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آموزش مجازی بدون 
زیرساخت مجازی!

«مکتب مازوت» 
در خدمت هنر

مقایسه 
گران شدن های دالر!

الفبای دست و پا شکسته 
بهداشت در مدارس

۳

       

کدام ظروف 
را می توان در 

مایکروویـــــو قرار داد

آینده پر ابهام  مسجد سید 
۶

۱۴ کارمند نمونه و 
۷ دستگاه اجرایی 

برتر استان اصفهان 
تجلیل می شوند

بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایى استان اصفهان 
با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان امور 
ادارى و استخدامى کشور ششــم بهمن ماه «امروز» 
پنجشنبه در سالن ابن سیناى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان برگــزار و از هفت دســتگاه اجرایى برتر و 
14 کارمند نمونه با اهداى تندیــس و لوح، تجلیل و 

قدردانى مى شود...

پرونده حقابه گاوخونى  روى میز رئیس جمهور پرونده حقابه گاوخونى  روى میز رئیس جمهور 

۳

از مرمت هاى غیر اصولى تا بالتکلیف بودن تولیگرى

مهاجم ایرانی مهاجم ایرانی 
در جمع ۱۰۰۱۰۰ بازیکن برتر جهان بازیکن برتر جهان

مهدى طارمى، به انتخاب گاردین، باالتر از بازیکنان سرشناس 
و گران قیمتى نظیر داروین نونیز به جمع 100 بازیکن برتر جهان 

در سال 2023 راه یافته است...

۷

در صفحه ۸ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

نبرد اصفهانی ها با 
اندیشه حفظ جایگاه 
و صعود در جدول

هفته هفدهم، امروز و فردا هفته هفدهم، امروز و فردا 

در مازندران و فوالدشهردر مازندران و فوالدشهر

۵

پایان کار پایان کار 
گلر باتجربه سپاهان

یک دکتراى صنایع غذایى، 
درباره مناســب ترین ظروف 
قابل اســتفاده در مایکروویو 
توضیحاتى ارائــه داد.حمید 

حقانى حقیقى...

جهیزیه جیب پر و پیمان می خواهد!

زور وام ازدواج به خرید جهیزیه نمی رسدزور وام ازدواج به خرید جهیزیه نمی رسد

۲

۷

معاون امور هماهنگی عمرانیمعاون امور هماهنگی عمرانی

 استانداری اصفهان اعالم کرد؛ استانداری اصفهان اعالم کرد؛

روند تکمیل طرح کوهرنگ روند تکمیل طرح کوهرنگ ۳۳ 
از سر گرفته می شوداز سر گرفته می شود

۶

طال بخریم یا ارزان می شود؟ روند نرخ گذاری تاکسی های شهر اصفهان جهان نما راهکارى موثر براى خالصی همیشگی از تایپ انگشتیاستان کدام ساعت از روز نباید حمام رفت!تکنولوژی سالمت

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

نوبت اول

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

شهردارى شاهین شهر در نظردارد فراخوان عملیات رنگ آمیزى جداول منطقه 2 شاهین شهر (جنوب بلوار امام خمینى (ره) )
 به شماره 2001094734000068 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید .

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت وتحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرسwww.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 ومهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند .

مواعد زمانى :
- تاریخ انتشار فراخوان :  1401/10/28

- مهلت دریافت اسناد فراخوان : 1401/11/06
- مهلت ارسال پیشنهادات  :   1401/11/16

- زمان  بازگشایى پاکت ها : 1401/11/17
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه ):

ضمانتنامه بانکى/ فیش نقدى  به مبلغ  1/250/000/000 ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزى  031-45225200

مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول )
فراخوان عملیات رنگ آمیزی

 جداول منطقه ۲ شاهین شهر (جنوب )

م.الف: ۱۴۴۳۲۴۹

چاپ دوم

  سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

شهردارى شاهین شهر در نظردارد فراخوان عملیات رنگ آمیزى جداول منطقه1 شاهین شهر (شمال  بلوار 
امام خمینى (ره) ) به شماره 2001094734000067 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت وتحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرسwww.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 ومهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند .
مواعد زمانى :

تاریخ انتشار فراخوان :  1401/10/28
مهلت دریافت اسناد فراخوان : 1401/11/06

مهلت ارسال پیشنهادات  :   1401/11/16
زمان  بازگشایى پاکت ها : 1401/11/17

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه ):
ضمانتنامه بانکى/ فیش نقدى  به مبلغ  750/000/000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه : شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزى  031-45225200
                                                  

مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول )
فراخوان عملیات رنگ آمیزی

 جداول منطقه ۱ شاهین شهر (شمال  )

م.الف: ۱۴۴۳۲۴۳

چاپ دوم

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر 

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

756,400,000  18,546,047,040جارىاصالح و توسعه شبکه فاضالب در سطح منطقه پنج (با ارزیابى کیفى)401-4-285,2
23,297,476,907899,000,000جارىتکمیل نازك کارى ساختمان ادارى فوالدشهر401-4-286,2
13,366,966,097601,000,000جارىتکمیل شبکه آب شهرك بهپرور لنجان   401-4-294,2
150,799,737,6033,708,000,000جارىاحداث ایستگاه پمپاژ فاضالب شماره 2 شهر زاینده رود لنجان  (با ارزیابى کیفى)401-4-233,3
645,400,000  14,845,673,350جارىاصالح و توسعه شبکه فاضالب در منطقه سه اصفهان (با ارزیابى کیفى)401-4-310

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز دو شنبه به تاریخ  1401/11/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1401/11/25

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan. irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.irپایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-36680030 -  031(داخلى395 )

نبررگلر باتجربه سپاهان پ نر باتجربه سپاهانهپاهانجرجربجبباتج سس پاهتتگگ ب ج گلر باتجربه سپاهانلرباتجربهسپاهااب
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از زمان شــیوع کرونا در کشور طى دو ســال گذشته و 
تعطیلى تمامى مراکز آموزش، آموزش مجازى در دستور 

کار قرار گرفت و البته از همان زمان اتصال...

  امروز و فــردا آخرین فرصت براى شــرکت در کارگاه 
«مکتب مازوت» در کتابخانه مرکزى اصفهان اســت. 

«مکتب مازوت» کارگاهى...

دردر قالب بیست و پنجمین جشنواره  قالب بیست و پنجمین جشنواره 
شهیدشهید رجایی استان؛ رجایی استان؛

شهردارى نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهى مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با هر دانه بندى بــر اساس قیر تحویلى از طرف کارفرما در 
سطح مناطق پنجگانه شهردارى نجف آباد ( مرحله اول ) به شماره سیستمى 2001090286000025 را 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 آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به

 ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (بــه صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانى :

تاریخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روز پنجشنبه مورخ 1401/10/29 و نوبت دوم چاپ روز پنج شنبه مورخ 1401/11/06
مهلت دریافت اسناد فراخوان :تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/11/08
مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/11/20

زمان بازگشایى پاکت ها ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 23/ 11 / 1401
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ 3/784/000/000 ریال را به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره

9107470/2/ 10 با شماره شبا IR050700001000229107470002   شهرداى نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار 
حداقل 3 ماهه از زمان آگهى مناقصه بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه تهیه و بارگذارى نمایند و سپس اصل ضمانتنامه ویا تاییدیه وصول مبلغ 

سپرده را قبل از بازگشایى پیشنهادات به واحد امور قراردادهاى شهردارى مرکزى نجف آباد ارسال نمایند. 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد خیابان امام خمینى (ره) ، شهردارى مرکزى 

کدپستى 85146-14661
 تلفن 3-42640041-031 مشخصات شهردارى : شناسه ملى : 14000277378 کد اقتصادى 411443717316

شماره ثبت 0900544

 مناقصه عمومی یک مرحله ای
 فراخوان آگهی مناقصه خرید ، حمل وپخش آسفالت با هر دانه بندی بر اساس قیر تحویلی 

از طرف کارفرما در سطح مناطق پنجگانه شهرداری نجف آباد ( مرحله اول )

م.الف:۱۴۴۳۲۱۳  

چاپ دوم

    عبدالرسول امامی –شهردار نجف آباد 
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افت فشار گاز
 مصرف بنزین را باال برد 

سهم ایران
 از ذخایر گاز و نفت جهان

خبرخوان
420 شهر یخ زد

خبرآنالین |ســازمان هواشناســى اعالم 
کرد: با گســترش ســرماى هوا، روز چهارشنبه 
تعداد شهرها و ایستگاه هاى هواشناسى با دماى 
زیر صفر به حدود 420 شهر رســید. در این بین 
«سراب» در آذربایجان شــرقى با دماى منفى 

25/6درجه سلسیوس سردترین شهر بود.

کنکور دادن در برف!
خبرآنالین |على امرایى، عضو کمیسیون 
آموزش دیده بان شفافیت و عدالت درباره برگزارى 
کنکور براى اولین بار در زمســتان مى گوید: من 
گزارشــى را خوانده ام از داوطلبانى که حدود 10
ساعت عملیات براى آنها انجام داده اند که بتوانند 
به حوزه امتحانى در یاسوج برسند. آنجا محورهاى 

کوهستانى و برف گیرى دارد. 

خداحافظى فراستى 
مسعود فراســتى با انتشار  عصر ایران |
ویدیویى عدم حضورش را در فصل جدید «برنامه 
ســینمایى هفت» که این بار نیز بهروز افخمى 
مجرى  آن است، تأیید کرد. او در عین حال تأکید 
کرده که دیگر درباره فیلم هاى جشــنواره فجر 
صحبت نخواهد کرد و صرفــًا درباره فیلم هاى 
مهم سینماى ایران - از نظر او - خارج از چارچوب 

جشنواره صحبت مى کند.

دور زدن قانون؟
درپى پیشــنهاد وزیــر آموزش و  ایسنا |
پرورش مبنى بر تغییر  شاخص هاى کیفیت هوا 
براى جلوگیرى از تعطیلى مدارس و گفته هاى وزیر 
کشور در زمینه طرحى به منظور تغییر استاندارهاى 
شــاخص آلودگى هوا براى جلوگیرى از تعطیلى 
مدارس، بهزاد اشجعى عضو سابق کارگروه ملى 
کاهش آلودگى گفته اســت: با ارائه این طرح به 
جاى حل مسئله و رفع مشکل آلودگى هوا، صرفًا 

صورت مسئله و دستورالعمل را تغییر مى دهیم.

مثل هاشم پور
 پرورش ندادیم

فیلم نیوز| بهروز افخمى بــه کمرنگ 
شدن فیلم هاى اکشن اشاره کرده و درباره اینکه 
ما نتوانسته ایم جمشید هاشــم پور را در سینماى 
ایران تکثیر کنیم گفته: «تکثیر که هیچ، حتى او 
را سانسور هم کردیم. یک زمانى ممنوع بود که 
جمشید آریا با تیپ مشهور خودش بدون ریش و با 

سر تراشیده فیلم بازى کند.»

کسب سود بى دردسر!
تجارت نیوز | سایپا در آخرین طرح فروش 
فورى خود، دو خودروى شاهینGو کوییک Rرا 
عرضه کرده اســت. در طرح فروش فورى سایپا 
قیمت کارخانه کوییک 297 میلیون تومان اعالم 
شــده در حالى که در بازار با قیمت 420 میلیون 
تومان خرید و فروش مى شــود. این یعنى کسب 
حدود 123 میلیون سود. قیمت مصوب شاهین هم 
344 میلیون تومان اعالم شده و قیمت بازار آزاد 
آن 500 میلیون تومان است. این هم یعنى کسب 

156 میلیون تومان سود.

  پایان کاوش 
«دروازه پارسه»

تابناك | هیئت مشــترك ایرانى ایتالیایى 
پس از 10 ســال موفق به اثبات این نکته شدند 
که کوروش بنیانگذار حکومت هخامنشى، فرمان 
ساخت دروازه پردیس پارسه را صادر کرده و این 
دروازه باشــکوه در دوره فرزنــدش کمبوجیه به 
بهره بردارى رسیده است. دروازه پردیس  در سه 
کیلومترى شــمال غرب تخت گاه تخت جمشید 

کشف شده بود.

تنگه هرمز که سهل است...
فریدون عباســى دوانى، عضو  تجارت نیوز |
کمیســیون انرژى مجلس گفت: ایران با کشور هاى 
دیگر خصومتى ندارد که از طریق بســتن تنگه هرمز 
بخواهد برخورد تقابلى داشــته باشد. اما اگر تهدیدى 
متوجه کشور شود تنگه هرمز که سهل است، محدوده 
اختیارات را تا اقیانوس منجمد جنوبى هم گســترش 
مى دهیم. چراکــه ایران هیچ محدودیتــى ندارد. در 
صورت افزایش فشار هاى اقتصادى ایران نیز راه هاى 

مقابله معقول را پیش مى گیرد.

چطور مى توان پذیرفت؟ 
راننده و کارپرداز فرخ نژاد از  روزنامه جوان|
فروش تمام اموال منقول و غیرمنقول این سلبریتى 
پیش از فرار خبــر مى دهند تا جایى کــه راننده اش 
مى گوید او حتى ســیمکارتش را هم فروخته است! 
واضح اســت که فرآیند و انجام چنین اقداماتى کار 
یک روز یا دو روز نیســت. این نکته را وقتى در کنار 
موضوع ممنوع الخروجى و توقیف پاسپورت وى قرار 
مى دهیم، نشان دهنده غفلت مسئوالن است. چطور 
مى توان پذیرفت کسى متوجه این اقدامات فرخ نژاد 
نشده یا حتى نسبت به آن مشکوك هم نشده است؟!

از برجام «پوسته خالى» مانده
«رافائــل گروســى»، مدیــرکل آژانس  ایلنا |
بین المللى انرژى اتمى مدعى شد که از برجام چیزى غیر 
از یک «پوسته خالى» نمانده است. گروسى، همچنین 
گفت که با اینکه هیچکس برجام را مرده اعالم نکرده، 
اما هیچ تعهــدى از آن دنبال نمى شــود و همه حد و 
مرزهایى که در برجام وجود داشته، تاکنون چندین بار 

نقض شده است.

انتقاد «کیهان»
 از خودروى داخلى  

به کارگیرى همه ظرفیت ها  روزنامه کیهان |
یعنى اینکه رســیدن به پاسخ ســئوال هایى همچون 
اینکه چرا وقتى جوانان ما به باالترین ســطح از علوم 
در حوزه هاى مختلف دست یافته اند و در کشورى که 
موشک هاى جنگى و فضایى با سوخت جامد و باالترین 
کیفیت و دقت ساخته مى شود یا جوانان نخبه طى چند 
ماه واکسن کرونا مى سازند، چرا از نخبگان به درستى 
براى کاهش مصرف باال یا کیفیت خودروهاى داخلى 

استفاده نمى شود؟

با التماس هم نتوانستند
سردار على فدوى، جانشین فرمانده کل  فارس|
سپاه گفت: دشــمنان خیلى تالش کردند مردم را به 
خیابان بکشانند، اما نتوانستند و حتى این روزهاى آخر 
به التماس کردن افتاده بودند اما باز هم نتوانستند چون 

قلب هاى مردم را خداوند محافظت کرد.

32 زن راننده قطار شدند
دیده بان ایران| 32 زن در عربستان سعودى 
براى اولین بار رانندگى با قطار سریع السیر حرمین را آغاز 
کردند. قطار سریع السیر حرمین فاصله بین مکه مکرمه و 
مدینه منوره را ظرف تنها 20دقیقه طى مى کند و از آنجا 
به جده و شهر اقتصادى ملک عبدا... مى رسد. سرعت 

این قطار به 300 کیلومتر در ساعت مى رسد.

  موج جدید،  فرونشست
پانا|  معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى گفت: خبر خوش براى مردم این است که موج 
هشتم که از ابتداى دى ماه درگیر آن شده بودیم از چند 
روز گذشــته آرام آرام در حال فروکش است و میزان 
مراجعان سرپایى و بسترى کاهش یافته است. سعید 
کریمى افزود: موج هاى کرونا در بعضى مواقع دو قله اى 
یا دو کوهانه است و به همین خاطر نمى توان با اطمینان 
گفت که از قله عبور کردیم اما چند روزى است که آمار 

بیماران سرپایى و بسترى روند کاهشى دارد.

رئیس کانون انجمن هاى صنفى جایگاه داران، درباره 
وضعیت اخیر توزیع بنزین در کشور باتوجه به افزایش 
مصرفى که در پى افت فشار گاز رخ داد، اظهار داشت: 
باتوجه به اینکه در تأمین گاز به مشــکل برخوردیم و 
با افت گاز مواجه شــدیم، براى جلوگیرى از قطع گاز 
CNG خانگى مجبور شدند در برخى استان ها واحد هاى

را تعطیل کنند .
همایون صالحى افزود: البته به همین نسبت با افزایش 
مصرف بنزین مواجه شدیم، افزایش مصرف به گونه اى 
بود که در یک روز از دى ماه بــه 118 میلیون لیتر هم 
رســید، در حالى که در هیچ زمستانى این اتفاق نیفتاده 

بود.
وى خاطرنشان کرد: در فصل زمستان سال هاى گذشته 
ما همیشه کاهش مصرف داشتیم؛ اما امسال به دالیل 
مختلف از جمله اینکه افت گاز شــدیدتر از سال هاى 
گذشــته بود مصرف بنزین باال رفت و ناترازى بیشتر 

خود را نشان داد.
صالحى با بیان اینکه متوســط مصــرف در دى ماه به 
105 میلیون لیتر رسید، گفت: کســى چنین مصرفى 
را پیش بینى نمى کرد، به طورى که نسبت به ماه هاى 
گذشته حدود 7 درصد افزایش و نسبت به زمان مشابه 

سال قبل حدود 20 درصد متوسط افزایش یافت.

اداره اطالعات انرژى آمریکا وابســته به وزارت انرژى 
این کشــور در جدیدترین گزارش خــود از آمار ذخایر 
نفت و گاز جهان، کل ذخایر نفت ایران در پایان ســال 
2021 را 209 میلیارد بشــکه برآورد کرده که این رقم 
بیشتر از همه کشورهاى جهان به جز دو کشور ونزوئال 

و عربستان بوده است.
بر اساس گزارش این نهاد دولتى آمریکا، ایران سومین 
دارنده بــزرگ ذخایر نفت جهان در ســال 2021 بوده 
اســت. ونزوئال با ذخایر 304 میلیارد بشــکه در رتبه 
نخســت جهان از این نظر قرار داشــته و عربستان با 
262 میلیارد بشکه در رتبه دوم قرار داشته است. ذخایر 

نفت ایران و ونزوئال نســبت به سال قبل از آن تغییرى 
نداشــته اما عربســتان با افزایش 3 میلیارد بشکه اى 
ذخایر نفت خود در سال 2021 مواجه شده است. کانادا، 
عراق، امارات، کویت، روسیه، آمریکا و لیبى به ترتیب 
پنجمین تا دهمین دارندگان بزرگ ذخایر نفتى جهان 

شناخته شده اند.
در میان دارندگان ذخایر گازى جهان، روسیه با ذخایر 
1688 تریلیون فوت مکعبى در رتبه اول قرار داشــته و 
ایران با ذخایر 1203 فــوت مکعبى رتبه دوم را به خود 
اختصاص داده است. قطر در رتبه سوم جهان از این نظر 

قرار داشته و آمریکا در رتبه  چهارم قرار گرفت.

الدن ایرانمنش
باید بپذیریم که مدارس ما تندرست نیست؛ گرچه نگاه 
صفر و یکى به این مقوله شــاید اغراق آمیز باشد اما از 
بین چند میلیون دانش آموزى که در سه مقطع تحصیلى 
درس مى خوانند تنها به مدت دو ساعت درس بهداشت 
براى پایــه دوازدهم تدریس مى شــود و مابقى دانش 

آموزان در مقاطع دیگر از این لحاظ محروم هستند.
نبود درس بهداشــت در پایین ترین مقاطع تحصیلى 
موضوعى نیســت که بتوان نادیده گرفت و این همان 
نقطه سیاهى است که در وضعیت بهداشت مدارس ما 

خأل ایجاد کرده است.
آمارهاى موجود، در کشور مى گویند با وجود تقریباً 112

هزار مدرسه تنها شش هزار نیروى مراقب سالمت در 
آموزش و پرورش داریم. این بدان معناست که فاصله ما 

تا مطلوب ها زیاد است.
اگر بخواهیم جزیى تر به این مسئله بپردازیم باید به نرخ 
مصوبى که از سوى هیئت وزیران اعالم شده نیز نگاهى 
بیاندازیم. بر اساس این نرخ به ازاى هر 480 دانش آموز 
باید یک مربى بهداشت وجود داشته باشد؛ بنابراین، ما با 
کمبود 20 هزار مراقب سالمت در کشور مواجه هستیم.
هم اکنون تعداد دانش آموزانى که در مدارس مشغول به 
تحصیل هستند حدود یک ششم جمعیت کل کشور را 
تشکیل مى دهند که براى اینکه تندرست باشند و جسم 
و روانشان سالم باشد نیاز به مراقبت هاى بهداشتى در 
خانه اجتماع و مدرســه دارند. اما اهمیت بهداشت در 
مدارس از آنجا ناشى مى شود که دانش آموزان بیشترین 
و مؤثرترین ساعات عمرشان را در این مکان سپرى مى 
کنند. اما تا زمانى که چرخ ســالمت در مدارس درست 
نچرخد و درجا بزند نمى توان امیدوار بود که ســالمت 

آنطور که باید و شاید به مسیر درستى هدایت شود.
گرچه نمى توان این موضوع را به شکل مطلق بیان کرد 
چرا که برخى از مدارس توانسته اند بر این کمبودها فائق 
آمده و مدارس سالمت محورى باشند اما تعداد انگشت 
شمار این مدارس باعث شده که آنچنان که باید و شاید 

در آمارها جا نگیرند. 
سال 91 بود که حمیدرضا حاجى بابایى، وزیر آموزش و 
پرورش وقت در اظهار نظرى اعالم کرد اگر قرار باشد 
هر مدرسه در کشور یک مربى بهداشت داشته باشد باید 

60 هزار نفر با این رسالت استخدام شوند که البته در آن 
زمان موانع این کار را به حدى محکم دانســته بود  که 
تصور شد فعًال نمى توان حتى به مرزهاى این رقم هم 

نزدیک شد.
اکنون بعد از یک دهه از ســخنان وزیــر و آموزش در 
تازه ترین اظهار نظرها باز هم نسبت به کمبود مربیان 
بهداشت در مدارس هشدار داده شده؛ طى این یک دهه 
شاید قدرى عددها در رابطه با مربیان بهداشت کوچک 
شده اما هنوز هم به گفته متولیان این امر با کمبود این 

مربیان در مدارس روبه رو هستیم.
سرپرســت دفتر سالمت و تندرســتى وزارت آموزش 
و پرورش از جمله کسانى اســت که همواره نسبت به 
کمبود مربى بهداشت در مدارس جزو منتقدان بوده است 
و در این رابطه گفته: ما همیشــه در آموزش و پرورش، 
محتواهاى بسیار مهم و غنى داشــتیم، اما سئوال این 
است که این میزان محتوا آموزش داده شده، چرا تغییر 

رفتار آنچنانى در دانش آموزان نمى بینیم؟

به گفته گــودرزى یکــى از دالیلى که باعث شــده 
اثربخشــى الزم در این زمینه نباشــد مقطعى بودن و 
موقتى بودن برنامه هاى بهداشتى بوده که به نظر او با 
اتفاقات خوبى که در زمینه آموزش سالمت در وزارت 
آموزش و پرورش رخ داده قدرى توانسته ایم وضعیت 

بهداشت در مدارس را بهینه کنیم.
به گفته سرپرســت دفتر ســالمت و تندرستى وزارت 
آموزش و پرورش براى رسیدن به این هدف، تقریبًا در 
سال هاى قبل 15 درصد دانش آموزانمان سفیر سالمت 
بودند و  امسال هم سعى شده که همه دانش آموزان در 
قالب کتابچه هاى سفیران سالمت که به تفکیک مقطع 
ابتدایى، متوسطه اول و متوســطه دوم تعریف شده، بر 
اساس ســرفصل ها آموزش داده شــود و ماهیانه این 
سفیران سالمت تغییر کنند تا همه دانش آموزان مدرسه 

تجربه آموزش سالمت را داشته باشند.
او دیگر اقدامات انجام شده براى ترمیم کمبود معلمان 
بهداشــت در مدارس را  اجراى طرح دادرس دانســته 

که بــه معناى دانش آمــوز آماده در روزهاى ســخت 
اســت. در این طرح دانش آموزان با کمک هالل احمر 
مهارت هاى امدادى را آموزش مى بینند. ایجاد ســه 
کانال سالمت محور از اســفند 98 در برنامه شاد جزو 
سومین برنامه هایى است که در زمینه آموزش بهداشت، 
تغذیه و سبک زندگى ســالم، ایمنى و محیط زیست و 
مراقبین ســالمت در برنامه هاى درسى دانش آموزان 

گنجانده شده است.
با تمام اینها ایــن برنامه ها هنوز نتوانســته جایگزین 
کمبود مربیان بهداشت در مدارس باشد و شکاف ایجاد 
شده تنها با اســتخدام مربى بهداشــت و به روز شدن 
اطالعات بهداشتى در دوره هاى مختلف قابل پر شدن 
است. آنچه مسلم است اینکه توجه به بهداشت مدارس 
و اهمیت قائل شــدن براى تندرستى و بهداشت روانى 
دانش آموزان ضرورتى است که هزینه کردن براى آن، 
نه خرج کردن سرمایه ها بلکه نوعى سرمایه گذارى براى 

اجتماع است.

الفباى دست و پا شکسته بهداشت در مدارس 

خورشید کیایى
 نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگى در تازه ترین اظهار نظرهایش اعالم کرده 
براى یک جهیزیه معمولى باید 300 میلیون تومان هزینه کرد. رقمى که قشر 
ضعیف و متوسط جامعه را این روزها به چالش کشیده است و حریف مى طلبد! 
کافى است فقط عروس یا دختر خانواده باشــى تا متوجه شوى که استرس 
براى خرید جهیزیه یعنى چه؟ رقم هایى که هر روز با صعود قیمت دالر، باال 

مى رود و جیب پر و پیمان مى خواهد.
فرقى هم نمى کند؛ ایرانى باشد یا خارجى، هر دو گران شده و قشر متوسط از 
خرید آن عاجز است. ایرانى ها، گرانى مواد اولیه را بهانه کرده اند و خارجى ها 

هم که تکلیفشان معلوم است. 
متهم اصلى این گرانى ها هم مواد اولیه اســت؛ موضوعى که نایب رئیس 
اتحادیه لوازم خانگى آن را یکى از مؤلفه هاى اصلــى و تأثیرگذار بر قیمت 
لوازم خانگى مى داند و مى گوید: وقتى مواد اولیه با قیمت باالترى در اختیار 
کارخانه داران قرار مى گیرد مشخص است که کاال هم با قیمت باالترى تولید 

مى شود و نوسان آن در بازار خیلى چشمگیر خواهد بود.
لوازم خانگى همیشــه با دو نرخ تعیین مى شــده؛ کاالهایــى که به گفته 
محمدحسین اسالمیان به صورت غیرقانونى وارد کشور مى شود و مستقیمًا 
با نرخ ارز مرتبط اســت و بیش از 30 درصد هم افزایش قیمت داشته اند و 
نوع دوم هم کاال هاى ساخت ایران است که فعًال 15درصد افزایش قیمت 

داشته اند.
به گفته نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگى، این افزایش قیمت ناشى از افزایش 
قیمت مواد اولیه به ویژه فوالد است؛ فوالد مستقیماً با صنعت لوازم خانگى در 

ارتباط است و طى یک ماه اخیر 25 تا 30 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.
با این تفاســیر، قیمت ها در بازار لوازم خانگى عجیب و غریب است تا جایى 
که یخچال فریزر ایرانى مطلوب 25 تا 30 میلیون تومان، ماشین لباسشویى 
مطلوب 15 میلیون تومان و قیمت ماشــین ظرفشویى بین 20 تا 25 میلیون 

تومان برچسب مى خورند.
وقتى این رقم ها را با خرده خرج هاى یــک جهیزیه به ظاهر کوچک ریزریز 
روى هم بگذارى، خودش مى شود یک خرج چشمگیر که بخش قابل توجهى 

از وام 120 میلیونى ازدواج را مى بلعد.
فارغ از این زخــم کهنه، به این فکر کنید که یک دختــر از خانواده ضعیف و 

متوسط حتى اگر بخواهد کاالهاى وطنى با خود به خانه شوهر ببرد، باید 180
میلیون روى وام 120 میلیون تومانى اش بگذارد تا بتواند یک جهیزیه متوسط 
آبرومند تهیه کند. حاال با این قیمت هــا و مظنه ها قضاوت با خودتان که وام 
120 میلیون تومانى ازدواج در تورم نامعلوم پایان سال 1401کدام چاله زندگى 

زوج هاى جوان را پر خواهد کرد؟
اگر فقط لوازم برقى جهیزیه را مبناى نتیجه گیرى مان قرار دهیم مى رسیم به 
گفته هاى نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگى کشور که یک جهیزیه متوسط رو 

به باال را حتى با قیمتى بیش از 300 میلیون تومان عنوان مى کند. 
او البته نمى تواند چنین رقمى را براى یک جهیزیه با کاالهاى خارجى اعالم 
کند، چون کسانى که از قبل اجناس خارجى دارند، قیمت ها را با قیمت روزانه 
دالر تنظیم مى کنند و مثًال اگر دالر 40 هزار تومان اســت، آنها دست باال را 
مى گیرند و اجناس را با دالر 43 هزار تومانى محاسبه مى کنند که اگر یک وقت 

دالر گران تر شد ضرر نکنند.
گرچه یک افسوس بزرگ هم چاشنى ســخنان این فعال بازار لوازم خانگى 
هم هست، اینکه خارجى پسندى خانواده ها به حدى رسیده که افراد متقلب 
در شکل و شمایل اجناس با کیفیت ایرانى دست مى برند و آنها را حتى به نام 

برندهاى مشهور کره اى مى فروشند.
در آخر هم اسالمیان، دســت به دامان دولت مى شود، راه حلى که به اعتقاد 
او کلیدش در دســت دولت اســت  و دولت هم از بابت نرخ ارز و هم از بابت 
مواد اولیه باید کمــک کند و یک ثباتــى را ایجاد کند تــا تولیدکنندگان با 
اطمینان خاطر براى یکسال برنامه ریزى کنند و قیمت ها هم روند افزایشى

طى نکنند.

زور وام ازدواج به خرید جهیزیه نمى رسد
جهیزیه جیب پر و پیمان مى خواهد!

از روز دوشنبه روند رو به رشد قیمت طال و ســکه متوقف شده و کاهش پیدا 
کرده است. حاال سئوالى که وجود دارد این است که طال بخریم یا ممکن است 

ارزان تر شود؟
عبادا... محمدولى، کارشناس بازار طال و ســکه در پاسخ به این سئوال گفته 
احتماًال روند افزایشى قیمت طال و سکه ادامه دارد. او گفته: من فکر مى کنم تا 
نیمه دوم اسفندماه همچنان قیمت طال و سکه افزایشى است. چراکه در شرایط 
فعلى اقتصادى و سیاسى در کشور نباید انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشیم.

اما این فعال حوزه طال پیش بینى کرده که قیمت طال و سکه از اواخر اسفند ماه 
به ثبات مى رسد چراکه «چند روز مانده به عید 1402 و با آغاز ماه رمضان تقاضا 
براى خرید طال و ســکه، خود به خود کاهش پیدا مى کند و احتماالً  قیمت ها 

ثابت مى شود.»
البته وى گفته آن زمان هم عید اســت قیمت طال و ســکه ارزان شود و فقط 
مى توانیم امیدوار باشــیم که قیمت ها در محدوده کنونى باقى بماند و بیشتر 

از این نشود.

به عبارتى ســیگنالى که این کارشناس داده این اســت که با کاهش نسبى 
قیمت ها در روزهاى آینده، مردم نگران ریزش ناگهانى قیمت ها نشوند و طال 

و سکه خود را نفروشند.
وى توصیه کرده هر زمان که بازار طال و سکه نوسانى مى شود و به اصطالح 
«دریا موجى مى شود»، ســعى کنیم وارد بازى نشــویم. نکته دوم هم اینکه 
هیچگاه براى کوتاه مدت وارد بازار طال و سکه نشوید، زیرا ریسک زیادى دارد، 

بلکه تنها براى میان مدت و بلندمدت به بازار ورود پیدا کنید.

طال بخریم یا ارزان مى شود؟
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10 واحد تولیدى 
افتتاح مى شود

مدیرکل صنعــت، معدن و تجارت اســتان اصفهان 
گفت:  همزمــان با ایام ا... دهه مبارك فجر امســال 
10 واحد تولیدى و صنعتى در اســتان به بهره بردارى 
مى رسد. امیرحسین کمیلى افزود: براى بهره بردارى 
از این طرح هاى صنعتى تولیدى افزون بر هفت هزار 
و 348 میلیارد تومان سرمایه گذارى شده است. وى 
یادآور شــد: با افتتاح و بهره بردارى از این واحدهاى 
صنعتى زمینه اشتغال مستقیم براى 407 نفر در استان 
فراهم خواهد شد. طرح هاى یاد شده در شهرستان هاى 
اصفهان، شاهین شهر و میمه، شــهرضا، نجف آباد، 

گلپایگان، برخوار و جرقویه افتتاح مى شود.

اطفاى حریق 
خودروى پژو 206 

حریق خودروى ســوارى پژو 206 صبــح دیروز در 
اصفهان اطفا شد. ســخنگوى سازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان گفت: ساعت 6 و 
53 دقیقه صبح روز 5 بهمن یک مورد حریق خودروى 
سوارى پژو 206 در خیابان رکن الدوله شرقى به ستاد 
فرماندهى سازمان آتش نشانى اصفهان اعالم شد و 
آتش نشانان بالفاصله پس از حضور در محل، حریق 

مذکور را با سرعت عمل مهار کردند.

آخر هفته برفى در جنوب و 
غرب استان

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
از ناپایدارى نسبى جو در روزهاى پنجشنبه و جمعه 
(امروز و فــردا) خبر داد و گفت: با فعال شــدن موج 
بارشى شــاهد بارش برف در مناطق جنوب و غرب 
اســتان به ویژه ارتفاعات خواهیم بود. مینا معتمدى 
گفت: در روز پنجشنبه در مناطق جنوب و غرب استان 
به ویژه ارتفاعات، بارش هاى برف پیش بینى مى شود 
و تا روز جمعه آســمان اســتان کمى ابرى، همراه با 
افزایش ابــر و در بعضى مناطق مه آلود اســت. طى 
روز جمعه این موج فعالیت خــود را به صورت بارش 
در شمال و شمال غرب استان ادامه خواهد داد. وى  با 
اشاره به ورود جبهه هاى بارشى و هواى سرد در اوایل 
هفته آینده به کشور، گفت: ورود این جبهه بارشى از 
روز دوشنبه هفته آینده در اســتان اصفهان نیز موثر 

خواهد بود.

دستگیرى سارقان مسافر نما 
دو سارق به عنفى که در پوشش مسافر با تهدید سالح 
سرد قصد سرقت خودروى یک شــهروند را داشتند، 
دستگیر شــدند. فرمانده انتظامى شهرستان شاهین 
شــهر و میمه گفت: ماموران انتظامى کالنترى 13 
شاهین شهر در حاشــیه خاکى کنار آزاد راه معلم، دو 
جوان مسلح به سالح سرد را که قصد سرقت خودروى 
یک شهروند را داشتند، در حال متوارى شدن به سمت 

بیابان هاى اطراف دستگیر کردند. 

برگزارى یک جلسه 
هم اندیشى 

به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان استان 
اصفهان: جلسه هم اندیشــى با زندانیان سرپرست 
تولید و سرپرستان کارگاه هاى بنیاد اصفهان با حضور 
مدیر نمایندگى اصفهان و سرپرست یگان حفاظت 

کارخانجات زندان برگزار گردید.

کاهش معامله در بورس
روز سه شــنبه 142 میلیون سهم در بورس منطقه اى 
اصفهان معامله شد که در مقایسه با روز معامالتى قبل 
آن 11 درصد کاهش را نشان مى دهد. بر اساس اعالم 
روابط عمومى بورس منطقه اى اصفهان روز سه شنبه 
چهارم بهمن 1401 در بورس منطقه اى اصفهان 142 
میلیون سهم به ارزش هزار و 18 میلیارد ریال معامله 
شد که در مقایسه با روز معامالتى قبل آن 11 درصد 

کاهش داشته است. 

خبر

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
از تخریب 6 مجموعه ویالیى در بســتر زاینده رود در شرق 

اصفهان به مساحت تقریبى 13 هزار مترمربع خبر داد.
محمود چیتیان با اشاره به آزادسازى 13 هزار مترمربع بستر 
زاینده رود در محدوده روســتاهاى «جور و اسفینا» اظهار 
داشــت: پیرو اخذ حکم قضائى تبصره چهار ماده 2 قانون 
توزیع عادالنه آب در خصوص اعاده به وضع ســابق و رفع 
تصرفات صورت گرفته در حریم و بستر رودخانه زاینده رود، 

این آزادسازى در شرق اصفهان انجام شد.
چیتیان افزود: اراضى آزادسازى شده شامل تصرفات صورت 
گرفته در بســتر رودخانه به صــورت 6 مجموعه ویالیى و 

فونداسیون احداث سوله، آزاد و اعاده به وضع سابق شدند.
وى خاطرنشان کرد: در این عملیات اجرایى، احکام یادشده 
با نظارت و حضور همکاران واحد حفاظت رودخانه شرکت 
آبگســتران میهن، یگان حفاظت منابع آب شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان، دفتر رودخانه ها و ســواحل شرکت آب 
منطقه اى، کالنترى دستجا و یگان امداد نیروى انتظامى و 

شرکت جواد ساز شهرکرد اجرا شد.
وى خاطرنشــان کرد: ثبت و رسیدگى به تخلفات برداشت 
پساب از فاضالب شــهرى، برداشت غیرمجاز از کانال ها و 
شبکه هاى آبیارى، تصرف و ساخت وساز غیرمجاز در حریم و 

بستر رودخانه ها از خدمات سامانه تلفنى 3848 است.

مدیرعامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر تاکســیرانى 
شــهردارى اصفهان، روند نرخ گذارى تاکســى ها در سال 

جارى را تشریح کرد.
محمد پرورش اظهار کرد:  نرخ گذارى تاکسى هاى گردشى، 
ســرویس مدارس، آژانس ها و خطوط بر عهده ســازمان 
تاکسیرانى است که پس از تحلیل هاى مربوطه و اقدامات 
کارشناســى، تقدیم هیئت مدیره این سازمان مى شود و با 
تصویب آن الزم االجرا خواهد شــد. پرورش با بیان اینکه 
در ســال جارى دریافت نرخ پیشــنهادى از رانندگان بود، 
تاکید کرد: این اقدام به این دلیل انجام شــد تا کسى که به 
صورت مستقیم با شهروندان ســروکار دارد، بهتر مى تواند 

نگاه کارشناسى داشته باشد؛ البته این بدان معنا نیست که 
براى نرخ گذارى به صورت یک طرفه، راننده مبنا بوده است، 
بلکه پس از چکش کارى و در نظر گرفتن تمهیدات و تغییرات 
الزم، نرخ در جلسه علنى شوراى اسالمى شهر به تصویب 
رسید و سپس براى تأیید در مرحله پایان به فرماندارى ارسال 
شد. وى اضافه کرد: ابتداى امسال تفاهم نامه اى بین سازمان 
تاکسیرانى شهردارى اصفهان و بانک رسالت منعقد شد که 
طبق آن یک کارت «ایســاکو کارت» در اختیار رانندگان 
قرار گیرد و تا ســقف 30 میلیون تومان با تنفس سه ماهه 
و بازپرداخت شش ماهه، تسویه مى شود که به دلیل زمان 

بازپرداخت کم، مورد استقبال رانندگان قرار نگرفت.

روند نرخ گذارى تاکسى هاى 
شهر اصفهان

تخریب 6 ویالى غیرمجاز در 
شرق اصفهان

پرونده احیاى تاالب گاوخونى روى میز رئیسى قرار گرفته 
است تا این بار باالترین مقام اجرایى کشور در مورد احیاى 
این تاالب مهم تصمیــم بگیرد. تا پیــش از این اقدامات 
ناکارآمد، لباس گشادى بود که بر تن گاوخونى زار مى زد. اما  
اکنون در تازه ترین خبرها از زبان معاون استاندار اصفهان 
گفته شده قرار است تصمیم تازه اى براى این تاالب در حال 

احتضار گرفته شود.
تا صبح دیروز تکلیف حقابه گاوخونى معلوم نبود که باعث 
شده 99 درصد این تاالب خشک شده باشد، معیشت مردمان 
منطقه در خطر بیافتد و وضعیت تاالب بحرانى شود. حاال کار 
به جایى رسیده که معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
اصفهان هشــدار مى دهد اگر گاوخونى طوفان به پا کند 

ریزگردهاى آن تا 6 کیلومتر دورتر خواهند رفت.
آنچه از گفته هاى معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
اصفهان برمى آید به واسطه ورود فاضالب هاى صنعتى و 
شهرى به گاوخونى است که سالیان قبل اتفاق افتاده و سبب 
شده گاوخونى به شــوره زارى از کانى هاى فلزى و نمکى 
تبدیل شود. این ریزگردها تا کیلومترها قابل انتشار بوده و 
تهدیدى است که اکنون گاوخونى را به کانون خطر تبدیل 

کرده است و باید براى آن هر چه زودتر چاره اندیشى شود.
مهران زینلیان این موضوع را در نشســت تخصصى که 

معاونان محیط زیست و تنوع زیســتى استان هاى کشور 
حضور داشتند بیان کرد و هشــدار داد که بحران ناشى از 
خشک شدن گاوخونى تنها مربوط به اصفهان نیست و انتظار 
داریم مدیران کشورى کمک کنند حقابه چندین هزار ساله 
تاالب گاوخونى که به دلیل مداخالت ایجاد شده، خشک 
شده، تأمین شود.  وى در این جلسه همچنین تأکید کرد که 
اگر گاوخونى حقابه قانونى خود را نگیرد ممکن است در عمل 
نکردن به این وعده ها کل کشور در وضعیت بحرانى ناشى 
از حقابه ها قرار گیرد در حالى که برنامه ریزى ها مى تواند 

گاوخونى را نجات دهد. 
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان همچنین 
خطاب به مدیران کشور گفت: امروز باید به گونه اى تصمیم 
بگیریم که آینده اى بهتر براى فرزندانمان رقم بخورد، بر این 
باورم که از دل تهدیدهاى زیست محیطى امروز در اصفهان 
و کشور مى توان فرصت هایى به دست آورد؛ همین مسائلى 
که به واسطه مشکالت زیست محیطى و خشکى تاالب ها و 
مناطق طبیعى وجود دارد زمینه اى است براى اینکه مدیران 
سازمان محیط زیست اقدامات اساســى و زیربنایى براى 
نسل آینده داشته باشد و البته بستر آن در جامعه آماده است.

قصه گاوخونى از کجا شروع شد؟
روند خشک شدن زاینده رود از سال 78 به صورت تدریجى 

اتفاق افتاد. این تاالب بیش از یــک دهه به جز یک مورد 
آن هم کوتاه مدت در ســال 95، آب را به خــود ندید. به 
گفته کارشناسان تخصیص ندادن حقابه زیست محیطى 
مهمترین علت خشک شــدن تاالب بین المللى گاوخونى 
است که به استناد قانون و ضوابط تقسیم بندى سهمیه هاى 
آب، بعد از شــرب اولویت دوم تأمین حقابه هاى زیســت 

محیطى است. 
به گفته کارشناســان بیشتر مشــکالت تاالب گاوخونى 
مربوط به کل حوضه آبریز است که در اثر کاهش و تغییر نوع 
بارش در سال هاى اخیر، استمرار خشکسالى هاى طوالنى 
مدت، سدســازى و مهار روان آب ها در سرشاخه هایى که 
به زاینده رود منتهى مى شــدند، بارگذارى هاى بیش از حد 
ظرفیت یک رودخانه و انتقال آب به اســتان هاى همجوار 

به وجود آمده است.
حاال در تازه ترین تصمیمات کلید این مســئله به دست 
دولت یازدهــم افتاده و این امیدها زنده شــده که رئیس 
جمهور قفل حقابه گاوخونى را باز کند و لباســى نو بر تن 
این تاالب بدوزد. گرچه اینکه قرار است ریاست جمهورى 
چه تصمیماتى در این زمینه بگیرد چندان مشخص نیست 
اما خیلى ها امیدوارند که با تصمیمات درســت این مقام 
اجرایى کشور شاهد زنده شدن دوباره گاوخونى و کاهش 

ریزگردها باشیم. 

پرونده حقابه گاوخونى 
روى میز رئیس جمهور 

«مکتب مازوت» در خدمت هنر
نصف جهان  امروز و فردا آخرین فرصت براى شرکت 
در کارگاه «مکتب مــازوت» در کتابخانه مرکزى 

اصفهان است. 
«مکتب مازوت» کارگاهى با طراحى اکران شهرى 
و پوستر با دستمایه گرافیک و کارتون است که از روز 
چهارشــنبه، پنجم بهمن ماه شروع شده و تا جمعه، 
هفتم بهمن ماه به مدت سه روز در سالن کنفرانس 

کتابخانه مرکزى اصفهان برگزار مى شود.
این کارگاه ویژه اهالى گرافیســت و طراحان شهر 
اصفهان است و هنرمندان از ساعت 9 تا 17 در این 

کارگاه مشــغول هنرنمایى خواهند شد.هنرمندان 
در این کارگاه به فراخور کارى که انجام مى دهند، 
بین یک تا سه اثر خلق مى کنند که منتخب این آثار 
هفته آینده در سطح شهر به صورت گسترده، اکران 
عمومى خواهد شد.افراد انتخاب شده براى حضور در 
کارگاه، 20 نفر از طراحان خوب و خوش نام اصفهانى 
هســتند و آثار و کارهاى این گروه بیشتر مبتنى بر 
استفاده از قلم نورى یا نرم افزارهاى طراحى است.
این برنامه در قالب کمپین ترافیکى «آدم و هوا» در 

حال انجام است.

مریم محسنى
از زمان شــیوع کرونا در کشور طى دو ســال گذشته و 
تعطیلى تمامى مراکز آموزشى، آموزش مجازى در دستور 
کار قرار گرفــت و البته از همان زمان اتصال به شــبکه 
شاد یا آموزش آنالین دانش آموزان با مشکالت زیادى 
همراه بود و گالیه خانواده هــا، معلم ها و دانش آموزان را 

در برداشت.
اما در هفته هاى اخیر با تعطیل شدن مدارس به واسطه 
آلودگى هوا، باز هم چالش اتصال به این برنامه و ناتوانى 

در اتصال به این شبکه مورد انتقاد دانش آموزان و معلمان 
قرار گرفت و این ســامانه نتوانست از عهده وظایف خود 

برآید.
با توجه به اینکه ممکن است این اتفاقات باز هم تکرار شود 
و دانش آموزان مجبور شوند باز به شکل مجازى تحصیل 
کنند به نظر مى رسد که برنامه ریزى براى ایجاد سخت 
افزار و نرم افزارهاى مناســب در این عرصه امرى است 
که باید در نظر گرفته شود تا در آینده باز دانش آموزان به 
خاطر نبود زیرساخت هاى الزم دچار افت تحصیل نشوند.

آموزش مجازى بدون زیرساخت مجازى!

مقایسه گران شدن هاى دالر!
نصف جهان  روزنامه «ســیماى شــهر» در شماره 
پنجم بهمن ماه خود در گزارشى با عنوان «معیشت 
مردم تحت تأثیر نرخ ارز» با اشاره به اینکه نرخ هاى 
ارزهاى خانگى تورم را افزایش مى دهد نوشــته: 
«نزدیک به پنج ســال از ســیر صعودى نرخ دالر 
مى گذرد و این نوســان و افزایش قیمت همچنان 
ادامه دارد. از ســال 96 تا 97 قیمت دالر همواره با 
روند افزایشــى همراه بود اما از سال 97 به طرز بى 
سابقه اى رشد کرد به طورى که در مدت زمان بسیار 
کوتاهى قیمت دالر حتى از دو برابر فراتر رفت؛ در 

اواخر سال 98 قیمت کمى کاهش یافت اما باز هم به 
نسبت سال هاى قبل باال بود تا اینکه در پایان سال 
99 قیمت دالر به 24 هزار تومان رسید و با توجه به 
نوسانات موجود در پایان ســال 1400 به 27هزار و  

735 افزایش یافت.»
 ایــن روزنامــه در بخــش دیگــرى از مطلــب 
خودش نوشــته: «اگرچه به طور کلــى از ابتداى 
ســال 1401 روند قیمت دالر افزایشــى بوده اما 
بیشــترین شــدت افزایــش را در یک مــاه اخیر 

داشته است.»

دریا قدرتى پور

نگاه روز

معاون طبیعى و تنوع زیستى سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور گفت: بخش زیادى از ذخایر ژنتیکى و تنوع زیستى 
طى 70 سال اخیر از بین رفته اند و ادامه این روند در آینده 

قابل جبران نخواهد بود.
حسن اکبرى ادامه داد: نزدیک به 50 سال پیش در شرق 
اصفهان گونه گورخر ایرانى وجود داشــت یــا در منطقه 
حفاظت شده عباس آباد یوزپلنگ آسیایى را داشتیم اما امروز 
این گونه ها نیستند، از ِجبیر و بسیارى از گونه هاى پرندگان 
خبرى نیست و اگر چه ذخایرى باقى مانده اما بخش زیادى از 
بین رفتند و این حاصل توسعه اى بوده که طى شصت هفتاد 

سال اخیر اتفاق افتاده است.
اکبرى افزود: مسئله آلودگى هوا با علم قابل حل است اما اگر 
یوزپلنگ آسیایى منقرض شد نسل این گونه زیستى قابل 
جبران نخواهد بود؛ در موضوع تاالب ها اگر امروز اعتبارات 
زیادى هم تخصیص دهند آیا گاوخونى را مى توان با پول 

احیا و تنوع زیستى آن ها را حفظ کرد؟
وى با بیان اینکه رسالت ما این است که جلوى نابودى بیشتر 
منابع طبیعى کشــور را بگیریم، تصریح کرد: نمى خواهیم 
بازدارنده رفتار کنیم که چوب الى چرخ توسعه کشور باشد 
اما مى خواهیم توسعه به گونه اى باشــد که سرمایه هاى 

زیســتى از بین نرود و هر جا الزم است اقدام احیایى انجام 
دهیم. 

وى با اشاره به اینکه نیمى از جمعیت آهوان کشور در استان 
اصفهان است، اظهار داشت: این استان بیشترین جمعیت بز 
و قوچ و میش و آهو را دارد و آمادگى داریم اگر سرمایه گذارى 
خوب که مطابق با اصول و برابر با برنامه جامع پیش بیاید، 
ایجاد اکوپارك در اصفهان نه تنها در ســطح کشور که در 
خاورمیانه حرف براى گفتن خواهد داشت، اگر سرمایه گذار 
خوب وجود دارد، هدایت کنید تا کار خوبى را در اکوتوریسم 

با محوریِت مشاهده حیات وحش داشته باشیم.

نابودى حیات وحش و منابع طبیعى جبران پذیر نیست

کلنگزنى مجتمع ادارى جرقویه در روزهاى آینده 
نصف جهان  فرماندار شهرستان جرقویه از برگزارى 
آیین کلنگزنى مجتمع ادارى شهرستان جرقویه در 
روزهاى آینده و با حضور معاون امور اســتخدامى 
رئیس جمهور خبر داد و گفت: جرقویه نخســتین 
شهرستان در استان خواهد بود که قرار است مجتمع 

ادارى آن کلنگزنى شود.
محسن ریاحى از همه دهیاران و شهرداران خواست 
در برگزارى نمایشــگاه و جشــن هاى دهه فجر 
انقالب اســالمى امسال مشــارکت کنند و افزود: 

در هر شهر باید حداقل یک جشــن بسیار مفصل 
و وزین همراه با فضاهاى انقالب اســالمى و ایام 
رجب برگزار شــود. وى یکى دیگــر از برنامه هاى 
دهه فجر امســال را ارائه خدمات ویژه در ادارات به 
ارباب رجــوع عنوان و تصریح کــرد: در دهه فجر، 
ادارات شهرستان باید در راستاى خدمات رسانى به 
ارباب رجوع و مراجعان خدمات بهترى را ارائه کنند 
تا سطح رضایتمندى شهروندان به طور محسوس 

افزایش یابد.

تخفیف عوارض کسب  وپیشه در زرین شهر
نصف جهان   شهردار زرین شهر گفت: بسته تشویقى 
عوارض کسب وپیشــه با هدف اتخاذ سیاست هاى 
حمایتى بــراى اصنــاف و شــهروندان و وصول 
درآمدهاى شهردارى در ســال 1401 اجرایى شده 

است.
حسین اســماعیلى احمدى با بیان اینکه پرداخت 
عــوارض و بهــاى خدمــات رونــد گســترش 
زیرســاخت هاى عمرانى، رفاهى و خدمات شهرى 
را سرعت مى بخشد، افزود: توسعه، عمران و آبادانى 
زرین شــهر و اجراى موفق پروژه هاى شهرى در 
گروى همکارى و مشارکت شــهروندان است، از 

این رو شهردارى زرین شهر اقدام به اعمال بسته هاى 
تشــویقى عوارض کسب  وپیشــه و بهاى خدمات 

مدیریت پسماند کرده است.
شهردار زرین شهر گفت: میزان این بسته تشویقى 
تا بیســت وپنجم اسفندماه ســال جارى50 درصد 
اســت.وى با بیان اینکه مهلــت بهره مندى از این 
فرصت محدود و غیرقابل تمدید است، افزود: این 
بسته تشویقى با هدف اتخاذ سیاست هاى حمایتى 
براى اصناف و شــهروندان زرین شهرى و وصول 
درآمدهاى شهردارى در ســال 1401 اجرایى شده 

است.

جابه جایى لوله آب شرب در نجف آباد
نصف جهان   معاون امور زیربنایى و حمل  ونقل شهرى 
شهردارى نجف آباد گفت: تاکنون 95 درصد از عملیات 
اجرایى جابه جایى لوله آب شــرب 1000 میلیمترى 
پروژه تقاطع غیرهمسطح شهداى دانشجو انجام شده و 
تنها نقاط اتصال ابتدایى و انتهایى خط باقى مانده است.

رسول موســویان با بیان اینکه این پروژه در ورودى 

شمال شرق و در یکى از نقاط بسیار حساس و کلیدى 
شهر نجف آباد واقع شده است، افزود: این جابه جایى 
با خرید لوله فلزى به قطر 1000 میلیمتر با پوشــش 
مناسب به همراه اتصاالت و ســایر اقالم مورد نیاز به 
طول بیش از 600 متر بــا هزینه اى بالغ بر 90 میلیارد 

ریال از منابع شهردارى نجف آباد به اتمام رسید.

معاون پژوهش، برنامه ریزى و توســعه منابــع اداره کل 
آموزش وپرورش اســتان اصفهان گفت: بــا طرح «چند 
خّیرى» حدود 30 مدرســه نیمه تمام در استان اصفهان 
تکمیل مى شــود، تا بتوانیم وضعیت مدارس دونوبته را از 

شرایط فعلى خارج کنیم.
سیدعلى مدینه  در مراســم بهره بردارى از دبستان حاج 

على عکافیان  دربــاره وجود 350 مدرســه نیمه تمام در 
استان اصفهان که براى تکمیل آن ها بالغ بر 2000 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز اســت، گفت: یک میلیون دانش آموز در 
استان مشــغول تحصیل هســتند که با روند فعلى، اتمام 
پروژه ها اقدام دشــوارى اســت، اما معتقدیم با مشارکت 
مردمى همچون سنوات گذشته تمام این مراحل را سپرى 

خواهیم کرد.
مدینه با اشــاره به اینکه با طرح «چند خّیرى» حدود 30 
مدرسه نیمه تمام در اســتان اصفهان تکمیل مى شود، تا 
بتوانیم وضعیت مدارس دونوبته را از شــرایط فعلى خارج 
کنیم، خاطرنشــان کرد: از مجموع مدارس نیمه تمام در 

استان، دو مدرسه در ناحیه شش اصفهان واقع شده است.

30 مدرسه نیمه تمام در استان اصفهان تکمیل مى شود
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راهکارى مؤثر براى خالصى همیشگى از تایپ انگشتى

نمونه جدید نمایشگرهاى گوشى هاى تاشوى سامسونگ مى تواند 360 درجه 
بچرخد. این مدل گوشى جدید در نمایشگاه «سى اى اس 2023» به نمایش درآمده 
است.  جان لوکاس سخنگوى شرکت گفت که نمایشگر «فلکس این اند اوت» 
(Flex In & Out) مى تواند 360 درجــه بچرخد، به این معنى که مى توان آن را به 

سمت داخل و خارج تا کرد.
 عالوه بر این، نمایشگر با طراحى لوالى متفاوتى عرضه مى شود که ظاهرا چین 
کمترى روى صفحه نمایشگر ایجاد مى کند. دلیل آن این است که این لوال که به 
دلیل شکل و فرم آن «لوالى قطره اى آب» نام گرفته، این لوال به صفحه نمایشگر 
اجازه مى دهد شکل شل ترى مانند قطره آب به 

خود بگیرد. 
این لوالى ظریف تر همچنین 
فشار کمترى به نمایشگر وارد 
مى کند. این اولین بار نیســت 
که «سامســونگ »نمونه اولیه 
«Flex In & Out» را با طراحى 
که در همه جهت ها مى جرخد،  
در نمایشگاهى در معرض دید  

مردم مى گذارد.
 ســایت «تامــز گاید» 
گزارش مــى دهد که در 

سال 2021، یک نمایشــگر «Flex In & Out» نیز در نشست بین المللى کره 
جنوبى براى نمایش اطالعات (IMID) ظاهر شد. با این حال، رویکرد متفاوت بود، و 

صفحه نمایش مانند یک حرف « S» با بخش هاى متعدد تا شد. 
از زمان ارائه گوشى «گلکسى زد فولد 4» (Galaxy Z Fold4) که در اوت 2022

عرضه شد، خط تولید گوشى هاى تاشوى سامسونگ همچنان از نمایشگرهایى 
استفاده مى کند که فقط در یک جهت صاف مى شوند. اگرچه ممکن است صفحه 
نمایشگر جدید360 درجه اى در گلکسى زد فولد 5 سامسونگ آینده نمایش داده 

شود. 
شایعات حاکى از آن است که این دستگاه مى تواند به لطف طراحى لوالى مشابه، 
داراى چین و خطوط کمتر قابل مشاهده باشد. این طراحى آنچه را که برخى به عنوان 
لوالى «U» شکل معیوب گلکسى زد فولد 4 و گلکسى زد فلیپ 4 توصیف کرده اند و 

چین برجسته اى روى گوشى ایجاد مى کند، اصالح مى کند.
همچنین گوشى«گلکســى زد فولد 5» را به رقباى گوشــى هاى هوشمند تاشو 
که داراى چین هاى کمتر برجسته هســتند، مانند «اوپو فایند ان 2» و نسل سوم 
«موتوروال رازر» شبیه تر مى کند. هنوز مشخص نیست که سامسونگ چه زمانى 
گوشى «زد فولد 5» را عرضه مى کند، اگرچه ما انتظار داریم که این شرکت آن را در 

کنار گوشى «گلکسى زد فلیپ 5»در ماه اوت 2023 عرضه کند.
 در این بین، همه نگاه ها به ســرى جدید « سامســونگ گالکســى اس 23 » 
معطوف شــده کــه کمپانى سامســونگ در رویــداد آتى  «گالکســى آنپکد» 

(GalaxyUnpacked) خود در 1 فوریه  سال جارى عرضه خواهد کرد.

اختالالت در ترافیک اینترنــت در نقاط مختلف، ایــن روزها تبدیل به یک 
مشکل شایع جهانى شده است.

گزارش جدید شرکت زیرساخت وب و امنیت وب سایت کلود فلر، نشان مى دهد 
اختالل در ترافیک اینترنت در ســطح جهانى به شکل مبهوت کننده اى، شایع 

شده است.
کلود فلر در سال 2022، انتشار گزارش هایى را آغاز کرد که ماحصل مشاهدات 
داخلى این شــرکت درباره قطعى اینترنت دولتى و اختــالالت قابل توجه در 
سراسر جهانى بود. کلود فلر به عنوان شبکه تحویل محتوا که خدمات انعطاف 
پذیرى دیجیتالى را فراهم مى کند، هنگامى که بخشى از اینترنت قطع مى شود، 
آرایه هایى از سیگنال ها را مشــاهده مى کند. به عنوان مثال، کلود فلر مى تواند 
درخواســت هاى پروتکل اینترنت مانند درخواســت ها براى روتینگ سیستم 
"پروتکل دروازه مرزى" (BGP) یا کتاب آدرس اینترنتى "سیستم نام دامنه" را 
ارزیابى کند تا متوجه اجراى قطعى اینترنت توســط یک دولت یا محل اجراى 

انسداد دسترسى در زیرساخت اینترنت شود.
این شرکت که در بیش از 100 کشــور فعالیت کرده و بیش از 10 هزار فراهم 
کننده شبکه را به یکدیگر متصل مى کند، امکان مشاهده اینترنت جهانى براى 
رصد روند هاى کلى و ارائه ابعادى از میزان گســتردگى قطعى هاى اینترنت را

 دارد.
دیوید بلســون، محقق باســابقه اختالالت اینترنت در کلود فلر مى گوید این 

گزارش جدید که وقایع ســه ماهه چهارم سال 2022 را بررسى کرده، به این 
نتیجه رسیده است که فعالیت مربوط به اختالالت اینترنت، در واقع پایین تر یا 

به نسبت سه ماهه هاى قبلى سال، کمتر بوده است.
با این حال، موارد قطعى و اختالل در ترافیک اینترنت در بنگالدش، کوبا، ایران، 
کنیا، پاکستان، سودان، اوکراین و همچنین ایاالت متحده مشاهده شده است. 
در مورکانتى کارولیناى شــمالى، در پى حمله مهاجمانى که به دو پســت برق 
تیراندازى کرده و باعث قطعى برق شــدند، اینترنت چندین روز مختل بود. این 
گزارش همچنین به قطعى کابل در جزایر شــتلند انگلیس و مشکالت فنى در 

استرالیا، هائیتى و قرقیزستان اشاره کرده است.

اختالل اینترنت جهانى شد! نمایشگر گوشى تاشوى جدید سامسونگ 360 درجه مى چرخد

با استفاده از قابلیت سرچ در گوگل ایمیج مى توانیم یک عبارت را در این 
موتور جست و جو وارد کرده و سپس تصاویر مرتبط با آن را پیدا کنیم.سرچ 
کردن عکس در گوگل در دستگاه هاى مختلف، مراحل متفاوتى دارد.این 
قابلیت در کامپیوتر و گوشى هاى هوشمند در دسترس است؛ ولى استفاده 
از آن در این پلتفرم ها بســته به تنظیمات سیستم و گوشى شما متفاوت 
است.به همین خاطر در ادامه به نحوه سرچ عکس در گوگل با گوشى و 

کامپیوتر، به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

آموزش جستجوى تصاویر با کامپیوتر
جستجوى عکس مشابه در Google Image در کامپیوتر بسیار ساده و 
آسان است. ابتدا به صفحه مربوط به جست و جوى عکس گوگل بروید و 

سپس بر روى آیکون دوربین کلیک کنید.
اگر مى خواهید تصویر را با استفاده از آدرس URL آن جست و جو کنید، 
زبانه Paste image URL را انتخاب و سپس آدرس اینترنتى تصویر را 

در کادر زیر آن پیست کنید.
براى آپلود عکس در گوگل براى ســرچ،  زبانه Upload an image را 

انتخاب و بعد تصویر مورد نظرتان را از هارد انتخاب و آن را آپلود کنید.
مى توانید تصویر را از پنجره مربوط به آن در هارد بکشید و در این قسمت 

رها کنید.
روش دوم جست و جو با عکس در گوگل

روش دیگرى هم وجود دارد که بسیار ساده تر است و نیازى نیست شما 
تصویر را دانلود و دوباره آپلود کنید. این قابلیت تقریبا در تمام مرورگر ها 
وجود دارد. در این روش، براى جست و جوى تصویرى گوگل، فقط کافى 
Search the است روى تصویر مد نظرتان راست کلیک کرده و گزینه

web for image را انتخاب کنید.ممکن است در برخى مرورگر ها این 

Search گزینه نام متفاوتى داشته باشد. مثال در کروم این گزینه با عنوان
Google for this در دسترس است. image

سرچ عکس با گوشى
سرچ عکس در گوگل با موبایل کمى متفاوت است. براى جست و جوى 
عکس در گوگل با گوشى اندروید و iOS، اگر در گوشى از مرورگر کروم 
استفاده مى کنید، فقط کافى است تصویر مورد نظرتان را پیدا کرده و آن 
را انتخاب کنید.سپس روى آیکون گوگل لنز در پایین سمت چپ صفحه 
بزنید. همچنین مى توانید انگشتتان را روى آن نگه دارید و از بین گزینه ها، 

گزینه Search Google for this image را انتخاب کنید.
Search with البته در اندروید این گزینه ممکن اســت تحت عنــوان

Google Lens در دسترس باشــد. این ویژگى در نسخه موبایل اکثر 

مرورگر ها مثل مایکروسافت اج نیز وجود دارد.
آپلود عکس در گوگل براى سرچ ایمیج

این روش جســت و جوى تصاویر در گوگل، تنها زمانى کاربرد دارد که 
بخواهید یک تصویر را که در اینترنت پیدا کرده اید، جســت و جو کنید؛ 
اما براى این که یک عکس در حافظه را بخواهید جست و جو کنید، باید 

اپلیکیشن Google را در گوشى نصب کرده باشید.
نحوه سرچ عکس در گوگل با آیفون و اندروید در این روش یکسان است. 
برنامه را باز کنید و در صفحه اول روى آیکون دوربین در کادر جست و جو 

کلیک کنید. سپس به برنامه اجازه دسترسى به حافظه را بدهید.
از باالى صفحه دوباره روى آیکون دوربیــن بزنید تا با دوربین خودتان 
یک عکس بگیرید و در مــورد آن عکس اطالعات کســب کنید، یا از 
پایین صفحه و از گالرى، عکس مدنظرتان در حافظه گوشى را انتخاب 

و جستجو کنید.

با تنظیم تایپ صوتى در رایانه  خود مى توانید براى همیشه از تایپ 
انگشتى خالص شوید.

تایپ کردن مى تواند مشــکالت جدى براى ســالمتى ایجاد کند، 
آسیب فشــارى مکرر یا RSI، صد ها هزار نفر را هر ساله تحت تاثیر 

قرار مى دهد. 
چه در مورد آســیب نگران باشــید یا فقط بخواهید به انگشــتان 
خود اســتراحت دهید، دیکته صوتى مى توانــد کمک کند. به لطف 
پیشرفت هاى مداوم در ابزار هاى تشــخیص صدا، داشتن رایانه اى 
که متن گفتارى شما را تفسیر مى کند، دیگر کار دور از ذهن گذشته 
نیست؛ در واقع بسته به ســرعت تایپ شما، ممکن است گفتن متن 
براى شما ســریع تر از تایپ کردن آن باشــد. به عالوه شما حتى به 
سخت افزار اضافى هم نیاز ندارید، میکروفون داخلى کامپیوتر شما 

مى تواند کافى و کارآمد باشد.
از هر سیستم عامل و نرم افزارى که استفاده مى کنید، مى توانید انواع 
ابزار هاى رایگان و بســته هاى تجارى را براى ترجمه صداى خود 
بیابید. در این مطلب ما روى ســه مورد از محبوب ترین واژه پرداز ها 
تمرکــز خواهیــم کــرد: Microsoft Word، Apple Pages و

.Google Docs

 ورد مایکروسافت در ویندوز
اگر از پردازشــگر کلمه مایکروســافت در رایانه ویندوزى استفاده 
مى کنید، چندین گزینه تشخیص صدا دارید. این بخش به سه مورد 
Windows Speech از آن ها مى پردازد که بیشــتر بر روى برنامه

Recognition ساخته شده در این سیستم عامل تمرکز دارد.

سرویس یکپارچه تشخیص صدا بر روى هر برنامه کاربردى ویندوز، 
از جمله ورد مایکروســافت کار خواهد کرد. بــراى راه اندازى آن، 
«تشخیص گفتار ویندوز» را در کادر جســتجو در نوار وظیفه تایپ 
کنید، هنگامى که برنامه ظاهر شد روى آن کلیک کنید. اولین بارى 
که این نرم افزار را اجرا مى کنید، باید به ابزار کمکى آموزش دهید که 

صداى شما را تشخیص دهد. 
ویندوز داراى یــک جادوگر گام 
به گام کوتاه است که شما را به 
صورت گام به گام در این فرآیند 

راهنمایى مى کند.
 با گذشت زمان، سیستم باید در 

تشخیص صداى شما 
بهتر شود؛ مى توانید با 
کلیک راســت بر روى 
کنسول تشخیص گفتار، 
Configuration انتخاب

روى  کــردن  کلیــک  و 
  ،Improve Speech Recognition

آن را آموزش دهید.
پس از تکمیل تنظیمات اولیه تشــخیص صدا، همیشــه مى توانید 
 ،Speech Recognition ابزار را از نوار وظیفه راه اندازى کنیــد. با
مى توانید همه انواع عملکرد هاى رایانه از جمله راه اندازى برنامه ها 
و جستجوى رایانه را تنها با استفاده از صداى خود کنترل کنید. اگر 
براى شما جذاب است، مى توانید برنامه را طورى تنظیم کنید که هر 
زمان که ویندوز را راه اندازى مى کنید، به طور خودکار راه اندازى شود: 
Run فقط روى برنامه کلیک راست کرده، گزینه ها را انتخاب کنید و

at Startup را بزنید.

براى اســتفاده از این ســرویس با ورد مایکروســافت، کنســول 
تشــخیص گفتــار را روى صفحــه بکشــید، ورد را بــاز کنید و

 مکان نما را به بخشــى از ســند که در حال 
ویرایش آن هســتید، حرکت دهید؛ 
ســپس روى دکمه میکروفون 
کلیــک کــرده و شــروع بــه 
صحبــت کنیــد. دوبــاره روى 
میکروفون کلیک کنیــد تا دیکته 
صوتى خاموش شــود. مى توانید با 
عبارات گفتارى پیمایــش کنید: براى 
مثال، براى ایجــاد تغییــرات، بگویید 
«اصــالح کنیــد» و بــراى حرکــت 
در متن «بــرو بــه انتهــاى جمله». 
براى فهرســت کامل همه دستورات 
پشــتیبانى شــده، از جمله دســتورات 

نقطه گــذارى و قالب بندى، به ســند پشــتیبانى مایکروســافت
 بروید.در حالى که تشــخیص گفتار ویندوز سال هاســت که وجود 
دارد، مایکروسافت اخیرا یک افزونه رایگان و آزمایشى دیکته براى 
Dictate بــه نــام PowerPoint و Microsoft Word، Outlook

معرفى کرده است. 
تجربه نشان داده Dictate به اندازه تشــخیص گفتار ویندوز دقیق 
نیست، اما برنامه در روز هاى اولیه خود است و ممکن است با گذشت 
زمان بهبود یابد و این مزیت را دارد که مســتقیما در خود ورد ساخته 

شده است.
اگر این دو ابزار براى شما کافى نیستند، یک برنامه شخص ثالث را 
امتحان کنید. اگر مى خواهید با صدایتان کنترل کاملى بر رایانه تان 
داشته باشــید و ابزار هاى مایکروســافت آنطور که مى خواهید کار 
نمى کنند، یکى از بســته هاى Dragon را امتحــان کنید: مى توانید 
نســخه خانگى را با قیمــت 75 دالر دریافت کنید، یــا با پرداخت 

هزینه اى که مى خواهید، یک نسخه خانگى دریافت کنید.
macOS و Apple Pages در ورد مایکروسافت

همانند ویندوز، macOS شامل یک سیستم دیکته صوتى یکپارچه 
است که با هر برنامه اى از جمله ورد مایکروسافت و پردازشگر کلمه 

اختصاصى Apple Pages کار مى کند.
System ،کلیک کنیــد Apple بــراى تنظیــم آن، روى منــوى
Keyboard and Dictation را انتخاب کنید، سپس Preferences

Enhanced Dictation را انتخاب کنید. دیکته را روشن کرده و کادر
را عالمت بزنید که به شــما امکان مى دهد در زمــان آفالین از این 
ویژگى استفاده کنید. در مرحله بعد یک سند را در ورد مایکروسافت 

Start Dictation گزینه Edit باز کنید یا از منوى Apple Pages یا
را انتخاب کنید و یا دکمه میانبر را فشــار دهید. به طور پیش فرض، 
این میان بر روى دو ضربه روى کلید Function تنظیم شده است، اما 

مى توانید آن را در قسمت Dictation تنظیمات تغییر دهید.
سپس به سادگى آنچه را مى خواهید تایپ کنید بگویید. براى افزودن 
عالئم نگارشى، نام عالمتى را که مى خواهید استفاده کنید بگویید. 
در حین دیکته کردن، مى توانید از دســتوراتى مانند «خط جدید» و 
«capson» نیز استفاده کنید. براى فهرست کامل، صفحه پشتیبانى 
اپل را مرور کنید. براى توقف دیکته کردن، روى Done کلیک کنید 

یا کلید Function را یک بار فشار دهید.
اگر از این راه حل یکپارچه راضى نیستید، مى توانید به یک جایگزین 
شخص ثالث بروید. Dragon براى Mac شــامل هوشمندى هاى 
یادگیرى عمیق است که به آن اجازه مى دهد در طول زمان دقیق تر 
شود، این پول زیادى است؛ با این حال، هزینه هاى زیادى براى پول 
خود دریافت مى کنید، از جمله گزینه هایى براى رونویســى متن از 
ضبط هاى صوتى و تنظیم کلمات سفارشى در فرهنگ لغت نرم افزار.

Google Docs در هر سیستم عامل
براى رایانه هاى Windows یا macOS، مى توانید دیکته صوتى را 
در Google Docs با همان فرآیند ســاده تنظیم کنید. از آنجایى که 
Docs یک برنامه مبتنى بر وب است، نیازى به نصب نرم افزار اضافى 

ندارید فقط از هر مرورگرى که ترجیح مى دهید استفاده کنید.
با باز کردن یک ســند Google Docs روى صفحه، انتخاب منوى 
Tools و انتخاب Voice typing شروع کنید. همچنین مى توانید یک 

Cmd+Shift+S در ویندوز و Ctrl+Shift+S :میانبر صفحه کلید بزنید
در مک. یک دکمه میکروفون جدید روى صفحه ظاهر مى شــود. 
براى شــروع صحبت کردن و دیکته کردن، روى این کلیک کنید، 
اگرچه ابتدا ممکن است الزم باشــد به مرورگر خود اجازه استفاده از 

میکروفون رایانه را بدهید.
سیستم تشخیص صداى گوگل بسیار دقیق است، بنابراین مجبور 
نیستید کلمات یا کاراکتر هاى زیادى را اصالح کنید. اگر سیستم 
در مورد چیزى که شــما گفتید مطمئن نیست، زیر عبارت مورد 
نظر خط مى کشد، مى توانید براى مشاهده لیستى از پیشنهادات 
جایگزین، روى این کلمات کلیک راست کنید. براى درج عالئم 
نگارشــى مانند نقطه، کاما، عالمت تعجب، یا عالمت سوال، یا 
افزودن خطوط یا پاراگراف هاى جدید، فقط نام آن ها را بگویید. 
عالوه بر این، Google Docs از مجموعه اى از دستورات صوتى 
براى انتخاب و قالب بندى متن، افزودن و ویرایش جداول، حرکت 

در اطراف سند و موارد دیگر پشتیبانى مى کند.
Google براى فهرست کامل دســتورات، به صفحه پشتیبانى 

Docs بروید. وقتى دیکته کردن تمام شــد، دوباره روى دکمه 

میکروفون کلیک کنید یا بگویید «گوش کردن را متوقف کن».

ژاکت نانویى بــه همراه پاوربانک بــا قیمت 200 دالر 
به بازار عرضه شــده اســت که مى تواند بدن فرد را در 
هواى سرد گرم نگه دارد. معموال ژاکت هاى با قابلیت 
گرمایش داخلى، از نظر زیبایى چندان دلچسب نیستند 
اما این ژاکت ظاهر زیبایى نیــز دارد.  پیدا کردن ژاکت 
مناسب براى پوشیدن در هر موقعیتى مى تواند سخت 
باشــد. معموال ژاکتى پرطرفدار اســت که بیش از حد 
نازك بوده و در عین حال گرم باشــد. از این رو شرکت 
استاك سوشــیال (StackSocial) ژاکت گرم کننده 
حاوى گرافن به همراه پاور بانــک ارائه مى کند که این 
دو ویژگــى یعنى نازك بــودن و گرمابخــش بودن را 
دارد. این ژاکت براى زمانى که در یک کوالك بخواهید 

به مطب بروید یا اینکه با دوستان خود براى یک قهوه 
بیرون مى روید قابل استفاده است.

 به لطف پارچه تزریق شــده با گرافن، این ژاکت داراى 
امکان گرمایش بوده و از یک سیستم گرمایش هوشمند 
داخلى برخوردار است. این جایى است که بانک گرمایشى 

موجود در آن وارد نقش آفرینى مى کند. 
این ژاکت با ســه مود گرمایى قابل تنظیم همراه است 
تا بتوانید دست و بدن خود را گرم کنید حتى اگر بیرون 

کامًال سرد باشد.
 این ژاکت به گونه اى طراحى شده که ضدآلرژى بوده، 
تنفس پذیر و ضد اشعه ماوراء بنفش است. به عالوه، در 
حالى که قابل شستشو است، اما داراى خاصیت ضدآب و 

ضدباد است. از همه بهتر و مهمتر این که زشت نیست!

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم صوتى گفت: واردات 
آیفون 14 هنوز تعیین تکلیف نشده است و تا به این لحظه 
واردات تجارى نداشته ایم؛ همچنین فروش گوشى هاى 

مسافرى قانونى نیست.
محمدرضــا رمضــان در مــورد وضعیت رجیســترى 
گوشى هاى آیفون 14 اظهار کرد: هنوز واردات رسمى و 
امکان رجیستر کردن گوشى هاى آیفون 14 تعیین تکلیف 
نشده است و تا به این لحظه ثبت سفارش و واردات تجارى 

و رسمى این گوشى را نداشته ایم.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم صوتــى و تصویرى 
و موبایل تهران در مورد فروش آیفــون 14 در برخى از 
فروشــگاه ها، تصریح کرد: گوشــى هایى که در بازار به 
فروش مى رســد مربوط به واردات مسافرى مى شود که 
البته تعداد آنها نیز محدود است. البته باید اشاره کنم که 

فروش گوشــى هاى مســافرى قانونى نیست زیرا حق 
گمرکى پرداخت نکرده اند.

وى ادامه داد: اگرچه مرســوم اســت که گوشــى هاى 
مســافرى بین یک تا دو ماه تا زمان ثبت قانونى فعال 
باشند و بعد قطع شوند اما تاکنون آیفون 14 هایى که به 

صورت مسافرى وارد شده اند قطع 
نشده اند و فعال هستند زیرا 
دولت قصد وارد کردن زیان 
به افراد را نــدارد و به دنبال 

راهــکارى جهت رجیســتر 
کــردن موبایل هــاى آیفون 
14 اســت.رمضان همچنین 
در مورد وضعیت بازار موبایل 
نیز تصریح کــرد: بازار موبایل 
به صورت روزانه فعال اســت و 

کاالها احتکار نمى شوند زیرا به صورت مستقیم به قیمت 
ارز وابسته است و ثبت سفارش هاى واردات نیز از یکى 
دو ماه قبل انجام مى شــود بنابراین به محض ورود کاال 
به بازار باید به فروش برســد تا ثبت سفارش هاى بعدى 

انجام شوند.
وى با بیان اینکه مصرف ماهیانه موبایل 
در کشور ماهانه بیش از یک میلیون 
دستگاه است، افزود: با توجه به افزایش 
نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت موبایل چندان 
از ایــن افزایش متأثر نشــده و به صورت 

میانگین 10 درصد گران شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتى و 
تصویرى و موبایل تهران تاکید کرد: با 
توجه به ارتباط مستقیم موبایل با ارز، 
در صورت کاهش قیمت ارز، قیمت 
موبایل نیز به سرعت کاهش مى یابد.

آخرین وضعیت رجیسترى گوشى هاى آیفون 14ژاکت نانویى که با پاوربانک شما را گرم مى کند
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از گفتن جمالت سمى به خودتان دست بردارید! لیست داروهایى که نباید اول صبح مصرف کنید
اجازه ندهید افکار منفى درونى شما زندگى شما را خراب 
کند و به بار سنگینى تبدیل شــود. اجازه دهید خودگویى 
مثبت با نگفتن این چیز هاى مسموم به خودتان تسلط یابد.
آیا صداى کوچکى که در سر شما وجود دارد به شما آسیب 
وارد کرده است؟ این صدایى است که همیشه درباره آنچه 
شما فکر مى کنید نظر قوى خود را ارائه مى دهد. این همان 
چیزى است که زندگى شما را روایت و تعریف مى کند که 
چگونه باید دید مثبتى به زندگى داشته باشید. با این حال، 
حتى صداى درونى شما هم زمانى که به خودتان چیز هاى 

سمى مى گوید، باید او را نادیده بگیرید.
6 عبارتى را که هرگز نباید به خودتان بگویید به اشتراك 

مى گذاریم:
 من همیشه کار هاى احمقانه انجام مى دهم

حتى باهوش ترین افراد هم اشتباه مى کنند. البته، هر عملى 
بازتابى دارد، اما این بدان معنا نیســت که اجازه دهید آن 
اضطراب بر توانایى شما براى انجام درست کار ها مسلط 
شود. نکته کلیدى در اینجا این است که از اشتباهات خود 
درس بگیرید و پیشرفت کنید، نه اینکه خودتان را خراب 

کنید و چیز هایى از این قبیل به خودتان بگویید.
من همیشه شکست مى خورم

شکست بخشى از زندگى اســت و تا زمانى که مى دانید 

چگونه دوباره به پا مى شــوید نباید مهم باشــد. پذیرش 
شکست یکى از سمى ترین راه هاى تفکر است. همانطور 
که ممکن است کلیشه اى به نظر برسد، نکته کلیدى این 

است که هرگز تسلیم نشوید.
هیچ کس واقعاً به من اهمیت نمى دهد

در حالى که گاهى اوقات احساس غمگینى یا تنهایى براى 
شما عادى اســت، نباید ایجاد افکارى مانند «هیچ کس 
واقعاً به من اهمیتى نمى دهــد». نباید بر روى نحوه درك 
شما از همه چیز در اطراف، تفاوت ایجاد مى کند؛ بنابراین 
از لحظه اى که فکر مى کنید هیچ کس به شــما اهمیت 

نمى دهد، شروع به راندن مردم مى کنید.
من نباید حرف بزنم

آیا فکر مى کنید که مردم از صحبت کردن شما خوششان 

نمى آید؟ آیا احساس مى کنید هر بار که صحبت مى کنید 
مورد قضاوت قرار مى گیرید؟ اول از همه، اطرافیان شما نباید 
این احساس را در شما ایجاد کنند و اگر چنین کردند، به گروه 
بهترى از افراد در اطراف خود نیاز دارید. با این حال، صحبت 
کردن مهمترین بخش انتقال ایده هاى خود به افراد دیگر و 

وفادار ماندن به خودتان است. 
آیا واقعا ارزش اینگونه زندگى کردن را دارد؟

آیا اخیراً احســاس غمگینى کرده اید؟ در حالى که برخى 
از لحظات غم و اندوه مى گذرد، برخى بیشتر از آنچه فکر 
مى کردید طول مى کشــد و این چیزى است که به عنوان 
افسردگى بالینى شناخته مى شود. هیچ مشکلى آنقدر بزرگ 

نیست که نتوان آن را حل کرد. 
من هیچ امیدى ندارم!

احســاس ناامیدى، درماندگى، خلق و خــوى غمگین، 
افسردگى بالینى است. ســایر عالئم جسمى این بیمارى 
شامل بى خوابى، بى اشتهایى، خستگى است. شناخت این 
عالئم مى تواند به شما کمک کند به موقع از کمک حرفه اى 
بهره مند شــوید. دکتر توضیح مى دهد که فرد در غیر این 
صورت، در مبارزه با این افکار و احساســات گم مى شود، 
روحیه خود را تضعیف مى کند و صدمه مى بیند و نمى داند 

با آن چه کند.

یک دکتــراى صنایع غذایى، درباره مناســب ترین ظروف قابل اســتفاده در 
مایکروویو توضیحاتى ارائه داد.

حمید حقانى حقیقى، با اشاره به اینکه ظروفى که در مایکروویو استفاده مى کنید 
باید توان عبور اشعه ها را داشته باشد تا این اشعه بتواند به غذا نفوذ کند، اظهار 
کرد: ظروف فلزى یا داراى روکش فلزى و نیز فویل هاى آلومینیومى که اشعه 
مایکروویو را منعکس مى کند، نباید در مایکروویو اســتفاده شود؛ ضمن اینکه 
در مایکروویو ها باید از ظروفى استفاده شــود که ایمن باشند و سالمت غذا و 

انسان را تهدید نکند.
وى با اشــاره به اینکه ظرف هاى فلزى، آلومینیومى، فویل هاى آلومینیومى، 
ظروف پالستیکى نامرغوب، ظروف فلزکارى شده، ظروف کریستالى، ظروف 
حاوى سرب و ظروف چوبى حساس و شکننده براى اســتفاده در مایکروویو 
مناسب نیستند، افزود: این ظرف ها حتى مى توانند سالمت افراد را به مخاطره 

بیندازند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشــکى شهید بهشتى ظرف هایى که براى 
اســتفاده در مایکروویو توصیه مى شــوند را به ترتیب ظروف پیرکس، چینى، 
پالســتیک مخصوص مایکروویو، کاغذ و مقوا و تابــه مخصوص مایکروویو 
دانست و توضیح داد: ظروف پیرکس، ظرف هاى شیشه اى نشکنى هستند که 
براى پخت و پز در مایکروویو بسیار مناسب است، اگرچه همه ظروف شیشه اى 
مى توانند در مایکروویو استفاده شــود، ولى بهتر است ظرفى انتخاب کنید که 
خیلى هم داغ نشود، (ظرف را یک دقیقه داخل مایکروویو قرار دهید اگر ظرف 

داغ شد، بهتر است که تنها براى گرم کردن غذا استفاده شود).
حقانى حقیقى ادامه داد: اگر از ظروف پالستیکى مخصوص مایکروویو استفاده 
مى کنید باید پیش از مصرف حتمًا از استاندارد بودن آن اطمینان داشته باشید، 

همچنین براى گــرم کردن غــذا مى توانید از 
ظرف هاى پالستیکى اســتفاده کنید، ولى 
استفاده طوالنى مدت در دماى باال از این 

ظروف خطرناك است.
ظروف چینــى گزینه مناســب دیگر براى 
استفاده در دستگاه هاى مایکروویو است که 
وى به آن اشاره کرد و ادامه داد: ظرف هاى 
چینى و سرامیکى (بدون هیچ گونه تزئینات 

نقش و نگار طالیى و نقــره اى و فلزى) براى 
استفاده در مایکروویو بسیار مناسب هستند.

این متخصص صنایع غذایى اضافــه کرد: از ظروف مقوایــى یا کاغذى نیز 
مى توان براى گرم کردن نان، تنورى کردن سیب زمینى یا پختن غذا هایى که 

آب ندارند استفاده کرد.
تابه مایکروویو یکى دیگر از ظرف هاى قابل اســتفاده در مایکروویو است که 
حقیقى توضیحاتى درباره آن داد و افزود: ایــن تابه ها از انواع ظرف هاى قابل 
استفاده در مایکروویو هستند که مثل تفلون، اندود شده است و امواج مخصوص 
پخت و پز را جذب مى کند، باید با توجه به دســتورى که سازنده عنوان کرده، 

ظرف داغ شود و سپس با کمى روغن، خوراکى از آن استفاده کرد.
وى همچنین درباره شــکل ظاهرى انواع ظروف مایکروویو نیز عنوان کرد: 
ظروف گرد یا بیضى شکل براى اســتفاده در مایکرو فر مناسب هستند، چون 
حرارت را به صورت یکسان و یکنواخت به غذا مى رســانند، این عمل باعث 
مى شود تا غذا نسوزد و ته نگیرد، عالوه بر آن براى گرم کردن غذا در مایکروویو 

استفاده از ظرف هاى گودتر گزینه مناسبى است.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى شهید بهشــتى با اشاره به این که 
ظرف هاى عمودى براى اســتفاده در مایکروویو مناسب نیســتند، ادامه داد: 
هنگام از استفاده از مایکروویو حتمًا درب آن را ببندید تا امواج مربوطه سالمت 
شما را به خطر نیندازد و زمان گرم کردن غذا فاصله اى به اندازه یک تا دو مترى 
با دستگاه داشته باشید همچنین به این نکته توجه داشته باشید که مایکروویو 
باید همیشه تمیز و بدون چربى و جرم باشــد، پیش از آنکه غذاى گرم شده را 
استفاده کنید حدود 30 ثانیه تأمل کنید و مایکروویو خالى را روشن نکنید (این 

کار خطرناك و مى تواند منجر به انفجار دستگاه شود).

مصرف برخى داروهــا مانند داروى فشــار خون، دیفن 
هیدرامین، دوکسیالمین، مالتونین و ال تریپتوفان هنگام 
صبح باعث مشکالتى در طول روز شده و توصیه نمى شود

مصرف برخى داروها هنگام صبح باعث مشکالتى در طول 
روز شده و توصیه نمى شود.
داروى فشار خون

فشار خون باال مى تواند عاملى براى بیمارى قلبى، سکته یا 
بیمارى کلیوى باشد که معموًال هنگام عصر کم تر مى شود. 
افرادى که فشــار خون باالیى دارند، ممکن است مجبور 
به استفاده از این داروها باشــند؛ اما بهتر است که آن ها را 
هنگام صبح اســتفاده نکنید. یک بار در روز؛ عصر هنگام 
مصرف کنید تا خطر نارسایى قلبى و سکته تا حد زیادى 

کاهش پیدا کند.
دیفن هیدرامین

دیفن هیدرامین یک نوع آنتى هیستامین است که براى 
درمان عالئم آلرژى استفاده مى شود. ممکن است عامل 
مشکالت سیستم عصبى، خواب  آلودگى، سرگیجه، بى 
حسى، خستگى و کمبود تمرکز شود و به خاطر همین بهتر 

است آن را اول صبح استفاده نکنید.
دوکسیالمین

دوکسیالمین هم یک آنتى هیستامین است که براى درمان 

بى خوابى در ترکیب با ویتامین ب6 و همچنین درمان و 
جلوگیرى از حالت تهوع و اســتفراِغ باردارى استفاده مى 
شــود. مصرف آن هنگام صبح ممکن است عاملى براى 
سرگیجه و خواب آلودگى و یا حتى از دست دادن توانایى 

براى تشخیص جهت باشد.
مالتونین

مالتونین هورمونى است که توســط مغز تولید مى  شود 
و در پاســخ به تاریکى براى بهبود خواب است. معموال از 
داروى مالتونین هم به عنــوان مکملى براى اختالالت 
خواب استفاده مى کنند؛ البته بعضى از بیماران هنگام انجام 
شــیمى درمانى هم به عنوان داروى کمکى، از مالتونین 
استفاده مى کنند و به خاطر همین بهتر است آن را هنگام 

صبح استفاده نکنید.

ال تریپتوفان
ال تریپتوفان داخل خود آمینو اسید دارد؛ همان امینواسید 
هاى ضرورى که در گوشت قرمز، گوشت بوقلمون، تخم 
مرغ و لبنیات یافت مى شود. این دارو براى درمان استرس، 
بى خوابى و ســر درد هاى میگرنى مى باشد؛ البته ممکن 
است روى سیســتم اعصاب مرکزى تاثیر بگذارد و باعث 

سرگیجه و حس سبک شدن سر بشود.
استاتین ها

کلسترول باال باعث بیمارى قلبى مى شــود و دارو هاى 
کاهنده کلسترول مانند استاتین ها این خطر را کم مى کنند. 
تولید کلسترول هنگام شب به باالترین حد خود مى رسد و 
به خاطر همین استاتین ها هنگامى که موقع خواب استفاده 

شوند، تاثیر گذارى بیشترى دارند.
والریان (گیاه علف گربه)

والریان (یک نوع دمنوش گیاهى) از عصاره یک گیاه گرفته 
مى شود؛ یک نوع مکمل مغذى براى درمان بى خوابى، 
استرس، اضطراب، افسردگى، سندروم پاى بیقرار و سندروم 
پیش از قاعدگى هم است که باید در هنگام شب استفاده 
کنید؛ چرا که مى  تواند سرگیجه، خواب  آلودگى و کندى 
ذهن را بعد از مصرف به وجود بیاورد؛ پس بهتر اســت که 

هرگز آن را صبح ها استفاده نکنید.

 حمام کــردن در غروب مى توانــد باعث پیرى 
زودرس شــود. افراد زیادى مى گویند که بدن 
آن ها به اندازه کافى قوى نیســت که با آب سرد 
شست وشــو کنند وقتى در عصر حمام مى کنند 

باعث افزایش متابولیسم بدن آن ها مى شود.
 ما اغلب از والدین یا بستگان نزدیک زمانى که 
تصمیم به حمام کردن در شب داریم مى شنویم 
حمام کــردن در غروب براى ســالمتى خوب 
نیست. علت آن را مى توانیم چندین بیمارى مانند 
رماتیسم و یا بیمارى هاى دیگر بیان کنیم. آیا این 

چیزى که مى گویند حقیقت دارد؟

تعدادى از ضررهاى حمام رفتن در 
عصر و غروب  

1. حمام کردن در وقت غروب و عصر 
باعث رماتیسم مى شود

رماتیسم بیمارى خود ایمنى است،و زمانى رخ مى 
دهد که درد مفاصل وجود دارد، بنابراین فرد 
مبتال به روماتیسمى، احساس دردناکى 

در مفاصل خود خواهد داشت.علل روماتیسمى 
هنوز مشخص نیســت. طبق نظر متخصصان 
پزشکى این بیمارى به دلیل اختالالت ژنتیکى 
رخ مى دهد که مى تواند در سنین مفید هر کسى 

رخ دهد.
در زیر چندین بیمارى مبتال به روماتیسمى وجود 

دارد که باید بدانید:
بعضى قسمت هاى متمایل به قرمز در مفاصل-

زمانى که به آن دســت مى زنید، ناحیه مفاصل 
گرم هســتند.-مفاصل خشن در صبح- کاهش 

عملکرد مفاصل.
این بیمارى در واقع مضر نیست اما اگر احساس 
بیمارى روماتیسمى دارید، بهتر است به پزشک 
مراجعه کنید. و اگر روماتیســم داشته باشید، و 
مجبور هستید غروب حمام کنید، توصیه مى شود 
از آب گرم استفاده کنید چون آب سرد مفاصل را 

سخت مى کند.

2. پیرى زودرس
حمام کــردن در غروب مى توانــد باعث پیرى 
زودرس شود. افراد زیادى مى گویند که بدن آن 
ها به اندازه کافى قوى نیست که با آب سرد 
شست وشو کنند وقتى در عصر حمام مى 
کنند باعث افزایش متابولیســم بدن آن 
ها مى شــود. در نتیجه بدن به کالرى و ســطح 
باالیى از اکسیژن نیاز دارد تا آن را 

تثبیت کند.

3 - ذات الریه
حمام کردن در غروب مى تواند موجب ذات الریه 
شود. در واقع، این فکر نادرست است. این بیمارى 
از عفونت ویروس و باکترى هوا ناشى مى شود. 
فرد مبتال به ذات الریه معموال سرفه مى کند، به 
سختى نفس مى کشد و مى لرزد.ذات الریه براى 
مدتى طوالنى درمان نمى شود. عالیم اولیه این 
بیمارى مشابه کسانى هستند که سرفه و آنفوالنزا 

مشترکى دارند.

4. اسید اوریک
حمام کردن در غروب مى تواند خطر اسید اوره را 
افزایش دهد. این بیمارى زمانى رخ مى دهد که 
اسید اوره در بدن در حال افزایش است. سپس مى 
تواند باعث شود که کلیه ها قادر به وفق دادن و 
همچنین آزاد کردن ترکیبات نباشند.نشانه هاى 

مختلفى از این بیمارى مانند:
درد مفاصل- التهاب و قرمزى.

در صبح و عصر، فرکانس باالتــر از حد معمول 
خواهد بود. و آن ها با اســید اوره شــدید، بسیار 
دردناك خواهند بود. آن به انگشتان، پاها، پاشنه، 
آرنج و یا مچ آسیب مى زنند. و اگر عالئم و یا حتى 
اسید اوره داشته باشید توصیه مى شود از خوردن 

قهوه خود دارى کنید.
پیش گیرى:

برخى مضرات حمــام کردن در غــروب براى 
ســالمتى وجود دارد. باید از خــوردن غذاهایى 
حاوى مواد پورین مانند آجیل، غذاهاى دریایى، یا 

غذاهاى کنسرو شده اجتناب کنید.

5. فرآیند سوخت و ساز را مختل مى کند
زمانى کــه در عصر حمام مى کنید باید بیشــتر 
مراقب باشید چون مى تواند روند متابولیسم را به 
هم بزند. چرا این طور است؟ علتش این است که 
در طول شب دماى بدن رو به کاهش است و به 
استراحت نیاز دارید. و اگر حمام کنید و منافذ باز 
شوند، آب به بدن وارد خواهد شد و مى تواند باعث 

ایجاد اختالل هورمونى در بدن شود.

6. سرما
شب براى استراحت است. بنابراین، حمام کردن 
در شــب مى تواند باعث ســرما خوردگى شود، 
به خصوص وقتى دماى بدن باال اســت و هنوز 

احساس گرما مى کنید، حمام بکنید.

7. تب
آن به منافذ بدن و ســطح گرم بدن مربوط است 
که در شب در حال افزایش است. چون وقتى بدن 

ما گرم است و با آب سرد مى شویید و منافذ 
باز مى شوند، این مى تواند باعث شود که 

احساس کنید تب دارید.

8. درد ماهیچه
بســیارى از مردم فکر مى کنند که 
حمام رفتن در شــب باعث ایجاد 
درد در ماهیچه مى شــود به این 

دلیل که آب سرد به داخل حفرات بدن آن ها وارد 
مى شود.

این فقط یک افســانه اســت یا 
واقعیت؟

صرف نظر از اثرات آن، متخصصان پزشــکى 
وجود دارند که فکر مى کنند ابتال به روماتیسمى 
بر اثر حمــام کردن شــبانه فقط یک افســانه

 است. 
آن ها همچنین اضافه کردنــد که حمام کردن 
در شــب عامل اصلى پیرى زودرس نیست، زیرا 
مى تواند ناشى از شرایط استرس ، بیمارى هاى 
دیگر، ژنتیک و یا ســایر عوامل روان شناختى 
باشد. با این حال توصیه 
مى شود که در عصر 
از حمــام کــردن 

خوددارى کنید.

یک کارشــناس گیاهــان دارویى گفــت: روغن لیمــو یکى  از 
روغن هاى ضرورى است که خواص و فواید درمانى فراوانى دارد و 
به دلیل داشتن این خاصیت از رِدن لیمو به عنوان یکى از بهترین 
روش هاى طبیعى براى درمان بوى دهان، سفید شدن دندان ها و 

جلوگیرى از پوسیدگى دندان ها یاد مى شود.
 مژده زارعى یک کارشناس گیاهان دارویى اظهار کرد: روغن لیمو 
که از پوست لیمو ترش که یکى از مرکبات است به دست مى آید 

یکى از روغن هاى ضرورى است.
وى با اشاره به این که این روغن اســانس لیمو خواص فراوان و 
متنوعى دارد، ادامه داد: از جمله خــواص روغن لیمو مى توان به 
درمان سرطان، رفع افسردگى، الغرى، سالمت دستگاه گوارش، 
سالمت پوست و مو، تقویت سیســتم ایمنى و رفع تهوع باردارى 

اشاره کرد.

این کارشناس گیاهان دارویى با اشاره به این که طبع روغن لیمو 
سرد و خشک بوده و در واقع از پوســت میوه لیمو ترش به دست 
مى آید، افزود: یکى از خواص درمانى این روغن جوان سازى و رفع 

چین و چروك است.
وى بیان کرد: روغن لیمو ترش با داشتن آنتى اکسیدان ها باعث از 
بین رفتن و یا کاهش رادیکال هاى آزاد شده و از این طریق موجب 

کاهش و یا رفع چین و چروك هاى پوست مى شود.
این کارشناس گیاهان دارویى  با اشاره به این که آنتى  اکسیدان هاى 
موجود در روغن لیمو فولیکول هاى مــو را تقویت کرده و موجب 
افزایش رشد موها مى شود، بیان کرد: یکى دیگر از خواص روغن 
لیمو براى مو این است که با ماســاژ دادن مو با روغن لیموترش، 

موجب صاف و نرم شدن موها خواهید شد.
وى افزود: خاصیت ضد میکروبى و ضد قارچى نیز از دیگر خواص 

روغن لیمو است که این خاصیت موجب پیشگیرى و درمان شوره 
سر مى شود.

زارعى اظهار کرد: از جمله خواص روغن لیمو داشــتن خاصیت 
ضدباکترى و ضدقارچ است و به دلیل داشتن این خاصیت از رِدن 
لیمو به عنوان یکى از بهترین روش هاى طبیعى براى درمان بوى 
دهان، سفید شدن دندان ها و جلوگیرى از پوسیدگى دندان ها یاد 

مى شود.
این کارشناس گیاهان دارویى تصریح کرد: مصرف روغن لیمو به 
صورت خوراکى مى تواند به درمان ورم معده کمک کند و همچنین 
حرکات روده را بهبود بخشــد و از این طریق موجب رفع و درمان 
یبوست شود، عالوه بر مصرف خوراکى، با مصرف موضعى روغن 
لیمو و ماساژ شــکم با آن براى مدت دو هفته به درمان یبوست 

کمک مى شود.

بهترین روش  طبیعى براى درمان بوى دهان

کدام ظروف را مى توان
 در مایکروویـــــو قرار داد

کدام ساعت از روز نباید حمام رفت!

وانید از
ى 
ن 

ى
 که
ى

ات 
 براى 

دهد که درد مفاصل وجود دارد، بنابراین فرد 
2. پیرى زودرسمبتال به روماتیسمى، احساس دردناکى 

حمام کــردن در
زودرس شود. افرا
ها به اندازه ک
شست وشو
کنند باعث
ن ها مى شــود. در
باالیى
تثبیت

حق
است
پخ
ظر
وى
ظر
حر
مى
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عض
ظر
هنگ
شم
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باید
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کار

 بنابراین، حمام کردن
ســرما خوردگى شود، 
دن باال اســت و هنوز

مام بکنید.

 گرم بدن مربوط است 
 است. چون وقتى بدن 

و منافذ   مى شویید
د باعث شود که 

ى کنند که 
ث ایجاد

د به این 

روان شناختى یا ســایر عوامل ژنتیک و دیگر،
بباباشد. با این حال توصیه 
ممى شود که در عصر

از حمــام کــردن 
خوددارى کنید.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 0569 مورخ 1401/09/28 به شماره کالسه 1299 مالکیت 
آقاى/ خانم مرتضى ذبیحى فروشــانى به شناســنامه شــماره 226 کدملى 
1141569582 صادره فرزند حســن در چهار و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 115,35 مترمربع پالك شماره 2421 فرعى از 72 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 464197 
دفتر 251 صفحه 230 و ســند قطعى 17936 مورخ 1400/11/19 دفترخانه 
388 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است. 
برابر راى شــماره 0571 مورخ 1401/09/28 به شماره کالسه 1300 مالکیت 
آقاى/ خانم زهرا بیابان گرد به شناسنامه شــماره 200 کدملى 1141654970 
صادره فرزند محمدرضا در یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 115,35 مترمربع پالك شماره 2421 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 464197 دفتر 251 صفحه 
230 و ســند قطعى 17936 مورخ 1400/11/19 دفترخانه 388 خمینى شهر و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/10/21- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/11/06- م الف: 
1438785 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید 

محمد حسن مصطفوى/10/180

آگهى فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقاى جهانگیر غالمى فرزند نصیر با ارائه یک برگ استشــهادیه 
محلى که هویت شــهود طى شــماره 47484- 1401/06/14 دفترخانه 41 
تیران تأیید شده مدعى مفقود شدن سند مالکیت صادره بر روى پالك ثبتى 2 
فرعى از 15 اصلى مزرعه خرم آباد بخش دوازده ثبت اصفهان شده که در دفتر 
40 صفحه 192 ثبت و به نام نامبرده صادر گردیده است. اینک برابر ماده 120 

اصالحى قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله غیر 
از آنچه در این آگهى ذکر شده اســت از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این 
ادراه مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل آن به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرســد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند 
مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم مى گردد.تاریخ انتشار:1401/11/06- 
م الــف: 1445414- رئیس اداره ثبت اســناد تیران و کرون – ســید منصور 

موسوى/11/105 

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفــت: چنانچه شــهروندان تمایل به هرس 
درختان داخل منزل خود دارند، مى توانند با سامانه 137 
تماس بگیرند تا همکاران ما در این ســازمان در زمان 

مشخص براى انجام این اقدام حضور یابند.
مجید عرفان منش با اشاره به هرس درختان که از ابتداى 
دى ماه آغاز شده اســت و همچنان نیز ادامه دارد، اظهار 
کرد: از اوایل دى ماه همزمان با فصــل خزان درختان، 
هرس آن ها نیز آغاز شده است؛ در سطح شهر گونه هاى 
مختلف درختان وجود داد که در حال حاضر هرس پالرد 
درخت توت جهت به تأخیر انداختن میوه دهى آن در حال 

انجام اســت که نوعى هرس زیبایى به حساب مى آید، 
همچنین باعث به تأخیر افتادن رشــد زایشــى درخت 

مى شود.
وى خاطرنشان کرد: پس از هرس درختان توت، هرس 
ایمنى و سپس هرس زیبایى درختان نارون در سطح شهر 
آغاز خواهد شد و خشکه برى درختان چنار نیز در دستور 

کار فضاى سبز و باغبانان شهر قرار خواهد گرفت.
عرفان منش ادامه داد: تالش مى کنیم حداکثر تا اواسط 
اســفندماه هرس درختان به اتمام برسد، چرا که بیشتر 
درختان اکنون در فصل خواب خود هستند و هرس نیز 

باید در فصل خواب انجام شود.

معاون امور هماهنگى عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
روند اجرایى طرح انتقال آب کوهرنگ 3 دوباره آغاز شده 

است و تکمیل این پروژه از سر گرفته مى شود.
عملیات اجرایى طرح انتقال آب کوهرنگ 3 شامل سد 
و تونل در سال 1377 با هدف تأمین آب به میزان حدود 
250 میلیون مترمکعب در ســال براى تأمین بخشى از 
کمبود آب منطقه مرکزى ایران آغاز و قرارداد ســاخت 
سد تونل ســوم کوهرنگ نیز در سال 1389 بسته شد و 
قرار بود سال 93 به بهره بردارى برسد که تاکنون محقق 

نشده است.
مهران زینلیان با بیان اینکه تا چندى قبل پروژه تعطیل 

بود، افزود: بر اســاس تصمیمات وزارت نیرو، مشاور که 
مسوولیت اصلى پروژه را بر عهده دارد و پیش تر برکنار 

شده بود دوباره به کار دعوت شده است.
وى با اشاره به برگزارى جلســه اخیر با حضور ذینفعان 
طرح تصریح کــرد: تاکید ما به روزرســانى قرارداد این 
مشاور بود تا پروژه در بخش ساخت سد از سر گرفته شود.

معاون امور هماهنگى عمرانى اســتاندارى اصفهان با 
اشــاره به آماده بودن تونل و تالش براى تعبیه پمپ ها 
اظهارداشــت: البته به دلیل سرماى هوا اکنون کارى در 
پروژه انجام نمى شود اما در فروردین و اردیبهشت سال 

1402 اجرا را آغاز خواهیم کرد.

شهردارى درختان منازل را 
هرس مى کند

روند تکمیل طرح کوهرنگ 3 
از سر گرفته مى شود

مازوت سوزى را متوقف کنید
نماینـده خمینى شـهر در مجلس بـا بیـان اینکه نفس 
کشیدن در اسـتان اصفهان غیرممکن شده است گفت 
که مازوت سوزى در این استان متوقف شود. محمدتقى 
نقدعلى در جلسه علنى روز چهارشنبه در تذکرى گفت: 
مردم اصفهـان همانند خیلـى از شـهرهاى دیگر توان 
نفس کشیدن ندارند پس طبق مصوبه استاندارى مازوت 
سوزى را متوقف کنید؛ نفس کشیدن در استان اصفهان 

غیرممکن شده است.

برگزارى جشن تولد فرشچیان
جشـن تولد 94 سـالگى اسـطوره هنر معاصر ایرانى در 
هنرسـتان هنر هاى زیباى اصفهان با حضـور جمعى از 
اسـتادان نامدار هنر برگزار شـد. در این آئیـن جمعى از 
چهره هاى مانـدگار اصفهـان و ایـران و هنرمندانى که 
هر کدام آثارشـان ماندگار، روش و منششان سرلوحه و 
چراغى روشـن براى آیندگان اسـت دور هم جمع شدند 
تا جشن 94 سالگى اسـتاد محمود فرشـچیان را برگزار 
شدند. در این مراسـم از کتاب آثار این اسـتاد فرهیخته 
هنر مینیاتور وتندیس چوبى رستم واژد ها از نقاشى هاى 
استاد فرشچیان ساخته سید على پاك نژاد مجسمه ساز 

اصفهانى رونمایى شد.

12 هزار دانش آموز اصفهانى در 
اردوى راهیان نور

رئیـس سـازمان بسـیج دانش آمـوزى اسـتان اصفهان 
گفت: اعزام حدود 12 هزار دانش آموز پسر و دختر دوره 
متوسطه از استان اصفهان به اردوى راهیان نور از امروز 
آغاز شد. سرهنگ حسـین رجب پور افزود: در نخستین 
مرحله، دانش آموزان دختر با 11 دستگاه اتوبوس راهى 
مناطق عملیاتى جنوب کشور شـدند. وى اظهار داشت: 
حدود 6 هزار دانش آموز دختر متوسطه از مدارس استان 
در قالب 14 مرحله عازم اردوى راهیان نور مى شوند که 
اولین مرحله امروز اعزام شدند و این برنامه تا اسفند ادامه 
دارد. رجـب پور گفـت: در اردوى راهیان نـور به مناطق 
عملیاتى جنوب کشـور دانش آموزان از شـلمچه، اروند 
و طالییه و امسـال نخستین بار از شـهرك انرژى اتمى 
محل اجتمـاع رزمندگان لشـکر امام حسـین (ع) دیدن 

مى کنند.

توسعه شبکه فاضالب 
رئیس توسعه و بهره بردارى فاضالب آبفاى منطقه ورزنه 
از اجراى عملیات توسـعه شـبکه فاضالب بیمارسـتان 
شـهید سـلیمانى شـهر ورزنه خبر داد. عبدالرضا آهکى 
افزود: در اجراى این عملیـات از 165 متر لوله پلى اتیلن 
فاضالبى به قطر 200 میلیمتر اسـتفاده شده است. وى 
هدف از اجراى این عملیات را ارتقاى سـطح بهداشـت 
عمومى و بهره مندى بیمارستان از خدمات دفع فاضالب 

عنوان کرد.

خبر

مریم محسنى
اردیبهشت ماه امسال بود که کارشناســان زمین شناسى و سازه بعد از 
تأثیرات فرونشست بر مجموعه تاریخى میدان نقش جهان و پل هاى 

تاریخى، این بار براى مسجد سید اصفهان ابراز نگرانى کردند. 
این در حالى است که فرونشست تنها درد مسجد سید اصفهان نیست 
و این بناى ارزشمند هر بار با تهدیدى تازه روبه رو مى شود؛ از نم زدگى 
در اثر نفوذ فاضالب تا اکنون که مرمت هاى نادرســت و غیر اصولى 
زخمى شده بر پیکر معمارى ارزشمند این مسجد که نمونه اش را کمتر 

مى بینیم.
سالیان سال است این مسجد تاریخى با این شرایط دست و پنجه نرم 
مى کند. بناى تاریخى اى که میان کشمکش میراث فرهنگى و اوقاف 
اصفهان در حال از بین رفتن است. از یک سو میراث فرهنگى است که 
هر بار دستى بر سر و گوش مسجد مى کشد تا خود را از این طریق تبرئه 

کند و از سویى دیگر اوقاف اســت که به این خاطر که تمامى مساجد 
موقوفه است سرپرستى این بنا را بر عهده گرفته است.

اما آنچه در این ســال ها عاید این بناى گرانبها شده است هیچ است؛ 
اضافاتى که با مرمت هاى غیر اصولى هر بار زخــم تازه اى به این بنا 

مى زند.
این اتفاقات به عینه در ظاهر و نماى درونى این مسجد مشخص است. 
فقط کافى است به درون مسجد سید پا بگذارید تا وضعیت ناراحت کننده 
کاشى هاى بیرونى و درونى، ستون هاى اصلى مسجد، شبستان ها و 
دیگر نقاط آن را ببینید که نشان از ضعف مدیریت درست براى ترمیم 

زخم هاى این مسجد است.
این بناى تاریخى که از دوره قاجار، به جا مانده در اردیبهشت امسال هم 
از دست مرمت هاى غیر اصولى در امان نماند و دیوار شبستانش با رنگ 
پوشیده شد که به گفته مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان به دلیل مواد 

شیمیایى به بنا صدمه مى زند.
با وجود اینکه میراث فرهنگى اصفهان هر بار دستى بر سر و گوش این بنا 
کشیده اما این مرمت ها آنقدر چشمگیر نبوده و نتوانسته چهره فرسوده 
مسجد را التیام ببخشد و اختالفات حل نشده بین میراث و اوقاف آنقدر 
بوده که وصله هاى ناجور مرمت هاى غیر اصولى هر بار بر تن این بنا 

بچسبد.
بى توجهى به پنجره هاى گره چینى و کف فرشى که از هم گسیخته شده 
است، از دیگر شواهدى است که نشان از حاکم بودن این شرایط در این 

بنا طى یک دهه گذشته مى دهد. 
این در حالى است که با وجود اینکه وضعیت بناى مسجد سید اصفهان 
سال هاست مورد انتقاد مردم و کارشناسان است اما مرمت این بنا میان 
تعارف هاى میراث فرهنگى اصفهان، اداره کل اوقاف و هیئت امنا دست 

به دست مى شود.
به گفته کارشناســان اگر مرمت این بنا با همین رویه ادامه یابد با توجه 
به فرونشستى که شکاف هاى جدى در بدنه مسجد ایجاد کرده است 
معلوم نیست سرنوشت این معمارى ارزشمند به کدام مسیر هدایت شود.
در این ارتباط مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان به تازگى با اشاره به اینکه 
متولى اصلى مسجد سید اداره کل اوقاف است اما با توجه به اینکه یک 
بناى ثبتى تاریخى محسوب مى شود با آنها در موضوع مرمت مشارکت 
داریم گفته: با اداره اوقاف در ارتباط با این مسجد مذاکراتى صورت گرفته 
است و تفاهمنامه اى انجام شده است و در فصل مناسب طرح مرمتى 
خوب براى آن داریم که امیدواریم با تأمین اعتبار سال جارى که انجام 

شده از سال آینده براى مرمت اقدام شود.
علیرضا ایزدى بر این نکته هم تأکید کرده که مشکالت این بنا را نادیده 
نمى گیریم و چند فاز براى مرمت مسجد سید اصفهان تعریف شده است 
اما پروژه اى زمانبر است. وى با اظهار امیدوارى از اینکه ترك هاى این 
بنا در فاز نخست مرتفع مى شود در رابطه با مرمت هاى غیر اصولى این 
بنا نیز گفته: این مرمت هاى غیر اصولى ســبب آسیب به مسجد سید 

شده است.

فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد از دستگیرى 2 معتادى که اقدام به قتل یک پیرمرد 
77 ساله و سرقت اموال او کرده و متوارى شده بودند، خبر داد.

سرهنگ میثم گوهرى آرانى اظهار داشت: غروب روز 28 مهرماه یکى از واحدهاى گشت 
انتظامى شهرستان نجف آباد حین گشت زنى در جاده اى نزدیک ورودى این شهرستان با 

جسد یک پیرمرد مواجه شده و بالفاصله کارآگاهان پلیس آگاهى را در جریان مى گذارند.
وى افزود: کارآگاهان اداره جنایى پلیس آگاهى به همراه تیم بررسى صحنه جرم و تشخیص 
هویت در محل حضور یافته و اقدامات علمى و تخصصى خود را آغاز مى کنند که در ادامه با 

مشاهده آثار خفگى در گلوى این پیرمرد فرضیه قتل وى به اثبات رسید.
فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد با بیان اینکه کارآگاهان در کمترین زمان هویت فرد 
مقتول را به دست آورده و خانواده او را در جریان قرار دادند گفت: در تحقیقات صورت گرفته 
مشخص شد این فرد حدوداً 77 ساله براى شرکت در مراسم ختم یکى از اقوام خود به یکى از 
استان هاى همجوار رفته و شب قبل با خودروى شخصى به شهر خود عزیمت کرده اما بعد از 
گذشت ساعت ها همه اعضاى خانواده و اقوام از او بى اطالع بودند و گوشى تلفن همراهش 

را هم پاسخ نمى داده است.
سرهنگ گوهرى آرانى عنوان کرد: تحقیقات کارآگاهان براى شناسایى و دستگیرى عامل 

یا عامالن این جنایت ادامه داشــت تا اینکه خودروى شخصى مقتول که در ورودى یکى 
از شهرهاى اطراف این شهرستان رها شــده بود توسط یکى از گشت هاى انتظامى کشف 

مى شود.
این مقام انتظامــى ادامه داد: کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود از به ســرقت رفتن کارت 
عابربانک مقتول مطلع و با بررسى تراکنش آن دریافتند مبلغ 2 میلیون و 600 هزار تومان از 

حساب وى برداشت شده است.
فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد عنوان کرد: سرانجام پس از چندین هفته تالش شبانه 
روزى و رصدهاى هوشمندانه صورت گرفته مشخص شد مقتول حین مراجعه به شهر خود 
در بین راه دو نفر را به عنوان مسافر سوار مى کند که بررسى ها نشان داد یکى از آنها داراى 4 
فقره و نفر بعدى داراى 6 فقره سابقه کیفرى در زمینه خرید و فروش مواد و سرقت هستند.

وى افزود: با به دست آمدن این اطالعات متهمان به عنوان مظنون اصلى تحت تعقیب قرار 
گرفته و پس از گذشت 3 ماه از وقوع حادثه مخفیگاه این افراد در یکى از استان هاى غربى 
کشور شناسایى و مأموران پس از هماهنگى با مرجع قضائى آنها در یک عملیات غافلگیرانه 

و ضربتى دستگیر و به پلیس آگاهى شهرستان نجف آباد منتقل کردند.
سرهنگ گوهرى آرانى با بیان اینکه هر دو متهم داراى اعتیاد شدید به مواد مخدر بوده و 

یکى از آنان نیز جزو معتادان متجاهر و کارتن خواب است خاطر نشان کرد: متهمان که در 
ابتدا منکر ارتکاب قتل بودند اما در ادامه هنگامى که با مدارك و مستندات مستدل و محکم 

پلیس مواجه شدند لب به اعتراف باز کرده و پرده از راز جنایت برداشتند.
این مقام انتظامى گفت: یکى از متهمان در اعترافات خود عنوان کرد که چند روزى بود من و 
امیر حسابى خمار بودیم و پولى براى خرید مواد مصرفى خود نداشتیم. همان روز امیر طرح 
سرقت از یک راننده مســافرکش را ریخت و ما کنار جاده ایستاده و به خودروهاى عبورى 
دست تکان مى دادیم تا اینکه پیرمردى با خودروى سمند مقابل ما توقف کرد ما هم سوار 
شــدیم. در بین راه راننده براى خرید توقف کرد و وارد یک مغازه شد من هم با او به مغازه 
رفتم و همان جا رمز کارت عابر بانکش را به خاطر ســپردم و بعد باهم سوار خودرو شدیم. 
 نزدیکى هاى نجف آباد بودیم که امیر با تهدید چاقو راننده را مجبور کرد تا خودرو را متوقف 
کند بعد من با دستمال یزدى که داشتم دور گردنش پیچانده و او را خفه کردم. کارت عابر 
بانک پیرمرد را برداشته و جنازه اش را در همان حوالى رها کرده و بعد سوار بر خودرو شده 
و چند کیلومتر آن طرف تر در کنار ورودى یکى از شهرهاى اطراف آن را پارك کردیم و به 
وسیله یک سوارى خودمان را به شــهر خودمان رسانده و با برداشت 2 میلیون و 600 هزار 

تومان از حساب پیرمرد براى مواد مصرفى خودمان را تهیه کردیم.

از مرمت هاى غیر اصولى تا بالتکلیف بودن تولیگرى

سخنگوى ستاد تنظیم بازار اســتان گفت: در چند روز گذشته حجم آینده پر ابهام  مسجد سید 
وســیعى از گوشــت مرغ به بازار با قیمت پایین تر از قیمت مصوب 
عرضه شــده و همین امر نگرانى هاى زیــادى را براى بخش تولید 
ایجاد کرده است و امیدواریم که شهروندان کمک کنند تا مرغ مازاد 

در بازار جذب شود.
حسین ایراندوســت در جمع خبرنگاران پیرامون وضعیت بازار مرغ 
در سطح استان، اظهار داشت: در ماه هاى گذشته جوجه ریزى قابل 
توجهى در سطح اســتان اتفاق افتاد و به همین دلیل در حال حاضر 
حجم وسیعى از مرغ زنده قابل عرضه به کشتارگاه هاى طیور استان 

موجود است.
وى افزود: البته سردى هوا، مشکالت موجود در حمل و نقل مرغ زنده 
به کشــتارگاه ها و نگرانى مرغ داران براى قطعى سوخت و طوالنى 
شــدن فرآیند پرورش مرغ که نیاز به نهاده هــاى دامى را افزایش 
مى دهد، باعث نگرانى هایى در سطح تولید و مرغدارى ها شده است 
و تولیدکنندگان ناگزیر هستند که محصول شان با قیمت پایین تر از 

قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه کنند.
سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان تصریح کرد: قیمت مصوب مرغ 
زنده 44 هزار تومان است، اما در هفته گذشته بسیارى از مرغ داران 
مجبور شدند که محصول شان را با قیمت کمتر از 33 هزار تومان نیز 

عرضه کنند.
وى اضافه کرد: قیمت مصوب گوشت مرغ 63 هزار تومان است در 
حالى که گوشت مرغ روز گذشته در استان با قیمت 55 هزار و 330 

تومان و در بسیارى از فروشگاه ها با قیمت کمتر هم عرضه شد.
ایراندوست گفت: این شــرایط نگرانى هاى زیادى را در سطح تولید 
مرغ براى تولیدکنندگان به وجود آورده است و به همین دلیل اتحادیه 
مرغداران از مردم درخواست کرده تا به یارى تولید کنندگان بیایند و 
کمک کنند تا گوشت مرغ از بازار جذب شود تا تولیدکنندگان بتوانند 
به تولید مرغ ادامه بدهند و شاهد یک جوجه ریزى قابل توجه در ایام 

پایانى سال و شروع ماه مبارك رمضان باشیم.
وى پیرامون وضعیت فعلى بازار مرغ متذکر شد: در چند روز گذشته 
حجم وسیعى از مرغ عرضه شده و شهروندان نیز از این عرضه استقبال 
خوبى کرده اند و امیدواریم در چند روز آینده شرایط فعلى ادامه داشته 

باشد و مرغ مازاد دوره اى مرغداران جذب شود. 

شهروندان مرغ بخرند!

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص راى نو کار نو گســتر پویا به شناسه ملى 
10260518568 و به شماره ثبت 31292 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/09/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد ترازنامه و صورتهاى مالى منتهى به سال 1400 مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1443349)

آگهى تغییرات
 شرکت کنترل بهین آفاق شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 40444 و شناسه ملى 10260581276 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید داورى ایرد موسى به شماره ملى 0075110441 به سمت رئیس هیئت مدیره وعضو هیئت مدیره ومهدى 
عباد سیچانى به شماره ملى 1292929790 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و امیر داورى ایرد موسى به شماره ملى 0012194360 
به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و مریم ترکان به شماره ملى 1281934984 به سمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند حق 
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء رئیس هیئت مدیره و سایر اوراق عادى 
و ادارى شرکت با امضاء مدیر عامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1443378)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص ذوب فلزات گلشن جزه به شناســه ملى 10260337772 و به شماره ثبت 12755 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1401/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رضا ذاکرى جزه به شــماره ملى 0082009589 ، امیر ذاکرى جزه به 
شماره ملى 0082361673 ، حسین ذاکرى جزه به شــماره ملى 5659557181 به سمت اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. - سید مجتبى محمودى جزه به شماره ملى 0042791881 به ســمت بازرس اصلى ، عباس شمسیان به شماره ملى 
5659539505 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکســال 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 (1444038)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص ذوب فلزات گلشن جزه به شناسه ملى 10260337772 و به شماره ثبت 12755 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -رضا ذاکرى جزه به شماره ملى 0082009589 به سمت رئیس هیئت مدیره ، امیر ذاکرى 
جزه به شماره ملى 0082361673 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، حسین ذاکرى جزه به شماره ملى 5659557181 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره وبه سمت مدیرعامل براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل هر یک 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 (1444039)

ماجراى قتل براى خرید مواد در نجف آباد 
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رشید مظاهرى که سابقه حضور در تیم ملى و تجربه جام 
جهانى را در کارنامه دارد، به قراردادش با سپاهان پایان داد 
تا در نیم فصل دوم مقصد جدیدى را انتخاب کند. مظاهرى 
که فصل گذشته از استقالل راهى سپاهان شده بود، در این 
فصل فرصت چندانى براى خودنمایى به دست نیاورد و این 
موضوع باعث شد تا طى روزهاى اخیر به دنبال جدایى از 
جمع شاگردان ژوزه مورایس باشد. او طى مذاکره اى که با 
سپاهانى ها، توانست قراردادش را 
با این تیم پایــان دهد و با دریافت 
رضایت نامه اش، اکنون به دنبال 
مقصــد جدیدى طــى نیم فصل 
دوم باشــد. باید دید این 
گلر باتجربــه، با توجه 
به پیشــنهاداتى که در 
اختیار دارد، کدام تیم را 
طى زمــان باقیمانده 
تاپایان پنجره نقل و 
انتقاالت زمستانى 
انتخاب خواهد 

کرد.

پایان کار 
گلر باتجربه سپاهان

04

على فریدون شاه حسینى مهاجم 2 رگه ایرانى-کویتى ازین 
پس با پیراهن برزیلى هاى ایران در لیگ برتر به میدان مى 
رود. این مهاجم بلندقامــت ایرانى کویتى پس از مذاکره و 
توافق با باشگاه فرهنگى و ورزشى صنعت نفت آبادان در 
ادامه لیگ برتر به تیم صنعت نفت پیوست. على شاه حسینى 
که در فوتبال خلیج فارس به على فریدون شهرت دارد سابقه 
بازى در تیم هاى العربى کویت، الخور قطر، االهلى قطر، ام 
الصالل قطر، الشمال قطر، الریان قطر، الشحانیه قطر و السد 
قطر را داراســت. این بازیکن در لیگ کویت با هفت بازى 
چهار گل زده و در لیگ قطر نیز 16 گل به ثمر رسانده است.

بازیکن 2 رگه در جمع
 برزیلى هاى ایران

02

فرهاد مجیدى بعــد از قهرمان کردن اســتقالل در لیگ 
ایران، هدایت اتحاد کلباء را برعهــده گرفت و در این تیم 
اماراتى عملکرد بسیار خوبى داشته و تیمش در رده هفتم 
جدول رده بندى جاى دارد و فاصلــه زیادى با صدر ندارد. 
راشد الفالسى خبرنگار اماراتى که به نظر مى رسد دوست 
دارد مجیدى هدایت تیم ملى فوتبال این کشور را برعهده 
گیرد، در این باره نوشت: «مجیدى مربى جاه طلبى است 
که در اتحاد کلباء عملکرد خوبى داشته است. آیا او گزینه اى 
مناسب براى هدایت تیم ملى فوتبال امارات است؟» چنانچه 
عملکرد خوب مجیدى در امارات ادامه داشــته باشد، این 
احتمال زیاد است که او راهى یک تیم بزرگتر در فصل بعد 
شود و حتى هدایت تیم ملى فوتبال امارات را برعهده گیرد.

مجیدى سرمربى 
امارات مى شود؟

03 نبرد گاندوها و پرشورها در 
حضور هواداران

ذوب آهن که در نقل و انتقاالت زمستانى تاکنون سه بازیکن 
جذب کرده اســت. همچنین به غیــر از 3 بازیکنى که به 
ذوب آهن پیوسته اند، جذب یک بازیکن دیگر نیز در دستور 
کار قرار خواهد داشت تا پرونده نقل و انتقاالتى ذوب آهن با 
4 بازیکن جدید بسته شود. بازیکنان ذوب آهن در حالى پا به 
مسابقات نیم فصل دوم گذاشته اند که تاکنون طبق برنامه 
مطالبات شــان را دریافت کرده و جمع دریافتى هاى شان 
به باالى 50 درصد رسیده اســت. خبر دیگر از ذوب آهن 
اینکه با حضور تماشــاگران در دیدار روز جمعه این تیم با 
تراکتور، موافقت شــده و 30 درصد ورزشگاه فوالدشهر 
میزبان هواداران خواهد بود. باشگاه ذوب آهن براى انتقال 
هوادارانش به ورزشگاه اتوبوس هایى را در اصفهان مستقر 

خواهد کرد.

شاگردانژوزه مورایسباشد. او طىمذاک جمع
سپاهانى ها، توانست قر
با این تیم پایــان دهد

رضایتنامه اش، اکنون
مقصــد جدیدى طــى
دوم باشــد. با
گلر باتجربــ
به پیشــنهاد
ک اختیار دارد،
طى زمــان
تاپایان پن
انتقاالت
انتخا
کرد

شاگردان ژوزه مورایس در حالى امروز با اندیشه کسب سوغات 3 امتیازى 
به مصاف نساجى مى روند که میزبان  شمالى آنها هم با توجه به رقابت 
تنگاتنگى که در میانه هاى جدول با ســایر تیم ها دارد تالش مى کند 

هرطور شده مهمان قدرش را دست خالى روانه اصفهان کند. 
موضوع دیگرى که نشان مى دهد ســپاهان براى عبور از سد ببرهاى 
مازندران کار ســختى در پیش خواهد داشــت این است که شاگردان 
مطهرى در خانه به راحتى در برابر حریفــان زانو نمى زنند. تنها تیمى 
که در نیم فصل اول موفق شده این تیم را در استادیوم وطنى زمینگیر 
کند صنعت نفت آبادان بوده اســت. نســاجى چى ها در این رقابت ها 
سرخپوشان خوزستان و تبریز را هم با شکست بدرقه کرده اند که همه 
اینها نشان دهنده آن است اگرچه کفه ترازو در 5 بازى رو در روى سپاهان 
با نساجى مازندران بخاطر 5 برترى که طالیى پوشان در این دیدارها 
کســب کرده اند به نفع تیم اصفهانى ســنگینى مى کند؛ با این حال، 
نمى توان به قطعیت حکم به برنده شدن ارتش زرد سپاهان در ششمین 

تقابل با امید شهر خسته داد.  
مورایس اما مى تواند در نبرد امروز شاگردانش با بازیکنان حمید مطهرى، 
هم روى قدرت تهاجمى تیمش حســاب باز کند و هم از ضعف حریف 
در دفاع بهره ببرد. مهاجمان سپاهان با 23 گل زده عنوان بهترین خط 
حمله لیگ را تا به اینجا از آن خود کرده اند و در سوى مقابل خط دفاع 
رقیب شمالى آنها با 21 گل خورده بعد از نفت مسجد سلیمان بدترین 
آمار دفاعى را تاکنون برجاى گذاشــته است. همین موضوع مى تواند 
برگ برنده سپاهان در دیدار امروز شــود ضمن اینکه شهریار مغانلو، 
امید نورافکن، یاسین سلمانى، محمدرضا حسینى و مانوئل فرناندز با 
فرو ریختن سنگر نساجى در دیدارهاى گذشته نشان داده اند راه نفوذ به 
دروازه این تیم شمالى را خوب بلدند و سکاندار پرتغالى سپاهان مى تواند 

امروز روى توانایى این 5 مهره خــود براى گلزنى در مصاف با ببرهاى 
مازندران در کنار عطش گلزنى سایر بازیکنانش حساب ویژه اى باز کند.
با همه اینها سپاهان نباید حریف را دستکم بگیرد و از بازیکنان گلزن 
نساجى غافل شود، چرا که ممکن است همچون دیدار رفت در دقایق 
ابتدایى بازى غافلگیر شود. لحظه اى غفلت از بازیکنى همچون ایوب 
کالنترى که در دقیقه 5 مصاف گذشته تیمش با سپاهان دروازه این تیم 
را در نقش جهان فروریخت و یا حامد شیرى مدافع 5 گله تیم مطهرى 
و همچنین کریم اســالمى و علیرضا ابراهیمى و سایر شاگردان این 
سرمربى پرسپولیسى مى تواند منجر به فروریختن سنگر نیازمند شود 
که جبرانش در زمین نه چندان مناسب ورزشگاه وطنى مانند نقش جهان 

به راحتى امکانپذیر نیست. 
اگرچه مدافعان نساجى با عملکرد ضعیف خود به پاشنه آشیل این تیم 
اصفهانى تبدیل شده اند اما بازیکنان این تیم با 19 گل زده در 16 بازى 
و قرار گرفتن در جایگاه چهارم گلزنان برتر عــالوه بر اینکه به نوعى
گل هاى خورده تیمشان را جبران کرده اند نشان داده اند از شم گلزنى 
باالیى برخوردارند. بر همین اساس سپاهان اگر مى خواهد برنده از نبرد با 
ببرهاى مازندران بیرون بیاید باید عالوه بر به آتش بستن دروازه حقیقى، 
باید با هوشیارى کامل به حفاظت از چهارچوب دروازه خودى هم بپردازد.

مصاف امروز سپاهان با نساجى یک بازى 6 امتیازى است. از یک طرف 
پیروزى طالیى پوشان دیار نصف جهان عالوه بر اینکه جایگاه این تیم 
را در رده دوم مستحکم تر مى کند مى تواند همشهرى آنها را امیدوار کند 
که با برترى بر پرشورهاى تبریز و شکست آلومینیوم و فوالد موقعیتشان 
را بهبود ببخشند. در سوى مقابل از دست دادن امتیاز در مازندران نه تنها 
تهدیدى براى جایگاه شــاگردان مورایس به حساب مى آید بلکه امید 
سربازان تارتار براى صعود در جدول رقابت ها را کمرنگ تر خواهد کرد.     

ذوب آهن اگر مى خواهد فصل را حداقل بــا رتبه اى تک رقمى به 
پایان برساند باید از همین فردا استارت بزند. سربازان مهدى تارتار 
باید هرطور شده به آب و آتش بزنند تا مهمان خود را دست خالى روانه 
تبریز کنند. گاندوها در صورت کسب هر 3 امتیاز دیدار ظهر جمعه خود 
با تراکتور مى توانند امیدوار باشند که با شکست آلومینیوم، نساجى 
و فوالد در پایان هفته هفدهم و البته بــا تفاضل گل بهتر خود را به 

همسایگى پرشورها در رده هفتم جدول برسانند.
از آن طرف سبزوسفیدهاى اصفهانى خوب مى دانند در صورتى که 
در تقابل با شاگردان پاکو خمز امتیاز از دست بدهند جایگاهشان در 
رده دهم جدول هم از سوى سه تیم پیکان، ملوان و هوادار با تهدید 
مواجه خواهد شد. همه اینها در کنار نتایجى که سرمربى اسپانیایى 
تازه وارد تراکتورى ها در دیدارهاى اخیر در برابر مدعیان لیگ کسب 
کرده مى تواند مصاف سبزپوشان اصفهانى و سرخپوشان تبریزى را 

به یکى از جذاب ترین بازى هاى این هفته تبدیل کند.
ذوب آهن که فصل را با شعار شکســت ناپذیرى شروع کرد در دور 
رفت و در حالى که تا چشاندن طعم اولین شکست خانگى به تراکتور 
چند ثانیه زمان نیاز داشت در دقیقه 97 غافلگیر شد و به سوغات یک 
امتیازى از تبریز قناعت کرد. این تیم با ریشه اصفهانى اما با متوقف 
کردن میزبان قدرش در هفته دوم و همچنین با نتایج درخورى که در 
مصاف با سایر مدعیان به دست آورد نشان داد اگرچه بضاعت کافى 
از نظر وجود مهره هاى تأثیرگذار در تیم خود ندارد اما حریف دست و 

پا بسته اى هم براى رقبا نیست.
تارتار نیم فصل دوم را با تقویت تیم خود در خط آتش شروع کرده و در 
بازار زمستانى سعى کرده دست به تغییراتى در ترکیب بازیکنانش بزند 
شاید این بار به جاى تساوى هاى پى درپى با دست پر از میدان بیرون 

بیاید. ذوب آهن دور برگشت را با شکست برابر سرخپوشان پایتخت 
شروع کرد و حاال مى خواهد با غلبه بر سرخپوشان تبریز هم آن باخت 

را جبران کند و هم جایگاهش را در جدول رقابت ها بهبود بخشد.
بر همین اساس گاندوها باید هرطور شده امروز مهمان تبریزى خود 
را با شکست بدرقه کنند. بازى در فوالدشهر و حضور هواداران این 
تیم اصفهانى پس از چند هفته در استادیوم هم مى تواند برگ برنده 
آنها در این میدان باشد. ذوبى ها باید هر طور شده راه نفوذ به سنگر 
اخبارى را پیدا کنند و توپ را به تور دروازه او بچسبانند. باید منتظر 
ماند و دید سامان نریمان جهان و روح ا... سیف اللهى، مهاجمان تازه 
وارد تیم تارتار و محمدعرفان معصومى هافبک جدید این تیم قادر 
خواهند بود عصاى دست این سرمربى در بهبود عملکرد خط آتش 

تیمش شوند.
مدافعان ذوب آهن هم که فصل را با عملکردى درخشــان شروع 
کردند و با ایجاد سدمستحکم در برابر سنگر حبیب فرعباسى به هر 
مهاجمى اجازه نفوذ به محوطه جریمه خودى و فروریختن دروازه 
تیمشــان را نمى دادند در بازى هاى اخیر تمرکز الزم را نداشته اند 
و فردا در مصاف با مهاجمان فرصت طلب به خصوص خریدهاى 
تازه نفس تراکتور براى این پست کار بسیار سختى در پیش خواهند 

داشت.
همه اینها و نیاز هر دو تیم به 3 امتیاز بازى و رقابت تنگاتنگ تیم هاى 
میانه جدول برحساسیت نبرد ذوب آهن و تراکتور خواهد افزود. بازى 
بعد از ظهر جمعه ذوبى ها دوئلى 6 امتیازى است که این بار برخالف 
بار قبل راضى شدن به کسب تک امتیاز از آن نه تنها براى سربازان 
تارتار سودى ندارد بلکه حکم شکست براى آنها خواهد داشت؛ آن 

هم در اردوگاه خودى و جلوى چشم طرفدارانشان.   

هفته هفدهم لیگ برتر در حالى از امروز آغاز مى شود که سپاهان امیدوار است با حفظ روند رو به جلوى خود در مصاف با نساجى چى ها فاصله اش را با پرسپولیس صدرنشین کمتر کند. طالیى هاى اصفهان مى دانند دست خالى برگشتن از مازندران مى تواند جایگاه آنها در رده دوم جدول را با خطر 
مواجه کند. این درحالى است که شاگردان ژوزه مورایس با غلبه بر حریف شمالى عالوه بر حفظ موقعیتشان در جدول و نزدیک تر شدن به رؤیاى قهرمانى لطف بزرگى هم به همشهرى خود خواهند کرد. 

ذوب آهن فردا باید در فوالدشهر پذیراى تراکتور تبریز باشد و اگر بتواند 3 امتیاز این بازى خانگى را از آن خود کند، در صورت شکست خوردن نساجى، آلومینیوم و فوالد در برابر رقبایشان در این هفته مى تواند امیدوار باشد که به لطف تفاضل گل بهتر خود را تا رده هفتم باال بکشد. 

هفته هفدهم، امروز و فردا در مازندران و فوالدشهر

نبرد اصفهانى ها با اندیشه حفظ جایگاه و صعود در جدول

گاندوها محکوم به پنچر کردن تراکتورجنگ 6 امتیازى سپاهان با نساجى

مرضیه غفاریان

بعد از ماه هــا دورى از میادین و جنجال بزرگ 
درباره حضور ســیاوش یزدانى در ســربازى و 
ســپس مصاحبه بحث برانگیز دربــاره دوران 
محمود فکرى در اســتقالل، حاال این بار نام 
یزدانى با یک حاشیه تازه پیوند خورده و آن هم، 
اخراج موقت مدافع بلندقامت آبى ها از ســوى 

ریکاردو سا پینتو است. 
در شرایطى که در برخى رسانه ها گفته شده بود 
یزدانى حاضر به جدایى از استقالل نیست، اما 
گویا او در تدارك تحویل شماره 7 استقالل است 
و در بازار زمستانه قرار است از جمع آبى پوشان 

پایتخت جدا شود. 
در این میان سپاهان جدى ترین خواهان مدافع 
استقالل است. تیمى که یزدانى آخرین  بازى 
خود در پیراهن استقالل را با بازوبند کاپیتانى 
آبى ها برابر آن انجام داد و ســابقه پوشــیدن 
پیراهنش را دارد. ســیاوش یزدانى هر چند در 
سیاه جامگان مشــهد و پیکان تهران عملکرد 
فوق العاده اى داشت اما در سپاهان بود که نامش 

به فوتبال ایران معرفى شد و توانست در این تیم 
با عملکردى خوب خود را به استقالل برساند.

طالیى پوشــان اصفهانــى در خــط دفاعى 
بازیکنانى مثل محمد دانشگر و نیلسون جونیور 
را دارند و ژوزه مورایس براى اســتحکام خط 
دفاعى تیمش درخواســت جذب مدافع کرده 
که سیاوش یزدانى به او پیشنهاد شده و گویا با 
چراغ سبز سرمربى پرتغالى قرار است مذاکرات 
بیشتر با یزدانى بعد از رسمى شدن جدایى او از 
استقالل انجام شــود. محمد دانشگر که یکى 
از نزدیک ترین دوستان سیاوش یزدانى به شمار 
مى رود و روزهاى خوبى را در استقالل کنار هم 
گذراندند، در سپاهان حضور دارد و احتماًال باید 
دوباره شاهد حضور دانشگر و یزدانى در کنار هم 
باشیم. البته که گفته مى شود سیاوش یزدانى از 
تراکتور و فوالد خوزستان هم پیشنهاد دارد اما 
گویا او قصد دارد بعد از استقالل، در تیم سپاهان 
در لیگ برتر به میدان برود و تمایلى به حضور در 

تراکتور و یا فوالد ندارد.

چراغ سبز مورایس براى جذب 
مدافع مغضوب ساپینتو مهــدى طارمى، بــه انتخاب گاردیــن، باالتر از 

بازیکنان سرشــناس و گران قیمتى نظیر داروین 
نونیز بــه جمع 100 بازیکن برتر جهان در ســال 

2023 راه یافته است.
اســامى 100 بازیکن برتر ســال معموال از 
انتها به ابتدا توســط گاردین منتشر مى شود 
و درحالى که بازیکنان حاضر در این فهرست 

از شماره 71 تا 100 معرفى شده اند، 
نام مهدى طارمــى به عنوان 

هفتاد و هشتمین بازیکن برتر 
جهان قرار داده شده است.
گاردیــن در توضیــح 
دلیل انتخاب ســتاره 
ایرانى پورتو توســط 
کارشناســى که دارد، 

اینطور نوشته است: «مهاجم 
ایرانى پورتو فرم حیرت انگیز 
خود را براى این تیم با زدن 20

گل و 12 پاس گل به نمایش گذاشت و به عنوان 
قهرمانى لیگ برتر پرتغال هم دســت پیدا کرد. 
او ســپس با زدن 2 گل مقابل انگلیس بیش 
از گذشــته نامش را مطرح کرد. طارمى 
با حضورى قدرتمندانه و با اســتعدادى 
مثال زدنى در به ثمر رســاندن گل هاى 
دیدنى، مانند ضربه آکروباتیک درخشان 
مقابل چلســى در آوریل 2021 که 
نامزد دریافت جایزه پوشــکاش 
شد، ابتدا در بازى براى تیم ملى 
دانشجویان ایران دیده شد؛ اما 
اکنون با وجود اینکه 30ســاله 
است، در رادار برخى از تیم هاى 
بــزرگ اروپایى قــرار گرفته 
اســت. طارمى اولین  ایرانى  
به شمار مى رود که به جمع 
100 بازیکن برتر سال راه 

پیدا مى کند.»

مهاجم ایرانى در جمع 100 بازیکن برتر جهان

على قلى زاده بازیکن ایرانى شارلروا که تا سال 2025 با این باشگاه 
بلژیکى قرارداد دارد، با اعالم مشکالت شــخصى و خانوادگى به 

دنبال جدایى از شارلروا است.
على قلى زاده وینگر ایرانى که در سال 2018 از باشگاه سایپا تهران 
به شارلروا بلژیک پیوست، این روزها در صدد جدایى از شارلروا است.
قلى زاده که پیش از جام جهانى 2022 قطر قراردادش را با شارلروا 
تا سال 2025 تمدید کرده بود، به دلیل آنچه که مشکالت شخصى 
و خانوادگى عنوان کرده اســت، قصد دارد رضایت شارلروا را براى 

جدایى اش جلب کند.
قلى زاده در دو بازى اخیر خود براى شارلوا عملکرد انتقادبرانگیزى 
داشت و در دیدار این هفته «گورخرها» با کالب بروژ حتى در لیست 

20 نفره تیمش قرار نگرفت.
هرچند رسانه هاى بلژیک در روزهاى 
گذشــته اعالم کرده اند قلــى زاده از 
خاورمیانــه پیشــنهاداتى دارد اما این 

بازیکن در مذاکره با باشگاه شارلروا 
خبر داده اســت همســرش بخاطر 

مسائل و مشــکالت پزشکى به ایران 
بازگشته است و براى همین 

نیاز است که قراردادش 
را با طــرف بلژیکى 

فسخ کند.
از سوى دیگر از تیم 
اتحاد کلباء امارات با 

ســرمربیگرى فرهاد 
مجیدى هم بــه عنوان 

یکى از مشــتریان قلى زاده 
نام برده مى شــد که هنوز این 

خبر هم تایید نشده است.

ملى پوش ایرانى به دنبال 
فسخ قرارداد با بلژیکى ها

مدافع برزیلى سپاهان پس از نیم فصل حضور در این 
تیم قراردادش را فسخ کرد.

سپاهان که پیش از شروع فصل جدید لیگ برتر چهار 
بازیکن خارجى به خدمت گرفت و در این بین دو مدافع 
میانى برزیلى و بلندقامت جذب کرد، به پایان همکارى 

با یکى از آنها رسید.
رناتو داسیلویرا که از نخســتین مسابقه فصل جارى 
لیگ برتر یکى از مهره هاى ثابت و همیشگى سپاهان 
بود و تا هفته دوازدهم حتى یکبار هم از ترکیب طالیى 
پوشان خارج نشد، در اتفاقى عجیب قراردادش با این 
باشگاه را فسخ کرد و از جمع شاگردان ژوزه مورایس 

جدا شد.
داسیلویرا آخرین بازى خود را در هفته دوازدهم لیگ 
برتر مقابل ملوان انزلى انجام داد و پس از آن در چهار 
دیدار پیاپى فرصت بازى براى ســپاهان را به دست 
نیاورد و نیمکت نشین نیلسون جونیور و محمد دانشگر 
بود و حاال هم به پایان همکارى با طالیى پوشان رسید.

جدایى رناتو داسیلویرا از ســپاهان در شرایطى اتفاق 
افتاده که وضعیــت محمد نژادمهــدى در این تیم 
نیز نامشــخص اســت و با توجه به جدایى احتمالى 
وى، طالیى پوشــان در حال حاضر دو مدافع میانى 

تخصصى دارند.

فسخ قرارداد سپاهان با یک مدافع برزیلى

 نگرفت.
بلژیک در روزهاى
ده اند قلــى زاده از
هاداتى دارد اما این
ا باشگاه شارلروا 
مســرش بخاطر
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ى همین 
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ساسان اکبرزاده
بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایى استان اصفهان 
با حضور معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان امور 
ادارى و استخدامى کشور ششم بهمن ماه «امروز» پنج 

شنبه در سالن ابن سیناى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
برگزار و از هفت دستگاه اجرایى برتر و 14 کارمند نمونه 

با اهداى تندیس و لوح، تجلیل و قدردانى مى شود. 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه  انسانى سازمان مدیریت 

و برنامه ریزى اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران این 
مطلب را اعالم کرد و با تشریح روند انتخاب دستگاه هاى 
اجرایى اســتان اصفهان در سال 1400 گفت: به استناد 
مــواد 81 و 83 قانــون مدیریت خدمات کشــورى، 
دســتگاه هاى اجرایى ملزم به روند فرآیند ارزیابى بوده 
و ما نیز به عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 

باید این روند را پیگیر باشیم. این درحالى 
است که جشنواره شهید رجایى هر ساله 

برگزار مى گردد. 
سیروس نیک اقبالى افزود: فرآیند ارزیابى 
دستگاه هاى اجرایى اســتان در راستاى 
سیاست هاى ابالغى رهبر معظم انقالب 
بوده که در دو بخش عمومى و اختصاصى 
براى دســتگاه هــاى اجرایــى صورت 

مى پذیرد. 
وى ادامه داد: ارزیابى در شــاخصه هاى 
عمومى براى همه دستگاه هاى اجرایى 
استان بوده و محورهایى همچون دولت 
الکترونیک، میز خدمت، شایسته ساالرى، 
انتخــاب و انتصــاب مدیــران و... را در 
برمى گیرد و در همه دستگاه هاى اجرایى 
استان یکسان مى باشد و دستگاه ها باید 
در این راستا گام بردارند و نصف امتیاز به 

بخش عمومى اختصاص دارد. البته ما در دستگاه هاى 
اجرایى شــاخص هاى عمومى توانمندســاز هم داریم 
که رســالت هاى تخصصى خود را انجام خواهند داد، تا 

دستگاه مربوطه چابک شود. 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانى سازمان مدیریت 
و برنامه ریزى استان اصفهان در ادامه به شاخص هاى 
تخصصى در دستگاه هاى اجرایى استان اصفهان اشاره 
کرد و گفت: در ایــن بخش، هر دســتگاه اجرایى باید 

براساس رسالت خود ارزیابى شود که در اولین گام ستاد 
دســتگاه مربوطه ارزیابى الزم را انجام داده که باید به 
تأیید سازمان امور ادارى و اســتخدامى کشور رسیده و 
سپس بُرش استانى آن تعیین شود. بنابراین ما یک بُرش 
از شاخصه هاى استانى ارزیابى پیدا کرده و تکلیف ما در 

استان مشخص خواهد شد. 

نیک اقبالى با بیان اینکه ما ســامانه عملکرد داریم که 
دستگاه هاى اجرایى استان باید کلیه مستندات دستگاه 
خــود را در آن بارگذارى کنند گفت: این مســتندات را 
ما به دقت ارزیابى کرده و بدینســان کلیه دستگاه هاى 
اجرایى در دو بخــش عمومى و تخصصــى ارزیابى و 

بررسى مى گردند. 
وى ایــن را هم گفــت که: مــا در ارزیابى و رســالت 
دستگاه هاى اجرایى در دو شاخص عمومى و اختصاصى، 

دستگاه ها را به پنج گروه آموزش و فرهنگى، تولیدى و 
درمانى، زیربنایى و زیرساختى، سالمت و رفاه و عمومى 
و قضایى تقسیم کرده ایم که هر گروه به یک یا چند تیم 

ارزیاب داده مى شود. 
نیک اقبالى مى گویــد: بعد از همــه ارزیابى هاى اولیه، 
براى اعمال نظر دستگاه هاى اجرایى، این ارزیابى براى 

دستگاه ها در سامانه بارگذارى شده تا اگر اعتراضى بود 
بتوانند اعمال نظر کنند و سپس ارزیابى  نهایى در معاونت 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانى ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزى اســتان اصفهان که آخرین مرحله ارزیابى 
به شمار مى رود بررسى خواهد شد تا حقى از دستگاهى 
ضایع نشود و در نتیجه امتیاز دســتگاه مربوطه اعالم 

مى گردد. 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانى سازمان مدیریت 

و برنامه ریزى اســتان اصفهان گفت: امتیازات در نظر 
گرفته شده براى دســتگاه هاى اجرایى شرکت کننده 
در جشنواره شهید رجایى در ســال 1400 در دو بخش 
عمومى و اختصاصى جمعًا دو هزار امتیاز مى باشــد که 
هزار امتیاز براى بخش عمومــى و هزار امتیاز آن براى 
بخش اختصاصى اســت و دســتگاهى که بیشــترین 
امتیازات را در این دو بخش کسب کند برتر 

شناخته مى شود. 
وى با بیان اینکه در بیست و پنجمین دوره 
جشنواره شــهید رجایى اســتان اصفهان 
در ســال گذشــته، 63 دســتگاه اجرایى 
استان شــرکت کردند گفت: در این دوره 
شهردارى اصفهان شرکت نکرده، اما یکى 
از شرکت هاى وابسته آن شرکت کرده اند و 
از پنج گروه تقسیم بندى شده، یک گروه برتر 
شناخته شده و فقط از هفت دستگاه اجرایى 
استان تجلیل مى شود که در کنار آن از هر 
یک از این هفت دســتگاه اجرایى برتر، دو 

کارمند هم تجلیل خواهند شد. 
نیک اقبالى معتقد است: دستگاه هاى اجرایى 
استان، برگزارى جشــنواره شهید رجایى و 
ارزیابى هاى انجام شده را باید براى خود یک 

فرصت بدانند و از آن استقبال کنند.  
وى هدف از برگزارى جشنواره شهید رجایى را مدیریت 
عملکرد دستگاه هاى اجرایى استان دانست و گفت: ما 
تأکید داریم همه دستگاه هاى اجرایى استان اصفهان در 
جشنواره شهید رجایى شرکت کنند، چرا که برگزارى این 
جشنواره در طى 25  دوره گذشته، نشان از روند صعودى 
فعالیت هاى دســتگاه هاى اجرایى استان اصفهان دارد 
و امیدواریم این روند صعودى همچنان در ســال هاى 

آینده ادامه یابد. 

در قالب بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایى استان؛

14 کارمند نمونه و 7 دستگاه اجرایى برتر استان اصفهان تجلیل مى شوند

آبرسانى به 23 روستاى مجتمع الى سیاه همزمان با دهه فجر

جزئیات طرح پایش مصرف گاز در اصفهان

مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان از شروع آبرســانى پایدار به 23 روستاى واقع در 
مجتمع روستایى الى ســیاه در منطقه نایین همزمان با ایام اهللا دهه فجرخبر داد.
حسین اکبریان با بیان اینکه عملیات اجرایى طرح آبرسانى به مجتمع 23 روستایى 
الى سیاه در شهرستان نایین در اسفند ماه سال 1399 آغاز شده بود اظهار داشت: پس 
از گذشت 700 روز در بهمن ماه سال جارى عملیات آبرسانى به 23 روستا از مجتمع 
آبرسانى الى سیاه با همکارى و مشارکت قرارگاه سازندگى سپاه امام حسن (ع) به 
پایان رسید.وى با اشاره به برخوردارى 243 خانوار روستایى از آب شرب پایدار اعالم 
کرد: با اجراى این پروژه بیش از 653 نفر ساکن در این روستا از آب شرب پایدار بهره 

مند مى شوند این درحالیست که قبل از این آب شرب ساکنان این مناطق از طریق 
تانکر آبرسانى سیار تامین مى شد.این مقام مســئول به احداث 2 مخزن با ظرفیت 
800 متر مکعب اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: با اجراى 4 کیلومتر خط انتقال آب 
و 2 کیلومتر شبکه توزیع آب و نیز احداث یک فقره ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 5 لیتر 
درثانیه، زیر ساخت هاى آبرسانى پایدار به این 23 روستا فراهم شد.اکبریان به برخى 
از مشکالت آبرسانى سیار به روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: به دلیل پراکندگى 
روستاها در منطقه نایین براى آبرسانى ســیار باید مسافتى حدود 140 کیلومتر طى 

شود که این امر عالوه بر صرف هزینه، احتمال وقوع حوادث را افزایش مى دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: 20 هزار 
و 770 فقره بازرســى از مراکــز ادارى و عمومى این 
استان شامل ادارات، نهادها، بانک ها و اماکن عمومى و 
تجارى در طرح پایش مصرف گاز از نیمه آبان تاکنون 
انجام شده است.ابوالقاسم عسکرى افزود: در این طرح 
به واحدهاى ادارى، عمومى، تجارى، گردشــگرى و 
آموزشــى پرمصرف اخطار داده مى شود و در صورت 
بى توجهى گاز ایــن واحدها تا تعهد مدیر به شــکل 
موقت قطع مى شــود.وى ادامه داد: در راستاى بهینه 
سازى مصرف گاز و مدیریت مصرف انرژى و ضرورت 

کاهش 10 درصدى مصرف گاز دستگاه هاى اجرایى 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، شــرکت گاز استان 
اصفهان با 21 اداره و نهاد در این اســتان تفاهم نامه 
همکارى امضا کرده و با این تفاهم نامه هاى همکارى، 
صرفه جویى مناســب گاز در اداره ها و دستگاه هاى 
اجرایى محقق شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان گفت: مکاتبه با سازمان اوقاف و امور خیریه، 
امور مساجد، ســازمان میراث فرهنگى و گردشگرى، 
اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل صمت، شــرکت 
شهرك هاى صنعتى در زمینه رعایت مصرف بهینه و 

ایمن گاز طبیعى انجام شده است.وى افزود: اعضاى 
ستاد مدیریت بحران گاز استان روزانه (حتى روزهاى 
جمعه و تعطیــل) با برگزارى جلســات تخصصى به 
بررســى اقدامات، مصوبات جدید و پایش و ارزیابى 
اثربخشــى اقدامات مى پردازند و تاکنون 44 جلسه 
برگزار شده است. وى خاطرنشــان کرد: بهینه سازى 
بیش از هفت هزار واحد موتورخانه و هزار و 200 فضاى 
آموزشى مدارس نیز انجام شده که در این راستا مصرف 
گاز واحدهاى موتورخانه نسبت به قبل از اجراى طرح 

32 درصد کاهش پیدا کرده است.

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به فروش مقدار 13/60متر مربع زمین با کاربرى مسکونى 
ثبت در سامانه تدارکات دولت به شماره 2001093298000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى 
www.setadiran.irپاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
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 :   1401,11,6
مهلت بازدید فراخوان : 1401,11,13

مهلت ارسال پیشنهادات :1401,11,24   
زمان بازگشایى پاکت ها : 1401,11,25

نوع  و مبلغ  تضمین  شرکت در فرایند  مزایده  : ضمانتنامه  بانکى  یا  سپرده  نقدى 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : خمینى شهر میدان قدس شهردارى مرکزى 33641415

آگهی مزایده 

م.الف:      ۱۴۴۷۰۸۱    

نوبت اول

علی اصغر حاج حیدری - شهردار خمینی شهر

جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی کشاورزى 
دامداران زمرد کشت بادرود راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1401/12/8 در 
محل کانون پرورشى فکرى کودکان و نوجوانان بادرود  به آدرس: بادرود- نبش 

میدان شهدا تشکیل میگردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت 
راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا و کیل/ نماینده خود را 

کتباً معرفی نمایید.
ضمنًابه اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع 
عمومى؛تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3رأى و هر شخص غیرعضو تنها یک 
رأى خواهد بود.و اعضاي متقاضی اعطاي نمایندگی،می بایست به همراه نماینده 
خود حداکثر تا تاریخ 1401/11/13 در محل دفتر شرکت تعاونى، حاضر تا پس از 

احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه :

گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان 2- ارائه گزارش مالى توسط حسابدار
یا مدیر مالى3- طرح و تصویب صورتهاي مالی منتهى به1400/12/29 و نحوه 
تقسیم سود ویژه و میزان پرداخت پاداش به اعضاى هیات مدیره و بازرسان و 
کارکنان و بودجه سال جاري شرکت 4- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه
شرکت تعاونی 5- تعیین میزان حقوق و مزایاى مدیر عامل6- طرح و تصویب 
افزایش سرمایه شرکت از طریق ورود اشخاص جدید 7- انتخاب اعضاء اصلی و 

علی البدل هیئت مدیره و  بازرس/ بازرسان.
داوطلبان تصدي سمت بازرسی به موجب ماده (8) دستور العمل نحوه نظارت بر 
انتخابات تعاونى ها موظفند حداکثر ظرف مدت  پنج روز  از انتشار آگهی دعوت 

فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی
   تاريخانتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۶ بطور فوق العاده نوبت اول 

  هيئت مديره 


