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۳

لیمو هم
 چند نرخی شد!

نادیده ها بر نقِش جان
۳

۳

در وصف صف

مهاجرت پرستاران یعنی 
شلیک به نظام سالمت

۲

       

خیار تلخ؛ یک میوه 
شگفت انگیز!

الگو سازى اصفهان براى جامعه جهانى
۶

آب به طور محدود 
در زاینده رود 
جاری می شود

 همزمان با اعالم افزایش حجم آب پشت سد زاینده رود 
در پى بارش هاى اخیر، مسئوالن استان اصفهان از باز 
شدن محدود آب به روى رودخانه زاینده رود به منظور 

انجام کشت پاییزه دوم خبر داده اند.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان در 
این باره گفت: خروجى سد زاینده رود براى بهره بردارى 
کشاورزان افزایش مى یابد. مهران زینلیان با اشاره 
به بارش هاى خــوب روزها و هفته هاى 
گذشته در استان، اظهار کرد: با توجه 
به پیش بینى هواشناسى مبنى بر 
ورود سامانه هاى بارشى جدید به 

استان در روزهاى آینده، با پیگیرى ...

۳

مرکز جامع توانمندسازى استان اصفهان با حضور قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افتتاح شد

جاللی: جاللی: 
دیگر من را نمی خواهند!دیگر من را نمی خواهند!

مجید جاللى بعد از نزدیک به 40 سال فعالیت در عرصه 
مربیگرى آرام آرام به مرز بازنشســتگى در این حرفه 
رسیده است. او یکى از اعضاى کمیته فنى فدراسیون 

فوتبال بود ...

۷

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید

روز سخت
 تارتار

ذوب آهن – ملوان، ذوب آهن – ملوان، 

امروز در فوالدشهرامروز در فوالدشهر

۵

بودجه اندک، محیط زیست را به حاشیه مى برد
۲

۷

ایران بدون اصفهانایران بدون اصفهان
۳ مفهومی ندارد مفهومی ندارد

سرطان گوارش از سرطان ریه جلو زد! سقوط ۸ متری آسانسور مدیران استانجهان نما ۴ ترفند مخفى براى افزایش سرعت ویندوزاستان باور اشتباه مردم از مصرف روغن حیوانىتکنولوژی سالمت

مرتضى یوســف زاده، مدیر امور برق تیران و کرون طى گزارشــى اعالم نمود: همزمان با دهه فجر 
طرح هاى جهادى بهسازى شبکه هاى روستایى در روستاهاى محمدیه، خبرآباد، افجان، ا... آباد و دولت 
آباد با متراژى حدود 10500 متر با هزینه اى معادل 35980 میلیون ریال و طرح هاى تبدیل سیم به کابل 
در روستاهاى خرمنان، عزیزآباد، محمدیه و شهر عسگران با متراژى حدود 73000 متر و مبلغى حدود 

129343 میلیون ریال افتتاح و به بهره بردارى مى رسد.
وى گفت: هدف از انجام طرح هاى فوق بهینه سازى شبکه هاى فرسوده، تامین برق مطمئن، زیبا سازى 

مبلمان شهرى و جلوگیرى از سرقت شبکه هاى سیمى بوده است.
یوسف زاده گفت: از جمله دیگر اقدامات بسیار مطلوب که دراین شهرستان انجام شده ودر دهه فجر 
بهره بردارى ازآن آغاز مى شود، افتتاح 30 نیروگاه خورشیدى کوچک مقیاس براى مددجویان کمیته 

امداد مى باشد. 
مدیر برق تیران و کرون بیان کرد: نصب و راه اندازى پنل هاى خورشــیدى با هدف استفاده از ظرفیت 
شهرستان در استفاده از انرژى هاى نو و تجدید پذیر و توانمندسازى خانواده هاى تحت حمایت کمیته 

امداد انجام شده است.

بهره برداری از طرح های
 امور برق تیران و کرون در ایام ا...دهه مبارک فجر

حهای یازط دا هب به

   دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد اماکن رفاهى دانشجویى خود (شامل: بوفه دانشکده علوم 
تربیتى ،بوفه دانشکده کشاورزى، بوفه دانشکده 15 خرداد)،  را به صورت  مجزا از طریق مزایده عمومى به اشخاص 
حقیقى یا حقوقى واجد شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. متقاضیان در صورت تمایل از تاریخ درج این آگهى 
به مدت 10 روز کارى جهت بازدید از اماکن مورد مزایده و دریافت اسناد مربوطه به اداره دبیرخانه این واحد دانشگاهى 
واقع در اصفهان، خیابان جى شــرقى، ارغوانیه، بلوار دانشــگاه، ساختمان ادارى اندیشــه، طبقه دوم یا به سایت

 www.khuisf.ac.ir مراجعه نمایند.
شرایط مزایده:

1- ارائه ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) به مبلغ 30,000,000 ریال(سى 
میلیون ریال)، براى هر کدام از محل هاى مزایده به صورت جداگانه یا واریز وجه فوق به حساب شماره 0115860566002 
بانک صادرات ایران جهت بوفه علوم تربیتى ،  بوفه دانشکده کشاورزى،  بوفه دانشکده 15 خرداد، به نام دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان).
2- واریز فیش بانکى به مبلغ 000 / 000 / 1 به حساب شماره 0115860566002 بانک صادرات ایران با شناسه پرداخت براى 
هر کدام از محل هاى اجاره به صورت جداگانه به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) بابت خرید اسناد 

مزایده. (ارائه فیش واریزى الزامیست)
3- دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادات مختار است.

4- داشتن جواز کسب الزامى مى باشد.
5- متقاضیان محدودیتى براى شرکت در مزایده یک یا چند مکان ندارند.دانشگاه با توجه به شرایط ذکر شده در شرایط 

واگذارى بوفه ها در انتخاب مستاجر اقدام خواهد نمود.

آگهی مزایده عمومی 

 روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)

۵

مطزمحیط زیسترا به حاشیه مى برد یه به برحارا ست رداشیحیط مىبهتر دشیهطزیس ىبهحترا یس بردحاشحی بهست مىا ه  زی
۲

۸سقوط۸ متریآسانسسرطان ریه جلو زد! استان

 Momordica charantia خیار تلخ با نــام علمــى
که تحت عنوان کدوى تلخ، خربــزه تلخ یا کارال نیز 

شناخته مى  شود...

در اجراى ماده 225 الیحه اصالحى قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شرکت بین المللى پترو تراز 
پرشین در حال تصفیه (سهامى خاص) به شماره ثبت 31770 و شناسه ملى 10260523228 که آگهى 
انحالل آن در صفحه 52 روزنامه رسمى کشور به شماره 22615 مورخ 1401/08/18 درج گردیده است ، 
دعوت به عمل مى آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشــار آگهى نوبت اول با ارائه مدارك 
مثبته ادعاى خود به مدیر تصفیه آقاى منصور رفیعى به شماره ملى 1140509993 به شماره همراه 
09131123674 مستقر در آدرس : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، 
تخت فوالد، خیابان مصلى، کوچه واله اصفهانى [16]، پالك 0، ســاختمان کوثر، طبقه 1، واحد 9، به 

کدپستى 8164956365 مراجعه نمایند.
بدیهى است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعاى احتمالى که خارج از مدت فوق به شرکت 

منعکس گردد مسئولیتى نخواهند داشت.

آگهی دعوت از بستانکاران
 شرکت بین المللی پترو تراز پرشین (سهامی خاص) در حال تصفیه 

شماره ثبت : ۳۱۷۷۰  شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۵۲۳۲۲۸ 

 مدیر تصفیه شرکت بین المللی پترو تراز پرشین (سهامی خاص) در حال تصفیه - آقای منصور رفیعی

نوبت سوم

۲

در زای
جاری
همزمان با اعالم افزایش
در پى بارش هاى اخیر،

شدن محدود آب به روى
انجامکشت پاییزه دوم خ
معاون هماهنگى امور ع
این باره گفت: خروجى س
کشاورزان افزایش
به بارش ه
گذش
پ به
ورو
استان در روزهاى آینده،

۷

معاون وزارت میراث فرهنگی:معاون وزارت میراث فرهنگی:

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن: هافبک تیم فوتبال ذوب آهن: 

بحران خاصی در بحران خاصی در 
ذو ب آهن وجود نداردذو ب آهن وجود ندارد

 
 

ددددددددددوانیدد ددددددددددددوانیدددخ خ

مشابه زلزله ترکیه مشابه زلزله ترکیه 
در اصفهان هم رخ مى دهد؟در اصفهان هم رخ مى دهد؟

سئوالی که این روزها ذهن های زیادی را درگیر کرده است؛سئوالی که این روزها ذهن های زیادی را درگیر کرده است؛

با وجود اینکه متولى اصلى نــرخ گذارى میوه، اتحادیه 
عمده فروشان اصفهان است...
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سرطان گوارش
 از سرطان ریه جلو زد!

هشدار درباره وقوع 
مهلک ترین حادثه تاریخ

خبرخوان
13/5 میلیون نفر تحت 

تاثیر زلزله
  تسنیم | مراد کوروم وزیر شهرســازى 
و محیط زیســت ترکیه اعالم کرد کــه بر اثر 
زلزله هاى این کشــور، 13/5 میلیــون نفر از 
شهروندان ترکیه در جنوب این کشور تحت تاثیر 
قرار گرفته و شب را در خیابان ها سپرى کردند.

گسل تبریز فعال نشده
  تسنیم |رئیس ســازمان زمین شناسى 
آذربایجان شرقى گفت: فعال شدن گسل ترکیه 
نمى تواند موجب فعال شدن گسل هاى منطقه 
آذربایجان در تبریز یعنى گســل شمال تبریز 
شود. فاصله گسل ترکیه و سوریه با گسل هاى 
آذربایجان در تبریز 600 کیلومتر است بنابراین 
فعال شــدن گســل تبریز به این علت ممکن 

نیست و جاى نگرانى براى مردم وجود ندارد.

باید بمیریم یا برویم؟
  روزنامه دنیاى اقتصاد |پزشکى هم 
دیگر صرف نمى کند و بازار ندارد. حاال دکترها یا 
مهاجرت مى کنند یا همین جا، بوتاکس مى کنند 
و فیلر مى زنند و نخ مى کشند و پول درمى آورند. 
این میان ما مى مانیم که چنــد صباح دیگر یا 
باید از درد بمیریم یا برویم در کشــورى زبان 
نفهم، چاقو به تن و بدن مان بزنیم و بیاییم. زار و 
زندگى مان را باید بفروشیم براى یک آپاندیس 
یا آنژیوى قلب. خطر بى پزشــک شــدن بیخ  

گوشمان است.

چه کسانى
 بورسیه مى شوند 

رییس بنیــاد نخبگان اســتان    ایسنا |
البرز گفت: بنا شــده شــرایطى ایجاد شود که 
رتبه هاى 1 تا 100 کنکور در رشــته هاى علوم 
انسانى، علوم پایه، تجربى و ریاضى و فیزیک 
در صورت انتخاب تحصیل در برخى رشته هاى 
مهم و کاربردى از ابتدا تا انتهاى دوران تحصیل 

بتوانند از بورسیه استفاده کنند.

نورهاى عجیب  در آسمان
تصاویرى در رسانه ها منتشر شده که    رکنا |
نشان مى دهد همزمان با زلزله شدید در ترکیه 
نورهاى عجیب آبى رنگى در آسمان مشاهده 
شده که پس از آن زلزله شــدت بیشترى پیدا 
مى کند. جالب اینکــه در زلزله خوى هم چنین 

نورهایى مشاهده شده بود.

امسال شرایط طبیعى 
نیست

  سینماپرس | محمد خزاعــى رییس 
سازمان ســینمایى در پاسخ به ســوالى درباره 
اعالم اسامى داورهاى فیلم هاى ایرانى گفت: 
در زمانى که احســاس کنیم بــه جمع بندى 
رسیده ایم، اسامى شــان اعالم خواهد شد. هر 
سال در یک شرایط نرمال تر جشنواره برگزار 
مى شد و شرایط بهتر بود. امسال شرایط طبیعى 
نیســت و ما با یک سرى دشــمنى ها مواجه 

هستیم.

چند منزل ویران شد؟
  تسنیم | اســتاندار آذربایجــان غربى 
اظهار داشــت: با توجه به تخریــب کامل دو 
هزار و 120 واحد مسکونى در زلزله شهرستان 
خوى، براى هر واحد مبلــغ 60 میلیون تومان 
کمک بالعوض و براى مناطق شــهرى 300 
میلیون تومان و مناطق روستایى 250 میلیون 
تومان تســهیالت قرض الحســنه پرداخت 

مى شود.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکى شــهید بهشتى گفت: 
متاســفانه ســرطان گوارش در ایران از حالت اپیدمى 

عبور کرده است.
على اسالمى نژاد که  فوق تخصص ریه است تصریح 
کرد: تصور این است که سرطان ریه در ایران بیشترین 
آمار را به خود اختصاص داده اســت اما اینگونه نیست. 
دلیل اصلى ابتال به سرطان ریه در ایران و جهان عمدتًا 
به خاطر مصرف دخانیات است و برخالف باور عمومى 
آلودگى هوا کمترین تاثیر را در ایجاد سرطان ریه دارد 

اما مى تواند خطرناك تر از سرطان ریه باشد.
وى تشریح کرد: سرطان ریه در کشور ما در مقام سوم 

قرار دارد و سرطان دستگاه گوارش با اختالف بسیار باال 
در مقام نخست قرار دارد.

وى ادامه داد: مى تــوان ادعا کرد که میــزان ابتال به 
سرطان دستگاه گوارش در کشور از حالت اپیدمى عبور 
کرده است و متهم ردیف نخست آن نیز صنایع غذایى و 
تغییر رژیم غذایى ما ایرانى ها در طى دو دهه اخیر است.

اســالمى نژاد یادآور شــد: نمى توان این مساله را به 
مســایل ژنتیکى ربط داد زیرا ما این مشکل را در این 
ابعاد در 40 یا 50 سال گذشته نداشته ایم و الزم است 
متولیان نظام ســالمت به این مســاله توجه ویژه اى

 داشته باشند.

 رئیس انجمن مهندســى زلزله ایران با اشاره به زلزله 
خوى و ترکیه نسبت به وقوع حادثه مشابه و مرگبار در 

تهران هشدار جدى داد.
فریبرز ناطقى الهــى گفت: با توجه بــه فاصله اى که 
بین گسل خوى و گســلى که در ترکیه رخ داده وجود 
دارد، بــا اطالعات موجــود نمى توان هیــچ ادعایى 
درخصوص ارتباط این 2 گســل بــا یکدیگر را مطرح 
کرد و اگر کسى چنین ادعایى داشته باشد بدون شک 
این ادعا بدون پشتوانه علمى اســت. به احتمال قوى 
هیچ ارتباطى بین ایــن 2 زمین لرزه وجــود ندارد اما 
اگر ارتباطى باشــد، اثبات آن نیاز به مطالعات دقیق بر 

روى برداشت هاى دســتگاهى در یک بازه 6 ماهه تا 
یک ساله دارد.

وى با اشــاره به پیش بینى زلزله در تهران گفت: حدود 
40 سال است که دانشمندان خطر زلزله تهران را گوشزد 
مى کننــد و مى گویند که این اتفاق دیــر یا زود خواهد 
افتاد. آمارى وجود دارد که در تهران در هر 158 ســال 
یک زلزله باالى 7 ریشتر رخ مى دهد. زمانى که زلزله 
تهران رخ دهد بدترین زلزله تاریخ جهان را خواهیم دید 
و مهلک ترین آمار مرگ و میر و تخریب ثبت خواهد شد. 
متأسفانه برنامه هاى مدیریت بحران ما در این خصوص 

بسیار ضعیف است.

الدن ایرانمنش
سهم تنها دو دهم درصد از بودجه. سهمى که به اعتقاد 
دوستداران محیط زیست براى این سازمان عریض و 

طویل سهم اندکى است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقى و امورمجلس سازمان 
حفاظت محیط زیســت اخیراً با اعالم این خبر و ارائه 
گزارشى ازبودجه 1401 سازمان حفاظت محیط زیست 
اظهار کرد که  براى اجراى قوانین و مقررات و حفاظت 
از مناطق چهارگانه نیاز است که بودجه محیط زیست 
از 680 میلیاردتومان به 3700 میلیارد تومان و ســهم 
بودجه محیط زیست از 18 صدم درصد به نیم درصد از 
کل بودجه افزایش یابد اما بودجه پیشنهادى براى 1402 

نیز تنها دو دهم درصد است.
رضا انجم شعاع گفته میزان بودجه پیشنهادى محیط 
زیست با رشــد خیلى جزئى همراه بوده است و بازهم 
توجه کافى به بودجه محیط زیســت نشده است و باید 

تالش بیشترى در این زمینه شود.
در سوى دیگر قضیه اما رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست به شکل امیدوارکننده اى از رشد بودجه سازمان 
محیط زیست سخن گفته است. على سالجقه چندى 
پیش و قبل از سخنان رضا انجم شعاع، در اظهار نظرى  
درباره افزایش بودجه سازمان محیط زیست عنوان کرده 
بود که سعى مى کنیم معادله بودجه دولت را بهم نزنیم 
اما ممکن است مقدارى افزایش اعتبار داشته باشیم و 
مى توان گفت که بودجه سازمان حفاظت محیط زیست 
نسبت به بقیه دستگاه ها رشد خیلى خوبى داشته است.

اما این رشد در نظر کارشناسان محیط زیست نمى تواند 
زخم هاى عمیق محیط زیستى را درمان کند. بنابراین 
باید انتظار اخبار بد محیط زیســتى را در سال آتى هم 
داشته باشیم. مرگ تاالب ها، سوختن جنگل ها و نبود 

هواى پاك شاید تنها بخشى از این خبرهاى تلخ باشد.
با این احوال بررسى تقسیم بندى بودجه نشان مى دهد 
صداى محیط زیست به گوش دولت نرسیده است. این 
وضعیت در حالى است که مرکز پژوهش هاى مجلس 
امسال در گزارشى درخصوص یکى از مظاهر پرآسیب 
محیط زیست کشور عنوان کرد که پژوهشگران دلیل 
اصلى عدم اجراى راهکارهاى پیشین مبارزه با آلودگى 
هوا را نبود بودجه کافى ارزیابى کردنــد. به باور آن ها 

راهکارهاى دایمــى کاهش آلودگى هــوا پرهزینه و 
بلندمدت هستند. اما در این رابطه هم بودجه هاى سال 
آینده آن قدر نیست که دندان گیر باشد و بتواند بخشى 

از مشکالت را حل کند.
شاهد این مدعا هم واضح است. سازمان محیط زیست 
نیازمند 5 برابر بودجه هاى فعلى است اما در تقسیمات 
الیحه پیشنهادى دولت نه تنها خبرى از این چند برابر 
شدن نیست بلکه در بخشى از موارد از آن چه که هست 
هم کمتر شده است. معاون بودجه مرکز برنامه و بودجه 
سازمان حفاظت محیط زیست در این باره اعالم کرده 
که سازمان محیط زیست نیاز دارد که بودجه سالیانه آن 
در سال 1402 نسبت به 1401 حداقل 5 برابر شود. حال 
با این اوضاع کمبود بودجه ، آیا مى توان انتظار داشت، 
که چرا هوا پاك نیست؟ چرا گرد و غبار از بین نمى رود؟ 

چرا محیط بانى و جنگل ها حالشان خوب نیست؟
جالب اینکه تنها کسى که در این میانه از بودجه راضى 
است على سالجقه رییس سازمان محیط زیست است 

که دقیقاً در روزهایى که آلودگى هوا شهرها را خفه کرده 
بود اعالم کرد اگر دولت با رویکرد محیط زیستى حرکت 
کند و دستگاه ها که همگام شده اند به همین روند ادامه 
دهند، مطمئن باشید تا 5 سال آینده 40 درصد آلودگى 

هوا کاهش پیدا مى کند. 
این اظهارات خوش بینانه رئیس محیط زیست در حالى 
است که در بررسى مرکز پژوهش هاى مجلس درباره 
الیحه 1402 خبرى از «محیط زیســت» یا «اجراى 
قانون هــواى پاك» در بخش نقاط قــوت این الیحه 
نیست و اشــاره به آن نشده اســت. یعنى از نظر مرکز 
پژوهش ها نیز پیش بینى بودجه هاى محیط زیستى در 

شمار نقاط قوت الیحه نبوده است. 
در این رابطه یکى از شاکیان کم بودن بودجه نیز معاون 
توسعه مدیریت، حقوقى و امورمجلس سازمان حفاظت 
محیط زیست اســت که با تاکید بر اینکه تالش هاى 
الزم باید در مجلس انجام شود و تالش مى کنیم بودجه 
پیشنهادى در مجلس اصالح شود، گفته: امیدوارم که در 

مجلس مواردى به بودجه اضافه شود چراکه ما به دنبال 
بودجه نیم درصد تا یک درصد بودیم، درحالى که سهم 
در نظر گرفته شده در بودجه 1402 تنها دو دهم درصد 
است. بسیارى از کشــورها که در زمینه محیط زیست 
موفق هستند، حداقل یک درصد از بودجه عمومى آن ها 
به محیط زیست اختصاص مى یابد ولى ایران تازه به دو 

دهم درصد رسیده و این میزان بسیار کم است.
این که چرا چنین نگاهى به مســائل مربوط به محیط 
زیست شده موضوعى است که بخشى از آن مى تواند از 
فرهنگ جارى در کشور ناشى شود، اما بى شک بخش 
عمده آن به ناکارآمدى برنامه هایى مربوط است که تا 
به حال در این حوزه تدوین شده اســت چون اگر تا به 
حال با وجود همه شــعارهایى که به نفع محیط زیست 
داده مى شــود، کارهایى اساســى و موثر در این حوزه 
انجام مى شــد و همگان نتایج حاصــل از آن را لمس 
مى کردند، امروز مسائل محیط زیستى به این شکل به 

حاشیه نمى رفت.

محصور در دردهایى که درمان نمى شود

بودجه اندك، محیط زیست را به حاشیه مى برد 2درصد با اینترنت کار 
مى کنند!

عجیب ترین اظهارنظر از سوى یک    انتخاب |
چهره سیاسى اصولگرا درباره کاربران اینترنت در 
ایران خبرساز شده است. حمیدرضا ترقى در رابطه 
با اینکه محدودیت هاى اینترنت کســب و کارهارا 
دچار مشــکل کرده و هزینه هاى هنگفت براى بى 
اثر کردن وى پى ان ها توجیه اقتصادى ندارد گفته 
است: مگر چند درصد مردم با اینترنت کار مى کنند؟ 
در حال حاضر فقط 2 درصد از مردم با اینترنت کار 
مى کنند، تمام اقتصاد کشور از طریق اینترنت انجام 
نمى شــود و 98 درصد در جاى دیگرى است. فقط 
براى 2 درصد آن را به مســاله اصلى کشــور بدل 
مى کنید؟ دغدغه امروز مردم در حال حاضر مساله 

دهه فجر و سالگرد پیروزى انقالب است.

وضع اقتصادى
 تقصیر مردم است 

  انتخاب| محمد حســن قدیرى ابیانه، سفیر 
ســابق ایران در مکزیک و مدیــر انجمن نخبگان 
جهان اســالم گفت: تاکید کرد: من معتقدم بخش 
اندکى از بهبود وضعیت اقتصاد به دولت و مدیریت ها
 بســتگى دارد و بخش بزرگى به خود مردم وابسته 
است، اگر مردم به وظایف خودشــان عمل نکنند و 
ســبک اقتصادى و فرهنگى خــود را اصالح نکنند 
دولت هــم نمى تواند بــه اهداف خود در پیشــبرد 
بیشتر اقتصادى دســت پیدا کند. مثال تا زمانى که 
ما جزو مفســد ترین ملت هاو کم کار ترین ملت ها 
باشــیم و تا زمانى کــه مردم خریــد جنس خارجى 
را به خریــد جنس داخلى ترجیح بدهند ما مشــکل

 خواهیم داشت.

پایان طرح صیانت؟  
  همشهرى آنالین | در پى انتشــار خبرى 
مبنى بر اینکه طرح صیانت تصویب شده و به شوراى 
نگهبان ارسال شده اســت، سید نظام الدین موسوى 
سخنگوى هیئت رئیســه مجلس ضمن تکذیب این 
خبر، گفت: طرح صیانت از دســتورکار مجلس خارج 
شده است. وى تاکید کرد: بر هیچ طرحى بدون مصوبه 
در صحن علنى مجلس به شــوراى نگهبان ارسال 
نمى شــود. البته مجلس هماهنگ با شــوراى عالى 
فضاى مجازى در صورت نیاز قوانین الزم براى فضاى 

مجازى تصویب خواهد کرد.

روایت جنجالى
 از خانه روحانى

  روزیاتو | اخیراً کتاب خاطراتى از مظاهرى به 
نام «لحظه اى از تاریخ» منتشر شده که در آن، روایتى 
از چالش هاى میان بنیاد مستضعفان و حسن روحانى 
بر سر ویالیى که روحانى و خانواده اش در آن ساکن 
بودند، آمده اســت. روزنامه جوان با استناد به کتاب 
جدید طهماسب مظاهرى، ماجراى یکى از خانه  هاى 
مصادره اى را که در اختیار حسن روحانى قرار گرفته 
بود، روایت کرده است. او نوشــته حسن روحانى نه 
حاضر بوده اجاره بدهد و نه پول خرید آن را مى داده در 
حالى که مسئوالن دیگرى که خانه  هاى مصادره اى را 

در اختیار داشتند اجاره پرداخت مى کردند.

آمار کشاورزى دقیق نیست
  رکنا |وزیر جهاد کشاورزى با اشــاره به ایجاد 
رصدخانه بــراى تهیه آمــار در بخش کشــاورزى 
گفت: وضعیــت ارائه آمــار در بخش کشــاورزى 
دقیق نیســت به طورى که من نیز بــه عنوان وزیر 
آمار دقیقى از تولیدات بخش کشــاورزى ندارم و اگر 
میزان تولید محصوالت کشــاورزى را جستجو کنید 
از 90 میلیون تن تا 140 میلیون تن قابل مشــاهده 
است.سید جواد ســاداتى نژاد اظهار داشت: ما نیازمند 
اصالحاتــى در این زمینه هســتیم،  در این راســتا 
رصدخانه بخش کشــاورزى راه اندازى مى شود که 
سطح زیر کشت محصوالت کشــاورزى مشخص

 خواهد شد.

خورشید کیایى
مهاجرت ماهانه 200 پرســتار از کشور آمارى اســت که این بار از زبان 
دبیرکل خانه پرستار گفته شده اســت. زنگ خطرى که نشان مى دهد 
وضعیت نظام سالمت چندان خوب نیســت. تبعیض، حقوق اندك و در 
نهایت عدم توجه به کادرى که نقش اساسى در تیمار بیماران دارند، اکنون 

اهرمى شده براى مهاجرت بیشتر. 
دبیرکل خانه پرستار از آمارى پرده بردارى کرده که پرستاران از اعالم آن 
دل خوشى ندارند. محمد شریفى مقدم مى گوید: همکارانم مى گویند آمار 
مهاجرت پرستاران را اعالم نکنید، چون به جاى اینکه مشکالت را حل 
کنند، سنگ اندازى مى کنند براى موسسات کاریابى و راه هاى مهاجرت 
تا پرستاران براى خروج از کشور دچار مشکل شوند. مساله اى که نشان 
مى دهد پرستاران خسته اند و به هر قیمتى که شده مى خواهند بروند تا 

دنیاى بهترى براى خود بسازند.
کاهش نرخ برابــرى ریال در برابــر ارزهاى خارجــى مخصوصًا دالر،  
مهمترین جذابیتى است که باعث مهاجرت کادر پرستارى شده است. در 
ایران کف و حداقل حقوق و دستمزد بین 4/5 تا 5 میلیون تومان است و 
کف حقوق بازار کار جهانى را اگر به  طور میانگین دو هزار دالر در ماه در 
نظر بگیریم با نرخ متوسط دالر در کشورمان نزدیک به 50 میلیون تومان 
دستمزد مى شود. یعنى یک اختالف 10 برابرى اینجا وجود دارد که بالطبع 
باعث ایجاد جاذبه  خواهد شد. در کنار این موضوع البته نمى توان شیوع 

کرونا را نیز در افزایش مهاجرت پرستاران نادیده گرفت به این خاطر که در 
کشور ما هم شرایط بد است و هم پرستاران امنیت شغلى ندارند. 

طبق گفته مسئوالن نظام پرستارى درخواســت مجوز خروج از کشور 
پرستاران پایتخت در سال هاى قبل به  طور میانگین ماهانه پنج نفر بود که 
با شروع همه گیرى کرونا افزایش یافته و به ماهى 500 درخواست رسیده 
است و احتماًال نسبت به گذشته، 200 تا 300 درصد افزایش داشته است.

گرچه در ایران آمار مهاجرت پرستاران دقیق و شفاف نیست، اما شریفى 
مقدم، دبیرکل خانه پرستار  براساس آنچه که آمار درخواست گواهى گود 
استندینگ (ســندى براى اثبات عدم سوءپیشــینه یک پرستار، پزشک 
یا کارکنان پیراپزشکى دیگر براى کشــور مقصد است)  مى گوید: فقط 
براســاس این آمار دست کم ســاالنه 2500 تا 3000 پرســتار از کشور 
مهاجرت مى کنند، درواقع ماهانه حدود 200 پرســتار کشــور را ترك 
مى کنند،  البته این آمار هم دقیق نیست، چون برخى شخصى و یا راه هاى 

دیگرى براى مهاجرت اقدام مى کنند.
کشورهاى مقصد مهاجرت براى پرستاران آلمان، آمریکا، استرالیا و کانادا 
هستند. همچنین طبق برخى اظهارات، کشــور هاى عربى حوزه خلیج 
فارس مقصد اول پرستاران و نیروى کارى متخصص و نیمه متخصص 
ایرانى هستند و به این علت که کشورهاى حوزه خلیج فارس یا برخى از 
کشورهاى همسایه در بسیارى از بخش ها با کمبود نیروى کار متخصص 
روبه رو هستند از این فرصت استفاده مى کنند تا برنامه هاى جذابى را براى 

جذب نیروى کار نیمه ماهر یا ماهر از ایران و بقیه کشورها پیشنهاد دهند 
و فرش قرمز براى ورود پرستاران پهن مى کنند.

گرچه عوامل مختلفى باعث مهاجرت به کشورهاى دیگر مى شود اما به 
گفته دبیرکل خانه پرســتار این موضوع در کشور ما مربوط به مشکالت 

مالى و تبعیض هایى است که در این زمینه صورت مى گیرد. 
به گفته شــریفى مقدم این اندازه اقبال پرســتاران براى خروج از کشور 
دافعه و مشکالت موجود در نظام سالمت است. حقوق پرستاران در سایر 
کشورها از 4 هزار تا 8 هزار دالر است. در کشور ما حداقل و حداکثر حقوق 

پرستاران 6 تا 12 میلیون تومان است، یعنى حداکثر 300 دالر در ماه.
در این بین اگر اســتانداردهاى کار و خدمات را هــم در نظر بگیریم، باز 
هم ماندن و کار کردن در نظام سالمت مقرون به صرفه نیست، در اکثر 
کشورهاى دنیا اختالف حقوق پرســتاران و پزشکان به این شکل است 
که پزشکان 1.5 تا 3 برابر پرستاران درآمد دارند. در ایران در حقوق ثابت، 
پرستاران در نهایت 12 میلیون و پزشــکان چند ده میلیون مى گیرند که 
این اختالف اتفاقا پذیرفته شــده هم هست، اما در بحث کارانه، اختالف 

بین این دو گروه باالى صد برابر است.
به اعتقاد شریفى مقدم، خروج نیروهاى با کیفیت پرستارى هشدارى است 
که اگر شنیده نشود به یک بحران تبدیل خواهد شد، وضعیت نگران کننده 
اى که هر روز آمارهاى آن صعود مى کند، خطرى که نظام ســالمت را 

نشانه گرفته است.

مهاجرت پرستاران یعنى شلیک به نظام سالمت

دانشگاه علوم پزشکى قم از انتقال 61 دانش آموز قمى 
با عالئم مسمومیت از 8 مدرسه به مراکز درمانى استان 

خبر داد.
مجید محبى عنــوان کرد: از صبح دوشــنبه تعداد 61 
دانش آموز با عالئم مسمومیت تنفســى از مجموع 8 
مدرسه قم توسط اورژانس به مراکز درمانى منتقل شدند. 
حال عمومى عمده دانش آموزان انتقال یافته به مراکز 
درمانى با بررســى هاى صورت گرفته توسط پزشکان 

و متخصصان مســاعد گزارش شده و مشکل جسمانى 
نداشتند و بیشتر دچار اضطراب و استرس بودند.

وى با بیان اینکه نمى توانیم به طور قطعى در خصوص 
عامل مسمومیت اظهار نظر کنیم، یادآور شد: عالئمى از 
وجود گاز منواکسید کربن در مدارس مشاهده شده اما به 
طور قطعى نمى توانیم همه مسمومیت ها را ناشى از گاز 

منواکسید کربن بدانیم لذا انجام آزمایشات ادامه دارد.
روابط عمومى اداره کل آموزش و پرورش استان قم هم 

در اطالعیه اى اعالم کرد: با توجه به نظر کارشناســان 
مبنى بر ضرورت بررسى جوانب مســائل پیش آمده و 
درخواســت تعدادى از اولیا محترم، روزهاى سه شنبه 
و چهارشــنبه 18 و 19 بهمن ماه 1401،کالس هاى 
آموزشــى کلیه مدارس اســتان بصورت غیرحضورى 

برگزار مى شود.
سریال مسمومیت دانش آموزان مدارس قم که بیش از 
دو ماه آغاز شده، همچنان ادامه دارد و علت این حوادث 

هنوز مشخص نشده است.
روزنامه شــرق در گزارشى درباره این مســاله نوشته: 
«موضوع مسمومیت دانش آموزان از اواخر آذرماه خبرى 
شد، داستانى عجیب و غریب که تاکنون 11 مدرسه را 
درگیر خود کرده است. بر اســاس اطالعات غیررسمى 
تاییدنشده دانش آموزان در کالس درس یا حیاط مدرسه 
ناگهان بویى به مشامشــان مى رســد و بعد از آن دچار 

سرگیجه و مسمومیت مى شوند.» 

حادثه عجیب مدارس قم را به تعطیلى کشاند
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سقوط 8 مترى آسانسور 
مدیران استان

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از حادثه 
سقوط کابین آسانسور در کاشان و مجروح شدن 4 
نفر خبر داد. منصور شیشه فروش اظهار داشت: ظهر 
روز دوشنبه کابین آسانسور مرکز ادارى 3 طبقه در 
حال اتمام بانک ملى در خیابان شهید رجایى کاشان 
که قرار بوده افتتاح شود، سقوط مى کند. وى گفت: 
در این روز مدیر بانک ملى اصفهان و کاشــان و 2 
نفر دیگر  در حال بازدید از ساختمان بودند که حین 
بازدید در داخل آسانسور مى روند و آسانسور از طبقه 
اول به طبقه منفى یک سقوط مى کند. شیشه فروش 
با بیان اینکه در این حادثه آسانســور 8 متر سقوط 
آزاد داشته اســت و 4 نفر به شــدت مجروح شدند، 
گفت: مجروحان این حادثه که پا، دست و کمر آن ها 
شکسته بود بالفاصله توســط عوامل آتش نشانى 
کاشان از کابین خارج مى شوند و توسط اورژانس به 
بیمارستان اعزام و تحت عمل جراحى قرار مى گیرند. 
وى با بیان اینکه مقرر شد مدیرکل استاندارد از محل 
حادثه بازدید کند، بیان کرد: از شــهردارى کاشان، 
نظام مهندسى، استاندارد و اداره تعاون خواسته ایم، 
ســریعًا گزارش حادثه را آماده کنند تــا با متخلفان 

برخورد شود. 

6 ساعت جدال با آتش در 
خیابان حکیم نظامى

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان با اشــاره به وقوع آتش سوزى 
نیمه گســترده در انبار کفش، لبــاس و تجهیزات 
متفرقه گفت: به علت وســعت زیاد آتش و شرایط 
خاص محل حریق، مهار و پاك ســازى کامل آتش 
حدود 6 ســاعت و نیم به طول انجامید. سرآتشیار 
فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: ساعت 1:29 بامداد 
روز سه شــنبه هجدهم بهمن وقوع آتش ســوزى 
نیمه گسترده در انبار کفش، لباس و تجهیزات متفرقه 
در خیابان حکیم نظامى به ســازمان آتش نشــانى 
گزارش داده شد. وى با اشــاره به اعزام اکیپ امداد 
و نجات به محل حریق ادامه داد: با توجه به وسعت 
حریق، اکیپ آتش نشانان با تعدادى اطفائیه سنگین، 
خودروى حامل دســتگاه تنفســى از 9 ایســتگاه 
آتش نشــانى همراه با مدیر و افسران کشیک وقت 

سازمان به محل حریق اعزام شدند.

نوسازى
 70 ایستگاه  اتوبوس

70 سرپناه جدید ایستگاه هاى اتوبوس در منطقه 10 
شــهردارى اصفهان با الگوگیرى از معمارى سنتى 
و معمارى اصفهان نوسازى شــد. مدیر منطقه 10 
شهردارى افزود: در این طرح، سرپناه براى مسافران 
اتوبوس با الگوگیرى از معمارى ســنتى و معمارى 
اصفهان با طراحى زیبا و صندلى هاى اســتاندارد و 
راحت در ایســتگاه هاى اتوبوس با حدود 15 میلیارد 
ریال هزینه ساخته و نصب شده است. داوود بحیرایى 
گفت: تا پایان سال در 30 ایستگاه دیگر سرپناه جدید 
نصب مى شــود. منطقه 10 شهردارى اصفهان 180 

ایستگاه اتوبوس دارد.

شیب صعودى ابتالبه سرطان 
در اصفهان

روند شــیوع ســرطان در اصفهان صعودى است 
و این در حالى اســت که با کمبــود متخصص در 
مراکز درمانى روبه رو هســتیم. بنابــر آخرین آمار 
ثبت شده در معاونت درمان، باالترین آمار ابتالء به 
سرطان در شهرضا، شاهین شهر و لنجان ثبت شده 
است و بر اساس آمار سال 96، اصفهان در سرطان 
پســتان جایگاه دوم، ســرطان خون جایگاه سوم 
کشورى و ســرطان تیروئید در جایگاه چهارم قرار 
دارد که طى این سال ها جایگاه اصفهان تغییر کرده 
و در رتبه هاى باالتر قرار گرفته اســت. شایع ترین 
سرطان ها در اســتان اصفهان ســرطان پستان، 
پروستات، پوست، روده بزرگ و تیروئید ثبت شده و 
میانگین سن ابتالء به سرطان 59/5 سال تخمین

 زده شده است.

خبر

رئیس اداره جنگل کارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان از کاشت 300 هزار اصله نهال در هفته منابع 

طبیعى امسال در این استان خبر داد.
رضا شــفیعى اظهار داشــت: این نهال ها شامل گونه هاى 
کاج، سرو، زبان گنجشک، زیتون تلخ، توت و سنجد است 
که در ادارات منابع طبیعى سراسر اســتان توزیع و توسط 
شــهردارى ها، دهیارى ها، مردم، شــهرك هاى صنعتى و 

کارخانجات کشت مى شود.
وى با بیان اینکه در سال 1402 نیز تولید هفت میلیون اصله 
نهال را در استان در دستور کار داریم، افزود: سال آینده 500 
هزار اصله نهال در نهالســتان اداره کل منابع طبیعى تولید 

خواهد شد.
رئیس اداره جنگل کارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان ادامه داد: بخشى از تولید نهال توسط فوالد 
کویر آران و بیدگل انجام خواهد شد که طبق تفاهم نامه اى 
که هفته گذشته با این کارخانه منعقد شد، قرار است فوالد 

کویر ساالنه 1/5میلیون اصله درخت تولید کرده و بکارد.
شفیعى ابراز داشت: بخشى از تولید و کاشت نهال نیز توسط 
شهرك هاى صنعتى و کارخانه هاى بزرگ در راستاى قانون 
هواى پاك و مسئولیت اجتماعى و براى ترسیب کربن باید 
انجام شــود که در حال رایزنى براى انعقــاد تفاهم نامه با 

شهرك ها و کارخانه ها هستیم.

نصف جهان   همزمان با اعالم افزایش حجم آب پشــت 
ســد زاینده رود در پى بارش هاى اخیر، مسئوالن استان 
اصفهان از باز شدن محدود آب به روى رودخانه زاینده رود 

به منظور انجام کشت پاییزه دوم خبر داده اند.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان در 
این باره گفت: خروجى ســد زاینده رود براى بهره بردارى 
کشــاورزان افزایش مى یابد. مهران زینلیان با اشــاره به 
بارش هاى خوب روزها و هفته هاى گذشــته در استان، 
اظهار کرد: با توجه به پیش بینى هواشناسى مبنى بر ورود 
سامانه هاى بارشى جدید به اســتان در روزهاى آینده، با 
پیگیرى مدیریت استان اصفهان و جلساتى که با وزراى 

کشور و نیرو برگزار شده است، آب سد زاینده رود به منظور 
کشت دوم پاییزه رهاسازى خواهد شد. وى درباره زمان و 
میزان تخصیص آب افزود: در جلسات روزهاى آینده، در 

این زمینه تصمیم گیرى خواهد شد.
همزمان، مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان هم 
اظهار داشت: خروجى از سد زاینده رود جهت توزیع حداقلى 

براى کشت غالت در زمان محدود افزایش مى یابد.
حسن ساسانى تصریح کرد: با توجه به محدودیت حجم آب 
در مخزن سد زاینده رود مقرر شد، زمان افزایش خروجى 
ســد زاینده رود پس از آماده ســازى اراضى بررسى و به 

شرکت آب منطقه اى اصفهان اعالم شود.

آب به طور محدود در 
زاینده رود جارى مى شود

300 هزار اصله نهال در 
اصفهان غرس مى شود

صدها کشته و زخمى در زلزله 5/9 ریشترى خوى و حاال 
هم  ده ها هزار کشته و زخمى در زلزله 7/8 ریشترى ترکیه 
در همسایگى ما، یک بار دیگر این بحث را پیش آورده که 
آیا ممکن است در اصفهان هم چنین زلزله هاى شدیدى 

رخ بدهد؟
احتمال وقوع یا عدم وقوع زلزله شدید در اصفهان همیشه 
با یک پایان باز روبرو بوده اســت. عده اى همواره مخالف 
بوده اند و معتقدند که هیــچ زلزله پرقدرتى در اصفهان به 
وقوع نمى پیوندد ولى بر عکس عده اى هم این احتمال را 
مى دهند که ممکن است روزى اصفهان غافلگیر شود و 

اصفهانى ها با زلزله سهمگین و مرگ آورى روبرو شوند.
موافقان این احتمال به مطالعات و آمارها بسنده مى کنند. 
آمارهایى که چندان کهنه  نیســت. درست یکسال پیش 
در دى ماه  زمین 627 بار در ایران لرزید که ســهم استان 
اصفهان از این لرزش ها 58 زمین لرزه بود که بیشــترین 
تعداد را بعد از خراسان رضوى با 86 زمین لرزه و کرمان با 73 
زمین لرزه به خودش اختصاص داد؛ زلزله هایى که در 100 

کیلومترى شهر اصفهان اتفاق افتاده است.
گرچه از حدود یک قرن پیش  تا به امروز زلزله سهمگینى 
در اصفهان نیامده و همه در شعاع 100 کیلومترى از مرکز 
اصفهان بوده اند اما همین زلزله ها ساالنه با بزرگاى بین 
3 تا 4 ریشتر ثبت مى شود و در این محدوده تعداد زیادى 
گسل از جمله 63 گسل فعاِل مهم شناسایى شده اند؛ گسل 
هایى که ده ها و در مواردى تا چند صد کیلومتر درازا دارند. 

همچنین نتایج به دســت آمــده حکایــت از وجود چند 
گســل فعال مهم با راســتاهاى مختلف در حواشى شهر 
اصفهان دارد و نشان از وقوع قابل توجه لرزه هایى در جنوب 
و به ویژه جنوب غرب شهر اصفهان مى دهد. ریزلرزه هایى 
که همواره مناطق اطراف اصفهان را لرزانده اند اما صد سالى 
مى شود که خود اصفهان از این لرزه ها در امان مانده است. 

اما آیا این به این معنا است که در اصفهان زلزله نمى آید؟
هیچ پاسخ روشنى در این زمینه وجود ندارد به این خاطر که 
واقعیت ها و مدل هایى که براى ترسیم سناریو زلزله باشد 
وجود ندارد. اطالعات مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران هم 
تنها ارقام و آمارى را نشان مى دهد که اطراف اصفهان را 
لرزانده اند و هنوز نه کســى مى داند و نه مى تواند حدس 
بزند که آیا باید روزى در اصفهان هم شــاهد زلزله شدید 

باشیم یا نه.
نخســتین مطالعه انجــام گرفته در خصــوص وضعیت 
لرزه خیزى ناحیه اصفهان، تحقیقات انجام یافته توســط 
کارشناسان زمین شناســى به مدت بیش از دو سال، طى 
مرداد ماه ســال 1355 تا آذرماه 1357 اســت که نشان

 مى دهد در این محــدوده، زمین لرزه هاى ثبت شــده 
بزرگى هاى متفاوتى داشــته اند؛ از 1 ریشتر تا 5 ریشتر. 
طبق این آمار، بیــش از چند صد ریزلرزه بــا بزرگى بین 
2 تا 5 ریشــتر طى 730 روز رخ داده است. دومین مرحله 
از برداشــت فعالیت هاى لرزه اى منطقــه  اصفهان طى 
ســال هاى 2000 تا 2003 میالدى اســت که در کمتر 
از 3 سال توســط پایگاه لرزه نگارى موسسه ژئوفیزیک 
دانشــگاه تهران در اســتان اصفهان انجام گرفته است. 
زمین لرزه هــاى ثبت شــده در این دوره نیز مشــابه با 
داده هاى دوره نخســت به تعــداد 204 ریزلرزه با بزرگى 
بین 1 تا 2 ریشــتر، تعداد 128 ریزلرزه با بزرگى بین 2 تا 3 
ریشــتر، تعداد 5 ریزلرزه با بزرگى بین 3 تا 4 ریشتر و تنها 
یک ریزلرزه با بزرگى بین 4 تا 5 ریشتر ثبت شده است. اما 
هیچکدام از این لرزش ها منجر به این نشده که در شهر 
اصفهان خسارتى از بابت زلزله ایجاد شود. در شهریور سال 
97 نیز چندین زمین لرزه در حوالى حســن آباد در اطراف 
تاالب گاوخونى رخ داده که بزرگترین آن 4/9 ریشتر بوده 
است. همچنین در 31 فروردین سال 92 حوالى ساعت یک 
شــب زمین لرزه اى با بزرگى4/1 ریشتر در منطقه حبیب 
آباد در مجاورت شهر اصفهان رخ داد که چون در عمق کم 
زمین بود موجب تکان هاى نســبتاً شدید و وحشت مردم 

اصفهان شد اما خسارتى وارد نکرد.
با این وجود نمى توان به صراحت اعالم کرد که هیچوقت 
در اصفهان زلزله خســارت بارى اتفاق نیفتاده است. تنها 
کافى اســت کمى به عقب برگردیم. زمین لرزه تاریخى 
ســال 722 هجرى شمســى مصادف با 1344 میالدى 
باعث تخریب شهر و چند خانه شــد و طى آن حدود 20 
تن کشته شدند. این زمین لرزه نشان داد که اصفهان نیز 
چندان از تیررس زلزله خارج نبوده است. خطرى که میزان 
آن به گفته کارشناسان زمین شناسى به دلیل پوشش وسیع 
آبرفت هاى دشت اصفهان توسط مناطق زراعى و مناطق 
مسکونى، چندان مشخص نیست و به همین خاطر است 
که تشخیص گسل هاى حوالى شــهر در این مناطق به 

سادگى مشخص نمى شــود.  اما وقوع بیش از 50 زلزله 
در اطراف اصفهان این نگرانــى را ایجاد کرده که ممکن 
است اصفهان هم روزى به سرنوشت خوى یا شهرهاى 

ترکیه دچار شود.
گرچه منصور شیشــه فروش مدیرکل مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان بارها به صراحت اعالم کرده که این 
زلزله ها مربوط به 100 کیلومترى اصفهان است و مردم 
نباید نگران باشند اما به علت کمبود دستگاه هاى لرزه نگار 
ممکن است این باور اشتباه باشد. موضوعى که برخى از 
پژوهشگران نیز در مورد آن به صراحت موضع گرفته اند 
و شرایط اصفهان را در برابر زلزله، مخاطره آمیز توصیف 

کرده اند.
مجتبى بصیرى، پژوهشگر مخاطرات و بحران، از جمله 
کارشناسانى است که به آمارهاى مختلف طى چندسال 
گذشته اشــاره کرده اســت. به گفته این پژوهشگر، در 
منطقه غرب اصفهان گســل هاى زاگرس وجود دارد که 
پتانســیل لرزه خیزى باالیى دارند: «به طور مثال زمین 
لرزه فروردین سال 1356 در حوالى ناغان در شهرستان 
اردل استان چهارمحال و بختیارى با بزرگى 6 ریشتر بود 
که حدود 100کیلومتر با اصفهان فاصله داشت و موجب 
تکان هاى شــدیدى در اصفهان شد. گسل هاى مناطق 
کاشان و زفره نیز پتانسیل ایجاد زمین لرزه هاى بزرگتر از 
7 ریشتر را داشته و در پیشنه تاریخى خود، موجب خسارات 
و تلفات سنگینى در این مناطق شــده اند، همچنین در 
جنوب اصفهان و در مناطقى مثل کاله قاضى، بهارستان و 

شهرضا گسل هاى فعالى وجود دارند.»
گســل هایى که این کارشناس از آنها ســخن به میان 
مى آورد معلوم نیســت با وجود فرونشست و پایین رفتن

 آب هاى زیرزمینى تا چه حد مى توانند قدرت داشته باشند 
و تا چه میزان ممکن است اصفهان را به خطر بیاندازند.

با این تفاسیر وقتى به عکس ها و فیلم هاى کشور همسایه 
نگاه مى کنیم که همین چند روز پیش زلزله خانه هایش را 
با خاك یکسان کرده و هزاران کشته به جاى گذاشته نمى 
توان دست روى دست بگذاریم و به این امید باشیم که در 
اصفهان زلزله نمى آید؛ شاید روزگارى برسد که اصفهان 
هم از این بالى مهیــب جان به در نبــرد و آن موقع اگر 
آمادگى الزم را نداشته باشیم معلوم نیست چه بر سر نصف 

جهان خواهد آمد.

مشابه زلزله ترکیه در 
اصفهان هم رخ مى دهد؟

نادیده ها بر نقِش جان
نصف جهان   تور آشنایى با موثرین و شهداى انقالب 
اســالمى در تخت فوالد با عنوان نقش جان  از 18 

بهمن ماه آغاز شده و تا 21 بهمن ماه ادامه دارد.
ایــن رویداد گردشــگرى که هم زمان بــا چهل و 
چهارمین ســالگرد پیروزى انقالب اسالمى برگزار 
مى شود در ادامه سلســله رویداد هاى «گنجواره؛ 
نادیده ها و ناگفته هاى تخت فوالد» اســت که به 
معرفى و آشنایى با مؤثرین و شهداى انقالب اسالمى 

مدفون شــده در مجموعه تخت فوالد مى پردازد. 
خاطره گویى پیشــگامان انقالب اسالمى، تکریم 
خانواده شــهدا، اجراى ســرود میدانى، شعرخوانى 
آیینى، نقالى خوانــى، نمایش خیابانــى و برپایى 
نمایشگاه محتوایى از جمله برنامه هاى حاشیه این 

تور است.
عالقمندان مى توانند جهت ثبت نام عدد 57 را به 

شماره 500012233 پیامک کنند.

مریم محسنى
با وجود اینکه متولى اصلى نــرخ گذارى میوه، اتحادیه 
عمده فروشان اصفهان است اما این در حالى است که 
در فروشگاه هاى مختلف، میوه و سبزیجات با چندین 
نرخ متفاوت به فروش مى رسد. این موضوع در فصل 
زمســتان که بالتبع میزان بیمارى هاى ویروســى و 

سرماخوردگى نیز شایع تر است بیشتر اتفاق مى افتد.
مردم در این فصل بیشــتر ازمحصوالتــى مثل لیمو 
و پرتقال اســتفاده مى کنند و مجبورند بــا هر قیمتى 
این محصوالت را تهیه کنند. ایــن مرکبات اما در هر 

فروشــگاهى در این ایام به یک قیمت عرضه مى شود 
و ادعاى فروشنده ها هم این است که مرکباتى که آنها 
عرضه مى کنند از کیفیت بیشــترى برخوردار است اما 

اختالف قیمت ها از زمین تا آسمان است.
به ندرت مى بینیم که نظارتى بر فروش این فروشندگان 
مى شود و این اتفاق در شرایطى است که مردم از لحاظ 
اقتصادى در فشار زیادى به سر مى برند و تورم به شدت 
آنها را دچار مشکل کرده است بنابراین باید در این رابطه 
نظارت هاى بیشــترى بر روى قیمت هایى که عرضه 

مى شود باشد.

لیمو هم چند نرخى شد!

در وصف صف
نصف جهــان   روزنامه «سیماى شــهر» در شماره 
18 بهمن ماه خود در یادداشــتى در رابطه با قرعه 
کشى خودرو نوشته : ما ایرانى ها اساسًا عاشق صف 
و قرعه کشــى هســتیم. یعنى اگرموجودى کارت 
بانکى یا جیبمان به اندازه 2 هزار تا ساندیس پاکتى 
باشــد از همان هایى که نسلش ورافتاده و هیچگاه 
نتوانستیم نى را از جایى که نوشته بود « وارد پاکت 
کنیم حاضریم نیمى از خیابان را بند بیاوریم ولى از 
آن ســاندیس نذرى نگذریم. حاال اگر نذرى قیمه 
یا چلوکباب باشــد اگر به اندازه بزرگراه همت هم 

ترافیک ایجاد شود و چند کیلومتر ماشین پشت هم 
قطار شوند اصًال مهم نیست.»

در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «صف 
هم داســتان نوســتالژیک خود را دارد و اگر کسى 
بخواهــد اتفاقات و محســنات صف را به رشــته 
تحریر دربیاورد کتابش از رمــان دوجلدى برادران 
کارامازوف قطورتر خواهد شــد. چه دوســتى ها و 
آشــنایى ها و مراوداتى که د راین صف ها شــکل 
نگرفتنــد و چه ماجراهایــى هزار و یکشــبى که 

به وقوع نپیوستند...»

دریا قدرتى پور

نگاه روز

رئیس مرکز اطالع رســانى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان از دستگیرى فردى که از طریق پخش تراکت هاى 
تبلیغاتى از شهروندان کالهبردارى کرده و متوارى شده 

بود خبر داد.
مسعود ُطریفى اظهار داشت: در تحقیقات صورت گرفته 
مشخص شد متهم که داراى سوابق متعدد در زمینه جعل 

و کالهبردارى اســت با  پخش تراکت هاى تبلیغاتى در 
خصوص برگزارى تورهاى گردشگرى، سیاحتى و زیارتى، 
اســتخدام در مراکز خصوصى و دولتى، فروش امتیاز وام 
قرض الحسنه کم بهره و با وعده هاى واهى مبالغ هنگفتى 

را از شهروندان کالهبردارى کرده است.
طریفى گفت: ماموران در نهایت مخفیگاه متهم را در یکى 

از مناطق کالنشهر اصفهان شناســایى و وى را دستگیر 
کردند. وى با بیان اینکه متهــم از 30 نفر بالغ بر 5 میلیارد 
ریال کالهبردارى کرده اســت، گفت: از شهروندانى که 
به این شیوه از آنان کالهبردارى شده، مى خواهیم تا براى 
پیگیرى پرونده خود به این پلیــس واقع در خیابان قائمیه 

مراجعه کنند.

کالهبردارى 500 میلیونى با پخش تراکت تبلیغاتى! 

تخفیف 25 درصدى عوارض در بویین میاندشت
نصــف جهــان    احمــد عبداللهــى، شــهردار 
بویین میاندشت گفت: تخفیف عوارض شهردارى 

به جز عوارض خودرو و نوسازى، شامل تخفیف 25 
درصد مى شود.

پیشرفت 40 درصدى ساماندهى خروجى فریدونشهر
نصف جهان   شــهردار فریدونشــهر گفت: پروژه 
ساماندهى خروجى شــهر فریدونشــهرتا میدان 
راهداران با پیشرفت 20 درصدى، سال آینده تکمیل 

خواهد شد.
ابراهیم باتوانى با بیان اینکه پارك محلى فرهنگیان 
نیز با پیشــرفت 50 درصدى در دســت اجرا است، 
اظهار کرد: کندروى ورودى به CNG شهر هم در 

حال اجرا است و سال آینده تکمیل خواهد شد.

وى افزود: بخشى از جاده کنارگذر شمالى شهر حد 
فاصل محله فرهنگیان تا 400 پالك با اعتبارى بالغ 

بر 30میلیارد ریال احداث شد.
وى از احداث و بهســازى میدان هاى اســتقالل و 
میدان پلیس نیز خبر داد و تصریح کرد: اصالحات 
و برنامه هاى عمرانى در شهرك حضرت امام (ره) و 
مسکن مهر انجام شده است و این طرح سال آینده 

تکمیل خواهد شد.

هر هفته درختکارى در یک محله شهر دستگرد
نصف جهــان   شهردار دســتگرد اعالم کرد: به یاد 
شهداى شهر دستگرد از هفته اول بهمن ماه تا پایان 
اسفند سالجارى هر هفته در یکى از محله هاى شهر 

دستگرد پویش درختکارى انجام مى شود.
رحیمى بیان کرد: شهردارى در نظر دارد با توجه به 
اعیاد پیش رو، طرح استقبال از بهار را با رنگ و بوى 

متفاوتى برگزار کند و مقرر شد هر هفته با حضور یک 
گروه از شهروندان این طرح ادامه پیدا کند.

شهردار دستگرد در ادامه افزود: خانواده معظم شهدا، 
ورزشــکاران، فرهنگیان، اصحاب رســانه، دانش 
آموزان و ... هر هفته با دعوت قبلى براى اجراى این 

طرح حاضر خواهند شد.

ایران بدون اصفهان مفهومى ندارد
قائم مقــام وزیر و معــاون میراث فرهنگــى وزارت 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى در بازدید 
از غرفه بزرگ اصفهان در شــانزدهمین نمایشــگاه 
بین المللى گردشگرى و صنایع وابسته تهران، جهان 
بدون ایران و ایران بدون اصفهان را بى معنا عنوان کرد. 
على دارابى با ابراز خرســندى از بازدیــدش از غرفه 
اصفهان گفت: سال گذشته در بازدیدم از غرفه اصفهان 
متوجه شدم که در یک اقدام بدیع و نوآورانه، فعاالن 
گردشگرى استان اصفهان اقدام به معرفى جاذبه هاى 
گردشگرى این استان با استفاده از فن آورى هاى نوین 

مجازى کرده اند.
وى ادامه داد: امسال نیز در یک رخداد بزرگ، ضمن 
معرفى مجازى جاذبه هاى گردشگرى استان، تورهاى 
مجازى اصفهان گردى با حضور راهنمایان مجرب در 

این غرفه بزرگ و عظیم انجام مى شود.
وى افزود: بى تردید جهان بــدون ایران و ایران بدون 
اصفهــان مفهومى نــدارد، پس باید تــالش کنیم 
فرصت هاى نوین ســرمایه گذارى گردشگرى را در 
پهنه استان زیباى اصفهان در این نمایشگاه به همگان 

معرفى کنیم.
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شاید جالب باشد بدانید که مى توانید همزمان صد ها تب باز 
داشته باشید، اما سرعت مرورگرتان کاهش نیابد.

جلسات مرور مى تواند به سرعت منجر به ظاهر شدن ده ها 
تب در باالى صفحه شــما شــود و وقتى دیگر نمى توانید 
عناوین تب ها را بخوانید، مى دانید که مشکل است. این نه 
تنها براى مغز شما سخت است، بلکه براى حافظه موجود و 

عمر باترى رایانه شما نیز ایجاد مشکل مى کند.
خوشبختانه، مرورگر هاى وب وقتى صحبت از مدیریت بیش 
از حد تب ها به میان مى آید، باهوش تر مى شوند. براى کمک 
به کاهش این مشکل، آن ها قابلیتى را اضافه کرده اند که به 
شما امکان مى دهد تب هایى را که مدتى است از آن ها بازدید 
نکرده اید به تعویق بیندازید و فقــط در صورت نیاز آن ها را 

دوباره مرور کنید.
مرورگر شما محتویات این تب هاى خواب را رها نمى کند، 
فقط آن ها را در فضاى ذخیره ســازى قرار مى دهد تا زمان 
بازگشت به آن ها فرا برسد. این امر تقاضا براى منابع رایانه 
شــما را کاهش مى دهد و تب هایى را که در واقع استفاده 

مى کنید، سریع و پاسخگو مى کند.

نحوه غیرفعال کردن تب ها در گوگل کروم
گوگل کروم داراى یک عملکرد حافظه داخلى براى هدف 
قرار دادن تب هاى غیرفعال و محدود کردن تاثیر آن ها بر 
روى سیستم شما است. وقتى آماده بازگشت به این تب ها 
هستید، به طور خودکار به حالتى که هنگام ترك آن ها بودند، 

بارگیرى مى شوند.
براى روشــن و خاموش کردن این ویژگى، روى سه نقطه 
(باال سمت راست) کلیک کرده و Performance را انتخاب 
کنید. اگر «بهینه سازى حافظه» روشن است، مى توانید از 

به خواب رفتن برخى از تب ها مثال ســایت هاى موسیقى 
در صفحات مکث یا چت جلوگیرى کنیــد. براى این کار 
کافیســت روى دکمه Add کلیک کرده و آدرس سایت را 

وارد کنید.
اما این فقط یک اقدام احتیاطى اســت، زیرا کروم به اندازه 
کافى هوشمند است که بداند چه تب هایى باید فعال بمانند، 
حتى اگر آن ها را به صورت دســتى به لیست اضافه نکرده 
باشید. صفحاتى با فرم هاى نیمه پر شده، پخش فعال صدا یا 
ویدئو، اشتراك گذارى صفحه نمایش زنده یا بارگیرى هاى 

فعال به تعویق نمى افتند.
اگر به کنترل بیشــترى روى فرآیند نیاز دارید، مى توانید 
افزونه هاى مرورگر مانند Snoozz را دریافت کنید. برافزاى 
رایگان براى کروم به شــما امــکان مى دهد انتخاب هاى 
بیشــترى در مورد اینکه کدام تب ها در حالت خواب قرار 
مى گیرند، مدت زمانى که باید قبــل از هدف قرار گرفتن 
غیرفعال باشند و زمان بازگشت آن ها، به شما ارائه مى دهد.

نحــوه غیرفعــال نگه داشــتن تب ها در 
مایکروسافت اج

مایکروســافت اج امکان غیرفعال نگه داشتن تب ها را به 
عنوان یک ویژگى یکپارچه ارائه مى دهد، به این معنى که 
آن ها به طور خودکار از حافظه خارج مى شوند تا زمانى که 
به آن ها برگردید. مایکروسافت مى گوید هر تب غیر فعال 
85 درصد از حافظه و 99 درصــد از مصرف CPU خود را 

ذخیره مى کند. 
مى توانید با کلیک روى ســه نقطه (باال ســمت راست)، 
تنظیمات، سیســتم و عملکرد را انتخاب کنیــد. در آنجا 
مى توانید این ویژگى را روشن و خاموش کنید، انتخاب کنید 

تب هاى خواب به صورت محو شده در نوار برگه نشان داده 
شوند یا نه و دوره عدم فعالیت مورد نیاز قبل از خواب 

رفتن یک تب را تنظیم کنید.
برخى وب سایت ها به طور خودکار به تعویق 
نمى افتند، ماننــد آن هایى که صدا پخش 
مى کنند یا آن هایى کــه در حال حاضر از 
میکروفون یا وب کم شما استفاده مى کنند، 

حتى اگر در پس زمینه باشند. 
همچنیــن مى توانید از توقــف موقت برخى 
صفحات جلوگیرى کنیــد: فقط روى دکمه 
افزودن کلیک کنید تا یکى از این URL  ها را 

مشخص کنید.
اگر ویژگى داخل آنچه را نیاز دارید به شــما 
نمى دهد، مى توانید یکــى از چندین گزینه 
شــخص ثالث را انتخاب کنیــد. یک گزینه 
رایــگان Tab Suspender اســت کــه 
تنظیماتى از جمله زمان بیکارى قابل تنظیم 
و امکان غیرفعال کردن تعلیق تب تا زمنى 
که لپ تاپ شما به سطح باترى مشخصى 

برسد، ارائه مى دهد.

نحوه غیرفعال کردن تب ها در 
موزیال فایرفاکس

در موزیــال فایرفاکــس، ویژگى تب هاى 
 Tab ،غیرفعــال یا بــه اصطالح خــواب
Unloading نامیده مى شود که مستقیما 

در مرورگر تعبیه شده اســت. فایرفاکس 
مى گوید استفاده از حافظه را کاهش مى دهد و 

زمانى که حافظه سیستم رو به اتمام است به طور خودکار 
فعال مى شود. این برنامه جزئیاتى مانند موقعیت اسکرول و 
داده هاى شما را در فرم هاى پر نشده براى زمانى که یک تب 
پشتیبان گیرى مى شود، حفظ مى کند و فایرفاکس تب هایى 
را که ویدئو پخش مى کنند یا در حالت تصویر در تصویر اجرا 

مى شوند، باز نمى کند.
دسترسى به این ویژگى به اندازه ســایر مرورگر ها آسان 
نیســت. about:unloads را در نوار آدرس تایپ کرده و 
Enter را بزنید تا منابع سیســتمى که هر تب باز استفاده 

مى کند و آخرین بارى را که به آن ها دسترســى داشــتید، 
ببینید. سایت هایى که در باالى لیست قرار دارند در ردیف 
اول براى به تعویق انداختن قرار خواهند داشت؛ اما به یاد 
داشته باشــید که فایرفاکس این کار را فقط زمانى انجام 

مى دهد که حافظه در حال اتمام باشد.
با کلیــک بر روى دکمــه Unload، تب هایــى که اخیرا 
کمتر اســتفاده شده اند به طور دســتى به تعویق مى افتند، 
اگرچه معیار هاى دقیق براى آن مشــخص نیســت. اگر 
ترجیح مى دهید ایــن ویژگى را به طــور کامل غیرفعال 
کنیــد، about:config را در نــوار آدرس تایــپ کنید، 
browser.tabs. را بزنیــد و ســپس مقــدار Enter

unloadOnLowMemory را به false تغییر دهید؛ آن را با 

استفاده از کادر باال جستجو کرده و سپس دوبار کلیک کنید.
یک بازار برنامه افزودنى شــخص ثالث شلوغ در اطراف 
فایرفاکس ایجاد شده اســت، چندین ابزار به شما امکان 
مى دهند تب ها را به روشــى کاربرپســندتر به تعویق 
بیندازید. یکــى از مواردى که ممکن اســت 
 New Tab ،بخواهید آن را امتحان کنیــد
Suspender رایگان اســت کــه به طور 

خودکار تب هاى غیرفعال را پس از مدتى 
که شما مشخص کرده اید، در حالت سکون 

قرار مى دهد.

نحوه غیرفعال کردن تب ها در 
سافارى اپل

سافارى چزى دور از ذهن است، زیرا شامل 
ابزار تعویــق تب ها قابل مشــاهده و بومى 
نیست. ما فرض مى کنیم که نرم افزار از برخى 
تکنیک هاى بهینه سازى براى کاهش بار منابع 
سیستم استفاده مى کند، وقتى که تب هاى 
زیادى باز اســت، اما نمى توانیم هیچ سند 
رسمى از اپل در مورد این موضوع پیدا کنیم.

متاســفانه، هیچ برنامه افزودنى شــخص 
ثالثى وجود ندارد کــه بتوانید به آن مراجعه 

کنید. 
سافارى در مورد کار هایى که افزونه ها مجاز 
به انجام آن هســتند کامال محدود است 
و عملکرد هایى مانند قــرار دادن تب ها در 
حالت خواب براى توسعه دهندگان خارجى 
ممنوع است. اگر این یک ویژگى است که 
کامال به آن نیاز دارید، بایــد مرورگر ها را 

عوض کنید.

گوگل در حال توســعه قابلیتى 
اســت که کاربران از گوشى 
هوشــمند خود بــه عنوان 
وب کم براى لپ تاپ اســتفاده 

کنند.
براساس گزارش ها، عملکرد وب کم لپ تاپ مناسب 
نیســت و بیشــتر افراد ترجیح مى دهنــد از وب کم 
اکسترنال اســتفاده کنند، حتى برخى افراد از طریق 
یک برنامه ثالث از گوشى هوشــمند خود به عنوان 

وب کم استفاده مى کنند.

 آیفون ها نیز ممکن اســت به عنــوان وب کم براى 
مک بوك ها استفاده شوند.

اخیراً شایعاتى منتشر شده که نشان مى دهد گوگل در 
حال توسعه قابلیتى است که به کاربران این امکان را 
مى دهد که از گوشى هوشمند خود به عنوان وب کم 

براى لپتاپ استفاده کنند.
 قابلیت یادشــده به زودى در اندروید ارائه مى  شود و 
براى اســتفاده از آن نیازى به نرم افزار ثالث ندارید. 
کاربــران با اســتفاده از ایــن قابلیــت مى توانند از 
دســتگاه اندرویدى خود که از حالت UVC استاندارد 

پشــتیبانى مى کنــد، به عنــوان وب کم اســتفاده 
کنند.

تبدیل گوشى هوشــمند به وب کم لزومًا یک قابلیت 
جدید براى اندروید نیســت، اما اولین بارى است که 
سیستم عامل اندروید به کاربران اجازه مى دهد گوشى 
خود را بدون استفاده از برنامه شخص ثالث به وب کم 

تبدیل کنند. 
هنوز مشخص نشده اســت که آیا گوگل این قابلیت 
جدید را در یک به روزرســانى سیستم عامل در آینده 

عرضه خواهد کرد یا خیر؟

اطالعات ارائه شده نشان مى دهد که گوشى OnePlus۱۱۵G در دو رنگ مشکى و سبز وارد بازار هند 
مى شود.

به نظر مى رسد که نسخه هندى گوشى OnePlus۱۱۵G در دو رنگ مشکى و سبز در دسترس کاربران 
قرار مى گیرد. این محصول در دو نسخه عرضه خواهد شد؛ نسخه اول داراى هشت گیگابایت حافظه رم 
و 128 گیگابایت حافظه ذخیره سازى داخلى است؛ نسخه دیگر نیز داراى 16 گیگابایت حافظه رم و 256 

گیگابایت حافظه ذخیره سازى داخلى است.
گوشى OnePlus۱۱۵G از نمایشگر 6.7 اینچى QHD+E۴OLED LTP3,0 با نرخ نوسازى 120 هرتز 
 Snapdragon8Gen2 و رزولوشن 1440 * 3216 پیکسل بهره مى برد. این محصول به آخرین تراشه
مجهز شده است و با رم LPDDR۵ و حافظه ذخیره سازى داخلى UFS 4,0 همراه شده است. انرژى مورد 
نیاز آن نیز از طریق یک باترى 5000 میلى آمپر ساعتى تأمین مى شود و از فناورى شارژ سریع 100 واتى 

در آسیا و 80 واتى در ایاالت متحده پشتیبانى مى کند.
یک دوربین سه گانه در پنل پشتى گوشــى OnePlus۱۱۵G تعبیه شده است که شامل دوربین اصلى 
50 مگاپیکســلى Sony IMX۸۹۰، یک دوربین فوق عریض 48 مگاپیکسلى Sony IMX۵۸۱ و یک 
دوربین تله فوتوى 32 مگاپیکسلى Sony IMX۷۰۹ مى شود. دوربین سلفى این محصول نیز از حسگر 

16 مگاپیکسلى بهره مى برد.

 سراسر وب پر اســت از گمانه زنى ها درباره آیفون 15. آخرین اطالعات درز کرده حاکى از آن 
است که دوربین پریســکوپ باالخره در خط تولید آیفون هاى پریمیوم اپل استفاده مى شود. به 
گفته مینگ چى کو، تحلیلگر مشهور اپل، دوربین پریسکوپ تنها براى یکى از مدل ها استفاده 

مى شود: آیفون 15 و 16 اولترا.
البته براى بسیارى از صاحب نظران صنعت فناورى، خبر تعجب آورى است، چرا که قبال انتظار 
مى رفت هر دو مدل آیفون 16 داراى دوربین پریســکوپ باشند. لنز پریسکوپ، که امکان زوم 
اپتیکال طوالنى ترى را فراهم مى کند، بازى گردانى براى عکاسى با دوربین هاى هوشمند است.
در مورد تامین کننده لنزهاى پریســکوپ، کو پیش بینى مى کند که اپل به جاى سامسونگ به 
تامین کنندگان جایگزینى مانند الرگان و جنیوس روى خواهــد آورد. انتخاب آیفون 15 اولترا 
به  عنوان گیرنده انحصارى دوربین پریسکوپ ممکن اســت بر پیش بینى درآمد شرکت هاى 

ارائه دهنده لنز تاثیر بگذارد، اما دلیل این تصمیم چندان مشخص نیست.
الزم به ذکر است که نام آیفون 15 اولترا، پیش فرض ما است، وگرنه ممکن است نام گذارى اپل در 
آینده چیز متفاوتى باشد. اطالعات فاش شده، حاکى از آن است که آیفون 15 داراى بدنه اى گرد 

محسوب مى شود؛ چرا که خواهد بود، که تغییر بزرگــى براى خط تولید آیفون 
مدت ها اســت آیفون 
طراحیــش را به روز 
نکرده است. جدا از 
تغییــرات طراحى، 
جدیدترین آیفون ها 
پــورت  داراى 
یواس بى تایپ سى 

خواهند بود.

1. راه اندازى خودکار برنامه ها را مدیریت کنید
هنگامى که رایانه خود را روشن مى کنید، ویندوز راه اندازى مى شود و به همین ترتیب یکسرى 
برنامه ها و ابزار هاى پس زمینه فعال مى شوند، در حالى که این راه اندازى خودکار با هدف 
اطمینان از آماده بودن برنامه ها به محض بارگیرى ویندوز انجام مى شود، اما زمان بیشترى 
به فرآیند بوت آپ رایانه اضافه مى کند، زیرا همه چیز همزمان باز مى شود. سیستم براى کاربر 

مشخص نمى کند که کدام برنامه ها در لیست راه اندازى خودکار آن قرار دارند.
براى کنترل بیشتر بر برنامه هایى که با سیستم عامل شما بارگیرى مى شوند، روى قسمت 
 Task Manager ،خالى نوار وظیفه کلیک راست کرده و از منوى پاپ آپى که ظاهر مى شود
را انتخاب کنید. به تــب Startup بروید؛ برنامه هاى کاربردى و برنامه ریزى شــده براى 
راه اندازى در هنگام شروع ویندوز را مشاهده خواهید کرد. روى هر یک از آن ها کلیک کنید، 
سپس دکمه غیرفعال کردن را کلیک کنید تا از راه اندازى خودکار آن ها در آینده جلوگیرى 
شود. برنامه هاى مورد نظر از سیستم شما حذف نخواهند شد، بنابراین در صورت نیاز همچنان 

مى توانید آن ها را به صورت دستى باز کنید.
توصیه مى کنیم فقط برنامه هایى را که مى شناسید غیرفعال کنید، آن هایى که مى دانید فورا 
به آن ها نیاز ندارید. اگر آن ها با سیســتم عامل شروع نمى شوند، همیشه مى توانید آن ها را 

بعدا راه اندازى کنید. اگر در مورد هر یک از ورودى هاى لیست مطمئن نیستید، یک جست 
و جوى سریع در وب انجام دهید تا در مورد آن ها بیشتر بدانید و بفهمید که آیا بالفاصله آن ها 

را مى خواهید یا خیر.

2. فضاى ذخیره سازى هارد دیسک را آزاد کنید
سیستم عامل ها تا حد امکان به فضاى خالى هارد دیسک نیاز دارند. این به نرم افزار فضاى 
بیشترى براى ذخیره داده هاى موقت و انعطاف پذیرى بیشترى براى سازماندهى فایل ها 
مى دهد. اگر هارد دیسک شما در حال پر شدن است، متوجه کاهش کلى عملکرد کامپیوتر 
خواهید شد. فایل هاى قدیمى یا استفاده نشده را حذف کنید، متوجه خواهید شد که کار ها کمى 
سریع تر انجام مى شود. براى شروع، صفحه ویندوز 10 را پیدا کنید که دقیقا جایى را که فضاى 
 System اجرا کنید، روى Start دیسک شما مى رود، خراب مى کند. تنظیمات را از منوى
کلیک کرده و سپس Storage را انتخاب کنید. هر یک از دیسک هاى فهرست شده را انتخاب 
کنید تا ببینید هر دسته از فایل ها مانند عکس ها، ویدیو ها یا برنامه ها چقدر فضا اشغال مى کنند. 
مى توانید از این اطالعات براى پاك کردن فایل ها و پوشه هایى که واقعا به آن ها نیاز ندارید، 

استفاده کنید. فقط مطمئن شوید که ابتدا از همه چیز مهم پشتیبان تهیه کرده اید.

  3. جلوه هاى بصرى را کم کنید
ویندوز پر از جلوه هاى بصرى است که نگاه به سیستم عامل را براى چشم آسان تر مى کند. 
محو شدن ها، سایه ها و انیمیشن ها همگى خوب هستند، اما اکثر کاربران با خوشحالى آن ها را 
با کمى عملکرد بیشتر عوض مى کنند. اگر در اجراى برنامه هاى خود با سرعت معقول مشکل 
دارید، مى توانید برخى از این جلوه هاى گرافیکى اضافى را غیرفعال کنید که باعث کاهش 

تقاضاى منابع سیستم مانند زمان پردازنده و حافظه مى شود.
براى پیاده ســازى این توییک، ابتدا به نــوار وظیفه برویــد و «sysdm.cpl» را در کادر 
جست و جو تایپ کنید، ســپس Enter را بزنید و بعد به تب Advanced بروید. در عنوان 
Performance، روى دکمه Settings کلیک کنید تا انیمیشن هاى پنجره، محو شدن، 

صاف کردن فونت، سایه هاى باز کردن در پشت کادر هاى محاوره اى و سایر پیشرفت هاى 
بصرى غیرفعال شــود. براى غیرفعال کردن همه چیز و حفظ زیبایى بصرى ویندوز تا حد 

امکان، روى حباب Adjust for best performance کلیک کنید.

4. رجیسترى را پاك کنید
 File رجیسترى فایل تنظیمات گسترده ویندوز است و همه چیز را از دکمه هاى منو که در

Explorer مى بینید تا تصویرى که در صفحه ورود ظاهر مى شــود، پوشش مى دهد. 

بســیارى از برنامه ها تنظیمات خود را نیز در این فایل ذخیره مى کنند. با گذشــت زمان، 
رجیسترى ممکن است متورم شود و خطا هایى مانند ارجاع به برنامه هایى را که دیگر نصب 

نشده اند، جمع کند. این مى تواند تاثیر منفى بر عملکرد کلى سیستم داشته باشد.
به دلیل اهمیت و پیچیدگى، رجیسترى معموال از دید کاربران پنهان مى شود. براى بارگیرى 
آن، باید «regedit» را در کادر جست و جوى نوار وظیفه تایپ کنید و Enter را فشار دهید؛ 
با این حال، توصیه مى کنیم براى پاك کردن رجیسترى تالش نکنید، مگر اینکه متخصص 
کامپیوتر باشید. یک برنامه شخص ثالث حرفه اى مى تواند رجیسترى را مرتب کند تا مطمئن 
شــود که بدون خطر حذف تصادفى یک فایل حیاتى تا حد امکان ضعیف اجرا مى شــود. 
وقتى نوبت به انتخاب آن برنامه مى رسد، یکى از بهترین گزینه هاى رایگانى که دیده ایم 

CCleaner است.

 CCleaner برنامه را دانلود و آن را باز کنید و به صفحه رجیسترى بروید تا مشکالتى را که
مى تواند برطرف کند، ببینید. روى Scan for Issues کلیک کنید تا ببینید با چه تعداد خطا 
مواجه هستید، سپس مشکالت انتخاب شده را برطرف کنید تا CCleaner از آن ها مراقبت 

کند.

 OnePlus۱۱۵G گوشى
استفاده همزمان از صد ها تب باز در چه رنگ هایى عرضه مى شود؟

بدون کاهش سرعت مرورگر

تبدیـــــل
 گوشى هوشمند به 
وب کم لپ تاپ

4 ترفند مخفى براى
 افزایش سرعت ویندوز

کندى سرعت ویندوز مى تواند دالیل مختلفى داشته باشد اما مى توانید با چند ترفند ساده به شکل قابل توجهى بر سرعت آن بیفزایید.
ویندوز 10 از بسیارى جهات تحت تأثیر قرار مى گیرد، مانند ادغام دقیق کنترل صوتى با کورتانا و روشى که این نرم افزار با تبلت و لپ تاپ سازگار مى شود، در عین حال نمى تواند به طور کامل از گذشته اش فرار کند. 
سیستم عامل یک نرم افزارعظیم و پرپیچ و خم است اما با گذشت سال ها، فایل ها و برنامه ها روى هم انباشته مى شوند، سخت افزار پیر مى شود و در نتیجه اغلب مى بینید که کامپیوتر قدیمى تر ویندوزى کند مى شود.
براى پیشگیرى از این امر چند راهکار افزایش سرعت ساده مانند حذف bloatware و کاهش افزونه هاى مرورگر مى تواند موثر باشد. اگر این راه حل ها کمک نکردند، این چهار ترفند پیشرفته را امتحان کنید. از 

مرتب کردن فایل تنظیمات مخفى ویندوز گرفته تا کنترل برنامه هایى که هنگام راه اندازى سیستم عامل شروع مى شوند، این راهنما باید عملکرد هر کامپیوتر ویندوزى را بهبود بخشد.

د.

د.
 از

یک خبر جــــذاب درباره 
دوربین آیفون 15

ىب ر ون ی ن ز ى ش ىب و چیز ی
نفون محسوب مى شوخواهد بود، که تغییر بزرگــى براى خط تولید آی

مدت ها اســ
طراحیــش
نکرده است
تغییــرات
جدیدترین

داراى
یواس بى
خواهند بو

گو

وب
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خیار تلخ با نام علمــى Momordica charantia که تحت 
عنوان کدوى تلخ، خربزه تلخ یا کارال نیز شناخته مى  شود، نام 
یک گونه از تیره کدوییان است. این میوه غالبا در اوکیناوا ژاپن 
مى  روید اما امکان پرورش آن در دیگر نقاط جهان هم وجود 
دارد. نه تنها خود این گیاه در قالب یک میوه چه به صورت تازه 
و چه خشک شده حاوى مزایاى سالمتى فراوانى است، بلکه 

امروزه از نوشیدنى آن نیز استفاده گسترده اى مى شود.
در واقع آب کارال یک نوشــیدنى است که از میوه اى با پوست 
خشن تهیه مى شود. همانطور که از نام آن مشخص است، میوه 
و آب آن طعم تلخى دارند که برخى آن را ناخوشایند مى دانند. 
با این حال، آب کارال به دلیل فواید سالمتى مختلف که شامل 
کاهش فشار خون و بهبود سالمت پوســت است، محبوبیت 
باالیى یافته است. گفتنى است نکاتى که در ادامه توضیح داده 
مى شوند، از طریق مقاالت مرکز ملى اطالعات زیست فناورى 

آمریکا قابل دسترسى هستند.

اطالعاتى درباره خیار تلخ
این میوه واضحا داراى پوستى خشن و ناهموار است و به طور 

کلى در دو نوع خربزه تلخ چینى و هندى یافت مى شود.
گونه چینى حدود 20 ســانتى متر رشد مى کند و غالبا به رنگ 
سبز کم رنگ دیده مى شود. پوست آن نیز برآمدگى هاى صاف 
و زگیل مانند دارد. در مقابل گونه هندى کوچکتر است و تقریبا 

10 سانتى متر طول دارد، با انتهاى نوك تیز و به رنگ سبز تیره. 
هر دو گونه داراى گوشــت ســفید در داخل خود هستند که با 
رسیدن میوه تلخ تر مى شود. از هر دو اینها مى توان براى تهیه 

آب کارال استفاده کرد.
به منظور تهیه آب کارال تنها کافیست یک دستور بسیار ساده 
را دنبال کنید؛ مخلوط کردن خربزه تلخ خــام با آب. برخى از 
افراد با افزودن کمى نمک و یا آب لیمو این ترکیب را خوشمزه 
تر مى کند. این میوه یک افزودنى رایــج در غذاهاى مناطق 
نیمه گرمسیرى مانند کارائیب، آفریقا، آسیاى جنوب شرقى و 
بخش هایى از چین است. آب آن نیز ترکیبى مقوى و محبوب 
در این مناطق و حتى بخش هاى دیگر جهان به شمار مى رود.

ارزش غذایى  
آب کارال مملو از چندین ماده مغذى مهم است. به عنوان مثال، 
مخلوط کردن 93 گرم خربزه تلخ خام بــا 118 میلى لیتر آب 

تصفیه شده، مواد مغذى زیر را ارائه مى دهد:
- کالرى: 16- کربوهیــدرات: 3,4 گرم- فیبــر: 2,6 گرم- 
پروتئین: 0,9 گرم- چربى: 0,2 گرم- ویتامین ث: 95 درصد از 
مقدار مواد مغذى مورد نیاز روزانه (RDI)- فوالت: 17 درصد 
 -RDI پتاسیم: 6 درصد از -RDI روى: 10 درصد از -RDI از
آهن: 5 درصد از RDI-ویتامین آ: 4 درصد از RDI - ســدیم: 

0 میلى گرم.

آب کارال مقادیر کافى از ویتامیــن ث را براى بدن فراهم مى 
کند؛ آنتى اکســیدانى که در ارتقاى ایمنى، ســالمت مغز و 
ترمیم بافت ها نقش دارد. این میــوه همچنین منبع خوبى از 
 A اســت. ماده اى که بدن ما آن را به ویتامین A پروویتامین
تبدیل مى کند و در راســتاى کمک به حفظ سالمت سیستم 

بینایى و پوست بسیار موثر است.
عالوه بر این، هر 93 گرم خربزه تلخ مخلوط شده با آب حدود 8 
درصد از فیبر مورد نیاز روزانه براى حمایت از روند هضم سالم 
را تامین مى کند. فیبر رژیمى همچنین مى تواند به کنترل قند 

خون نیز کمک کند.

فواید سالمتى
خیار تلخ مدت  هاست که به دلیل کاربردهاى متنوع خود مورد 
توجه قرار گرفته و در بسیارى از درمان هاى دارویى غیر غربى 

مانند آیورودا و طب ســنتى چینى گنجانده 
شده است.

 مى تواند به کاهش ســطح قند 
خون کمک کند

چندین مطالعه نشان داده اند که آب کارال یا 
خود میوه ممکن است به مدیریت سطح قند 
خون کمک کند. چنین عملکردى ناشــى 

از ســه ماده اصلى در ترکیب خیار تلخ است که داراى خواص 
کاهنده گلوکز خون هستند: پلى پپتید-p، چارانتین و ویسین.

تصور مى شود که پلى پپتید-p به شــیوه اى مشابه انسولین 
عمل مى کند؛ هورمون مهمى که با تسهیل جذب قند از خون 

به سلول ها و بافت ها به تنظیم قند خون یارى مى رساند.

 سالمت پوست را بهبود مى بخشد
آب کارال منبع غنى از آنتى اکســیدان ها از جمله ویتامین ث 
و پروویتامین A است که هر دو براى سالمت پوست و بهبود 

زخم مهم هستند. 
در یک مطالعه موش هایى که به صــورت موضعى با عصاره 
خربزه تلخ تحت درمان قرار گرفتند، بهبود قابل توجه و سریعتر 
زخم را تجربه کردند. این تاثیر حتــى در موش هاى مبتال به 

دیابت نیز مشاهده شد.
در روش  هاى درمانى غیر غربــى، از آب کارال براى مدیریت 
عالئم پسوریازیس، اگزما و انواع زخم  ها استفاده مى  شود. با 
این حال، چنین پتانسیل هایى باید به طور رسمى در مطالعات 

انسانى نیز مورد بررسى قرار گیرند.

 به کاهش وزن یارى مى رساند
در یک مطالعه به 42 شــرکت کننده روزانه 4,8 گرم عصاره 
خربزه تلخ داده شد. در ادامه مشخص شد که داوطلبان مقدار 
قابل  توجهى از چربى هاى شکم خود را از دست داده اند. پس 
از گذشت 7 هفته، سایز دور کمر آنها به طور متوسط 1,3 سانتى 

متر کاهش یافته بود. 
در حالى که این مطالعه نتوانســت علت دقیق کاهش وزن را 
تعیین کند، اما واضح اســت که چــرا آب کارال مى تواند یک 
مکمل عالى براى رژیم کاهش وزن باشد؛ این ترکیب سرشار 

از فیبر، کم کالرى و آبرسان است.
ترکیب مذکور مى تواند به شــما کمک کند تا مدت بیشترى 
احساس سیرى کنید، زیرا فیبر در دســتگاه گوارش کندتر از 
کربوهیدرات هاى ســاده حرکت مى کند. بــا توجه به اینکه 
کارال از احساس گرسنگى جلوگیرى مى کند، ممکن است فرد 
را از مصرف غذاهایى که کالرى بیشــتر و مواد مغذى کمترى 

دارند، باز دارد.

 اگر مى خواهید زیتون را خود در منــزل عمل آورید این مطلب به 
شما کمک مى کند تا این کار را به بهترین وجه انجام دهید:

اصوال زیتون ها به سه صورت کنســروى - شکسته و بى هسته 
هستند؛ زیتون شکســته زیتونى اســت که مراحل روغن گیرى 
آن انجام شده اســت و زیتون بى هســته همان زیتون کنسروى 
است (روغن کشــى نشده اســت) و براى تهیه زیتون پرورده و یا 
تزپین کردن با فلفل قرمز و بســته بندى هاى خوشــگل استفاده 

مى شود.
در هر حال همه زیتون ها یک تلخى دارند و تنها راه گرفتن تلخى 
آنها خواباندن در آب نمک و شستشوى چند باره ى آنها است تا طعم 
تلخى آن به حد مورد انتظار شما از بین برود. (مى توان در روز حدود 
سه الى چهار بار زیتون ها را مى شویم و مجددا در آب نمک بریزیم)
در آخر که طعم مطلوب را پیدا کرد مجددا زیتون ها را در آب نمک 
بریزید شورى آن به اندازه اى باشد که خوراك آن براى شما مطبوع 
است (نه بى نمک و نه شــور) و مثال اگر در سطل هاى پالستیکى 

سایز ماست هاى سه کیلویى مى ریزیم.
 روى آن 1 یا 2 قاشق روغن زیتون و گلپر (یک قاشق) بریز معموال 
زیتون را در جاى خنک مى گذارند و ســعى کــن این جاى خنک 

یخچال نباشد.

معموال زیتون هاى ســبز یا زیتون هایى که اندکى مانده تا رسیده 
شــوند را براى مدتى در محلول هاى قلیایى مى خوابانند تا تلخى 

گوشت آنها گرفته شود.
ســپس مدتى در آب مى خوابانند و ســرانجام در ظرف محتوى 
محلول کم نمــک (مخلوط آب، نمک و ســرکه) نگه مى دارند یا 
اینکه از همان ابتدا فرآیند گرفتن تلخى را تنها با آب نمک انجام 

مى دهند.
زیتون را به این روش حتى در خانــه نیز مى توان عمل آورد، اما به 
دلیل وقتگیر بودن این فرآیند، بیشــتر مصرف کنندگان، زیتون 
آماده را ترجیح مى دهند. بعضى از زیتون ها پس از عمل آوردن سیاه 
مى شوند. اگر زیتون پس از بیرون آوردن از قلیاب مدتى در معرض 
هوا قرار  گیرد، رنگش به سیاهى مى زند. البته رنگ زیتون بیش از 

همه به نوع آن مربوط مى شود.

روش شیرین کردن زیتون تلخ به 
(Naoh)وسیله سود سوزآور

1) جهت شیرین کردن زیتون به وسیله سود 
ابتدا میوه هاى زیتون تازه چیده شده را پس از 
تمیز کردن و حذف شــاخ و برگ و میوه هاى 

زخمى و بیمار یــا آفت زده، داخل بشــکه با هر ظرف مناســبى 
ریخته و آب معمولى به آن اضافه کــرده؛ به طورى که بعد از فرو 
نشستن زیتون ها، تا حدود 15 سانتى متر آب باالى زیتون ها قرار

 گیرد.
2) در مرحله دوم شیرین کردن زیتونها باید حجم آب را (حجم آب، 
موجود در ظرف) را اندازه گیرى کنید تا مشخص شود چند لیتر است 

(از بطرى هاى 1/5 لیترى نوشابه مى توان استفاده کرد).
3) جهت شــیرین کردن زیتون ها براى هر لیتر آب 20 گرم سود 
(NaOH) در نظر گرفته و سود را داخل حجم آب موردنظر در ظرفى 

ریخته و ضمن رعایت احتیاط براى چند دقیقه با یک قطعه چوب 
تمیز هم بزنید تا سود کامًال حل شود.

4) با احتیاط و بدون آنکه محلول با دســت و پوســت بدن تماس 
حاصل کند و یا قطرات آن به چشم آسیب برساند؛ محصول را روى 

زیتون ریخته و در ظرف را ببندید.
 پس از گذشت 12-10 ساعت براى زیتون هاى گروه 1 و 8-10 
ساعت براى زیتون هاى گروه 2 در ظرف را باز کنید (طى این مدت 
بهتر اســت چند مرتبه محتویات ظرف را هم بزنید) رنگ محلول 

کامًال قهوه اى تیره شده است.
5) قبل از ریختن محلول تیره رنگ، چنــد دانه زیتون را با احتیاط 
با وسیله اى بیرون آورده و خوب شسشــو داده و چند دقیقه در آب 

سرد قرار دهید.
 مطمئن که شــدید آب تغییر رنگ نمى دهد. دانه هاى زیتون 
را با زبان امتحان کنید. چنانچه مزه تلخ احساس نشد؛ 
اقدام به ریختــن محلول تیره رنــگ نمائید در غیر 
این صورت هنــوز باید زیتــون درون محلول باقى 

بماند.
6) پس از آنکه مطمئن شدید؛ زیتون ها تلخ 
زدائى شده اند؛ محلول تیره رنگ را با احتیاط 

دور بریزید (توجه داشته باشید که این محلول قلیائى است و پاى 
گیاهان یا درون باغچه ریخته نشود).

7) زیتون هاى موجود داخل ظرف را با آب معمولى طى 2-1 روز با 
تعویض آب به دفعات بشوئید که رنگ آب دیگر تغییر نکند.

8) براى خنثى شدن باقیمانده احتمالى سود به ازاء هر 10 لیتر آب 
1 لیتر سرکه اضافه نمائید و پس از یک شبانه روز، 3-2 مرتبه آب 

ظرف را عوض کنید.
9) ســپس آب زیتون ها را ریخته و آنها را به مدت 30-20 ساعت 
داخل آب نمک 7 درصد (70 گرم نمک در هر لیتر آب) نگهدارى 

کنید.
10) در نهایت زیتون ها را از آب نمک 7 درصد درآورده و به آب نمک 4 درصد 
بهتر است. آب نمک را جوشانده و پس از خنک شدن روى زیتون ها ریخت 

و ســپس زیتون ها را به ظروف مناسب 
و کوچک بــراى مصرف یا فروش 
انتقــال داده الزم به ذکر اســت؛ 
ظروف شیشه اى به علت بهداشتى 

بودن براى نگهدارى زیتون 
در اولویــت قرار 

دارد.

شیر یکى از مواد غذایى ســالم براى افراد مى باشد و عادت هاى غلط در نوشیدن 
شیر مى تواند به شما آسیب بزند. شیر حاوى میزان زیادى مواد مغذى مثل کلسیم، 

منیزیم و پروتئین است که نقشى بسیار مهم در بدن فرد ایفا مى کنند.
 بنابراین بســیارى از افراد تمایل دارند که بیش از همیشه شیر بنوشند اگرچه که 
مصرف این ماده به مقدار زیاد ممنوع است. همان طور که مى دانید هرگز نباید هیچ 
دارویى را همراه با شیر مصرف کنید و از طرفى مواد غذایى معرفى شده در ادامه این 

بخش از سالمت نمناك را نیز نباید با شیر خورد.
شیر و پرتغال:  هرگز نباید تا یک ســاعت بعد یا قبل از نوشیدن شیر، پرتقال 
مصرف کنید، زیرا پروتئین موجود در شیر مى تواند با اسید پرتقال مخلوط شود و در 
نتیجه روى هضم و گوارش شما تاثیر مى گذارد و عالوه بر آن در این مدت هرگز 

نباید میوه هاى دیگرى که اسیدى هستند را مصرف کنید.
شیر و میوه ها:  80 درصد از پروتئین موجود در شیر کازئین مى باشد و زمانى که 
شیر را با میوه بنوشید، مقدار زیادى از کازئین در بدن شما باقى مى ماند و هضم و 
جذب آن به راحتى انجام نخواهد شــد و همچنین مى تواند باعث به وجود آمدن 

اسهال در فرد بشود و بنابراین هرگز نباید آبمیوه و شیر را یکجا مصرف کنید.
شیر داغ و شکر: شیر سرشار از لیزین مى باشــد که با فروکتوز واکنش نشان 
مى دهد، مخصوصا اگر آن را در دماى باال مصرف کنید و باعث مى شــود که سم 
لیزین به وجود بیاید که براى بدن انسان مضر است و بنابراین هرگز نباید شکر را 
به شیرى که تازه جوش آمده است، اضافه کنید و باید صبر کنید تا خنک شود و بعد 

این کار را انجام دهید.
شیر و دارو: افراد زمانى که دارو مصرف مى کنند، مایلند که به جاى استفاده از 
آب براى خوردن دارو از شیر استفاده کنند و شیر در حقیقت تاثیر بسیار زیادى روى 
عملکرد جذب دارو ها در بدن دارد. شیر در این زمان ها غشاى نازکى را روى سطح 
دارویى ایجاد مى کند و بنابراین کلسیم و منیزیم و دیگر مواد معدنى در شیر باعث 
ایجاد واکنش شیمیایى با دارو مى شوند و مى توانند یک ماده غیر اشباع را در آب به 
وجود بیاورند و روى تاثیر دارو در بدن تاثیر گذار خواهد بود؛ بنابراین هرگز نباید تا 

یک ساعت قبل و بعد از شیر از هیچ دارویى استفاده کنید.
شیر و شکالت:  شــیر منبع غنى از پروتئین و کلســیم مى باشد، در حالى که 
شکالت حاوى اکسالیک اسید است. خوردن این دو با هم مى تواند باعث تشکیل 
کلسیم اگزاالت غیر اشباع شــود و همچنین تاثیر زیادى بر جذب کلسیم خواهد 
گذاشت و از طرفى ممکن اســت باعث ایجاد مو هاى خشک و اسهال و رشد کم 

در افراد شود.
شیر و آنتى بیوتیک: در صورتى که همراه آنتى بیوتیک هایى مانند «کینولون» 
مثل «سیپروفلوکساسین» و «لواکویین»، شیر مصرف کنید، این دارو ها در معده 
به کلسیم متصل مى شوند و نمى توانند جذب بدن شوند و اثرشان کاهش مى یابد.

شیر و گوشت: مصرف همزمان شیر با گوشت و ماهى زیان آور است و موجب 
سنگینى معده و انسداد اندام هاى گوارشى مى شود و فرد را به یبوست دچار مى کند. 
اگر زن باردار شیر را با گوشت قرمز یا گوشت سفید میل کند این یبوست و دل پیچه 

را به نوزادش هم منتقل مى شود.
شیر و تخم مرغ:   برخى مردم در وعده صبحانه شیر را با تخم مرغ میل مى کنند، 
اما نمى دانند مصرف همزمان این دو ماده خوراکى زیان آور اســت و مصرف هم 
زمان تخم مرغ با شیر نیز براى قلب و مغز مضر است. پس بعد از خوردن تخم مرغ 

به مدت سه ساعت صبر کنید تا این غذا هضم شود و پس از آن شیر بنوشید.
موز و شیر: این مورد اشاره شده در ســالمت تغذیه نمناك حتما براى شما هم 
جالب است؛ بسیارى از افراد شیر را همراه با موز مصرف مى کنند، اما نمى دانند که 
موز و شیر سموم سنگین را تشکیل مى دهند که موجب ایجاد اختالل درون آن ها 
مى شود پس هیچگاه موز و شیر را با هم نخورید، زیرا سبب کند شدن ذهن، ایجاد 

احساس خستگى و کاهش فرآیند هضم در بدن مى شود.
شیر و آناناس: هیچگاه نباید شیر و آناناس را با هم ترکیب کنید چرا که 
آناناس حاوى بروملین است و در صورت ترکیب با شیر مى تواند موجب 
ایجاد سردرد، معده درد، عفونت، اســهال و تهوع گردد. این ترکیب براى 

کودکان خطرناك است.
شیر و ترشیجات:  مصرف همزمان شیر با ترشیجات و خوراکى هاى 

شور مضر است و سبب انجماد شیر در معده مى شود.

خیار تلخ؛ یک میوه شگفت انگیز!خیار تلخ؛ یک میوه شگفت انگیز!

خوردنى هاى سالمى که 
همراه شیر نباید خورد

چگونه تلخى زیتون را بگیریم؟

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى، نسبت به باور اشتباه مردم 
در خصوص اســتفاده از روغن حیوانى به عنــوان چربى مفید، 

هشدار داد.
تیرنگ نیســتانى، به یکى از باور هاى خطرناك تغذیه اى در بین 
عموم مردم اشاره کرد و افزود: بسیارى از افراد معتقدند روغن هاى 
حیوانى خصوصاً روغن ُدنبه به عنوان چربى مفید به سایر روغن ها 

ارجحیت دارد، این باور از اساس غلط است.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با انتقاد از 

این باور تغذیه اى غلط مبنى بر اینکه در گذشته مردم با استفاده 
از روغن هاى حیوانى زندگى سالم ترى داشتند، گفت: گذشتگان 
ما به مشاغلى، چون دامپرورى و کشــاورزى مشغول بودند، با 
صنعتى شدن جوامع و مشاغل و همچنین پدیده پشت میز نشینى 
نمى توان همان اصول تغذیه اى قدیم را براى زندگى امروز تجویز 
کرد، ضمن اینکه امراض مختلف در گذشــته حتى جوان تر ها را 

قربانى مى کرد.
وى، مصرف روغن هاى حیوانى به بهانه ســالم تر بودن را مورد 
انتقاد قرارداد و افزود: بدون شک استفاده از روغن هاى حیوانى و 

مشخصًا روغن ُدنبه در دراز مدت باعث انسداد عروق مى شود.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى با تاکید بر اینکه قوانین علمى 
تابع شواهد علمى، عینى و ثابت شــده هستند، خاطرنشان کرد: 
افرادى که مصرف روغن ُدنبه را توصیه مى کنند اگر یافته اى مبنى 

بر سالمت این چربى ها دارند باید با مستندات علمى ثابت کنند.
وى افزود: تمامى مستندات و شواهد علمى نشان از این دارد که 

آثار زیانبار چربى هاى حیوانى به مراتب بیشتر از فواید آن است.

باور اشتباه مردم از مصرف روغن حیوانى
توصیه مى کنیم وقتى ســرما خوردید از این 2 میوه اى که در 
ادامه معرفى مى کنیم استفاده کنید تا سالمتى خود را زودتر به 
دســت بیارید. گوجه فرنگى و لیمو دو میوه خاص هستند که 

براى درمان سرماخوردگى بسیار موثرند.

گوجه فرنگى براى سرماخوردگى
آب گوجه فرنگى نوشیدنى محبوبى است که طیف گسترده اى 
از ویتامین ها، مواد معدنى و آنتى اکسیدان ها 
را براى بــدن تأمین مى کنــد. آب گوجه 
فرنگى بسیار مغذى است و سرشار 
از بسیارى از ویتامین ها و مواد 

معدنى مهم است.
 به عنــوان مثال، نوشــیدن 
فقط 1 لیوان (240 میلى لیتر) 
آب گوجه فرنگــى تقریبًا نیاز 
روزانه شما به ویتامین C را تأمین 

مى کند و ۲۲٪ از نیاز هاى ویتامین A شــما را به صورت آلفا و 
بتاکاروتنوئید ها برآورده مى کند. 

آب گوجه فرنگى و ســایر محصوالت گوجه فرنگى ممکن 
است خطر ابتال به انواع خاصى از سرطان را کاهش دهد.

لیمو براى سرماخوردگى
لیمو منبع خوبى از ویتامین C اســت. همانطور که مى دانید 

در زمان سرماخوردگى خوردن ویتامین c بسیار مهم است.
 یک لیمو حدود 31 میلى گرم ویتامیــن C را تأمین مى کند، 

که 51 درصد از میزان مورد نیاز مصرف روزانه 
مرجع (RDI) است. 

تحقیقات نشان مى دهد که خوردن میوه 
و سبزیجات سرشــار از ویتامین 

C خطر ابتال بــه بیمارى هاى 
قلبــى و ســکته را کاهــش 

مى دهد.

2 محصولى که سرماخوردگى را ضربه فنى مى کنند
2ید از این 2 میوه اى که در 

ا  سالمتىخود
کند م

بردهاى متنوع خود مورد
ى از درمان هاى دارویى غیر غربى

 چینى گنجانده 

ســطح قند 

 آبکارال یا 
قند  سطح
 ناشــى 

ز ر
ىکند. بــا توجه به اینکه 
ساسگرسنگى جلوگیرى مى کند، ممکن است فرد 
را از مصرف غذاهایى که کالرى بیشــتر و مواد مغذى کمترى

دارند، باز دارد.

د
ش

مثل
به ک

کنن کهسرماخوردگى را ضربه فنىم

مى شود پس
احساس خس
شیر و
آنانا
ایجاد
کو
ش
ش

ى ن ن و
از مصرف روزانه 

ردن میوه 
مین

ى 
ش 

را مورد 
یوانى و 

شود.
ن علمى 
ن کرد: 
ى مبنى 

 کنند.
دارد که 

ست.

آب گوجه فرنگى نوشیدنى محبوبى اس
از ویتامین ها، مواد مع

ررررا براى بــدن تأمین
فرنگى بسیا
بسیار از
معدنى
 به عنـ
فقط1
آب گوج
روزانه شم

خانــه نیز مى توان عمل آورد، اما به   در
آیند، بیشــتر مصرف کنندگان، زیتون 
ضى از زیتون ها پس از عمل آوردن سیاه 
آوردن از قلیاب مدتىدر معرض  بیرون

سیاهى مى زند. البته رنگ زیتون بیش از 
شود.

ن زیتون تلخ به 
(Nao

تون به وسیله سود
چیده شده را پس از

 و برگ و میوه هاى 

5(از بطرى هاى 1/5 لیترى نوشابه مى توان استفاده کرد).
3) جهت شــیرین کردن زیتون ها براى هر لیتر آب 20 گرم سود 
(NaOH) در نظر گرفته و سود را داخل حجم آب موردنظر در ظرفى 

2ساعت براى زیتون هاى گروه 2 در
بهتر اســت چند مرتبه محتویات

کامًال قهوه اى تیره شده است.
5) قبل از ریختن محلول تیره رنگ
و خوب ش با وسیله اى بیرون آورده

سرد قرار دهید.
 مطمئن که شــدید آب تغییر
رررررررررررررررررررررررارا با زبان امتحان کنید
اااااااااااقاقدام به ریختــن مح
این صورت هنــوز با

ببماند.
پس از آنک (6
زدائى شده ان

و و ون
ب نمک را جوشانده و پس از خنک شدن روى زیتون ها ریخت 

تون ها را به ظروف مناسب
راى مصرف یا فروش 
 الزم به ذکر اســت؛ 
 اى به علت بهداشتى 

گهدارى زیتون
ت قرار 



0606استاناستان 4528 سال نوزدهمچهارشنبه  19 بهمن  ماه   1401

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در 

اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 4519 
مورخ 1401/07/16  آقاى مهدى کتانى نجف آبادى  فرزند حســینعلى  ششــدانگ  
یکبابخانه  به مساحت 206/68 متر مربع قسمتى از پالك شماره 351اصلى واقع در 
قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/11/19  - تاریخ انتشار نوبت دوم : 12/04/ 1401 -م 
الف:1452424- غالمرضا شیرانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

- ازطرف آفرین میرعباسى/11/157 

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

برابر آراء صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 

در اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 
5982-1401/09/07  آقاى مهدى محمد شفیع  فرزند فتح اله  ششدانگ  یکیابخانه به 
مساحت 214/67 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 435 ( که شماره صحیح 
آن 434 اصلى مى باشد ) واقع در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى 
مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/11/19 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم : 1401/12/04 - م الف:1452443- غالمرضا شیرانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف آفرین میرعباسى/11/159 

مرضیه غفاریان
آیین افتتاح و بهره بردارى از مرکز جامع توانمندسازى 
استان اصفهان با اعتبار 47 میلیارد و 500 میلیون تومان 
در منطقه 7 شــهردارى اصفهان در دهه مبارك فجر 
و  در آستانه چهل و چهارمین سالگرد انقالب اسالمى 
در حضور قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در 
امور فرهنگى و پیشگیرى، توسعه مشارکت هاى مردمى 
و درمان ستاد، اســتاندار اصفهان، شــهردار اصفهان، 
دبیر شوراى ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، 
فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان و  جمعى دیگر 
از رؤساى دســتگاه هاى متولى این امر و اهالى رسانه 

برگزار شد.
قائم مقام دبیرکل ســتاد مبارزه با مــواد مخدر در امور 
فرهنگى و پیشگیرى، توسعه مشارکت هاى مردمى و 
درمان ستاد در این مراسم ضمن ابراز خشنودى از بهره 
بردارى از این مجموعه در یکى از بهترین روزهاى سال 
و همزمان با ایام رجبیه و ایام ا... دهه مبارك فجر گفت: 

این اقدام در سطح کشور بى نظیر است. 
علیرضا کاظمى با بیان اینکه این موضوع مهمى است 
که ما بتوانیم در عرصه آسیب هاى اجتماعى هم در بحث 
ســخت افزار و هم نرم افزار چنین الگوى دقیقى ارائه 
کنیم، افزود: بدون اغراق مى گویم ما در ســطح کشور 
چنین فضاى اســتانداردى براى توانمندسازى معتادان 

نداریم. این مرکز مى تواند تبدیل به الگوى بسیار دقیقى 
شود که آن را هم به اســتان هاى دیگر و هم به جامعه 

جهانى و بین المللى ارائه دهیم. 
قائم مقام دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر همچنین 
قول داد که با پیگیرى کامل قول هاى دبیرکل این ستاد ، 
پشتیبانى هاى الزم را از این مجموعه انجام دهد و گفت: 
سعى مى کنیم قبل از عید نوروز اقدامات خوبى در این 

حوزه انجام دهیم.
کاظمى با اشــاره به اینکه آسیب هاى حوزه مواد مخدر 
به عنوان مهمترین آسیب اجتماعى و ام المصائب، فوق 
العاده مسئله پیچیده اى است و به سادگى نمى توان آن 
را حل کرد، گفت: در کشور حداقل بین 60 تا 100 هزار 
معتاد متجاهر داریم و 4 میلیون نفر هم معتاد حرفه اى 
و تفننى هستند و میانگین ها هم نشان مى دهد ساالنه 
حدود 5000 نفر بر اثر ابتال به این آسیب از دنیا مى روند 
اما همه اینها در مجموع و در مقابل جمعیت سالم ایران 

خیلى عدد باالیى نیست. 
کاظمى تأکید کرد: ما نباید از جامعه بزرگى که مى تواند 
این مشــکل را ریشه کن کند غافل شــویم لذا اولویت 
راهبردى و درازمدت و مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
پیشگیرى است و انتظار داریم در استان، دستگاه هاى 
فرهنگى، مجموعه آموزش و پــرورش و نظام تعلیم و 
تربیت در این حوزه اقدامات اساسى تر و مهمترى طراحى 

کنند چرا که ما براى برون رفــت از این موضوع نیاز به 
مشارکت اجتماعى وسیع و یک خیزش عمومى داریم.

■■■
استاندار اصفهان هم در این مراسم با اشاره به اینکه همه 
کارهایى که تا امروز در جمهورى اسالمى ایران انجام 
شــده علیرغم تمامى تالش هایى کــه صورت گرفته
 بخش هایى از آن ناقص مانده اســت، گفت: در بخش 
سیاست هاى کلى نظام در بحث مبارزه با مواد مخدر هم 
علیرغم فرمان رهبر معظم انقالب در سال 85 در مورد 
این بالى بزرگ و اینکه مبادا برآورد مســئولین نسبت 
به این مسئله واقعى نباشــد و دچار چالش هاى بعدى 
بشویم، امروز بخاطر اشتباه در محاسبات گرفتار آن شده 
ایم و آنطور که باید به آن پرداخته مى شد، نپرداخته ایم. 
سید رضا مرتضوى اظهار کرد: این مرکز اگر  صرفاً تبدیل 
شــود به مرکزى براى جمع آورى و نگهدارى معتادان 

نمى تواند مأموریت خودش را درست انجام دهد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه با ســرمایه گذارى در 
مجتمعى که در اسدآباد مبارکه واقع شده مى توان این 
زنجیره را با اشتغالزایى و فراهم کردن فرصت بازگشت 
به خانواده در مراحل بعدى تکمیل کرد، گفت: اما اگر ما 
نتوانیم این کارها را انجام دهیم و در همین مقطع بمانیم 
کارمان ابتر مى ماند و معتاد با ترك مواد در این مکان، 
آمادگى روحى روانى الزم را پیدا مى کند اما چند روز بعد 
از خروج از اینجا دوباره به جمع معتادین بر مى گردد. وى 
با تأکید اینکه نباید چرخه ترك اعتیاد را اینطور تعریف 
کنیم، گفت: اســتان این آمادگى را دارد که اگر ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر کشور مساعدت الزم را انجام دهد 
با استفاده از ظرفیت خیرین و حمایت آنها راه متفاوتى 

را رقم بزند.
■■■

دبیر شوراى ســتاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
نیز در آیین بهره بردارى از مرکز جامع توانمندســازى 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه امروز شاهد افتتاح 2 
مرکز مهم نگهدارى، درمان و کاهش آســیب خواهیم 
بود، گفت: یکى از این مراکــز در مجاورت باغ فدك در 
شمال شهر براى مردان و دیگرى در منطقه قلعه شور در 
ضلع جنوبى شهر براى بانوان امروز مورد بهره بردارى 

قرار خواهند گرفت.

مجتبى ایزدى خاطرنشــان کرد: شهردارى اصفهان بر 
اساس بند 6 ذیل ماده 55 قانون شهردارى ها و جزء 3بند 
3 ماده 80 قانون برنامه ششم و همچنین مصوبه شوراى 
اسالمى شهر اصفهان نسبت به ایجاد مرکز نگهدارى، 
درمان و کاهش آســیب معتادان متجاهر و بى خانمان 
اقدام نموده و ان شاءا... در آینده مبحث توانمندسازى، 
صیانــت اجتماعــى و اشــتغال بهبــود یافتــگان و 
خروجى هاى این مرکز و ســایر مراکزى که  در سطح 

استان داریم نیز فراهم شود.
■■■

شهردار اصفهان هم در این مراســم با اشاره به اینکه 
زندگى انسان آمیخته اى است از غم و شادى، گفت: تنها 
کارى که مى توانیم انجام دهیم آن است که اوًال بر غم 
کسى اضافه نکنیم و علت رنج فردى نشویم و دوم اینکه 

تالش کنیم از غم سایرین کم کنیم.
على قاســم زاده اظهار کرد: ما آرمــان هایى داریم که 
باید بر اساس آن تالش کنیم و بهترین شرایط را براى 
زندگى مردم فراهم کنیم اما گاهى از این واقعیت غافلیم 
که هرچه انتظار مردم باال برود سطح رضایت آنها پایین 
مى آید و بر همین اساس به عنوان کارگزار وعده هایى 
مى دهیم و انتظاراتى در جامعــه ایجاد مى کنیم که در 
واقعیت قابل پیاده سازى در جامعه نیست. مثل ادعاى 
اینکه شهر باید عارى از کارتن خواب و کودك کار شود.

وى افزود: هرچند ما باید براى تحقق این موضوع تالش 
مى کنیم اما گاهى با این وعده ها انتظارات مردم را در 
ســطحى مى بریم که هرچه خدمت مى کنیم باز دیده 

نمى شود. 
شــهردار اصفهان با بیان اینکه بشر بر اساس ذاتش در 
بهترین شرایط هم میل به خطا دارد، گفت: البته این رافع 
مسئولیت ما نیســت و باید تالش کنیم؛ اما همیشه هم 
همه مسائل دست کارگزار نیست. وى در ادامه از مطالبه 
گرها درخواست کرد که سیاه نمایى نکنند و تأیید کرد 
که در هر شهرى علیرغم همه تالش و همت مسئولین 
چند کارتن خواب دیده مى شوند به این دلیل که ما آنها را 
شب جمع مى کنیم ولى دوباره روز بعد از اطراف مهاجرت 
کرده و جاى آنها را پر مى کنند. شهردار اصفهان با بیان 
اینکه در آرمان شهرترین شهر هم باز ممکن است اعتیاد 
و بزه دیده شــود، تأکید کرد: توقعات را زیاد باال نبرید، 

مرثیه سرایى هم نکنید. ما سختى و مشکل داریم، تحت 
فشار و تحریم هســتیم ولى ما یک خانواده اى هستیم 
که باید به هم کمک کنیم تا غم مردم کمتر و آرامششان 

بیشتر شود نه اینکه خودزنى کنیم.
وى همچنین با اشاره به اینکه ساختمانى که امروز افتتاح 
مى شود محصول همدلى در استان است، گفت: در دوره 
جدید مدیریت استان و شهر، همگرایى بین مسئوالن 
ایجاد شده که تدریجاً ثمره آن قابل مشاهده است. قاسم 
زاده افزود: استاندارى، شهردارى، ســپاه و... دست به 
دســت هم دادیم و اتفاقات خوبى در حال شکل گیرى 
اســت که یکى از آنها بهره بردارى از همین مجموعه 
است و دومین مورد هم در ارتباط با کودکان کار است که 

به زودى رونمایى مى شود. 
■■■

فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان هم 
با بیان اینکه افتخار جمهورى اسالمى ایران این است 
که باالترین فرد و مقام در این کشــور غم و غصه افراد 
این کشور را مى خورد، گفت: در خصوص آسیب هاى 
اجتماعى هم مقام معظم رهبرى رســیدگى به معضل 
اعتیاد را اولویت قرار دادند، برخالف سران رژیم گذشته 
و وابستگان دربار پهلوى که سردمدار قاچاق مواد مخدر 

بودند.
سردار سرتیپ پاسدار مجتبى فدا گفت: ما امروز این مرکز 
را تحویل مى دهیم اما خیلــى از افرادى که امروز اینجا 
حضور دارند دیگر به این مکان نمى آیند و ما مى مانیم 
و جمعیتى که شب و روز با آنها مواجهیم و براى فراهم 
کردن ظرفیت مناسب براى درمان آنها بدون هیچ اهانت 
و بى احترامى و با حفظ عــزت و کرامت آنها تالش مى 
کنیم لذا خواهشمندم دغدغه پشتیبانى، حمایت و تجهیز 
این مکان را از ما بگیرید و ما را در انجام این امر دســت 
تنها نگذارید.وى افزود: قســمت آخر کار ما ناتمام مى 
ماند که «صیانت» است. ما شش ماه فرد معتاد را ترك 
مى دهیــم و اقدامات الزم براى برگشــت او به جامعه 
را انجام مى دهیم اما به ایجاد ظرفیت براى اشــتغال، 
بازگشــت اعتماد عمومى افراد جامعه به آنها و برگشت 
این افراد به زندگى با فراهم کردن امکانات و ســرمایه 
الزم براى اعطاى وام به آنها براى مشغول شدن به کار 

نیاز داریم. 

سردار فدا گفت: االن این آسایشگاه راه مى افتد و از حدود 
یک ماه دیگر هم کارگاه مهــارت آموزى و هنرآموزى 
شــروع به کار مى کند و معتادان آمــوزش مى بینند تا 
بتوانند در آینده به صورت مستقل مشغول به کار شوند 
اما صیانت و حفظ و نگهدارى آنها مى ماند که امیدواریم 

دستگاه هاى متولى، این مهم را به سرانجام برسانند. 
■■■

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان اصفهان هم در 
آیین بهره بردارى از مرکز جامع توانمندسازى این استان 
اظهار کرد: هرچند این مرکز دیر افتتاح شد اما احداث آن 
اقدام خوبى بود که طبق گفته قائم مقام دبیر کل ستاد 

مبارزه با مواد مخدر، این مرکز در کشور نظیر ندارد.
محمد موسویان با تأکید بر این نکته که اعتیاد از لحاظ 
قانون هنوز جرم تلقى مى شــود، گفت: اما خوشبختانه 
امروز کمتر کسى در جامعه به معتاد به چشم مجرم نگاه 
مى کند. امروز معتاد مجرم نیست، بیمار است و نیاز به 
درمان دارد. وى افزود: اعتیاد آسیب جدى در پى دارد اما 
آســیب باالتر زمانى رخ مى دهد که معتاد، متجاهر مى 
شود و نیاز است که دستگاه هاى متولى این افراد را جمع 

آورى کرده و درمان کنند. 
موسویان خاطرنشان کرد: در استان تا امروز مرکزى با 
این ظرفیت براى نگهدارى از معتادان متجاهر نداشتیم 
و فقط مرکزى در قلعه شــور با ظرفیت 200 نفر بود که 
مجبور مى شدیم در بسیارى از مواقع آنها را در زندان و یا 
مراکز خصوصى نگهدارى کنیم اما با اقداماتى که انجام 
شد از امروز مى خواهیم کارى را شروع کنیم تا خارج از 
شعار، معتاد متجاهر در شهر دیده نشود و چهره شهر را 
به هم نزند. وى با اشاره به اینکه اعتیاد ریشه در بسیارى 
از آســیب هاى اجتماعى و جرایم دارد، اضافه کرد: اما 
دو جرم اســت که اعتیاد در انجــام آن خیلى تأثیرگذار 
است؛ یکى تکدیگرى است که قاعدتًا معتادان متجاهر، 
تکدیگرى هم مى کنند و دیگرى سرقت هاى خرد است. 
یکى از عوامل افزایش سرقت هاى خرد در جامعه همین 
معتادان متجاهر هستند. دادســتان عمومى و انقالب 
استان گفت: بهره بردارى از این مرکز و جمع آورى این 
افراد در آن و ارائه آموزش هاى الزم به آنها، مى تواند این 
افراد را به جامعه برگرداند و آسیب هاى اجتماعى و میزان 

جرایم در سطح جامعه را کاهش دهد.

مرکز جامع توانمندسازى استان اصفهان با حضور قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افتتاح شد

الگوسازى اصفهان براى جامعه جهانى

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص مهندسى باران ساز سپاهان به شناسه ملى 10260425715 
و به شماره ثبت 21731 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محمدرضا محمودى رنانى 
به شماره ملى 1290590397 به ســمت بازرس اصلى، لیال اشترك به شماره ملى 
1112107241 به ســمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
-روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1451932)

آگهى تغییرات
 شــرکت ســهامى خاص ســپاهان بهبود پارســا به شناسه ملى 
10260373627 و شماره ثبت 16426 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1401/06/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به سال 1400 
مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1451556)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص آذین طرح آریان به شناسه ملى 10260411926 و 
به شماره ثبت 20326 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/03/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ماده 37 اساسنامه بدین شرح 
اصالح شد : نحوه امضاى اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات سفته 
ها و سایر اوراق تجارتى و غیره و نیز اشخاصى را که حق امضاء دارند هیئت 
مدیره تعیین خواهد نمود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1451555)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص مهندســى بهشت آئین ملل ســبز به شناسه ملى 
14010280510 و شــماره ثبت 68768 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/08/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع 
فعالیت شرکت به شرح ذیل مى باشــد و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح 
گردید: تولید گیاهان دارویى و زراعى ، گیاهان آپارتمانى ، باغچه اى ، نشائى 
و تولید انواع چمنهاى گرمسیرى و سردســیرى و تولید کشت بافت وتولید 
انواع گیاهان ، خدمات فضاى سبز و کشاورزى شامل طراحى ، نظارت ، اجرا ، 
احداث و نگهدارى پروژه هاى فضاى سبز و برگزارى دوره هاى آموزشى گلها 
و گیاهان – خرید وفروش انواع ادوات ، بذر و نهاده هاى کشاورزى -اجراى 
کلیه امور و خدمات مربوط به پروژه هاى ساختمانى شامل مشاوره، نظارت، 
طراحى، اجرا- معمارى و شهر سازى – نقشه کشى - تاسیسات آبرسانى - 
طراحى و اجراى سیستم هاى تاسیسات - مرمت و زیبا سازى و پا کسازى 
شهر، خیابان ها و منازل مسکونى و کلیه ارگانهاى دولتى و غیر دولتى – خدمات 
مالى و حسابدارى – کلیه خدمات پشتیبانى اداره جات نظیر خدمات طبخ غذا و 
سرویس دهى براى ادارات و ارگان ها – تامین نیرو – تایپ و تکثیر – خدمات 
حمل و نقل عمومى درون شهرى - خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى 
و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى – تامین نیروى انسانى متخصص و غیر متخصص 
بصورت موقت صرفاً در راســتاى تحقق اهداف شــرکت – اخذ و اعطاى 
نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – انعقاد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى صرفا در راستاى اهداف شرکت. ثبت 
موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد 
و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1451565)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص نوتریکا سالمت رادمان به شناسه ملى 14006707936 و شماره ثبت 58240 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مورخ 1401/08/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم عاطفه ابراهیمى به شماره ملى 1829153803 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقاى حسن ابراهیمى به شماره ملى 
1817690132 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى محمد جمشیدى به شماره ملى 4623341577 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/21 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل شرکت یا 
سهامدار شرکت خانم طاهره ابراهیمى به شماره ملى 1288454473 منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. آقاى احمد مکارمى به شماره ملى 1818501295 به سمت 
بازرس اصلى و خانم مرضیه یزدانى دهنوى به شماره ملى 5419913054 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 (1449273)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص فرود گستر دو آب زردکوه به شناسه ملى 10260704830 و به شــماره ثبت 51778 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى احمد بهدارى به شماره ملى 4818857319 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى صمد کریمى 
به شماره ملى 5559228117 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى صادق کریمى به شماره ملى 5559919586 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقاى حامد باقرى به شماره ملى 1960096745 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى خانم فاطمه اسدپور به شماره 
ملى 1971519367 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 (1451558)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مهندسى بهشت آئین ملل سبز به شناسه ملى 14010280510 و شماره ثبت 68768 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم بتول حق شناس به شماره ملى 1286503833 به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مریم 
عباسیان نجف آبادى به شماره ملى 1091269289 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرحناز السادات هاشمى طباطبائى زواره به شماره 
ملى 1270560948 به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/08/27 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 

مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1451552)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص فرود گستر دو آب زردکوه به شناســه ملى 10260704830 و به شماره ثبت 51778 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى احمد بهدارى به شماره ملى 4818857319 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو 
سال آقاى صمد کریمى به شماره ملى 5559228117 به سمت مدیرعامل براى مدت دو سال آقاى صادق کریمى به شماره ملى 5559919586 
به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمى و بطور کلى هر قراردادى که براى شــرکت ایجاد تعهد نماید و کلیه اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره (آقاى صادق 
کریمى ) و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1451566)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص آذین طرح آریان به شناسه ملى 10260411926 و به شماره ثبت 20326 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/03/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد -محمدرضا مهر پرور به شماره ملى 1273319044 ، مجید مهر پرور به شماره ملى 1286871794 ، 
مصطفى کریمى نیسیانى به شماره ملى 1286967988 به سمت اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -فرزین مسائلى 
به شماره ملى 1271038935 به سمت بازرس اصلى ، محمد حسین ابراهیمى به شماره ملى 1270308688 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یکسال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1451553)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص آذین طرح آریان به شناسه ملى 10260411926 و به شــماره ثبت 20326 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/03/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدرضا مهرپرور به شماره ملى 1273319044 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره ، مجید مهرپرور 
به شماره ملى 1286871794 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل ، مصطفى کریمى نیسیانى به شماره ملى 1286967988 به 
سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است.وضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره 

خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1451554)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص گل بوته شقایق به شناســه ملى 10861768429 و به شماره ثبت 1179 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/09/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد راحله خانى چادگانى به شماره ملى 1292401230 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره جالل آقائى به شماره 
ملى 5759667874 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره محمد آقائى به شــماره ملى 5759672010 به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل تا تاریخ 
1403/09/08انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. رسول عبداللهى به شماره ملى 5759905864 به سمت بازرس اصلى و حامد جعفرى به شماره ملى 1130280497 
به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن (1451557)
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کریستین آتسو، بازیکن سابق چلسى و ستاره اهل غنا پس 
از خروج از زیر آوار شرایط خوبى دارد. پس از زلزله مهیب 
ترکیه چند بازیکن از هاتاى اسپور و اعضاى کادر فنى نیز 
زیر آوار ماندند. در حالى که تمام رسانه هاى ورزشى جهان 
در انتظار مخابره یک خبر در مورد این اتفاق بودند، باالخره 
خبر خوشى از کریستین آتسو، بازیکن تیم ملى غنا منتشر 

شــد. مصطفى اوزات، ســخنگوى 
مطبوعاتى و روابط خارجى هاتاى 

اسپور گفت: کریستین آتسو با 
مصدومیت به بیرون منتقل شد. 

پایان خطرناك ترین ساعات.

پایان نگرانى جهانى 
درباره آتسو

ر ى م ن و ن ر ى و ر
ىگوى ــد. مصطفى اوزات، ســخن

ىتاى طبوعاتى و روابط خارجى ها
آتسو با سپور گفت: کریستین
صدومیت به بیرون منتقل شد. 

یان خطرناك ترین ساعات.
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مهدى تاج، رییس فدراسیون که به منظور حضور در مجمع 
عمومى و سالیانه هیات فوتبال کردستان  به این استان سفر 
کرده، پس از دیدار با مدیــرکل ورزش و جوانان و رییس 
هیات فوتبال کردستان با اسماعیل زارعى کوشا، استاندار 
کردستان دیدار و گفتگو کرد. تاج در این دیدار از واگذارى 
امتیاز یک تیم به نمایندگى از اســتان کردستان در رقابت 
هاى لیگ دسته دوم فوتبال کشور خبر داد و اظهار داشت؛ 
به منظور ایجاد شور و نشاط و انگیزه در میان جامعه فوتبالى 
کردستان فدراسیون فوتبال سهمیه یک تیم در لیگ دسته 

دوم را به این استان اهدا خواهد کرد.

هدیه تاج به کردستان

04

مدافع اهل مالى فوالد خوزســتان با فسخ قرارداد از جمع 
شــاگردان جواد نکونام جدا شد.  موســى کولیبالى مدافع 
مستحکم مالیایى بیش از سه فصل و نیم در فوالد حضور 
داشــت و در نهایت تصمیم گرفت به همکارى اش با این 
باشگاه پایان دهد. کولیبالى در 19 سالگى به فوتبال ایران 
آمد و طى سال هاى اخیر یکى از برترین مدافعان میانى لیگ 
برتر بوده اســت، اما حضور کنت و جذب تورس سبب شد 
تا جواد نکونام براى جذب یک بازیکن غیرآســیایى دیگر 
مجبور شود این مدافع را در لیست خروجى  قرار دهد که البته 

دردسرهایى را هم براى باشگاه فوالد ایــن تصمیم 
همراه داشت؛ چرا که کولیبالى براى خوزستان به 

یــت  ضا به فســخ قرارداد خواهان دریافت ر
مطالبات خود تــا اتمام قرارداد 
شــده بــود. کولیبالى 
نزدیک بــه یک 
دهه است که به 
یکى  عنوان 
از لژیونرهاى 
فوتبال ایران 
لیــت  فعا

مى کند.

کولیبالى از فوالد خوزستان
 جدا شد

على قلى زاده مهاجم ایرانى تیم کاسیم پاشا در زلزله مهیب ترکیه درست وسط 
کانون این حادثه قرار داشت.

تیم فوتبال کاسیم پاشا در شرایطى به شهر هاتاى رفته بود که بازى خود را با 
تیم فوتبال این شهر برگزار کرد، اما ساعاتى بعد از اولین مسابقه على قلى زاده 
در ترکیه با فاجعه انسانى در این کشور همراه شد. شهر هاتاى نزدیک به مرکز 
زلزله مهیب و ترسناك ترکیه گزارش شــده و مى شود گفت این شهر با خاك 

یکسان شده است.
على قلى زاده و هم تیمى هایش براى مسابقه در هتل این شهر به سر مى بردند 
که به دلیل سازه جدید و مقاومش مقابل زلزله شدید ترکیه مقاومت کرده و فرو 
نریخته است، اما به گفته او، تمام ساختمان هاى اطراف هتل فرو ریخته و افراد 

بسیار زیادى زیر آوار مانده اند.
على قلى زاده با صداى گرفته و لحنى که پر از بغض بود، گفت: «تا مى خواهم 
صحبت کنم، گریه ام مى گیرد. اصًال نمى دانم چطور زنده ماندم. واقعا وحشتناك 

بود و تجربه خیلى تلخى بود. امیدوارم خدا به مردم رحم کند.»
قلــى زاده در ادامه گفت: «حتما ویدیــوى ولکان را دیده اید. مــا با آنها بازى 
داشتیم. این شهر بیشترین آســیب را در زلزله دیده اســت. این زلزله چیزى 
بود که هیچکس تصورش را نمى کرد. همــه به در و دیوار خوردیم و با زحمت 
خودمان را به بیرون محوطه هتل رساندیم. درحالى که ساختمان هاى اطراف 

فرو مى ریخت. یک چیــز آخر الزمانى بود و من 
نمى توانم آن را با کلمات توصیف کنم.»

بنا بر آنچه کــه قلى زاده مى گوید، باشــگاه 
کاسیم پاشــا به ســرعت بازیکنان خود را با 
پرواز اختصاصى به اســتانبول بازگردانده و 
بازیکنان تنها موفق شــدند با اتوبوس تیم 
و بدون وسایلى که با خود به اتاق هاى هتل 
برده بودند، از این شــهر خارج شوند. با این 
حال دل او پیش مردم آسیب دیده اى است که 

دچار صدمه شدید در زلزله 7/8 ریشترى ترکیه 
شــدند. قلى زاده گفت: «دو یا سه بار زمین لرزید و 
همه ما به در و دیوار خوردیم. خود من از ناحیه دنده 
مصدوم شدم و اصًال نمى   دانم چطور زنده ماندیم. 
خدا واقعا به ما رحم کرد که ســاختمان هتلى که در 
آن بودیم فرو نریخت. در اینجا وضعیت واقعا عجیب 

و غریب است. احتیاج شــدید به امداد در همه مناطق 
زلزله زده وجود دارد و امیدوارم همه کنار هم این فاجعه 

را پشت سر بگذاریم.»

على  قلى زاده چگونه از چنگال مرگ گریخت

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن مدعى شد تیم آنها 
از لحاظ هزینه با نصف تیم هاى لیگ برترى قابل 

مقایسه نیست.
صادق صادقى دربــاره نتایــج نه چندان خوب 
ذوب آهن در هفته هاى گذشــته اظهار داشت: 
شرایط تیم ما بد نیســت، ولى متأسفانه از لحاظ 
امتیازگیرى عملکرد خوبى نداشتیم. من امیدوارم 
در بازى با ملوان سه امتیاز را بگیریم تا دوباره به 
شرایط خوب گذشته برگردیم. به هر حال ممکن 
است هر تیمى در یک مقطع دچار اُفت شود و من 

معتقدم بحران خاصى در ذوب آهن وجود ندارد.
وى در مورد اینکه چرا ذوب آهن در 18 بازى فقط 
سه برد به دست آورده اســت، تصریح کرد: شما 
باید شرایط و پتانسیل تیم ما را هم در نظر بگیرید. 

باید بگویــم که تیم ما از لحــاظ هزینه با نصف 
تیم هاى لیگ برتر قابل قیاس نیست و هشت یا 
9 تیم خیلى بیشتر از ذوب آهن هزینه  کرده اند. از 
طرفى امتیاز گرفتن در لیگ امسال واقعًا سخت 
شده است و تیم ما هم در چند بازى با بدشانسى 

مواجه شد.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهــن در پایان تصریح 
کرد: ذوب آهن فصل گذشــته هم در یک مقطع 
چند برد پیاپى به دست آورد و توانست خودش را 
پیدا کند. من مطمئن هستم که در بازى هاى آینده 
نتایج خوبى خواهیم گرفت و امیدوارم بردهاى ما 
از همین  بازى با ملوان شروع شود. ما بازى سختى 
در پیش داریم، ولى امیدوارم در این مسابقه سه 

امتیاز را بگیریم.

بحران خاصى در ذوب آهن وجود ندارد
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ستاره ایرانى تیم فاینورد کاندیداى تاثیرگذارترین بازیکن 
هفته قاره اروپا شد. علیرضا جهانبخش که در دیدار هفته 
اخیر فاینورد مقابل آیندهوون به عنــوان یار تعویضى به 
زمین آمد موفق شد با زدن 2 گل تیمش را از یک شکست 
خانگى رهایى دهد. از همین رو سایت یوفا از میان بازیکنانى 
که به همراه تیم هاى خود در مرحله حذفى لیگ اروپا حضور 
دارند 4 بازیکن را به عنوان تاثیرگذارین بازیکنان هفته اخیر 
قاره اروپا معرفى کرد و از کاربران خود خواست تا به این 4 
بازیکن راى دهند جهانبخــش هم که در هفته اخیر 2 گل 
زده بود به همراه دیباال از رم، برگویس از آژاکس و ورتسن 
از آیندهوون 4 نامزد کسب عنوان تاثیرگذارترین بازیکن 

هفته اروپا شدند.

جهانبخش در میان 
تاثیرگذاران اروپا

پیگیرى ها حاکى از آن است که در زلزله ترکیه مشکلى 
براى سعید معروف به وجود نیامده است

وقوع زمین لرزه در کشور ترکیه، خسارت هاى سنگینى 
بر جاى گذاشــت و باعث فوت و زخمى شــدن تعداد 
زیادى از شهروندان این کشور شــد تا جایى که رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهــور ترکیه، هفت روز عزاى 

عمومى اعالم کند.
مســابقات ورزشــى در ترکیه به حالت تعلیق در آمده 

و مشخص نیســت چه وضعیتى در انتظار ورزش این 
کشور خواهد بود. سه لژیونر والیبال ایران این فصل در 
سوپرلیگ ترکیه توپ مى زنند؛ سعید معروف، کاپیتان 
سابق تیم ملى والیبال ایران به همراه مرتضى شریفى 
و بردیا سعادت سه بازیکنى هستند که در این مسابقات 
حاضر هســتند و اتفاقًا تا اینجا جزو بازیکنان برجسته 

سوپرلیگ ترکیه بوده اند.
حضور این سه بازیکن در ســوپرلیگ ترکیه باعث شد 

نگرانى هایى درباره وضعیت سالمتى آن ها ایجاد شود. 
دیشــب بردیا ســعادت اعالم کرد که در آنکارا شرایط 
خوب اســت و مشــکلى براى او به وجود نیامده است. 
حاال پیگیرى هاى ما حاکى از آن اســت که در شــهر 
استانبول نیز اوضاع آرام است و کاپیتان سابق تیم ملى 
والیبال ایران یعنى سعید معروف نیز در سالمت کامل 
به سر مى برد. وضعیت دیگر ایرانى ترکیه یعنى مرتضى 

شریفى هم خوب است.

حال والیبالیست ها خوب است

فیفا به مناسبت حضور کارلوس کى روش در تیم ملى قطر 
لقب جالبى به این مربى داد.

کارلوس کى روش سرمربى سابق کشورمان به صورت 
رسمى قراردادش را با فدراسیون فوتبال قطر امضا کرد. 
مرد پرتغالى قراردادى 3 ساله تا سال 2026 با قطرى ها 

امضا کرد. 
صفحه عربى فیفــا واکنش جالبى بــه حضور کارلوس 
کى روش قطر داشت و نوشت: تیم ملى قطر یک مربى 
جدید آورد. یکى از ستاره هاى اخیر جام جهانى فوتبال، 

کارلوس کى روش هدایت عنابى ها را برعهده گرفت.
کى روش در شرایطى جانشین فلیکس سانچس شد که 
پیش از این ایران را به اولین پیروزى تاریخى خود مقابل 
یک تیم اروپایى در مســابقات جام جهانى رساند. مربى 
پرتغالى همچنین مصر را نایــب قهرمان جام ملت هاى 

آفریقا در سال 2021 کرد.
کارلوس کى روش از مربیان باتجربه جام جهانى است. او 
براى چهارمین بار حضور در جام جهانى را تجربه کرده که 

3 بار آن به همراه تیم ملى ایران بوده است.

واکنش جالب فیفا به حضور کى روش در قطر

نشریه تیتان اسپورت که هر ساله با نظرسنجى از بین فوتبال  نویسان آسیا 
بهترین بازیکنان قاره آســیا را معرفى مى کند، اعالم کرد که براى جایزه 

امسال نیز سون هیونگ مین بیشتر از سایرین رأى آورده است.
این در حالى است که بســیارى پیش بینى مى کردند امسال با درخشش 
طارمى در پورتو و تیم  ملى، مهاجم ایرانى بتواند نوار یکه تازى سون هیونگ 
مین را پاره کند، اما این اتفاق رخ نداد. حتى در غیر این صورت نیز عملکرد 

درخشان ستاره هاى تیم  ملى ژاپن در جام جهانى، شانس آن ها براى گرفتن 
این جایزه را بیشتر کرده بود، اما در نهایت این سون بود که دوباره به جایزه 

مرد سال آسیا رسید.
با این حال مهدى طارمى موفق شد باالتر از سالم الدوسارى ستاره تیم  ملى 
عربستان، کیم مین جائه مدافع کره اى ناپولى، دومین بازیکن برتر قاره در 

سال 2022 شود.
اهمیت این دستاورد طارمى از آن جهت باالســت که او عالوه بر ستاره 
عربستان و تیم  ملى کره، باالتر از تمام بازیکنان ژاپنى این فهرست قرار 

گرفته است.  در مجموع و از بین ده نفر اصلى، پنج بازیکن از ژاپن حضور 
دارند و نام دو بازیکن از کره دیده مى شود. ستاره تایلندى بوریرام یونایتد، 

مهدى طارمى و سالم الدوسارى نیز سایر نفرات ده نفر برتر هستند.
سعید عزت اللهى هافبک دفاعى تیم وایله چهار امتیاز (یک رأى) به دست 
آورده تا نامش در این لیســت قرار بگیرد و دومین نماینده ایران باشــد. 
همچنین سردار آزمون با دو امتیاز به عنوان بیست و سومین بازیکن برتر 
آسیا انتخاب شده است. نکته جالب اینکه سردار فصل گذشته جایگاه کنونى 

مهدى طارمى را داشت.

طارمى نقره اى شد!

هفته نوزدهم رقابت هــاى لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج  فــارس، امروز چهارشــنبه 19 بهمن ماه با 
برگزارى 4 دیــدار پایان مى یابد کــه در یکى از 
این رقابت ها تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان در 

ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم ملوان است.
ذوب آهن باید در یکى از مهم ترین بازى هاى هفته 
نوزدهم لیگ، به مصاف ملــوان بندر انزلى برود، 
دیدارى 6 امتیازى که با توجه به فاصله 2 امتیازى و 
جایگاه دو تیم در جدول کسب 3 امتیاز آن براى هر 
دو تیم از اهمیت باالیى برخوردار است و نتیجه آن 
عالوه بر ذوب آهن و ملوان، براى تیم هاى پیکان، 

نساجى و حتى هوادار نیز حائز اهمیت است.
ذوب آهن که با شروع نیم فصل دوم روند نزولى را 
در پیش گرفته، هفته گذشته مقابل مس رفسنجان 
به میدان رفت و تن به تساوى بدون گل داد تا روند 
ناکامى هاى این تیم وارد ششــمین هفته متوالى 
خود شود. سبزپوشــان اصفهانى در نیم فصل دوم 
هیچ بردى به دســت نیاورده اند و براى بازگشت 
به لیگ محکوم به کســب 3 امتیاز بازى با ملوان 
هســتند. ذوب آهن در 18 هفته گذشته 3 برد، 10 
تساوى و 5 شکست به دست آورده و با اندوختن 19 

امتیاز در رده سیزدهم جدول ایستاده است.
در آن سو ملوان در شرایطى به مصاف ذوب آهن 
مى آید که هفته گذشــته نســاجى مازندران را با 
نتیجه یک بر صفر شکست داد تا 3 امتیاز باارزش 
را به دست آورد. ملوانى ها در هفته هاى اخیر روند 

روبه رشــدى را طى کرده و از 9 بازى آخر خود در 
رقابت هاى لیگ برتر و جام حذفى 5 برد را به دست 
آورده اند و مى دانند کــه در صورت پیروزى مقابل 
ذوب آهن شانس صعود 2 پله اى را خواهند داشت 
و به همین دلیل با انگیزه مضاعفى به مصاف تارتار 
و تیمش مى آیند. ملوان در 18 هفته گذشته 5 برد، 
6 تساوى و 7 شکست به دست آورده و با کسب 21 

امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد.
ذوب آهن چاره اى جــز برد مقابل ملــوان ندارد، 
فاصله امتیازى تیم هاى رده ششــم تا ســیزدهم 
جدول بسیار کم بوده و از طرف دیگر سیزپوشان 
اصفهانى تنها 5 امتیاز تا منطقه خطر فاصله داشته 
باشــند و همین نزدیکى امتیازات موجب مى شود 
که بازى هــاى پیش رو از حساســیت دو چندانى 
برخوردار شود. عالوه بر این ذوب آهن در 7 بازى 
آخر خود در رقابت هاى لیگ برتــر و جام حذفى 
هیچ بردى به دست نیاورده است و به همین خاطر 
تیم تارتار را از نظر روحى روانى زیر فشار شدیدى 

قرار دارد.
ذوب آهن در شرایطى آماده مصاف ملوان مى شود 
که در فاز هجومى شرایط سختى دارد؛ سبزپوشان 
اصفهانى در پنجره نقل و انتقاالتى اگرچه بازیکنان 
قابل قبولى را جذب کردند اما نتوانســتند مهاجم 
دلخواه خودشــان را پیدا کنند و دســت تارتار در 
پیکان خط حمله خالى است. با این حال ذوب آهن 
در خط میانى وضعیت خوبى دارد، حضور سامان 

نریمان جهان، صادق صادقــى و پوریا پورعلى در 
کنار بازیکنانى مانند سجاد جعفرى و محمدحسین 
اسالمى دســت تارتار را براى تغییرات مدنظرش 
باز گذاشته است. در فاز دفاعى شرایط ذوب آهن 
با حضور فرعباســى در درون دروازه بهبود یافته 
و مدافعان این تیم از هماهنگى بهترى نسبت به 

گذشته برخوردار شده اند.
با این حال ذوب آهن کار ســختى را مقابل ملوان 
پیش رو دارد. آنها مقابل تیمى به میدان مى روند 

که در نیم فصل دوم روند درخشــانى پشــت سر 
گذاشته و از 3 بازى آخر خود 2 برد و یک شکست 
به دست آورده است. ملوان تیمى است که فوتبال 
هجومــى و روانى را بــه  نمایش مى گــذارد و از 
بازیکنان با کیفیتى بهره مى گیرد. شاگردان زارع 
در فاز تهاجمى شرایط بسیار خوبى داشته و در ضد 
حمالت بسیار زهردار و خطرناك ظاهر مى شوند. 
حضور سجاد بادگیر در خط حمله این تیم شرایط 
ملوانى ها را در فاز هجومى بهبود بخشیده و خط 

حمله سفیدپوشان بندر انزلى را زهردار کرده است. 
در فاز دفاعى اما ملوانى ها شــرایط خوبى نداشته 
و خط دفاعى این تیم، پاشــنه آشیل سفیدپوشان 

بندر انزلى است.
آنچه مسلم است دیدار تیم هاى ذوب آهن و ملوان 
با توجه به انگیزه باال، ســبک بــازى و بازیکنان 
حاضر در 2 تیم، قابلیت تبدیل شدن به یک رقابت 
جذاب و پر افت و خیز را دارد. باید منتظر ماند و دید 

تفکرات کدام مربى پیروز میدان خواهد بود.

ذوب آهن - ملوان، امروز در فوالدشهر

روز سخت تارتار

دردسرهایى را هم براى باشایــن تصمیم
همراه داشت؛ چرا که کولخوزستان به 

یــت  ضا به فســخ قرارداد خواهر
مطالبات خود تــا اتم
شــده بــود
نزدیک
دهه
عن
از
فو
فعا
مى

مجید جاللى بعد از نزدیک به 40 ســال فعالیت 
در عرصه مربیگرى آرام آرام به مرز بازنشستگى 
در این حرفه رسیده اســت. اوا یکى از اعضاى 
کمیته فنى فدراســیون فوتبال بود که پیش از 
آغاز رقابت هاى جام جهانى 2022 قطر، موافق 
برکنارى دراگان اسکوچیچ و بازگشت کارلوس 

کى روش به فوتبال ایران بود.
جاللى درباره این که چــرا از مربیگرى فاصله 
گرفته  و مدتى است در لیگ حضور ندارد گفت: 
به خاطر اینکه ما را نخواســتند و پیشنهاد خوبى 

نداشتیم!
وى گفت: شاید جریاناتى وجود دارد که تعدادى 

مربى به صورت ثابت بین تیم ها جابه جا شوند 
اما تنها پاسخ من این است که پیشنهاد خوبى 
نداشتم و به همین دلیل است که از مربیگرى 
فاصله گرفتــه ام. قطعًا اگر پیشــنهاد خوبى 

داشته باشم، برمى گردم.
جاللى در پاســخ به این سئوال که 

آیا عجیب نیســت 
در ایــن مــدت 
خوبى  پیشنهاد 

نداشته  است 
گفت:  من 

یک مســئله را مى گویم که فکر مى کنم جواب 
این ســوال هم در آن نهفته باشــد. من حدود 
20 ماه است که در لیگ نیســتم و در تمام این 
مدت، هیچ کس ســراغ من را نگرفته، جز یک 
قشر؛ آن هم واســطه ها بوده اند و مى گفتند که 
اگر با ما همــکارى کنید، مى توانــد به نفع تان 
باشــد. من دوســت دارم به فوتبال برگردم اما 
دوســت دارم همان طور که این سال ها بوده ام، 
باشــم و از اول هم ارتباط با واسطه ها را دوست 
نداشــتم. اصًال منظور من این نیست که همه 
کســانى که در فوتبال هستند، با 
واسطه ها در ارتباط هستند، 
اما بــه هر حــال در این 
دو ســال به من چنین 
چیزهایى را گفته اند. 
البتــه گالیه اى هم 
ندارم و فوتبال همین 
اســت؛ مدتى هستى و 
مدتى نیستى. این ها 
شرایطى است 
باید  کــه 

بپذیرید.

جاللى: دیگر من را نمى خواهند!
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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دنیــاى حــرام چونــان مــار اســت، کــه پوســتى نــرم وزهــرى کشــنده 
دارد؛ پــس از جاذبــه هــاى فریبنــده آن روى گــردان، زیــرا زمــان 
ــدوه آن را از ســر بیــرون کــن،  ــد و ان کوتاهــى در آن خواهــى مان
زیــرا کــه یقیــن به جدایــى و دگرگونــى حــاالت آن را دارى و آنگاه 
کــه بــه دنیــا خــو گرفتــه اى بیشــتر بتــرس، زیــرا کــه دنیاپرســت تا 
بــه خوشــگذرانى اطمینــان کــرد زود او را بــه تلخکامــى کشــاند و 
هــرگاه کــه بــه دنیــا انــس گرفــت و آســوده شــد، نــاگاه بــه وحشــت 
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گروه سرمایه گذارى توکافوالد براى نخستین بار 
در اصفهان و همگام با آخرین متدهاى آموزشــى 
شرکت هاى بزرگ و سرآمد جهان، دوره  آموزشى 
«بازى هــاى مدیریتــى» را بــا هــدف آموزش 

تخصصى مدیران راه اندارى کرد.
به گــزارش روابط عمومى گروه ســرمایه گذارى 
توکافوالد، با افتتاح و راه اندازى مرکز آموزش هاى 

تخصصى و مدیریتى گــروه توکافوالد که چندى 
پیش صورت گرفت، این مرکز در نخســتین گام 
از فعالیت هاى خــود و در اقدامى نوآورانه، دوره ى 
آموزشى «بازى هاى مدیریتى» را براى جمعى از 
مدیران گروه سرمایه گذارى توکافوالد برگزار کرد.

بنا بر این گزارش، این دوره  با عنوان «بازى جدى 
کوك ســاز تغییر» با هدف چابک سازى سازمانى 

و با اجراى 10بازى جدى مدیریتى در زمینه هاى 
ارتباطات، رهبرى، مســئولیت پذیرى، کار تیمى، 
حل مسئله، مدیریت پارادوکس، خالقیت، تفویض 
اختیار، استعدادشناســى و ارزش هاى ســازمانى 
توســط تســهیلگر بین المللى، دکتر سعید خاکره 
آل محمد، دارنــده  دکترى مدیریت از دانشــگاه 
تاکاچیهو ژاپــن در مجموعه  تفریحى باغ فردوس 

اصفهان برگزار شد.
آموزش مدیران و ســرمایه هاى انسانى با روش 
«بازى هاى مدیریتى» یکــى از آخرین متدهاى 
بین المللى در شــرکت هاى بزرگ و سرآمد جهان 
اســت که گروه ســرمایه گذارى توکافــوالد با 
هدف به روزرســانى ابزارها و روش هاى آموزش 
ســرمایه هاى انســانى خود و همگام بــا آخرین 
تحوالت جهانى در این زمینــه، جمعى از مدیران 
هلدینگ، مدیران عامل شرکت هاى زیرمجموعه 
و مدیــران بخش هاى مختلف آن هــا را از طریق 
این دوره، با مهارت هاى تخصصى مدیریت آشنا 

ساخت.
گفتنى است، «شــرکت توکانیرو ســپاهان» از 
شرکت هاى تابعه  گروه سرمایه گذارى توکافوالد که 
مسئولیت اساسى آموزش نیروى انسانى و مدیریت 
مرکــز آموزش هاى تخصصــى و مدیریتى گروه 
توکافوالد را بر عهــده دارد مجرى و برگزارکننده   
دوره «بازى هاى مدیریتى» بوده و دیگر برنامه هاى 
آموزشــى نوآورانه با هدف ارتقاء دانش و مهارت 
سرمایه هاى انســانى نیزدر دستور کار این شرکت 

قرار دارد.

دوره  آموزشى «بازى هاى مدیریتى»
گام نوآورانه دیگرى از گروه سرمایه گذارى توکافوالد

براى آموزش تخصصى مدیران

مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد فراخوان مناقصه خرید 120 دستگاه کیس رایانه به 
شماره 2001003560000005را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به 

عمل آورند.
مواعد زمانى:

- تاریخ انتشار فراخوان:1401/11/16
- مهلت دریافت اسناد فراخوان:1401/11/23

- مهلت ارسال پیشنهادها:1401/12/04
- زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/12/06

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:ضمانت نامه بانکى 900,000,000 ریال
اطالعات تمــاس و آدرس دســتگاه :اصفهان-خیابــان مطهرى-مدیریت  بانک کشــاورزى-

تلفن03132331030-داخلى 339(آقاى اسماعیلى)

مناقصه عمومی یک مرحله ای

فراخوان۲۰۰۱۰۰۳۵۶۰۰۰۰۰۰۵

 م.الف:۱۴۵۲۵۱۰

نوبت دوم

بانک کشاورزی استان اصفهان

مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد فراخوان مناقصه تامین و نصب حفاظ کرکره اى مضاعف 
براى شعب به شماره 2001003560000004را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانى:
- تاریخ انتشار فراخوان:1401/11/12

- مهلت دریافت اسناد فراخوان:1401/11/16
- مهلت ارسال پیشنهادات:1401/11/26
- زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/11/26

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:ضمانت نامه بانکى1,875,000,000ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه :اصفهان-خیابان مطهرى-مدیریت  بانک کشاورزى-تلفن03132331030-

داخلى 249

مناقصه عمومی یک مرحله ای
فراخوان۲۰۰۱۰۰۳۵۶۰۰۰۰۰۰۴

نوبت دوم

 بانک کشاورزی استان اصفهان
م. الف: ۱۴۵۲۴۸۴

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر 
را از طریق مزایده عمومى بفروش برساند.

- 1 پالك مســکونى واقع در گرگاب شهرستان شاهین شهرومیمه
(نوبت دوم)

متقاضیان براى کســب اطالعات بیشــتر مى توانند از تاریخ 
سه شــنبه 1401/11/18 براى دریافت اســناد مزایده به سایت 

اینترنتى WWW.bonyadmaskan.isf.ir   مراجعه نمایند.

آگهی مزایده عمومی

 اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

نوبت دوم

جمعیت هالل احمراستان اصفهان در نظر دارد انواع پنجه هاى تک محوره مورد نیاز خود را از طریق برگزارى مناقصه 
عمومى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت  از  اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط براساس شرایط ذیل 
خریدارى نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از خرید و دریافت اسناد  تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایى پاکتها 
ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم 
است افراد حقیقى و حقوقى واجد شرایط درصورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در  مناقصه محقق سازند 
تاریخ انتشاردر سامانه 1401/11/16 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه  ازسامانه تا ساعت 12 روز یکشنبه  1401/11/23 
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان  : تا ساعت 8 روز شنبه 1401/12/6                     

زمان بازگشایى پاکتها: ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 1401/12/6
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه : 432/000/000 ریال 

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه – جمعیت هالل احمر استان اصفهان - خزانه دارى 
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه (www.setadiran.ir ) و همچنین  دفاتر پیشخوان دولت منتخب 

که در سامانه مشخص مى باشد امکانپذیر مى باشد.

آگهی مناقصه خرید پنجه تک محوره مورد نیاز 
جمعیت هالل احمر ( ۱۴۰۱-۱۵ )

 م.الف:۱۴۵۳۲۶۹

نوبت اول

جمعیت هالل احمر استان اصفهان

به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیأت هاى ورزشى استانى و شهرستانى مقرر است نسبت به تشکیل 
مجمع عمومی انتخابات هیات هاکى  استان اصفهان به منظور انتخاب رئیس هیأت به همراه اعضاى هیأت رئیسه: (نایب رئیس «از 
بین بانوان»، خزانه دار، ، سه  نفر عضو هیات رئیسه که حداقل یک نفر از بین بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد، بدینوسیله از 
کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیأت دعوت مى نمایند جهت ثبت نام، اعالم فهرست پیشنهادى اعضاى 
هیأت رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز از روز  پنجشنبه مورخ 1401/11/20 لغایت روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 به مدت 7 روز کارى 
از ساعت 11الى 15به دبیرخانه مجمع واقع در دفتر هیأت هاکى استان اصفهان به آدرس: اصفهان – چهارراه تختى  - ورزشگاه 

تختى هیأت هاکى استان  اصفهان مراجعه نمایند. شماره تماس :09131011707
شرایط عمومى احراز رئیس هیأت استان: 

1.  التزام به قانون اساسى  جمهورى اسالمى ایران
2. دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى( لیسانس)

3. دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال
4. سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال(طبق دستورالعمل)

5. دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت (خدمت سربازى) یا معافیت ویژه آقایان 
6. فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد.

7-عدم سوئپیشینه کیفرى موثر وعدم محرومیت از حقوق اجتماعى صادره از مراجع قضایى ونداشتن محرومیت دوپینگ براساس 
آراى ستاد ملى مبارزه با دوپینگ یا آژانس جهانى مبارزه بادوپینگ .

8.ارائه گواهى عدم اعتیاد .
9-ارائه استعالم مثبته جهت افتتاح حساب بانکى .

مدارك مورد نیاز:
1. اصل وتصویر آخرین مدرك  تحصیلى معتبر 

2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید
3. اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه (تمام صفحات)

4. تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب
5. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر (حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)

6. اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم اعضاى پیشنهادى هیأت رئیسه توسط 
هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیأت استان در زمان ثبت نام 

7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز (طبق دستورالعمل)
8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 

تبصره: حضور داوطلب ریاست هیأت یا وکیلى قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام الزامى مى باشد.  
الزم به ذکر است: «آیین نامه نحوه فعالیت هیأت هاى استانى و شهرستانى ودستورالعمل نحوه ثبت نام به انضمام 

فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت ورزشى مربوطه جهت اطالع داوطلبان قرار داده شده است»
 www.isfahan.msy.gov.ir :نشانى سایت

«اطالعيه»

اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان- هیأت هاکی  استان اصفهان


