیل 
رافائل سیلوا، مدافع برزیلى استقالل به این باشگاه 
براى پرداخت مطالبات این بازیکن منتشــر شد و 
این در حالى است که باشــگاه استقالل به تازگى 
بخشى از مطالبات بازیکنان خارجى خود را پرداخت 

کرده است.
بر اساس پیگیرى ها مشخص شد، دلیل ارسال این 
اخطار مطالبات بازیکن برزیلــى در زمان مدیریت 
قبلى است و به همین خاطر نامه مذکورخطاب به 

مصطفى آجورلو نوشته شده است!
در واقع سیلوا در زمان مدیریت قبلى مطالبات خودش 
را به حدى که مقرر شده بود دریافت نکرد. اگر این 
اتفاق افتاده بود، با حســاب پرداختى فعلى باشگاه، 

مشکلى وجود نداشت که اخطارى به باشگاه ارسال 
شــود. با اینحال در زمان مدیریت جدید و پس از 
حضور على فتح ا... زاده، مدافع برزیلى حدود 60 هزار 
دالر دریافتى داشته است. ضمن اینکه قرار است در 
این هفته نیز به سیلوا و کوین یامگا پولى پرداخت 
شود تا دریافتى شان به حد بازیکنان ایرانى (حدود 40 
درصد)  برسد. البته به دلیل نوسان بازار ارز، تبدیل 
پول به دالر براى این دو بازیکن ممکن است پروسه 

طوالنى ترى داشته باشد.
به این ترتیــب تاخیر در پرداخت حقوق ســیلوا در 
زمان مدیریت قبلى باعث شــده تا وکیل او نامه اى 
را به باشگاه استقالل ارسال کند. با اینحال باشگاه 
استقالل در تالش است تا عالوه بر پرداختى جدید، 
قسمتى یا تمام مطالبات دو بازیکن خارجى را که از 

زمان مدیریت آجورلو باقى مانده را نیز تسویه کند.

شوك ستاره برزیلى به استقالل 

رتر منتقل بشــوى؟» این 
تیم هاى فت: پورتوجزو
شرایط خیلى خوبى دارم.

ستم. االن فقط به تیم 
مام احترام؛ فکر دیگرى 
دارم. حاال ببینیم بازى هاى

ل رقم مى خورد و چه 

ته مى شــد 
شگاه هایى
 آرسنال

حث 
ن
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تالش پورتو هم از
و تمدید قــرارداد او 

a دستنکشیده است. روزنامهa

امروزخودمدعى شد طارمىپ
تمدید قرارداد از ســوى پو
دارد و انتظار مــى رود مدی
آینده براى مذاکره با مســ

به پورتو برود.
18 مــاه پا
طارمى با
مى توا
و سرن
باشـ
در
پی
پ
ب
مو
براى جدایـ
ترانسفربه
خواهد د

ســکانس آخر جــام جهانــى 2022 براى 
«دوناتلــو» خیلــى دراماتیک تمام شــد. 
«نینجاى» معروف تیم ملى فرانسه در جمع 
«خروس ها» همه کارى کرد تا دو شب پیش 
از آنکه شمع تولد 24 سالگى اش را فوت کند 
بهترین هدیه عمرش را از قطر به بزرگ ترین 
کشور اروپاى غربى سوغات ببرد اما «گاهى 

نمى شود که نمى شود که نمى شود».
«کیلیان امباپه» در بازى فینال بیست و دومین 
دوره جام جهانى براى تصاحب جام قهرمانى 
هرکارى مى توانست کرد، پنالتى گرفت، گل 
زد، هم در گلزنى و هــم در گل کردن پنالتى 
ها هت تریک کرد، در تعداد گل هاى زده در 
فینال رکوردزنى کرد، آقاى گل جام شد؛ اما 

«َگه با دو صد مقدمه ناجور مى شود»... 
او در نهایــت موفق نشــد به خواســته اش 
کــه دفــاع از عنــوان قهرمانى فرانســه و 
کسب ســومین ســتاره براى خروس ها بود 
برسد. ســتاره 23 ســاله PSG با درخشش

 فوق العاده اش برابر ســتاره آرژانتینى و هم 
تیمى 35 ساله اش در پارى سن ژرمن را هم 

شگفت زده کرد اما آنچه براى امباپه اهمیت 
داشــت هیچیک از اینها نبــود. او در آخرین
 ثانیه ها در بوسه زدن بر جام طالیى از «لیونل 
مسى» عقب افتاد و این آن چیزى بود که تلخ 
ترین پالن را در آخرین روزهاى 23 سالگى 
امباپه براى او به تصویر کشــید. صحنه غم 
انگیزى که حتى شیرینى کسب کفش طال 
هم نتوانســت ذره اى از زهــر آن را در نظر 

باارزش ترین بازیکن جهان بکاهد. 
کیلیــان امباپــه حــق هــم دارد اینقــدر 
ناراحت باشــد. او کوچک ترین نقشــى در 
دراماتیک ترین سکانس فوتبالى که جلوى 
چشمان بهت زده اش در سال 2022 اجرا شد 
نداشت. در واقع این مهاجم فرانسوى یک تنه 
همه کارى کرد تا این پالن را شاد کند اما در 
آخرین ثانیه ها و زمانى کــه هیچ کارى از او 
برنمى آمد، بازى را به رقیــب آرژانتینى اش 

واگذار کرد.
امباپه، مرد تنهاى فرانسوى ها در شب فینال 
بود. اگر بازى آرژانتین- فرانسه را در ایستگاه 
آخر جام جهانى قطــر دیده باشــید حتمًا با 
تماشــاى جنگ یک تنه او براى برگشتن به 

جام در اکثر دقایق بــازى پى به این موضوع 
برده ایــد؛ در غیر این صورت، مــى توانید با 
مشــاهده تصاویرى که از پایان بزرگ ترین 
گردهمایى دنیاى فوتبــال به جهان مخابره 
شده و روى خروجى خبرگزارى هاى ورزشى 
و غیرورزشــى قرار گرفته  به وضوح تنهایى 
کیلیان امباپه را لمس کنیــد. آقاى گل جام 
جهانى 2022 در حالى کــه کفش طال را در 
دســتانش گرفته، با چهره اى درهم که غم 
از آن مــى بارد از کنار جامى که در واپســین 
لحظات، حسرت به دست آوردن آن به دلش 
ماند رد مى شــود. بدتر از همه وقتى اســت 
که این مهاجم جــوان خروس هــا در کنار

 بهترین هــاى این تورنمنت مى ایســتد تا 
عکسى به یادگار بگیرند. یک مرد فرانسوى 
مغموم که بهترین گلزن این رقابت ها شــده 
در کنار 3 آرژانتینى خنــدان که هم فاتح جام 
قهرمانى این دوره شده اند و هم جوایز برترین 
ها را در قطر درو کرده اند. خنده در این لحظات 
با لب هاى «دوناتلو» غریبه اســت. نینجاى 
تنهایى که دلش مى خواهد شــاد باشــد اما 

نمى تواند. 

اما این مهاجم فرانســوى ها، امروز همزمان 
با فوت کردن شمع 24 سالگى اش باید جام 
2022 را هم به فراموشى بسپارد و به زندگى 

برگردد. این ستاره جوان هنوز براى درخشیدن 
و نشاندن سومین ستاره روى پیراهن تیم ملى 
کشورش زمان زیادى دارد. امباپه باید براى 

تحقق این رؤیا از همین امروز شروع کند پیش 
از آنکه برایش زمزمه کنند «گــاهـى چه زود 

فرصتمان دیر مى شود»...

براى کیلیان امباپه

 نینجاى تنهاى «خروس ها»



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

ــاى) آن را در  ــه ه ــد (پای ــه خداون ــت ک ــتوارى اس ــاى اس ــتون ه ــالم س اس
دل حــق برقــرار و اســاس و پایــه آن را ثابــت کــرد، اســالم چشــمه ســارى 
اســت کــه آب آن در فــوران، چراغــى اســت کــه شــعله هــاى آن فــروزان و 
نشــانه همیشــه اســتوارى اســت کــه رونــدگان راه حــق بــا آن هدایــت شــوند؛ 
ــده و  ــدگان راه خــدا نصــب گردی ــى پوین ــراى راهنمای پرچمــى اســت کــه ب
آبشــخورى اســت کــه واردشــوندگان آن ســیراب مــى شــوند. خداونــد نهایــت 
خشــنودى خــود را در اســالم قــرار داده و بــزرگ تریــن ســتون هــاى دینــش 

و بلندتریــن قلــه اطاعــت او در اســالم جــاى گرفتــه اســت.
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شــرکت تعاونــى مســکن کارکنــان پاالیشــگاه  نصف جهان

نفت اصفهان بــا بهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              گیرى از یــک مدیرعامل برون ســازمانى و 
اعضایــى فعــال در هیأت مدیــره، از ســال 93 تاکنــون موفق 
به ســاخت و یا در حال ســاخت بــودن 955 واحد مســکونى در 
شاهین شــهر و اصفهان بــراى کارکنــان پرتالش پاالیشــگاه 
نفت اصفهان شــده و مى باشــد. روزنامه  «نصف جهــان» به طور 
اختصاصى به ایــن بهانه با مدیرعامل شــرکت تعاونى مســکن 
کارکنان پاالیشــگاه نفــت اصفهــان دکتر وحیدرضا مشــکوه

 روحانى گفتگویى انجام داده است که مشروح آن را در زیر مى خوانید: 
شرکت تعاونى مسکن کارکنان پاالیشگاه نفت 

اصفهان در چه سالى تأسیس شد؟ 
شرکت تعاونى مسکن کارکنان پاالیشــگاه نفت اصفهان با هدف 
خانه دار نمودن کارکنان خود در سال 1362 نسبت به تأسیس شرکت 
تعاونى مســکن اقدام نمود. ولى باتوجه به اینکه پروژه فعالى براى 
ساخت نداشت، نسبت به خرید و فروش زمین اقدام کرد. این درحالى 

است که از سال 90 هم سه پروژه تعریف شده است.
سئوال اینجاست که از ســال 93 کار چگونه 

ادامه یافت؟ 
از ســال 1393 و با تغییر اعضاى هیأت مدیــره و بهره گیرى از یک 
مدیرعامل برون ســازمانى براى شــرکت تعاونى مسکن کارکنان 
پاالیشــگاه نفت اصفهان فعالیت این شــرکت با انتخاب اعضاى 
هیأت مدیره که تحصیالت آنان مرتبط در تصمیم گیرى ها بوده است 

کار با سرعت بیشتر ادامه یافت و اقدامات اثربخشى انجام شد. 
امروز اعضاى هیأت مدیره شــرکت تعاونى 
مسکن کارکنان پاالیشگاه نفت اصفهان چند 

نفر و با چه مدارکى هستند؟ 
اعضاى هیأت مدیره شرکت تعاونى مسکن کارکنان پاالیشگاه نفت 

اصفهان را آقایان: 
-على داودى داراى مدرك تحصیلى کارشناسى ارشد برق قدرت و 
داراى پروانه اشتغال به کار مهندسى پایه2 در رشته برق از وزارت راه 

و شهرسازى 
ـ محمدرضا زائرى داراى مدرك تحصیلى کارشناسى ارشد متالورژى 

ـ خیام صفرى داراى مدرك تحصیلى کارشناس ارشد مکانیک
ـ محمــد رحمتــى نیــک داراى مــدرك تحصیلى کارشناســى 

صنایع( بازرس )
روحانى داراى مدرك تحصیلى دکتراى  ـ همچنین وحیدرضا مشکوه
عمران گرایش سازه داراى پروانه اشتغال به کار مهندسى پایه یک در 
رشته عمران از وزارت راه و شهرسازى به عنوان مدیرعامل شرکت 
تعاونى مسکن کارکنان پاالیشگاه نفت اصفهان تشکیل مى دهند که 
همگى با بهره گیرى از نقطه نظرات خود براى پیشبرد فعالیت ها گام 
برداشته که به نظر مى رسد کارنامه موفقى تاکنون از خود به جا گذاشته 
باشیم که دلیل این مدعا، ســاخت و در حال ساخت بودن 955 واحد 

مسکونى براى کارکنان شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان مى باشد. 
در خصوص ســاخت و در حال ساخت بودن 
955 واحد مسکونى از سوى شرکت تعاونى 
مسکن کارکنان پاالیشگاه نفت اصفهان، بیشتر 

توضیح دهید. 
از سال 93 و با سرعت زیاد ما اقدام به ساخت واحدهاى مسکونى براى 
کارکنان پاالیشگاه نفت اصفهان در شاهین شهر و اصفهان نمودیم 

که از آن جمله باید به: 
پروژه 126 واحدى مسکن مهر «ارگ نفت یک» 

پروژه 148 واحدى خانه کارگر « ارگ نفت دو» 
پروژه 184 واحدى کاوه اصفهان «ارگ نفت سه» 

پروژه 68 واحدى شهید کشورى در بیست طبقه «ارگ نفت چهار» 
پروژه 50 واحدى خانه کارگر «ارگ نفت پنج» 

پروژه 25 واحدى خانه کارگر «ارگ نفت شش» 
پروژه 25 واحدى خانه کارگر «ارگ نفت هفت» 

پروژه 64 واحدى حافظ شاهین شهر «ارگ نفت هشت» 
پروژه 48 واحدى شهید کشورى در نوزده طبقه «ارگ نفت نه» 

پروژه 72 واحدى بهارستان 1 «ارگ نفت یازده» 
پروژه 72 واحدى بهارستان 2 «ارگ نفت دوازده» 

پروژه 42 واحدى گرگاب 1 «ارگ نفت سیزده» 
و پروژه 27 واحدى گرگاب 2 «ارگ نفت چهارده» اشاره کرد. 

این فعالیت ها براساس چه اقداماتى و چگونه 
صورت پذیرفت؟ 

اقدام به ساخت 955 واحد مسکونى از سوى شرکت تعاونى مسکن 
کارکنان پاالیشــگاه نفت اصفهان اینگونه بود که در سال 95 با نظر 
هیأت مدیره خط مشى و برنامه پنج ساله اى تنظیم گردید و از سال 95 
تا 1400، اقدامات مورد نظر در دستور کار قرار گرفته و به خوبى به اجرا 

درآمد و به نتیجه رسید. 
این تالش هاى پرثمر، براى شــرکت تعاونى 
مسکن کارکنان پاالیشگاه نفت، رهاوردى هم 

به ارمغان داشت؟ 

هر چند که ما براى مردم کار مى کنیم و رضایت آنان برایمان بسیار 
مهم است، اما با همه این اوصاف، با موفقیت در اجراى برنامه پنج ساله 
1400ـ1395، توانستیم از ســوى اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
شهرستان شاهین شهر و میمه، به عنوان تعاونى برتر انتخاب شویم. 
همچنین به عنوان تعاونى برتر بین تعاونى هاى مسکن استان اصفهان 

انتخاب و تقدیرنامه دریافت کردیم. 
برنامه تعاونى مسکن کارکنان پاالیشگاه نفت 
اصفهان در ادامه راه و از سال 1401 به بعد چه 

خواهد بود؟ 
در پایان ســال 1400، هیأت مدیره خط مشــى جدیــدى تعیین و 
برنامه هاى پنج سال آینده را مشــخص و ابالغ نموده است و در این 
گام به منظور شفافیت در مراحل اجرا، ارزیابى ریسک هاى فرآیندى 
و جارى سازى مدیریت مبتنى بر ریسک، برآن شدیم گواهینامه ایزو 
(مدیریت کیفیت) را از یکى از معتبرترین شرکت هاى ممیزى کننده 
اخذ نماییم و در حال حاضر کلیه اقدامات تعاونى در قالب فرآیندهاى 
تعریف شده از جمله: فرآیند خرید و فروش، انبار و... صورت مى پذیرد. 
امتیاز شرکت تعاونى مسکن کارکنان پاالیشگاه 

نفت اصفهان چیست؟ 
یکى از نقاط قدرت و افتخارات و امتیاز شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
پاالیشگاه نفت اصفهان، عمل به تعهدات اجرایى این شرکت بوده، 
به گونه اى که پروژه هاى ما در زمانى کوتاه تر از زمان اعالم شــده و 
منعقدشده در قرارداد، با قیمت تمام شده و بدون سود و بسیار مناسب 

تحویل اعضاى محترم شده است. 
آیا واحدهاى ساخته شده شرکت تعاونى مسکن 
پاالیشگاه اصفهان فقط در اختیار کارکنان قرار 

مى گیرد؟ 
این منازل براساس شرایط مندرج در اساسنامه، به کارکنان پاالیشگاه 

نفت اصفهان و تعاونى هاى برادر قرار گرفته و تعلق مى گیرد. 
در خصوص متراژ واحدها و انتخاب واحدها از 

سوى کارکنان، توضیح دهید. 
واحدهاى ساخته شده شرکت تعاونى مســکن کارکنان پاالیشگاه 

نفت اصفهان بین 90 تا 190 متر بوده و براساس متراژ مورد تقاضاى 
اعضاء ساخته شد و انتخاب واحد نیز براساس امتیازبندى طبق نرم افزار 
شمارش (مورد تأیید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى) انجام گرفته، 
به نحوى که به ازاى هر یکصد هزار تومان در یک روز یک امتیاز براى 
عضو محاسبه گردیده و هر عضو صرفاً مى تواند مطابق جدول اعالمى 

از سوى تعاونى واریزى داشته باشد. 
نحوه  محاسبه قیمت هر واحد چگونه است؟ 

هر پروژه آماده شده قبل از تحویل، از سوى کارشناسان نقشه بردارى 
اداره ثبت بازدید و نقشه هاى ثبتى جهت مشخص شدن متراژ مفید هر 
واحد مشخص شده، سپس کارشناس رسمى دادگسترى براى هر واحد 
به نسبت طبقه و موقعیت قرارگیرى آن، ضریب مرغوبیت تعیین و در 
نهایت کل هزینه هاى اجرایى ثبت شده بر متراژ مفید نهایى واحدها 
تقسیم و بهاى هر مترمربع واحد تعیین مى شود. همچنین براى هر 
عضو مبلغ هر مترمربع در متراژ مفید و ضریب مرغوبیت تعلق گرفته، 
ضرب شده و دریافت خواهد شد. این درحالى است که در زمان تسویه 
حساب و تحویل قطعى واحد، شناســنامه مالى هر واحد طى نامه اى 

براى هر عضو ارسال مى گردد. 
واحدهاى ساخته شــده، داراى چه امکاناتى 

هستند؟ 
تمامى واحدهاى تحویلى شرکت  تعاونى مسکن کارکنان پاالیشگاه 
نفت اصفهان به صورت شرکتى تحویل اعضاء شده و در صورتى که 
اعضاى هر پروژه متقاضى اجراى دکوراســیون و... از سوى تعاونى 
باشند این اقدام با استانداردهاى مطلوب و البته دریافت قیمت مناسب 

صورت مى گیرد. 
نحوه پرداخت هزینه مسکن براى هر عضو به 
شرکت تعاونى مســکن کارکنان چگونه بوده 

است؟ 
دریافت هزینه ساخت براى هر عضو، از زمان خرید زمین تا تحویل 
واحد مسکونى به صورت اقساط بوده و این قیمت متناسب با هر پروژه 

به صورت جداگانه براساس جدول مالى و به تعاونى پرداخت مى شود 
و اگر عضوى نتواند در موعد مقرر اقساط خود را بپردازد دو اخطار هر 
کدام به فاصله پانزده روز براى وى ارسال و در صورت عدم مراجعه و 
عدم پرداخت، با اخطار سوم که همه این اخطارها هم به صورت پیشتاز 
از سوى شرکت پست به آدرس اعالم شده در برگه قرارداد مى باشد 
به مرکز داورى معرفى و تصمیم گیرى و رأى صادر و توســط اجراى 
احکام به اجرا گذاشته شــده تا بدینگونه حقى از دیگر اعضاء ضایع

 نگردد. 
اعضاء حق فروش و یا واگذارى واحدها را دارند؟ 
هر یک از اعضاء مى تواند اگــر بخواهد فرداى روزى که ثبت نام مى 
کند امتیاز واحد خود را به دیگرى واگذار و یا بفروشد و هیچ منعى براى 

فروش امتیاز/ واحد خود ندارد. 
مسائل و مشکالت خود را بیان کنید. 

یکى از مشــکالت تعاونى ها، عدم ثبات قیمت ها بوده و انتظار است 
زمین مجانى در اختیار تعاونى مســکن قرار داده شــود و بتوانند از 
تسهیالت کم بهره، اســتفاده کنند، نه اینکه تســهیالت، بیشتر به 

انبوه سازان اختصاص یابد. 
همچنین تسهیل در امور اخذ پروانه و پایان کار و تفکیک واحدهاى 
تعاونى مسکن براى این امور از دیگران باید از سوى مسئوالن ذیربط 

مدنظر قرار گرفته، تا کار تعاونى ها با ُکندى همراه نشود. 
از دیگر ســو شــهردارى ها باید تمهیدات خاصى را در نظر گرفته تا 

بازرسى از واحدهاى مسکن در تعاونى ها، سریع تر انجام شود. 
و سخن آخر...

من و همــه همکارانــم در شــرکت تعاونــى مســکن کارکنان 
پاالیشــگاه نفت اصفهان امید داریم اعضایى که در این واحدهاى 
مسکونى ســاکن مى شــوند باتوجه به اینکه این واحدها براساس 
استانداردهاى ســازمان نظام مهندســى و وزارت راه و شهرسازى 
و... ســاخته شــده زندگى با آرامش و نشــاط و امیدوارى را سپرى

 نمایند. 

ساسان اکبرزاده
تعاونى مسکن پاالیشگاه نفت اصفهان در دوره جدید 
تحول خوبى ایجاد کــرده و در پروژه هــاى خود در 
شاهین شهر، کاوه و شهید کشورى با نظم در امور مالى 
و حقوقى مورد تأیید اتحادیه و اعضاى خود مى باشد. 
در حقیقت مهمترین اصل موفقیت شــرکت تعاونى 
مسکن پاالیشگاه نفت اصفهان در انجام پروژه ها را 
باید تعامل با اعضاء و ارتباطات خوب با دستگاه هاى 

ذیربط دانست. 
مدیرعامل اتحادیه شرکت هاى تعاونى مسکن استان 
اصفهان در گفتگوى اختصاصى خود با «نصف جهان» 
این مطلب را اعالم کرد و افزود: از ســال 93 که کار 
خود را در اتحادیه آغاز کردم شــرکت تعاونى مسکن 
پاالیشگاه نفت اصفهان مشکالت بسیارى داشت و 
اعضاى وقت، هیأت مدیره را قبول نداشته و این شرکت 

تعاونى تعطیل شــده بود که این امر موجب تعطیلى 
پروژه ها در شاهین شهر شد. 

مهدى نریمانى گفت: با آمدن تیــم جدید به عنوان 
شــرکت تعاونى مسکن پاالیشــگاه نفت اصفهان، 
تحول جدیدى ایجاد شــد و با برقرارى نظم در امور 
حقوقى و مالى و تعامل با اعضاء و دستگاه هاى مربوطه، 
این تعاونى مســکن در پروژه هــاى مختلف خود در 
شاهین شهر، کاوه و شهید کشورى بسیار موفق عمل 
کرده است و توانسته از گردنه سخت گذشته، عبور کند. 
وى خاطرنشان کرد: شرکت تعاونى مسکن پاالیشگاه 
نفت اصفهان به پیش بینى هاى خود مبنى بر تحویل 
مسکن و زمانبندى در موعد مقرر زبانزد بوده و همین 
امر موجب اعتماد بیشــتر اعضاء به این تعاونى شده 

است. 
مدیرعامل اتحادیه شرکت هاى تعاونى مسکن استان 

اصفهان با بیان اینکه در یک تعاونى مسکن، اعضاء 
براى تأمین مسکن، تمام سرمایه هاى خود را هزینه 
مى کنند تا داراى مســکن شــوند از مدیران عامل و 
اعضاى شرکت هاى تعاونى مسکن در استان اصفهان 

خواست تا با تالش، یاریگر آنان باشند. 
نریمانى همچنین به مدیران ارشــد پاالیشگاه نفت 
اصفهان و دیگر دستگاه ها توصیه کرد براى خانه  دار 
شــدن اعضاى تعاونى هاى خود، تسهیالت بانکى، 
ماشین آالت و حتى زمین مجانى در اختیار تعاونى هاى 
مسکن شرکت مربوطه قرار دهند تا بدینسان قیمت 
تمام شده مســکن براى اعضاء کاهش یابد که البته 
قدرت چانه زنى با مسئوالن باالدست براى دستیابى به 
این امکانات تا حد زیادى براى پاالیشگاه نفت اصفهان 

مى تواند فراهم باشد. 
وى خاطرنشان کرد: شرکت تعاونى مسکن پاالیشگاه 
نفت اصفهان در چند سال اخیر بیش از هشتصد مسکن 
براى اعضاى خود ساخته که همه  این واحدها براساس 

استانداردهاى الزم بنا شده است. 
مدیرعامل اتحادیه شرکت هاى تعاونى مسکن استان 
اصفهان با تشریح اهداف تشکیل این اتحادیه گفت: 
هماهنگى بیــن تعاونى ها و دســتگاه هاى ذیربط و 
بررسى مشکالت، گفتگو با بانک ها براى تأمین منابع 
مالى و تسهیالت، ایجاد تفاهم با تولیدکنندگان مصالح 
ساختمانى براى تعاونى ها، رســیدگى و داورى بین 
اعضاى تعاونى در صورت بروز مشــکالت از اهداف 
اصلى تشکیل این اتحادیه است. این در حالى است که 
رأى اتحادیه در دادگسترى قابل اجرا بوده که این خود 
امتیاز بسیار مهمى براى اتحادیه و اتاق تعاون به شمار 
مى رود. ضمن اینکه ما در 9 سال اخیر، سه هزار پرونده 

را رسیدگى کردیم. 

نریمانى گفت: ما در ســطح اســتان اصفهان غیر از 
تعاونى هاى مسکن مهر، 163 تعاونى مسکن داریم 
که به ثبت رسیده اند، منتهى امروز حدود 61 تعاونى 
در سطح استان اصفهان فعال بوده و داراى عضو است 
که از آن جمله باید به تعاونى هاى مســکن ادارات و 
سازمان هاى بزرگى چون: پاالیشگاه نفت اصفهان، 
ذوب آهن اصفهان، فوالدمبارکه، شــهردارى، جهاد 
کشــاورزى، آموزش و پرورش، فرهنگیان و... اشاره 

کرد. 
وى بزرگ ترین مشکل اتحادیه شرکت هاى تعاونى 
مسکن را تورم لجام گســیخته دانست و گفت: امروز 
تعاونى هاى مسکن، مصرف کننده واقعى که اعضاء 
هستند را داشته درحالى که با مصالح  گران نمى توان 
براى اعضاى تعاونى هاى مسکن، مسکن ارزان قیمت 

ساخت. 
مدیرعامل اتحادیه شرکت هاى تعاونى مسکن استان 
اصفهان ادامه داد: امروز دیگر تعاونى هاى مصرف و 
تعاونى هاى اعتبارى قرض الحسنه چندان جذابیتى 
براى اعضــاء ندارند هرچند که براى یک ســازمان 

ضرورت دارد اما تعاونى مسکن، آورده زیادى را براى 
اعضاء مى طلبد و باید تمام آنچه دارنــد را آورده و در 
فرآیندى طوالنى قرار دهند. بنابراین باید دقت بیشترى 
براى تعیین مدیرعامل و اعضاى آن باشد چون مسائل 
مالى در این راستا، وسوسه انگیز به نظر مى رسد و حتى 
ما تعاونى هایى داشتیم که مدیرعامل و اعضاى آن در 

اثر سوءاستفاده و تخلف به زندان رفتند. 
نریمانى در پاسخ به این سئوال که اتحادیه در این میان 
که اعضاء ضرر مى کنند و پرداختى آنان چگونه باید به 
آنان مسترد گردد گفت: اتحادیه شرکت هاى تعاونى 
مسکن قانونى همانند قانون کار است و در ماده 71 آن 
آمده است: اعضاى هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان، 
مشترکًا مسئول جبران هرگونه زیانى هستند که در 
نتیجه تخلفات آنان به شرکت یا اعضاى آن وارد شود. 
البته در ماده 70، تخلفات تعاونى هاى مسکن بیان شده 
است. ولى واقعیت آن است که ما در استان اصفهان 
تعاونى متخلف بســیار کم داشــته و حتى به اندازه 

انگشتان یک دست نمى رسد. 
نریمانى معتقد است تعاونى ها، مشارکت واقعى مردم 

در توسعه و ساخت و ساز کشور هستند و مى گوید: کار 
بزرگى است که با آورده جزیى مردم، پروژه هاى بزرگ 
اجرا و با ایجاد اشتغال، مشکل مسکن مردم برطرف و 

شهر هم زیبا مى شود. 
وى با بیان اینکه ما در انجــام پروژه  ها در تعاونى ها، 
از پیمانکاران بخش خصوصى شناخته شده و خوب 
بهره گیرى مى کنیم افزود: فعال کردن کمی ســیون 
مسکن استان، یکى از اقدامات بسیار خوب اتحادیه 
و اتاق تعاون بوده و جلســات بســیار مفیدى در این 
راستا با معاونت شهرسازى، مسئوالن آب و فاضالب، 
مسئوالن ثبت اسناد، سازمان نظام مهندسى ساختمان 
و مدیران ارشد بانک ها داشته ایم و این جلسات همواره 
براى تعاونى هاى مسکن استان اصفهان، راهگشا بوده 
است و توانســته چالش ها را برطرف سازد که به نظر 

مى رسد باید ادامه یابد. 
همچنین ما بــراى مدیران تعاونى هــا، کارگاه هاى 
آموزشى داشته و کلیه مسائل حقوقى، ارزش افزوده، 
مالیات و... مطرح و آنان نیز ضمن آشنایى، از تجربیات 

یکدیگر استفاده کردند.

مدیرعامل اتحادیه شرکت هاى تعاونى مسکن استان اصفهان: 

تعاونى مسکن پاالیشگاه نفت اصفهان بسیار موفق عمل کرده است

مدیرعامل شرکت تعاونى مسکن کارکنان پاالیشگاه نفت اصفهان:

افتخار شرکت تعاونى مسکن کارکنان پاالیشگاه نفت اصفهان، عمل به تعهدات است


