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سیگارهای قاچاق 
زیرپیشخوان 
سوپرمارکت ها

چرای گوسفندان در 
چمنزارهای اصفهان!

۳

نگذاریم بیابان ها 
ایران را ببلعند
۲

       

۴ نکته مهم 
برای حفظ اطالعات 
شخصی در گوشی

پایان 5 ماه تعطیلى نیروگاه سد زایند ه رود
۶

قطع مشروط 
۹۰ روز مازوت سوزی 
در نیروگاه منتظری

بعد از آنکه مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان در جلسه شوراى ادارى استان که در حضور 
رئیس قوه قضاییه برگزار شده بود، از حجت االسالم 
محسنى اژه اى درخواســت کرد از مازوت سوزى در 
نیروگاه برق شــهید منتظرى جلوگیــرى کند، حاال 
فرماندار شاهین شهر از توقف مصرف مازوت در این 
نیروگاه و استفاده از سوخت گاز از دوشنبه شب هفته 

جارى خبر داده است.
احمدرضا الهیجان زاده، مدیــرکل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان روز دوشنبه در حضور رئیس 

دستگاه قضا به «اولین تقاضاى محیط زیست...

 بیدستانى با   بیدستانى با  
گنج هاى پنهانگنج هاى پنهان

چندساعت قدم زدن در محله قدیمی بیدآباد

۳

نتیجه افزایش دبى ورودى به سد 

آزمون: آزمون: 
من هرگز تسلیم نمی شوم

ستاره تیم ملى کشورمان بعد از بازگشت به دوران 
اوج در بوندسلیگا صحبت کرد و گفت: من هرگز 
تسلیم نمى شوم، ممکن است یک یا دو ماه بهترین 

روزهاى خود را نداشته باشید...

۷
در صفحه در صفحه ۷۷

سپاهان صدرنشین 

ماند، ذوب آهن نه 

سقوط کرد نه صعود فصل برای مهاجم سابق فصل برای مهاجم سابق 

امنیت گوشى ارتباط نزدیکى با حفظ حریم شــخصى افراد دارد بنابراین 
مهم است که راه هاى افزایش امنیت حداکثرى تلفن همراه خود را بیاموزیم...
۴

۶

۷

مدیریت سالم را در هلدینگ مدیریت سالم را در هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان پتروپاالیش اصفهان 

۸شاهدیمشاهدیم

ارزش ریالی سبد طرح کاالبرگ چقدر است؟ ساختمان دادگستری اصفهان شایسته مردم نیستجهان نما آنتی ویروس رایگان بهتر است یا پولی؟استان خواب خوب طول عمر را افزایش مى دهدتکنولوژی سالمت

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى خرید تلویزیون شهرى داخلى به 
شماره  2001094734000080 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 آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عد م 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: 1401/12/08 

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1402/01/09 
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1402/01/19 
- زمان بازگشایى پاکت ها: 1402/01/20 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار(شرکت در مناقصه):
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 4/500/000/000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزى - 03145225200

مناقصه عمومی یک مرحله ای ( نوبت اول)

فراخوان مناقصه عمومی خرید تلویزیون شهری (داخلی) 

سعید ابریشمی راد-شهردار شاهین شهر 

چاپ دوم 

م.الف:۱۴۶۴۵۷۹
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حریم شــخصى افراد دارد بنابراین 
حداکثرى تلفن همراه خود را بیاموزیم...
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بب یرنر
۲

معاون قوه قضاییهمعاون قوه قضاییه
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ارزش ریالى سبد طرح 
کاالبرگ چقدر است؟

زمان قرعه کشى خودروهاى 
وارداتى عقب افتاد

خبرخوان
بریز و بپاش در 

جام جهانى!
  خبرورزشى |توضیحات میثاقى در مورد 
جزییات بریز و بپاش عجیب مالى فدراســیون 
فوتبال در جام جهانى را ببینید. بر اســاس این 
گزارش رئیس فدراســیون، دبیرکل  فدراسیون 
فوتبال، اعضاى هیئت رئیسه، خزانه دار نفرى 
20 هزار دالر پاداش گرفتند. همچنین اعضاى 
هیئت رئیســه، دبیر کل، خزانــه دار روزانه 20 
دالر پول توجیبى دریافت کردند. مدیر ادارى، 
مترجم 60 درصد مبالغ تعیین شــده پاداش را 
دریافت کردند و به مسئول رسانه اى، تدارکات 
و ماســاژور 30 درصد مبلغ تعیین شده پاداش 

پرداخت شده است.

قیمت بلیت سینما 
شناور شد

  سینما سینما | سازمان ســینمایى 
کشور با شــناور شــدن قیمت بلیت سینماها 
موافقت کرد. بدین ترتیب قیمت بلیت ســینما 
در سال جدید بر اســاس درجه کیفى، موقعیت 
جغرافیایى قرارگیرى سالن سینما و سانس هاى 
مختلف تعیین و در اختیار متقاضى قرار خواهد 
گرفت. در این مصوبه سقف مبلغ بلیت 60 هزار 
تومان براى ســینماهاى مدرن و درصد بسیار 
بیشترى از سالن ها و سانس ها با ارقام پایین تر 

یعنى تا 20 هزار تومان به فروش مى رسد.

تکمیل ظرفیت اصفهان
مدیرکل توسعه گردشگرى داخلى    برنا |
وزارت میراث فرهنگى با اشــاره به رشــد 60 
درصدى گردشگر در قشم گفت: تعداد مسافران 
قشــم در بهمن ماه امســال به اندازه کل سال 
گذشته بوده است. سید مصطفى فاطمى با اشاره 
به ضریب اشغال 90 درصدى شهرهاى جنوبى 
در هفته نخســت تعطیالت گفت: استان هاى 
فارس و اصفهان هم باالى 90 درصد تکمیل 
ظرفیت شدند اما در اســتان هاى یزد و کرمان 

شاهد تکمیل ظرفیت 80 درصدى هستیم.

مجازات: کاشت زردآلو 
  روزنامه همشهرى|مــردى که به 
اتهام قطع یک درخت زردآلو در دادگاه محاکمه 
شــده بود، با رأى قاضى به جــاى یک درخت 
به کاشت 8 درخت محکوم شــد. رسیدگى به 
این پرونده به  دنبال تخریب حریم رودخانه در 
منطقه لواســان و قطع یک درخت زردآلو آغاز 
شد. بررسى هاى اولیه نشان مى داد مردى هنگام 
ساخت خانه در لواسان حریم رودخانه را تخریب 
و یک درخت زردآلو را قطع کرده است. او پس از 
انتقال به دادسراى لواسانات به جرم خود مبنى 
بر تجاوز به حریم رودخانه و قطع درخت زردآلو 
به دلیل ساخت ملک اعتراف و اظهار پشیمانى 
کرد. با وجود این، پرونده او به دادگاه فرستاده شد 
و قاضى  با توجه به نداشتن سابقه و ابراز ندامت، 
متهم را به جاى تحمل 8  ماه حبس به کاشت  8 
نهال زردآلو و نصب 8  تابلوى هشــدار در حریم 

رودخانه محکوم کرد.

داروى مجرم تراش!
  همشهرى آنالین |معــاون فنــى و 
نظــارت ســازمان نظام پزشــکى ایــران در 
خصوص توزیع داروهاى ســقط جنین توضیح 
داد. در متن نامه على ســاالریان آمده اســت: 
توزیع داروهاى رایج در سقط جنین فقط براى 
عرضه مراکز درمانى بیمارستانى داراى مجوز 
از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى 
در داروخانه هــاى آنها مجاز اســت و هرگونه 
خرید، فروش و پخش این گونه داروها خارج از 
سامانه ردیابى و رهگیرى فرآورده هاى دارویى 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى و 
نگهدارى و حمل این داروها بدون نسخه پزشک

 جرم است.

از این هفته با شــارژ اعتبارى حســاب همــه خانوارهاى 
یارانه بگیر، اجراى ملى طرح کاالبــرگ الکترونیک براى 
فروش 10 قلم کاالى اساسى به قیمت شهریور 1400آغاز 
شــد و حســاب همه سرپرســتان خانوارهاى یارانه بگیر، 
معادل یارانه نقدى ماهانه در سامانه «شما» براى خرید از 
فروشگاه هاى طرف قرارداد این طرح شارژ شده است. البته 
استفاده از طرح کاالبرگ الکترونیک اختیارى بوده و فرایند 
واریز نقدى در بیستم هرماه براى کسانى که بخشى از اعتبار 
خود را استفاده نکنند یا اصًال خواستار اجراى طرح کاالبرگ 
نباشند، ادامه خواهد داشــت. همچنین افرادى که از طرح 
کاالبرگ استفاده کنند، هر میزان از اعتبارشان که بال استفاده 

بماند را در بیستم هر  ماه به صورت نقدى دریافت خواهند کرد.
کلیه خانوارهاى یارانه بگیر مى توانند یک ماه زودتر از دریافت 
یارانه نقدى، از این اعتبار جهت خرید 10 قلم کاالى اساسى 
استفاده کنند. دراین صورت به میزان اعتبار استفاده شده از 
یارانه ماه بعد خانوار کسر و مابقى به صورت نقدى، در موعد 
مقرر واریز یارانه به حساب سرپرســت خانوار واریز خواهد 
شد.خانوارهایى که یارانه دریافت مى کنند جهت مشاهده 
میزان اعتبار، لیست کاالها و فروشگاه هاى مشمول طرح 
ملّى کاالبرگ الکترونیک، با تلفن همراه سرپرست خانوار، 
کد دســتورى #28* 788* را شــماره گیرى و یا به درگاه 

اینترنتى shoma.sfara.ir مراجعه کنند.

در حالى که وزارت صنعت در روزهاى گذشته اعالم کرده 
بود که زمان قرعه کشى خودروهاى وارداتى در روزهاى 
سه شنبه و چهارشنبه هفته جارى است، مدیر طرح واردات 
خودروى وزارت صمت اعالم کرد: انجام قرعه کشى به 
زمانى دیگر موکول شــد.مهدى ضیغمــى، دلیل عقب 
افتادن زمان قرعه کشى را زمانبر شدن استعالمات عنوان 
کرده و گفته به علت اخذ استعالمات الزم و جمع بندى 
آن زمان قرعه کشــى طى روزهاى آینده خواهد بود.او 
متذکر شده فعًال زمان قرعه کشى را به طور دقیق اعالم 
نمى کنیم تا اســتعالمات به صورت دقیق انجام شود و 
نتیجه اســتعالمات مشخص شــود.بنا به این گزارش، 

آن طور که وزارت صمت اعالم کرده، 120 هزار نفر در 
طرح پیش فروش خودروهاى وارداتى ثبت نام کرده اند؛ 
این در حالى اســت که مشــخص نبودن قیمت نهایى، 
نوع خودرو و نیز زمان دقیــق تحویل خودرو، تاکنون از 
جدى ترین انتقادات کارشناسان بوده است.با این حال، 
به دلیل اینکه  یکى از شرایط اصلى ثبت نام براى خرید 
خودروهاى خارجى، بلوکه کردن 500 میلیون تومان در 
حساب بانکى است و با توجه به این که 120 هزار نفر براى 
خرید ثبت نام کرده اند، یک حســاب و کتاب ساده نشان 
مى دهد که 60 هزار میلیارد تومان در حســاب بانک ها 

بلوکه شده و پول از دست مردم خارج شده است.

خورشید کیایى
هر چه به تابســتان نزدیک مى شــویم آمارها تکان 
دهنده تر مى شود؛ آمارهایى که همگى از بیابانى شدن 

ایران سخن مى گویند.
با وجود اینکه به گفته رئیس ســازمان منابع طبیعى 
و آبخیزدارى کشــور اعتبارات مقابله بــا بیابان زایى 
سه برابر شده است اما ســرعت بیابان زایى آنقدر باال 
است که این بودجه مانعى براى کاهش این پدیده در 

ایران نیست.
طبق آمارها ساالنه یک میلیون هکتار بیابان در کشور 
تولید مى شود و این به این معنا است که برنامه هاى 
منابع طبیعى چندان موفق نبوده و با این اوصاف محیط 

زیست کشورمان رو به بحرانى شدن مى رود.
رئیس سازمان منابع طبیعى و آبخیزدارى کشور همین 
چند روز پیش با اشاره به اینکه برنامه هاى راهبردى 5 
ساله در سازمان تدوین شده و حتى برخى برنامه ها با 
افق 2050 میالدى مسیر آینده را روشن مى کند، گفته: 
از 165 میلیون هکتار مساحت کشــور 125 میلیون 
هکتار در معرض فرسایش آبى بوده و 33 میلیون هکتار 

در معرض فرسایش بادى هستند.
عباس على نوبخت همچنین بــه 39 میلیون هکتار 
از 125 میلیون هکتار در معرض فرسایش آبى اشاره 
کرده و تصریح کرده فعالیت آبخیزدارى در حدود 20 
میلیون هکتار از مساحت کشور انجام شده است و در 
90 میلیون هکتار از عرصه ها آبخیزدارى انجام نشده 
است اما تمامى این عددها به اعتبار نیاز دارد، اعتبارى 

که مانع پیشروى بیابان مى شود.
در همین راستا مجلس شوراى اسالمى 300 میلیون 
یورو براى آبخیزدارى به تصویب رسانده که خبر خوبى 
اســت اما با وجود طوفان بیابانزایى که در پیش است 
و تخصیص هاى کندى که وجود دارد معلوم نیســت 
این اعتبارات بتواند چالش آبخیزدارى را برطرف کند.

هم اکنون در کشــور 14 میلیون و 355 هزار هکتار 

جنگل داریم و جنگل هاى زاگرس 2 برابر بزرگ ترین 
سد کشور آب ذخیره مى کند و اکسیژن 60 میلیون نفر 
را تأ مین مى کند اما با این همه ویژگى این جنگل ها در 

حال نابود شدن هستند.
آمارها نشان مى دهد که جنگل هاى شمال از سال 69 
تا کنون بیش از 70 نوع بیمارى و آفت را تجربه کرده 
اند و ما براى حفظشــان کارى نکرده ایم تا جایى که 
جنگل ها کم کم کارایى خود را از دست داده اند در عین 
حال بیابانى شــدن یک میلیون هکتارى کشور نشان 

مى دهد که وقت ما زیاد نیست.
محمد زارع از جمله کارشناسانى است که معتقد است 
مدیریت پایدار ســرزمین ترکیبى است از فناورى ها، 

سیاست ها و فعالیت هایى که به طور همزمان، هدف 
یکپارچه سازى اصول اجتماعى - اقتصادى با مسائل 

زیست محیطى را دنبال مى کند. 
به گفته این کارشناس، امروزه مدیریت پایدار سرزمین 
یک رویکرد جامع براى دســتیابى بــه تولیدکنندگى 
دراز مدت اکوسیســتم ها، با یکپارچه ســازى نیازها و 
ارزش هاى بیوفیزیکى، اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى 
است. مدیریت پایدار سرزمین مى تواند به جلوگیرى، 
کاهش یا معکوس کردن بیابان زایى سرعت ببخشد 
و به کاهش و سازگار شــدن با تغییرات اقلیمى کمک 
کند. چنین شیوه هاى پایدار مدیریت سرزمین شامل 
روش هاى کم خاك ورزى و حفظ بقایاى گیاهى براى 

پوشاندن خاك، کاشت درختان در اراضى تخریب شده، 
رشد محصوالت زراعى متنوع، استفاده از روش هاى 
آبیارى کارآمد، بهبود چراى مرتع توسط دام و بسیارى 

روش هاى دیگر است.
به گفته کارشناســان، احیاى سرزمین، جامع ترین راه 
براى مقابله و تعدیل اثرات خشکســالى است چرا که 
افزایش قابلیت حاصلخیزى خاك اکوسیســتم ها را 
در برابر خشکســالى مقاوم مى کند از این رو پوشش 
گیاهى و حفــظ و ارتقاى آن نقــش مهمى در احیاى 
ســرزمین دارد و احیاى ســرزمین به جوامع کمک 
مى کند با خشکســالى سازگار شــوند و ادامه حیات

 دهند.

نگذاریم بیابان ها ایران را ببلعند
دوربین ها چک شده

یک مقام آگاه امنیتــى در خصوص    فارس |
حوادث اخیر برخى مدارس در پاســخ به این سئوال 
که آیا دوربین هاى مدارس بررســى شده اند گفت: 
همه مدارســى که مجهز به دوربین مدار بسته بودند
 دوربین هایشان چک شده است. عالوه بر آن  دوربین 
هاى شــهرى اطراف این مدارس هم بررسى  شده 
است. تا کنون هیچ مورد مشکوکى دیده نشده است. 
البته در مواردى مظنونین بازداشت شدند که پس از 

تحقیق مشخص شد ارتباطى با موضوع نداشتند.

ماده سمى نیست 
  مهر| دبیر علمى کمیته بررسى علل مسمومیت 
دانش آموزان، وجود ماده سمى در جریان مسمومیت 
دانش آموزان را منتفى دانست. مصطفى قانعى گفت: 
از روزى که این اتفاق در قــم رخ داد، حوادث کامًال 
علمى دنبال شــد. وى افزود: در بحث علمى ما سه 
دسته از موارد کشنده را به سرعت رد کردیم. از همان 
ابتدا مشخص شد با یک ماده محرك مواجه هستیم 
نه یک ماده شیمیایى.  ماده محرك در چند نوع بیان 
شد و ســمى نبوده است؛ بنابراین، اســتفاده از واژه 

مسمومیت، درست نیست. 

در اهمیت برجام
غم    روزنامه جمهورى اسالمى |علیر
اصرار مســئوالن به عدم ارتباط نوسانات قیمت ارز و 
سکه با مسائل هســته اى و برجام، انتشار خبر توافق 
هسته اى ایران و آژانس بین المللى انرژى اتمى موجب 
اُفت شدید قیمت دالر و ســکه در روز هاى اخیر شد. 
انتظار مى رود مســئوالن براى حل بحران اقتصادى، 

احیاى قطعى برجام را در دستور کار خود قرار دهند.

مدارس باز مى ماند
وزیر آموزش و پرورش گفت: موردى    تسنیم |
براى نگرانى براى باز بودن مدارس نیســت. یوسف 
نورى گفت: بیش از 95 درصد دانــش آموزان بنا به 
درخواست خودشــان به مراکز درمانى مراجعه کرده 
بودند که بر اثر جو روانى ایجاد شده بوده و تحت تأثیر 
قرار گرفته بودند و یا بیمارى زمینه اى داشتند. نورى 
اضافه کرد: حضور در فضا هاى رسانه هاى غیررسمى 
موجب شتاب این جو روانى و نگرانى بیشتر اولیا و دانش 
آموزان شده است لذا از همگان درخواست داریم به اخبار 
رسمى و رسانه هاى معتبر توجه کنند. این توطئه دشمن 
است که مى خواهد مدارس ما تعطیل و دانش آموزان 

از تحصیل باز بمانند. 

پرداخت یارانه بنزین 
کنسل شد

  ایسنا | نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى 
در جلســه علنى نوبت صبح روز سه شنبه و در جریان 
بررســى بخش درآمدى تبصــره 14 الیحه بودجه 
1402 کل کشور، پیشــنهاد یکى از نمایندگان مبنى 
بر پیش بینى ســاز وکارى براى اعطاى یارانه بنزین 
به خانوارهاى فاقد خودرو را بررسى و در نهایت با این 
پیشنهاد مخالفت کردند. حسین حسین زاده در توضیح 
پیشنهاد خود بیان کرد: این پیشنهاد کمک مى کند تا 
خانواده هاى فاقد خودرو نیــز از یارانه بنزین برخوردار 

شوند.

قالیباف 
میرسلیم را محکوم کرد

  مهر| در پى شکایت محمد باقر قالیباف دادگاه 
مصطفى میرسلیم را بابت ادعاى رشــوه 65 میلیارد 
تومانى به نماینــدگان مجلس بــراى رأى ندادن به 
تحقیق و تفحص از شــهردارى تهــران در مجلس 
دهم، مجرم شــناخت و او را محکوم کرد. على اصغر 
قهرمانى، وکیــل محمد باقر قالیبــاف ضمن اعالم 
این خبر گفت: این ادعاى دروغ آقاى میرســلیم مورد 
سوء  استفاده دشمنان و تخریب کنندگان داخلى قرار 

گرفته بود. 

گاهى بعضى از آثار معروف ترین نقاشــان دنیا راز هایى را در پشت سطح 
رنگى شان پنهان کرده اند. به تازگى معلوم شده که نقاشى «نان و تخم مرغ» 

پل سزان هم یکى از همین جنس آثار است.
پل سزان یکى از مشهورترین و مهم ترین نقاشان قرن بیستم است که تأثیر 
زیادى بر جریان هاى مدرن نقاشى مثل کوبیسم گذاشته است. اخیراً ِسِرنا 
اورى سرپرست موزه سینسیناتى در حال بررسى تابلوى «طبیعت بى جان با 
نان و تخم مرغ» اثر سزان بود که متوجه یک ترك روى سطح نقاشى شد و 

فکر کرد که ممکن است این اثر رازى را مخفى کرده باشد.
اورى درست فکر کرده بود. در واقع این تابلوى نقاشى یک نقاشى دیگر را 
در زیر خودش پنهان کرده بود. چیزى که باعث شد او چنین حدسى بزند این 
بود که از بین ترك هاى رنگ سطحى، مى شد رنگى غیرعادى دیگرى را 
دید. به همین خاطر او درخواست کرد که این تابلو با اشعه ایکس اسکن شود.

نتیجه اســکن خارق العاده بود. پشــت این نقاشــى طبیعت بى جان یک 
خودنگاره از سزان وجود داشــت. این احتماًال یکى از اولین خودنگاره هاى 
سزان بوده که در دهه بیست سالگى اش آن را کشیده است. معلوم نیست 
که دقیقًا به چه دلیلى سزان روى نقاشى قبلى اش این نقاشى تازه را کشیده، 
اما به هر حال این کار در آن زمان چندان غیر معمول نبوده است. به تازگى 
چندین موزه در سراسر دنیا به یافته هاى مشابهى در مورد آثارى از مودیلیانى، 

پیکاسو و ون گوگ دست پیدا کرده اند.
چندین تحلیل دیگر با استفاده از تکنولوژى هاى پیشرفته مثل نقشه بردارى 
فلورسنس نیز باید انجام شوند تا رنگ هاى دقیق نقاشى پنهان سزان کامًال 
مشخص شوند. نتایجى که به دست خواهد آمد مى تواند اطالعات تازه اى 
درباره  نخستین سال هاى کارى ســزان در اختیار مورخان و پژوهشگران 

تاریخ هنر بگذارد.

راز نهفته پشت «نان و تخم مرغ» 

دبیر انجمــن واردکنندگان برنــج درباره 
انتشار اخبارى مبنى بر واردات برنج آلوده 
به سم آرسنیک اظهار کرد: این اخبارى که 
هر از چند گاهى مطرح مى شود کار کسانى 
اســت که مى خواهند براى مردم دغدغه 
ایجاد کنند، اکنون بیشترین واردات برنج ما 
از هند و پاکستان بوده و اصول ما این است 
که سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد 
تمام آزمایش هاى شیمیایى و فیزیکى را انجام و بعد اجازه مى د هند برنج وارد کشور شود. حال احتماًال از یک 
و نیم میلیون تن برنجى که وارد کشور مى شود باتوجه به اینکه در هندوستان در جاهاى مختلف برنج کشت 
مى شود و همچنین با توجه به آب سطحى و نوع خاك این کشور؛ آرسنیک برنج با استاندرد ایران همخوانى 

نداشته و بعضًا باالى ppm 150 باشد.
مسیح کشاورز با بیان اینکه قطعًا برنج آلوده به سم آرســنیک برگشت داده مى شود، افزود: در نامه هایى که 
محرمانه و یا غیرمحرمانه بین وزارت بهداشــت و وزارت جهاد کشــاورزى رد و بدل شده موضوع برگشت 
خوردن چند محموله برنــج وارداتى از هند که آلوده بوده مطرح شــد که در فضاى مجــازى این موضوع 
مستمسک قرار گرفته که آرسنیک برنج هندى باال  اســت، در حالى که اکنون با آرسنیک بسیار پایین تر از 

استاندارد ایران هم برنج وارد کشور مى شود و مردم نباید دغدغه داشته باشند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: ســازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت و سازمان ملى استاندارد 360 
آیتم را آزمایش مى کنند، مشکلى از این بابت نیست و برنج در سالمت کامل وارد کشور و توزیع مى شود، البته 
سال هاى قبل هم برخى به این سناریو دامن زدند زیرا برایشان منافع دارد و در نظر داشتند جلوى برنج وارداتى 

را بگیرند و قیمت برنج داخلى را باال ببرند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: 60 درصد برنج وارداتى از هند و 40 درصد نیز از پاکستان است، واردات 

از تایلند هم با توجه به اینکه نمى توانیم انتقال پول انجام دهیم و هزینه باال مى رود بسیار ناچیز است.

براى درك نحوه بــه وجود آمــدن اولین مواد 
تشــکیل دهنده حیات باید به 4 میلیارد و 600 
میلیون سال پیش ســفر کرد، کارى که اکنون 
دانشمندان با شبیه سازى در پى انجام آن هستند.

آمینو اســیدها کنار هم پروتئین هایى را شــکل 
مى دهند که نقشــى حیاتى در بدن موجود زنده 
بازى مى کنند. دانشــمندان براى اینکه بفهمند 
چرا یک گروه خاص از 20 آمینو اسید «متعارف» 
بارها در ساختار پروتئین ها تکرار شده اند، در حالى 
که انتخاب هــاى متنوع ترى در دســترس  بوده 

است، پژوهشى تازه را شروع کرده اند.
گمان بر این است که در ترکیب این 20 آمینو اســید، 10 تاى اول در دوران آغازین شکل گیرى زمین حدود 4/5 
میلیارد سال پیش، از اتمسفر یا برخورد شهاب سنگ ها به دست آمده اند و 10 آمینو اسید دیگر بعدها به آن افزوده 

شده اند. اینکه فرایند انتخاب 10 آمینو اسید دوم چه بوده، مشخص نیست.
«استفان فرید» ، شیمیدان دانشگاه جان هاپکینز مى گوید: «در همه موجودات زنده از انسان تا باکترى و موجودات 

باستانى آمینو اسیدهاى مشابهى وجود دارند. ما دنبال درك ماجراى شکل گرفتن ترکیب  آن هستیم.»
گمان مى شود چیزى حدود سه میلیارد و 800 میلیون سال پیش نخســتین موجودات زنده ساده از کنار هم قرار 
گرفتن مولکول ها از جمله پروتئین ها به وجود آمدند. حاال اشتیاق بسیارى براى پژوهش درباره گستره اى از تاریخ 

زمین پیش از این دوران به وجود آمده است.
با این نتایج مى توان درباره وجود موجودات زنده در دیگر ســیارات دســت به گمانه زنى زد. به هر حال اسیدهاى 
آمینه اى که از طریق شهاب سنگ ها به زمین آمده اند، در بسیارى از مکان هاى دیگر در کیهان نیز یافت مى شوند.

به گفته استفان فرید: «انگار هستى عاشق اسیدهاى آمینه است. اگر حیات را در جاى دیگرى از کیهان پیدا کنیم، 
چندان متفاوت نخواهد بود.»

کلید اسرار دنیا داخل اسید آمینه است!برنج آلوده برگشت داده مى شود
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شبیه سازى اف 14 در اصفهان 
نخستین سامانه بومى  شبیه ساز هواپیماى «اف 14»، با 
حضور فرمانده نیروى هوایى ارتش جمهورى اسالمى، 
در پایگاه هشتم شکارى(شهید بابایى) اصفهان رونمایى 
شد. شبیه ساز پرواز یا ســیموالتور سامانه اى است که 
بوســیله آن پرواز واقعى براى خلبان مجسم مى شود 
تا بدون حضور در پرواز واقعى، شــرایط مشابه پرواز را 

تجربه کند. 

انتخاب مشاور طرح جامع 
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: با توجه به 
تأکیدات استاندار، اداره کل راه وشهرسازى و مدیریت 
شــهرى اصفهان، مقرر شــد ایــن اداره کل تا پایان 
سال جارى نسبت به انتخاب مشــاور براى طرح جامع 
شــهر اقدام کند تا این طرح به صورت برنامه محور در 
زمان کوتاه تهیه شود و مالك طرح هاى توسعه آینده 

نصف جهان باشد.

رهایى49 نفر از قصاص
در جریان ســفر رئیس دســتگاه قضا به اصفهان، 49 
خانواده اولیاى دم از حق قصاص خود گذشــتند. از این 
تعداد، 47 نفر محکوم به قصاص نفس و 2 نفر محکوم به 

قصاص عضو بودند.

احتمال سقوط بهمن 
اداره هواشناسى استان اصفهان براى مناطق برف گیر 
جنوب، غرب و شمال غرب هشدار نارنجى اعالم کرد. 
سرپرست تحقیقات اداره کل هواشناسى استان گفت: 
از روز چهارشــنبه (دیروز) در اکثر نقاط اســتان بارش 
برف و باران داشــته ایم و با توجه به بارش ها احتمال 
سقوط بهمن در ارتفاعات برفگیر جنوب، غرب و شمال 
غرب و همچنین آب گرفتگى معابر، باال آمدن ســطح 
رودخانه هاى محلى، سیالبى شدن و لغزندگى جاده و 
کاهش دید وجود دارد. لیال امینى با بیان این که سامانه 
ناپایدار تا اواخر روز جمعه بر روى اســتان فعال است، 
افزود: احتمال رعد و برق وزش باد شدید موقتى و بارش 
تگرگ، کواالك برف در گردنه ها به ویژه در نیمه غربى 

و جنوبى استان پیش بینى مى شود.

حقوق  زاینده رود 
استاندار اصفهان خواسته مردم استان را رعایت حقوق و 
قوانین درباره زاینده رود دانست و گفت: حل این مشکل 
تکلیفى است که باید دادســتان کشور در تراز باالترى 
دنبال کند تا به دور از نگاه منطقه اى و استانى، این مطالبه 
در تراز ملى و بر اساس قانون دنبال شود. رضا مرتضوى 
اظهار کرد: استان هاى که تمرکز رسانه اى درباره آنها 
اتفاق نمى افتد گاهى مورد اغفال قرار مى گیرد بنابراین 
برخى از اتفاقات بــا همان تدابیرى کــه براى برخى 
استان هاى دیگر رخ مى دهد، در اصفهان نیز قابل انجام 

است تا مسائل استان را حل کند.

انتشار اولین اثر درمورد 
آیت ا... ناصرى

مرکز مشــاهیر و رجال شناســى تخت فــوالد طى 
گفت وگوهاى متعدد با نزدیکان و شــاگردان آیت ا... 
ناصرى و دریافت مقاالت از صاحب نظران توانســته 
اولین اثر مکتوب درمورد شــخصیت آیت ا... ناصرى 
را فراهم کند و آن را با عنوان «اســم بزرگ من محمد 
است» در اختیار عموم قرار مى دهد. این اسم برگرفته 
از خاطره اى از آیت ا... ناصرى است که از دوران جوانى 

خود نقل کرده است.

اصالح خط جمع آورى 
فاضالب 

به گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه بهارســتان، به 
همت واحد بهره بردارى فاضــالب منطقه، عملیات 
اصالح خط جمع آورى فاضالب بــه قطر 300 میلى 
متر و از جنس پلى اتیلن واقع در خیابان ولیعصر شــهر 

بهارستان انجام شد.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان از پیش بینى 4 مرحله اوج ســفرهاى نوروزى در 

استان اصفهان هم زمان با نوروز 1402 خورشیدى خبر داد.
علیرضا ایزدى گفت: با توجه بــه تقارن بهار طبیعت و بهار 
قرآن در نوروز پیش رو، ســتاد اجرایى خدمات سفر استان 
اصفهان از آمادگى الزم براى خدمات رسانى به گردشگران 
برخوردار اســت. وى ادامه داد: تاکنون شش نشست ستاد 
اجرائى خدمات ســفر اســتان اصفهان با حضور روساى 
کمیته هاى سیزده گانه ستاد سفر استان برگزارشده است، لذا 
پیش بینى ما بر این نکته استوار است که در سفرهاى نوروزى 
پیش رو، احتمــاًال در چهار مقطع زمانى با اوج ســفرهاى 

نوروزى به مقصد استان اصفهان مواجه خواهیم بود.
او افزود: تعطیالت نیمه شــعبان تا بیســتم اسفندماه، ایام 
تعطیالت مدارس از بیست و پنجم تا بیست و نهم اسفند ، ایام 
تعطیالت نوروز پیش از آغاز ماه مبارك رمضان و همچنین 
ایام ماه مبارك رمضان از تاریــخ 4 لغایت 13 فروردین ماه، 
ایامى است که پیش بینى شده اســت گردشگران نوروزى 
اســتان اصفهان را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کنند. 
وى تصریح کرد: با توجه به احتمال افزایش زمان سفرهاى 
نوروزى، پیش بینى هــاى الزم براى خدمات رســانى به 
گردشگران نوروزى توسط دبیرخانه ستاد اجرایى خدمات 

سفر استان اصفهان انجام مى پذیرد.

نماینده ولى فقیه و امام جمعه اصفهان، ساختمان کنونى 
دادگسترى اصفهان را شایسته مردم اصفهان ندانست و 
گفت: به استان هاى مختلف ایران سفر کرده ام اما از میان 
ساختمان هاى قوه قضاییه شامل دادگسترى، دادستانى و 
قسمت هاى دیگر مانند پزشکى قانونى در استان هاى دیگر 

جایى بدتر از اصفهان ندیدم.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در جلسه شوراى ادارى 
استان که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، با تاکید بر 
اینکه وجود این ساختمان ها شایسته مردم اصفهان نیست، 
گفت: مى دانیم دلسوز هستید اما در عین حال الزم است 
قدمى برداشته شود که مردم نیز در رفاه باشند در کنار تالش 

براى حل مسائل آب و غیره باید براى حل این مسأله نیز 
حرکتى انجام شود و ساختمان دادگسترى در مکانى قرار 
گیرد که جاى رفت و آمد مردم مناسب و در خور قوه قضائیه 

جمهورى اسالمى باشد.
وى خاطرنشان کرد: در کشورهاى دیگر قاضى ها بسیار 
مورد احترام هستند اما در کشــور ما گاهى بیان ایرادات 
دستگاه قضا، عظمت این قشر که فیصله دهنده به دعاوى 
مردم و فصل الختام هستند، تحت الشعاع قرار مى گیرد. در 
صورتى که چند نفر تخلفى کردند لزومى ندارد تنبیه آنها 
اعالم شــود زیرا اگر یک نفر متخلف معرفى شود مردم 

چنین باورى نسبت به همه پیدا مى کنند.

ساختمان دادگسترى اصفهان 
شایسته مردم نیست

4 موج سفرهاى نوروزى به 
اصفهان مى رسد

خیابان آیت ا... طیب را که پشــت ســر بگــذارى، در 
تقاطع خیابان مسجد ســید، محله اى وسیع واقع شده 
است که بار ســنت و مدرنیته را یکجا به دوش گرفته؛ 
ایــن را وقتى حس مى کنــى که از هیاهــوى خیابان 
فروغى و شــلوغى خیابان هاى اطراف مى رســى به 
بیدآباد،  خیابان نه چندان عریضى که صداى شــیطنت 
گنجشــک ها روى درخت ها بر هر صــداى دیگرى

 غالب است.
پیرمرد بازنشســته آموزش و پرورش، روى جدول کنار 
مادى فدن، نشسته و با دســت لرزانش به امتداد مادى 
اشاره مى کند که مى رسد به خیابان هاى اطراف محله 
که عمرشان به تاریخ گذشــته گره مى خورد. از جلوى 
مسجد على قلى آقا مادى فدن یا فدا عبور مى کند و سر 
در مسجد به سمت مغرب اســت. مسجد، صحن نسبتًا 
کوچک و زیبایى دارد و شبســتان آن با کاشى هایى از 
نوع گره کارى تزیین شده اســت. کتیبه سردر به خط 
ثلث قهوه اى رنگ به خط على نقى امامى و تاریخ 1122 

هجرى قمرى را نشانت مى دهد.

گنجى پنهان به نام على قلى آقا
پیرمرد از تاریخچه حمام على قلى آقا مى گوید: «پیشینه 
على قلى آقا از درباریان دو پادشاه صفوى شاه سلیمان 
و شاه سلطان حســین صفوى مى رســد به اینجا که
 ســال ها پیش بنیان ایــن حمام را گذاشــتند و بعد بر
 خرابه هاى حمام خانه ها ساخته شــد. تا اینکه روزى 
فردى در خواب دید که مى گویند در زیر درختى در محله 
بید آباد گنجى است که توسط هندوهایى که از اصفهان 
مى گذشتند پنهان شده اســت او با کندن این محل به 
حمامى مى رســد که حاال در این محله خودنمایى مى 
کند. بعدها با این گنج مســجد على قلــى آقا و بازارچه

 هم بنا شد.»
این داســتان را اهالى این محله پشت به پشت و سینه 
به ســینه حفظ کرده انــد و بر قصه اش شــاخ و برگ 
داده اند. کافى اســت پایت را دخل این حمام بگذارى 
تا شــاخصه هاى معمارى و بناى شــگفت انگیزى را 
مشاهده کنى. حمامى که با تزئینات بسیار مانند موزه اى 
شگفت انگیز در دل محله مى درخشد. وقتى توى کوچه 
پس کوچه هاى قدیمى قدم مى زنى حتمًا نگاهت به این 
حمام خواهــد افتاد که تا چندى پیش بــه  دلیل کمبود 
امکانات و تأسیسات آب لوله کشى و وسایل گرمایشى 
براى ساخت حمام در منزل هاى شخصى، مورد مصرف 
مردم محله بود و تمامى مردم محله هاى اطراف را هم 
کفایت مى کرد و تا همین 40 یا 50 سال پیش از رونق 

خاصى هم برخوردار بود.
کمالى عمــرش را در این محلــه گذرانده اســت؛ از 
گذشته هاى دور که کاسبى در اینجا به لحاف دوزى و 
نجارى ختم مى شده تا اکنون که مغازه ها مدرن تر شده 

اند. در گذشــته در هر کوچه و محله اى یک یا دو مغازه 
لحاف دوزى قرار داشته اســت که با توجه به نیاز اهالى 
محله از رونق خوبى هم برخوردار بوده اند اما این روزها از 
لحاف دوزى هاى دوره گرد دیگر خبرى نیست و از میان 
نجارى هاى قدیمى نیز که در و کلون مى ســاخته اند 
فقط تعداد انگشت شمارى مشغول فعالیت هستند. البته 
ناگفته نماند بیشتر کسبه در کنار لحاف دوزى به فروش 
پتو و لحاف هاى آماده و الیاف هاى مصنوعى هم مشغول 
هستند و یا مغازه ها به مبل فروشى و کمد فروشى تبدیل 

شده اند تا با این ترفند رونق کار و بار خود را حفظ کنند.

بیدآبادى هاى لر تبار اصفهانى
کمالى  از همان روزهایى کــه قدش از چهار پنج وجب 
تجاوز نمى کرده تــا حاال که نوه هایش هم به ســر و 
ســامانى رســیده اند وجب به وجب این محله را از سر 
گذرانده و حاال توى پیــاده روهاى تنگ خیابان منتهى 
به مسجد سید بر درختى کهنسال همراه با رفقاى قدیم 
مى نشیند و تعجبى هم ندارد که مثل کف دست سوراخ 
ســنبه هاى محله را بشناسد. سوراخ ســنبه هایى که

 مى رســد به بازارچه بید آباد با قدمتى باال، بکر و دست 
نخورده از دوران قدیم که زمان گرچه دســتى به سر و 
رویش کشــیده، اما همچنان میزبان مردمانى از خود 

محله و محله هاى دیگر است. 
هم اکنون اکثر مردم محلــه بید آباد را لرهاى اصفهانى 
شــده شــکل مى دهند. این مردم با اینکه از مهاجرت 
آنان زمان زیادى گذشــته اما هنــوز لهجه لرى خود را 
حفظ کرده اند کــه البته اندکى نیز بــا لهجه اصفهانى 
مخلوط شــده اســت. البته اینان هنوز خــود را لر تبار 
مى دانند. مردمانــى که بیشترشــان تحصیلکرده و یا 
داراى تحصیالت باال هستند و از تمکن مالى خوبى هم 
برخوردارند اما بافت سنتى و خانوادگى خود را حفظ کرده 

و معموًال با خویشاوند وصلت مى کنند.

محله اى با پهلوانان نامدار
بعضى مغازه هــاى این محله هنوز رنــگ و رویى تازه 
ندارند. از جمله لبنیات فروشى هایى که ماست فله اى 
و شیر و پنیر مى فروشند. پیرمردى که کنار مسجد على 
قلى آقا نشسته مى گوید: «این مسجد و حمام و مدرسه 
باهم هســتند، مثل ســه قلوهایى که به بازارچه وصل 

مى شوند.»
 بازارچه على قلى آقا هم از سنت هیچ چیز کم ندارد. از 
مسگران و لبافان گرفته تا رنگرزان و فروشندگان ادویه و 
پوشاك؛ اینجا همه چیز هست. از دیگر عناصر مهم مرکز 
محله على قلى آقا که در دوره هاى اخیر به این مجموعه 
اضافه شده است یک زورخانه است. در مورد این زورخانه 
اطالعات مکتوب در دسترس نیست ولى بنابر اظهارات 
اهالى محل، محله بید آباد یکى از محالت پهلوان پرور 
شــهر اصفهان بوده و پهلوانان این شهر غالبًا بیدآبادى 

بوده اند و از این جا براى مسابقه با پهلوانان سایر شهرها 
به پایتخت مى رفته اند و حتى چند تن ازآنها براى مدتى 

پهلوان پایتخت هم بوده اند.

همه همدیگر را مى شناسند
شاخ و برگ هاى بیرون آمده از حیاط خانه ها و درخت 
هاى قطور محله خبر مى دهد که روزى اینجا کوچه باغ 
پردرختى از بیدها داشته و به نوعى بیدستانى بوده که به 
همین خاطر به بیدآباد شهرت یافته است. مرد فروشنده 
اى مى گوید: «االن دیگر از بیدهاى بسیار در این محله 
خبرى نیست، سال هاســت دیگر اینجا تبدیل شده به 

محله اى شلوغ و پر رفت و آمد.»
هرچه بیشتر به ســمت جنوب خیابان مى روى، هجوم 
ماشین ها بیشتر و از بکرى ابتداى خیابان کم می شود. 
خیابان تنگ است و کوچه ها تنگ تر، اما همه چیز انگار 
نظم خاصى دارد؛ نظمى کــه خاص محله هاى قدیمى 

است.
بماند که قدمت اینجا حرف اول را مى زند. مسجد سید 
با 200 سال قدمت، بازارچه بیدآباد با  300 سال قدمت، 
بازارچه شاطر باشى با400 سال قدمت،حمام على قلى 
آقا(موزه مردم شناسى) با 300 سال قدمت بازارچه با 300 
سال قدمت و با مردمانى که بیشترشان سالخورده هاى 
قدیمى هستند که هنوز هم در مغازه هایشان رنگ و بوى 

گذشته را مثال مى زنند. 
پیرزنى اما آن قدر خمیده نیست که نتواند نوك درختان 
را ببیند. شانه هایش اگرچه نحیف اند ولى در نگاهش، 
حتى از پشت عینک ته استکانى، هنوز هم برق عالقه 
و کنجکاوى دیده مى شــود نســبت به کســانى که 
بومى محله نیســتند چون اینجا تقریبًا همه همدیگر را 

مى شناسند.
فرنى فروش این محله هم یکى از قدیمى هاى بیدآباد 
است که حاال ســمنو را هم مى توانى جلوى پیشخوان 
مغازه اش ببینى و کافى اســت یک بــار امتحان کنى 
و دیگر دســت برندارى از فرنى هایى کــه طعم و مزه 
قدیم را مى دهد و حاال کمتر مــى توانى در مغازه هاى

 امروزى بیابى.

محله ما پرنعمت است
آقاى کمالى اما از توصیف محله اش خســته نمى شود. 
مى گوید: «آن موقع ها اگر محلــه 2 هزار نفر جمعیت 
داشت، حاال شده 20 هزار نفر یا حتى بیشتر، همه چیز با 
سابقش فرق کرده است. خیابان ما پر از نعمت است. چند 
تا نانوایى و صدتا بقالى که اولش مانده بودم از کدامشان 
خرید کنم که به آن دیگرى برنخورد. سبزى فروشى و 

میوه فروشى آن قدر زیاد است که به همه مى رسد.»
اینجا، هم مــى توانى رنگ مدرنیته را کــه موریانه وار 
مى خــزد و در دل محله پیش رفته اســت ببینى و هم 
ساختمان هاى بلند وکوتاهى که کیپ تو کیپ هم اند. 

چندساعت قدم زدن در محله قدیمى بیدآباد

 بیدستانى با گنج هاى پنهان

چراى گوسفندان در چمنزارهاى اصفهان!
نصــف جهان    چــراى گله گوســفندان در یکى از 
فرعى هاى بعد از پل تمدن موجب گالیه ساکنان 

این منطقه شده است.
چراى گله هاى گوسفندان در محیط هاى شهرى 
چند سالى هست که باب شــده و مردم هر از چند 
گاهى با گله هاى گوسفندانى روبه رو مى شوند که 
گاهى در چمن زارها رها شده اند و این موضوع باعث 
مى شود که این چمنزارها تبدیل به زمین هاى بایر 

و بى حاصل شود.

با توجه به اینکــه این معضل مســئله جدیدى در 
اصفهان نیســت، مدیران در هر شهر بنا به شرایط 
باید تدابیــرى به منظور جلوگیــرى از ورود گله ها 
در نظر بگیرند تا دیگر شــاهد چنین صحنه هایى 
در محیط هاى شهرى نباشــیم. به این علت که نه 
تنها چهره شــهر را مخدوش مى کند بلکه از نظر 
شهروندان وجود گله هاى گوسفند در حاشیه خیابان 
ها ممکن اســت منجر به اتفاقات جبران ناپذیرى

 شود.

مریم محسنى
طبق قوانین فروش ســیگار بــه افراد زیر 18 ســال 
تخلف محسوب مى شــود اما اکنون سوپرمارکت ها و 
فروشــگاه ها قانون را دور مى زننــد و با مخفى کردن 
ســیگارهاى قاچاق طعــم دار که عمدتأ بــاب طبع 
جوانان اســت و فروش آن به صــورت مخفیانه اقدام

 به تخلف مى کنند.
در سال هاى اخیر سیگارهایى به بازار آمده که با طعم و 
رنگ و شکل و روى متفاوت رنگى و با طعم هاى مختلف 
از جمله قهوه، نعناع و... باب طبع جوانان شده است. این 
ســیگارهاى قاچاق نه تنها به سالمت جوانان ما لطمه 

وارد مى کند، بلکه، به اقتصاد نیز ضربه مى زند.

سیگارهاى قاچاق زیرپیشخوان سوپرمارکت ها

ثبت نام وارداتى ها 
نصف جهان   روزنامه «زاینده رود» در شــماره 16 
اسفند ماه خود در گزارشى با عنوان «معامله مبهم» 
نوشته: «درحالى که ثبت نام براى فروش خودروهاى 
وارداتى شروع شد، کارشناسان اقتصادى نظرهاى 
جدیدى نسبت به این موضوع، به خصوص مسدود 
کردن پیش پرداخــت 500 میلیونــى در بانک ها 

دارند.»
در بخش دیگــرى از این گزارش آمــده: «واردات 
خودرو یکى از وعده هاى دولت ســیزدهم بوده که 
در شرف محقق شدن است. پس از اجراى ممنوعیت 
واردات خودرو طى سال هاى گذشته، در سال جارى 
و با موافقت نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى، 

واردات خودرو به تعداد محــدود و با هدف تنظیم 
بازار، آزاد شد. البته درحالى که به روزهاى پایانى سال 
نزدیک مى شــویم، همچنان خبرى از خودروهاى 
وارداتى در خیابان ها نیست بلکه اخبار را مى توان از 
زبان سخنگوى وزارت صمت دنبال کرد. براساس 
اعالم سخنگوى وزارت صمت با پایان یافتن زمان 
ثبت نام خودروهاى وارداتى از امروز راستى آزمایى 
داده هاى متقاضیان، آغاز شــده؛ وى با اشــاره به 
ثبت نام حــدود 120 هزار متقاضــى اضافه کرده: 
در این مرحله کسانى که شــرایط خرید خودروى 
وارداتى را براساس اطالعیه هاى قبلى ندارند، حذف 

مى شوند.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

زیرگذر شهید سلیمانى در کاشان
 به بهره بردارى رسید

نصف جهان    شهردار کاشــان گفت: پروژه زیرگذر 
شهید حاج قاسم ســلیمانى دیروزهمزمان با میالد 

امام زمان (عج) به بهره بردارى رسید.
حسن بخشــنده  امنیه بیان کرد: پس از چهار سال 
انتظار، ابرپروژه زیرگذر حاج قاســم ســلیمانى به 

بهره بردارى رسید.
وى افزود: زیرگذر شهید سلیمانى یکى از مهمترین 
پروژه هاى ترافیکى است که با اعتبارى بالغ بر 450 
میلیارد ریال توسط قرارگاه خاتم االنبیاء(ص)، مجرى 

این پروژه طى مدت چهار سال احداث شد.

توزیع عادالنه امکانات 
در دستور کار مدیران شهرى مبارکه

نصــف جهــان   رئیس شــوراى اســالمى شــهر 
مبارکه گفــت: توزیع عادالنه امکانــات و خدمات 
شهرى در دســتور کار مدیریت شــهرى مبارکه 

قرار دارد.
عبدا... وکیلى با بیان اینکه با توجه به انتظارات بحق 
شهروندان از شورا و شهردارى، باید اقدامات را همسو 
با مطالبات مردم شتاب بخشــیم، افزود: مدیریت 

شهرى مبارکه توسعه متعادل و متوازن این شهر را 
در دستور کار خود قرار داده است تا شهروندان بتوانند 
از امکانات شهرى به صورت عادالنه برخوردار شوند.
رئیس شوراى اسالمى شــهر مبارکه تصریح کرد: 
برنامه ریزى الزم براى اجراى پروژه هاى بلندمدت، 
میان مدت و کوتاه مدت توســط مدیریت شــهرى 

مبارکه انجام شده است.

آسفالت 125 کوچه خاکى شهر درچه
نصف جهــان   شــهردار درچه گفت: طى یک سال 
گذشته از 175 کوچه خاکى شــهر، آسفالت ریزى 

125 کوچه به مساحت 52 هزار مترمربع انجام شد.
محســن تجویدى با بیان اینکه بودجه سال 1402 
شــهردارى درچه بر مبناى رقم هزار و 10 میلیارد 
ریال تصویب شــد، اظهار کرد: بودجه پیشنهادى 
سال 1402 شهردارى درچه بر اساس منابع مختلف 
درآمدى شهردارى، برآورد هزینه ها و تحقق بودجه 
سال 1401 تنظیم شده و نسبت به بودجه سال قبل 

33 درصد افزایش داشته است.
وى افزود: بیش از 60 درصد بودجه امسال شهردارى 

درچه به پروژه هاى عمرانى اختصاص خواهد داشت.
شهردار درچه خاطرنشــان کرد: در تصویب بودجه 
1402 ضمن توجه ویژه به محــالت، پروژه هاى 
عمرانى و زیربنایى، آزادسازى معابر شهرى و حوزه 
فرهنگى شهر، تمام تالش شهردارى این است که با 
بهبود شرایط، محیط زندگى بهترى براى آسایش و 

آرامش شهروندان فراهم شود.
تجویــدى با بیان اینکــه یکــى از مطالبات بحق 
شهروندان درچه آسفالت معابر است، تصریح کرد: 
معابر شهر درچه وضعیت نامطلوبى دارد و این مسئله 

از معضالت جدى شهر است.
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دســتگاهاى الکترونیکى متصل به اینترنت ممکن اســت در معرض 
هجوم ویروس ها و حمله هکرها باشند.

سازمان تســت کاال و محصوالت آلمان به گسترش سریع برنامه هاى 
مخرب به دلیل توانایى برتر آن در پنهان ســازى و اســتتار اشاره کرد، 
زیرا هکرها از طریق این برنامه ها سعى مى کنند حمالت الکترونیکى 
به داده ها و سرقت اطالعات حســاس مانند رمزهاى عبور یا داده هاى 

کارت اعتبارى را انجام دهند. 
 بنابراین، این سازمان به مقامات آلمان توصیه کرد که از نرم افزارهاى 
ضد ویروس ویروس ها در رایانه هاى ویندوز و رایانه هاى مک استفاده 

کنند.
چه از برنامه هاى رایگان و چه نسخه هاى پولى برنامه هاى آنتى ویروس 
اســتفاده شــود، این امر از نظر جنبه هاى امنیتى نقش مهمى ندارد، 
زیرا مقامات آلمانى تأیید کردند که برنامه هاى رایگان و نســخه هاى 
پولى محافظت اولیــه در برابر برنامه هاى مخرب و فیشــینگ داده ها 
را فراهــم مى کنند. پس از آزمایــش، 14 برنامه آنتــى ویروس براى 
رایانه هــاى ویندوز و 9 برنامه بــراى رایانه هاى مک بــه این نتیجه 

رسید.
بــراى کامپیوترهــاى وینــدوزى، کارشناســان آلمانى اســتفاده از 
 Bitdefender Antivirus Free، Avast One Essential، AVG

Antivirus Free و Avira Free Security را توصیه مى کنند.

 AVG یا Avast One Essential براى کامپیوترهاى مک مى توان از
Antivirus استفاده کرد.

برنامه آنتى ویروس مایکروسافت دیفندر که در سیستم عامل ویندوز 
10 و 11 ادغام شده است با رتبه "قابل قبول" در زمینه تست نرم افزار 

براى رایانه هاى ویندوزى در جایگاه آخر قرار گرفت.
از ســوى دیگر، اپل به هیچ نرم افزار محافظت از ویروس در سیستم 
مک متکى نیســت، با این حال، کاربران مک از قرار گرفتن در معرض 
حمالت ویروس هراسى ندارند، اما مى توانند از ویژگى هاى محافظت 
از فیشینگ داده ها که توسط برنامه هاى آنتى ویروس تست شده، ارائه 

شده است، استفاده کنند.

تفاوت بین نرم افزار رایگان و پولى چیست؟
 اگر نرم افزار رایگان محافظت خوبى از ویروس ارائه مى دهد، تفاوت 
آن با نسخه هاى پولى چیست؟ براى پاسخ به این سوال، کارشناسان 
آلمانى توضیح دادند که تفــاوت در عملکردهاى اضافى موجود در آن 

است، مانند به روز رسانى خودکار برنامه ها و درایورها.
عالوه بر این، شرکت ها مســتقیمًا از نسخه هاى رایگان بهره مى برند، 
زیرا هرچه مشتریان بیشــترى داشته باشــند، اطالعات بیشترى در 
مورد نســخه هاى برنامه هاى مخرب به دســت مى آورند، با توجه به 
اینکه همه آنتى ویروس ها برنامه هاى شناســایى شــده را بالفاصله

به سرورهاى شرکت توســعه یافته منتقل مى کنند تا بتوانند به سرعت 
با آن مقابله کنند.

چگونه تصاویر گیف را در اینستاگرام آپلود کنیم؟ آیفون 14 برنده جایزه جهانى بهترین گوشى هوشمند
آپلود تصاویر گیف در اینســتاگرام ممنوع اســت. اما 
تکنیکى را به شــما آمــوزش مى دهیم کــه به لطف 
آن مى توانیــد یک GIF را اســتورى، پســت یا ریلز 

کنید.
اینســتاگرام، یکى از بزرگ ترین شبکه هاى اجتماعى 
جهان است و همواره ویژگى هاى آن الهام بخش دیگر 

شبکه هاى اجتماعى بوده اند. 
اســنپ چت اشــتراك گذارى عکس ها و تیک تاك 
هم فیــد بى انتهاى این شــبکه اجتماعــى را قرض 
گرفتند. اما علیرغم امکانات بى شــمارش، اینستاگرام 
همیشــه در فرمت تصاویر محافظه کارانه عمل کرده

 است. 
به طور مثال شــما نمى توانید یــک تصویر متحرك 
گیــف را در اینســتاگرام آپلــود کنید. امــا تکنیکى 

وجود دارد کــه این امــکان را در اختیار شــما 
مى گذارد.

در واقع گرچه اینســتاگرام اجازه نمى دهد 
فایل هایى بــا پســوند GIF در این پلتفرم 
آپلود شــوند، اما در عوض شــما مى توانید 
تصاویر گیف خود را به یک ویدیوى کوتاه 

تکرارشــونده تبدیل کرده و سپس در قالب 

پست، استورى یا ریلز منتشر کنید.

تبدیل فایل گیف به کلیپ کوتاه
ابزارهاى آنالین و آفالین زیادى وجود دارد که به شما 
اجازه مى دهد به صورت رایگان فایل هاى گیف خود را 
به یک کلیپ ویدیویى کوتاه بــا فرمت هاى مختلفى 

مثل MP۴ تبدیل کنید.
 اما یکى از کامل ترین ابزارهاى آنالینى که حتى نیازى 
به نصب روى گوشى یا کامپیوتر شما ندارد، وب سایت 

Ezgif.com است. 

 ezgif.com/gif-to-mp۴ شما مى توانید وارد آدرس
شــوید، فایل GIF خود را آپلود کرده و آن را به عنوان 

یک کلیپ ویدیویى کوتاه دریافت کنید.

آپلود گیف در اینستاگرام
اما ایــن وب ســایت، ابزارهــاى مختلــف دیگرى 
را هم در اختیار شــما مى گذارد تا با ایجــاد تغییراتى 
روى ویدیوکلیــپ خــود، آن را بــه حالــت دلخواه

 دربیاورید.
 Video به طور مثال شما مى توانید با کلیک روى گزینه 
Speed در باالى صفحه سرعت ویدیو را تنظیم کنید، 

با کلیک روى Reverse پخش آن را معکوس کنید، 
روى Resize کلیک کنید و ابعاد ویدیو را تغییر داده و 
یا با استفاده از گزینه Merge چند ویدیو را به یکدیگر 

بچسبانید.
سرعت آپلود و دانلود از این سایت باالست. 
بنابراین مى توانید در کســرى از دقیقه فایل 
گیف خــود را به عنوان یک ویدیــوى کوتاه 
دریافت کرده و آن را در اینســتاگرام 
خود آپلود کنید. البته ابزارهاى آنالین 
 Veed یا Cloudconvert دیگرى مثل
هم وجــود دارند که عملکرد ســریع و 

خوبى را ارائه مى کنند.

جدیدترین محصول اپل، آیفــون 14 پرو برنده جایزه 
بهترین گوشــى هوشــمند در جوایز جهانى موبایل 

2023 شد.
کنگره جهانى موبایل 2023 بارسلون به پایان رسید 
و شرکت هاى مختلف از جمله اپل، TCL و موتوروال 
برنده جوایز GLOMO یا جوایز جهانى موبایل شدند. 
هر سال پس از پایان کنگره جهانى موبایل، جوایزى 

در دســته بندى هاى مختلف به شرکت ها 
داده مى شود.

امســال جایزه بهترین گوشى هوشمند 
به آیفون 14 پرو رسید. در حالى گوشى 
اپل این جایزه را گرفت که گوشى هاى 
گوگل پیکســل 7 پرو، ناتینگ فون 1، 

سامسونگ گلکسى زد فلیپ 4 و زد 
فولد 4 جزو دســتگاه هاى مدنظر 

MWC بودند.

بنا بر اعالم GLOMO، جایزه 
بهترین گوشــى هوشــمند 
عملکــرد  از  ترکیبــى 

فوق العــاده، نــوآورى و 
رهبــرى اســت که از 

طریق ارزیابى گوشى هاى هوشــمند موجود در بازار 
در بازه زمانى ژانویه 2022 تا دســامبر 2022 توسط 
تحلیلگران مستقل، روزنامه نگاران و اینفلوئنسر هاى 

برجسته جهان مشخص مى شود.
 Disruptive» در کنار آیفون 14 پرو، اپــل در بخش
Device Innovation» هــم به خاطر قابلیت کمک 

اضطرارى از طریق ماهواره براى سرى آیفون 14 هم 
برنده جایزه شد. این ویژگى به کاربران 
اجازه مى دهد در مناطقــى که ارتباط 
سلوالر و واى فاى وجود ندارد، از طریق 

ماهواره پیام کمک ارسال کنند.

گجــت ارتبــاط 
ماهواره اى موتوروال 

هم جایزه گرفت
ارتباط ماهــواره اى 
به موضوعى داغ در 
دنیاى گوشــى هاى 
هوشــمند تبدیــل 
شــده اســت و 
ى  کت ها شر

مختلف مى خواهنــد این ویژگى را بــه محصوالت 
خود بیاورند.

 مدیاتک از طریق تراشــه مخصوص خــود ارتباط 
ماهواره اى را به گوشــى هاى هوشــمند و ابزار هاى 
مختلــف مــى آورد و کوالکام هــم گفته کــه تمام 
گوشى هاى مجهز به تراشه هاى اسنپدراگون در آینده 

از این ویژگى بهره مى برند.
در بخش ارتباطــات ماهــواره اى، GLOMO جایزه 
 Defy بهترین دستگاه در نمایشگاه» را به موتوروال»
Satellite Link داد. محصولى که توســط Bullit و با 

تراشه مدیاتک ساخته شده است. 
این گجت کوچک از طریق بلوتوث به گوشــى هاى 
اندرویدى و آیفون متصل مى شــود و امکان ارســال 
و دریافت پیام از طریــق ماهواره ها را فراهم مى کند، 
البته براى اســتفاده از آن آســمان باید صاف باشــد 
و همچنیــن حــق اشــتراك آن را پرداخــت کرده

 باشید.
در حالى ابــزار موتوروال این جایــزه را دریافت کرده 
که داوران دســتگاه هاى آنر مجیک Vs، سامسونگ 
گلکسى S۲۳ اولترا و اوپو فایند N۲ فلیپ را هم مدنظر 

قرار داده بودند.

امنیت گوشى ارتباط نزدیکى با حفظ حریم شخصى افراد دارد 
بنابراین مهم است که راه هاى افزایش امنیت حداکثرى تلفن 

همراه خود را بیاموزیم.
 همه مى خواهند داده هاى تلفنشان خصوصى بماند، اما دلیلى 
وجود دارد که اندروید و iOS اقدامات امنیتى مختلفى را براى 

جلوگیرى از دسترسى افراد دیگر به آن ارائه مى کنند.
اگر مشکوك هستید که کسى شما را جاسوسى مى کند، مراحل 
ســاده اى وجود دارد که مى توانید براى حفظ امنیت اطالعات 
خود دنبال کنید و نیز چند عالمت هشداردهنده که باید مراقب 

آن ها باشید تا مطمئن شوید که در آینده این اتفاق نمى افتد.

صفحه قفل خود را ایمن نگه دارید
صفحه قفل گوشى شما اولین مانع در برابر دسترسى غیرمجاز 
است. چه از یک کد پین یا یک ویژگى بیومتریک (مانند فشار 
دادن اثر انگشت یا نشــان دادن چهره) استفاده کنید، مطمئن 

شوید که گوشى خود را با چیزى محافظت مى کنید.
با رفتن به تنظیمــات، انتخاب امنیت و ســپس قفل صفحه 
مى توانید امنیت قفل صفحه را در اندروید سفارشــى کنید. در 
همین حال، از برنامه تنظیمات در iOS، بســته به اینکه کدام 
 Touch ،روش امنیتى بیومتریک در آیفون شما تعبیه شده است
ID & Passcode یا Face ID & Password را انتخاب کنید.

همچنین باید مطمئن شــوید که صفحه نمایش دستگاهتان 
در اسرع وقت پس از توقف استفاده از آن قفل مى شود، در غیر 
این صورت شــخصى مى تواند به طور مخفیانه آن را بکشد در 
حالى که شما به آن نگاه نمى کنید، قبل از اینکه مکانیسم قفل 
فعال شود. در اندروید، تنظیمات را باز کنید، سپس براى تنظیم 
سرعت خاموش شــدن صفحه به صفحه نمایش، پیشرفته و 
 iOS، Display & مهلت زمانى صفحه بروید. در تنظیمــات
Brightness و ســپس Auto-Lock را انتخاب کنید. هرچه 

مدت زمانى که در اینجا تنظیم مى کنید، کوتاهتر باشد، امنیت 
داده هاى شما بیشتر است.

اگر مى خواهید گوشــى خود را به شــخصى قرض دهید، اما 
همچنان نگران دسترســى بدون محدودیت او به گوشى خود 
هســتید، بدانید که مى توانید افراد را در یک برنامه خاص قفل 
کنید یا از نصــب هر چیزى در حالى که به دنبال آن نیســتید، 

جلوگیرى کنید.

از نصب نرم افزار هاى جاسوسى خوددارى کنید
به لطف پروتکل هاى امنیتى موجود در اندروید و iOS، دسترسى 
به نرم افزار جاسوسى بدون اطالع شما بر روى تلفن شما بسیار 
دشوار است. براى موفقیت شخصى باید به طور فیزیکى به تلفن 
شما دسترسى داشته باشد و یک برنامه مانیتورینگ نصب کند، 
یا شما را فریب دهد تا روى یک پیوند کلیک کنید، یک پیوست 
ایمیل مبهم را باز کنید، یا چیزى را از خارج از فروشگاه برنامه 
رسمى سیستم عامل خود دانلود کنید. اگر هر یک از این کار ها 
را به اشــتباه انجام دهید، باید یک هشدار ببینید، اما از آنجا که 
نادیده گرفتن آن اعالن هاى کوچک آسان است، همیشه باید 

مراقب باشید که روى چه چیزى کلیک مى کنید.
اندروید و iOS به برنامه ها اجازه مخفى شدن نمى دهند، بنابراین 
حتى اگر شخصى به گوشى شما دسترســى پیدا کرده باشد تا 

برنامه اى را نصب کند که شــما را نگه مى دارد، مى توانید آن 
را ببینید. در اندروید، به تنظیمــات، برنامه ها و اعالن ها بروید 
و سپس مشاهده همه برنامه ها را انتخاب کنید؛ در iOS، فقط 
لیست برنامه هاى اصلى را در تنظیمات بررسى کنید. به عنوان 
مالک دستگاه، مى توانید هر چیزى را که نمى شناسید یا به آن 
اعتماد ندارید، حذف نصب کنید، با حذف برنامه ها گوشى خود 
را خراب نمى کنید، بنابراین اگر چیزى را که در مورد آن مطمئن 

نیستید، حذف کنید.
اگر مى خواهید کمى بیشــتر کارآگاهى انجام 

دهید، مى توانید مجوز هــاى هر برنامه 
مشکوکى را بررسى کنید. هنگامى که 
از صفحه هایى که قبال ذکر شد، روى 
لیست برنامه ها ضربه بزنید، این موارد 

نشان داده مى شــوند. از نظر اعالن ها، 
تنظیمات سیستم، نظارت بر دستگاه و سایر 

مجوز هاى ویژه، اندروید به برنامه ها فرصت کمى 
بیشتر از iOS مى دهد، شما مى توانید با رفتن به تنظیمات و 

انتخاب برنامه ها و اعالن ها، پیشرفته و در نهایت دسترسى به 
برنامه ویژه، این موارد را بررسى کنید.

گر فکر مى کنید ممکن است تلفن شما به نوعى در معرض خطر 
قرار گرفته باشد، ابتدا از تمام اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه 
کنید، سپس یک تنظیم مجدد کامل انجام دهید. به این ترتیب 
دسترسى هاى غیرمجاز مسدود مى شود. از صفحه تنظیمات 
 Delete all data و System، Reset اندروید، گزینه هــاى
(بازنشــانى کارخانه) را انتخاب کنید. در iOS، تنظیمات را باز 
 Erase All Content and و General، Reset کرده و سپس

Settings را انتخاب کنید.

حواستان به آنچه به اشتراك مى گذارید، باشد
اپل و گوگل اشــتراك گذارى موقعیت مکانــى، عکس ها و 
تقویم هاى خود را با افراد دیگر براى شــما آسان مى کنند، اما 
فقط در صورت تمایل. این نوع اشــتراك گذارى چیزى است 
که ممکن است بدون اطالع شما فعال شود یا ممکن است در 
یک نقطه آن را روشن کرده باشــید، اما اکنون مى خواهید آن 

را غیرفعال کنید.
 Find My اگر از آیفون استفاده مى کنید، به تب افراد در برنامه
بروید تا ببینید چه کسى مى تواند موقعیت مکانى شما را همیشه 
ببیند و در صورت لزوم دسترسى را لغو کنید. مى توانید آلبوم هاى 
عکس به اشتراك گذاشته شده را از بخش آلبوم هاى مشترك در 
برگه آلبوم ها در عکس ها و تقویم هاى به اشتراك گذاشته شده 
را از صفحه تقویم بررسى کنید. اگر در گروه 
اشــتراك گذارى خانواده هستید که 
دیگر نمى خواهیــد عضو آن 
باشید، تنظیمات را باز 

کنید، روى نــام خود ضربه 
زده و ترك خانواده را انتخاب کنید.

اندروید به اشــتراك گــذارى موقعیت 
مکانى با افراد دیگر را از طریق نقشــه هاى گوگل 

انجام مى دهد. روى آواتار خود (باال ســمت راســت)، سپس 
اشتراك گذارى موقعیت مکانى ضربه بزنید تا بررسى کنید چه 
کسى مى تواند موقعیت مکانى شما را ببیند و در صورت لزوم 
آن ها را متوقف کنید. مى توانید با ضربه زدن روى نماد حباب 
پیام (باال ســمت چپ)، آلبوم هاى عکس مشترك خود را در 
Google Photos بررسى کنید، اما براى ویرایش تقویم هاى 

به اشتراك گذاشته شده باید Google Calendar را در وب باز 
کنید. روى سه نقطه کنار هر تقویم در ستون سمت چپ کلیک 

کنید، سپس روى تنظیمات و اشــتراك گذارى کلیک کنید تا 
ببینید چه کسى مى تواند برنامه شما را مشاهده کند.

 Apple Family به روشــى مشــابه با Google Families

Sharing کار مى کند، با یادداشت ها و تقویم هایى که براى همه 

قابل دسترسى هستند. هیچ کس از اعضاى خانواده نمى تواند 
فایل هاى شخصى را ببیند مگر اینکه به طور خاص آن ها را به 
اشتراك بگذارید، اما اگر مى خواهید گروه خانواده را ترك کنید، 
برنامه Play Store را در اندروید باز کنید، سپس روى دکمه منو 
(باال سمت چپ)، حساب، خانواده و مشاهده اعضاى خانواده 
ضربه بزنید. اگر روى سه نقطه (باال سمت راست) ضربه بزنید، 

گزینه ترك خانواده را پیدا خواهید کرد.

محافظت از حساب هاى شما
با توجه به اینکه بسیارى از زندگى دیجیتالى ما اکنون در فضاى 
ابرى ذخیره شده اســت، هک کردن این سرویس ها مسلما 
مسیرى آسان تر به داده هاى شما نسبت به دسترسى فیزیکى 
به تلفن شما است. اگر حساب اپل یا گوگل شما به خطر بیفتد، 
ایمیل ها، عکس ها، یادداشت ها، تقویم ها و پیام هاى شما همگى 

آسیب پذیر خواهند بود و لزوما آن را نمى دانید.
قوانین معمول رمز عبور اعمال مى شــود: اعتبارنامه ها را در 
چندین حساب تکرار نکنید و مطمئن شوید که به خاطر سپردن 
آن ها براى شما آســان اســت در حالى که حدس زدن براى 
دیگران غیرممکن است. این شــامل حتى نزدیک ترین افراد 
به شما مى شــود، بنابراین از نام ها، تولد ها و نام هاى حیوانات 

خانگى خوددارى کنید.
احراز هویت دو مرحله اى (۲FA) در اکثر حساب هاى دیجیتال 
موجود است، بنابراین هر کجا که مى توانید آن را روشن کنید. 
براى حســاب هاى اپل، از این صفحه بازدید کــرده و روى 
Edit در کنار امنیت کلیک کنید. براى حساب هاى گوگل، به 

مدیریت حساب، امنیت بروید و روى تایید صحت 2 مرحله اى 
کلیک کنید.

ین ایده خوبى است که به طور منظم بررسى کنید 
که چند دستگاه با اســتفاده از اعتبار حساب 
گوگل یا اپل شما نیز وارد سیستم مى شوند. 
در اندروید، تنظیمات را باز کنید و مدیریت 
حســاب گوگل خود و امنیت را انتخاب کنید. 
لیستى از تمام دســتگاه هاى مرتبط با حساب 
گوگل خود را مشــاهده مى کنید و مى توانید 
هر یک از آن ها را با چنــد ضربه حذف کنید. در 
آیفون، تنظیمات را باز کنید و روى نام خود در باال ضربه بزنید 
تا دستگاه هاى مرتبط با حســاب خود را ببینید، شما مى توانید 
روى یکى ضربه بزنید و سپس حذف از حساب را انتخاب کرده 

تا دسترسى آن به حساب اپل خود را لغو کنید.
تا زمانیکه ۲FA را راه اندازى کرده اید، هر بازدیدکننده ناخواسته 
باید مستقیما به حساب شما وارد نشود، حتى اگر رمز عبور شما را 
بداند. اما براى ایمن بودن، اگر نوعى دسترسى غیرمجاز را کشف 
کردید، همچنان توصیه مى کنیم رمز عبور خود را تغییر دهید. 
همچنین ایده خوبى اســت که این کار را به طور منظم انجام 
دهید تا مطمئن شوید که فقط دستگاه هاى شما به حساب هاى 

شما دسترسى دارند.

فیسبوك امکانات و ابزار هاى زیادى را براى کاربرانى که به دنبال 
ترك این پلتفرم هســتند ارائه مى دهد. مدتى است که فیسبوك 
امکان انتقال داده ها، عکس ها، پست ها و ... را به پلتفرم هاى دیگر 
از جمله Google Photos را براى کاربران خود فراهم کرده است.

این ویژگى قابلیت انتقال مســتقیم تمام عکس هاى ارسال شده 
توسط کاربران به Google Photos را داراست. فیسبوك همچنین 
به کاربران پیشنهاد مى دهد یادداشت ها و پست ها را مستقیمًا به 

Google Docs منتقل کنند.

کاربران فیسبوك که مى خواهند تمام داده هاى عکس و ویدئو هاى 

خود را در این پلتفرم به برنامــه Google Photos منتقل کنند، 
مى توانند مراحل زیر را دنبال کنند:

فیسبوك را در رایانه خود باز کنید و با اطالعات کاربرى خود وارد 
شوید.روى نماد نمایه از گوشه باال سمت راست ضربه بزنید و به 

تنظیمات بروید.
 Your Facebook در قسمت تنظیمات، از ســمت چپ بر روى

Information کلیک کنید.

 Transfer a copy of your در مقابل گزینــه View روى دکمه
information کلیک کنید.

سپس بر روى گزینه Google Photos کلیک کنید.
در صفحه بعــد، روى Choose what to transfer کلیک کنید و 

بررسى کنید که آیا انتخاب ها درست هستند یا خیر.
در اینجا مى توانید انتخاب کنید که تمــام عکس ها و ویدئو هاى 
فیســبوك یا از محدوده تاریخى و حتى یک آلبوم خاص منتقل 

شود.
در مرحله بعد، روى دکمه Connect کلیک کنید و با مشخصات 

ورود به حساب Google خود وارد شوید.
براى اتصال Google Docs به فیسبوك، با اعتبار Google خود 

وارد شوید.به محض اتصال، لینک براى شروع انتقال در فیسبوك 
 Start ظاهر مى شود.هنگامى که همه چیز تنظیم شد، روى دکمه
Transfer کلیک کنید، ســپس رمز عبور فیسبوك خود را براى 

ادامه روند وارد کنید.
 Google پس از تکمیل انتقال، تمام عکس ها و ویدئو هاى شما به

Photos منتقل مى شوند.

انتقال داده به کاربران ایــن امکان را مى دهد کــه از اطالعات 
فیسبوك خود در برخى پلتفرم هاى دیگر مانند گوگل درایو و دراپ 

باکس نسخه پشتیبان تهیه کنند.

راهى ساده براى انتقال عکس و فیلم از فیسبوك به گوگل فوتوز

4 نکته مهم براى حفظ اطالعات شخصى در گوشى آنتى ویروس رایگان
 بهتر است یا پولى؟

یزى جو یل وب ى جه ر ن ی
هاى مختلف به شرکت ها 

هترین گوشى هوشمند 
 رسید. در حالى گوشى 
 گرفت که گوشى هاى 
77 پرو، ناتینگ فون 1، 

زد فلیپ 4 و زد  4سى
تگاه هاى مدنظر

GLO، جایزه 

 هوشــمند 
عملکــرد 

وآورى و 
ت که از

ون ی رى ى بر ر و ریق ز رى ر
برنده جایزه شد. این ویژگى به

اجازه مى دهد در مناطقــى که
سلوالر و واى فاىوجود ندارد،
ماهواره پیام کمک ارسال

گجــت ارت
مو ماهواره اى
هم جایزه گر
ارتباط ماهــ
به موضوعى
دنیاى گوشــ
هوشــمند ت
شــده اس
کت شر

کتصویر متحرك 
 کنید. امــا تکنیکى

ر اختیار شــما 

نمى دهد 
ین پلتفرم

 مى توانید 
وى کوتاه 

سدر قالب 

Frgeشــوید، فایل GIF خود را آپلود کرده و آن را به عنوان  eیا با استفاده از گزینه

بچسبانید.
د و سرعت آپلود
بنابراین مى توانی
گیف خــود را به ع
دریافت ک
خود آپلود
دیگرى مث
هم وجــود
خوبى را ارائه مى ک

و ى و بر ب ی ب
د، بنابراین اگر چیزى را که در مورد آن مطمئن 

ید.
مى بیشــتر کارآگاهى انجام 

 مجوز هــاى هر برنامه 
سى کنید. هنگامى که 
ه قبال ذکر شد، روى 
ضربه بزنید، این موارد

ــوند. از نظر اعالن ها، 
م، نظارت بر دستگاه و سایر

 اندروید به برنامه ها فرصتکمى 
 دهد، شما مى توانید با رفتن به تنظیمات و 

 و اعالن ها، پیشرفته و در نهایت دسترسى به 
موارد را بررسى کنید.

ممکن است تلفن شما به نوعى در معرض خطر 
بتدا از تمام اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه 
 تنظیم مجدد کامل انجام دهید. به این ترتیب 
یرمجاز مسدود مى شود. از صفحه تنظیمات 
Delete all data a و System، Reset ــاىt

Sخانه) را انتخاب کنید. در iOS، تنظیمات را باز 

ر ىب ویم و س ر بوم بر
را از صفحه تقویم بررسى کنید. اگر در گروه 
اشــتراك گذارى خانواده هستید که 
دیگر نمى خواهیــد عضو آن 
باشید، تنظیمات را باز 

کنید، روى نــام خود ضربه 
زده و ترك خانواده را انتخاب کنید.

اندروید به اشــتراك گــذارى موقعیت 

ر ن ى بر ن
دیگران غیرممکن است. این شــام
شما مى شــود، بنابراین از نام ها، به

خانگى خوددارى کنید.
احراز هویت دو مرحله اى (۲FA) در
موجود است، بنابراین هر کجا که م
براى حســاب هاى اپل، از این صف
Edit در کنار امنیت کلیک کنید. بر

مدیریت حساب، امنیت بروید و روىىىىىىىى
کلیک کنید.

ین ایده خوبى است که
که چند دستگاه با
گوگل یا اپل شما
در اندروید، تنظیم
حســاب گوگل خو
لیستى از تمام دســ
گوگل خود را مشــ
هر یک از آن ها را با چ
آیفون، تنظیمات را باز کنید و روى
حســابخ دستگاههاىمرتبطبا تا

فیسبوك امک
ترك این پلت
امکان انتقال
tos از جملهs

این ویژگى
توسط کاربر
پ به کاربران
ogle Docs

کاربران فیس
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یکى از نگرانى هاى خانواده ها این است که چگونه میوه ایام نوروز را 
مدت بیشترى در خانه نگهدارى کنند؛ این کار چندان سخت نیست، 

فقط کافى است اطالعات الزم را در این باره داشته باشند.
این روز ها بازار میوه و تره بار با نزدیک شــدن ایام نوروز داغ است. 
اگر شما هم قصد خرید دارید بهتر است در خرید میوه به نکات زیر 

دقت کنید:

نکات مهم در خرید میوه
اگر مى خواهید براى نوروز یا ســفره هفت ســین خود میوه در نظر 

بگیرید باید بدانید چگونه و بر اساس چه معیارى خرید کنید:
1. دور میوه هاى لک دار و خراب را خط بکشید و اصال این نوع میوه ها 
را نخرید. میوه هاى لک دار و خراب را نمى توانید مدت طوالنى نگه 
دارید. همچنین لک این میوه ها مى توانند به تمام ســطح خود میوه 
و حتى سایر میوه ها هم منتقل و باعث غیرقابل استفاده شدن آن ها 

شوند.
2. اگر به ســالمتى خود اهمیت مى دهید میوه هاى خیلى درشــت 
نخرید. بهتر اســت میوه را با اندازه طبیعى خودش خرید کنید. زیرا 
براى درشت شدن میوه ها از کود و سم بیشترى استفاده مى شود که 

سرطان زا هستند.
3. میوه هایى را که بریدگى و شکستگى دارند نیز از سبد خرید خود 
حذف کنید. اکسیداسیون باعث کاهش ارزش غذایى در این میوه ها 

شده است.
4. بهتر است میوه هاى فصلى را براى خرید انتخاب کنید. میوه هاى 

انبارى ارزش غذایى پایین ترى دارند.
5. از خرید میوه هاى گلخانه اى هم اجتناب کنید، زیرا در معرض نور 

خورشید نبوده اند و ویتامین کمترى دارند.

  شرایط خرید انواع میوه
توت فرنگى: توت فرنگى هاى تازه و سالم باید کامال قرمز، سفت 
و حداکثر به ارتفاع دو بند انگشت باشند. توت فرنگى هاى سبزرنگ، 
درشت، کمى نرم و حتى لهیده اصال گزینه هاى خوبى براى خرید 

نیستند.

سیب: پوســت ســیب هاى تازه یا کامال زرد یا کامال قرمز است. 
سیب هایى که پوست زرد مایل به سبز یا صورتى دارند، بى مزه 

و کم شیرین هستند. پوست سیب هاى زرد و شیرین باید 
کمى هم زبر باشــد و انگشتان دســت به راحتى روى 
آن کشیده نشــود. همچنین ســیب هاى سالم، وزن 
بیشترى نسبت به ســیب هایى که داخلشان پوك و 

خراب است، دارند.

موز: موز هاى سالم، رسیده و شــیرین، حداکثر به اندازه 
یک کف دست هستند و پوستى کامال زردرنگ دارند. اگر 

دانه هاى کوچک و کمى زبر و تیره رنگى روى پوست موز مشاهده 
کردید، نگران نشــوید؛ این دانه هاى ریز مى توانند نشــان دهنده 

رسیدگى بیش از حد موز باشند.

خیار: خیار هاى سالم، خوشمزه و آبدار باید متوسط و کامال سبزرنگ 
باشند. خیار هاى شکسته اصال مناسب نیستند. بهتر است از خریدن 

خیار هاى درختى یا گلخانه اى هم خوددارى کنید.

پرتقال: پوست پرتقال هاى شــیرین و آبدار معموال نازك و وزن 
پرتقال هاى پوك و تلخ کمتر از پرتقال هاى آبدار و شیرین است. اگر 
پرتقالى تازه و آبدار باشد، نباید پوست آن با فشار انگشتان دست به 

سادگى فرو رود.

نارنگى: نارنگى هاى تازه و شــیرین، پوستى پفکى و سبک دارند 
که به سادگى از گوشت آن ها جدا مى شود. معموال تکه اى از چوب 
و برگ نارنگى هم به سر آن چسبیده است که این موضوع، تازگى 
این میوه را نشان مى دهد. پوست نارنگى رسیده باید کامال نارنجى 

و بدون لکه هاى سبزرنگ باشد.

ترفند هایى براى نگهدارى میوه در زمان طوالنى
نگهدارى و تازه نگه داشتن سبزیجات و میوه هم کار چندانى سختى 

نیست، اگر به برخى نکات براى نگهدارى آن ها آگاه باشید:

توت ها:براى نگهدارى انواع توت ها بهتر است آن ها را با سرکه 
شست وشو دهید؛ قبل از اینکه آن ها را در یخچال نگه دارید، 
با ترکیبى از سرکه و آب بشــویید. این روش ضد عفونى 
طول عمر توت ها را به مــدت چند هفته افزایش مى دهد. 

سپس با آب بشویید و کامال خشک کنید.

سیب:  حتما ســیب هاى کوچک انتخاب کنید تا مدت زمان 

طوالنى ترى ســالم بمانند. بعضى از ســیب ها روى خــود لکه یا 
فرورفتگى یا کرم خوردگى دارند که اگر خیلى شــدید باشــد، باید 

آن ها را دور بیندازید.
 اگر مى خواهید این میوه عمر زیادى داشته باشد، هنگام خرید دقت 
کنید که زیاد رسیده نباشد. کمى باید سفت تر باشد و روى آن هیچ 
لکه اى دیده نشود. در کل نگه داشتن سیب ها در یک محیط خنک 

به تازه ماندن آن ها کمک مى کند.
نگهدارى ســیب در جاى خنک و تاریک آن ها را تــرد و تازه نگه 
مى دارد. بهترین جا براى نگهدارى ســیب ها در کشو هاى خشک 

یخچال و در پالستیک هاى جداگانه است.
اگر سیب را به صورت جعبه اى براى نوروز خریدارى مى کنید، جعبه 
و تراشه چوب هم براى ذخیره کردن این میوه خوب است. تراشه ها 
باید از چوب سخت باشد. با این روش ســیب براى مدت طوالنى 

خراب نخواهد شد.

پرتقال: سیب و پرتقال را هم باید در محلى جدا نگهدارى شوند. 
میوه ها گازى به نام اتیلن تولید مى کنند که نقش مهمى در رسیدن 
آن ها دارد. از آنجا که این گاز مى تواند موجب پوسیدگى دیگر میوه ها 
شود، بهتر است سیب و پرتقال را جدا نگهدارى کنید. براى پرتقال، 
بهتر اســت که شــما آن ها را در کیســه اى تورى قرار دهید تا هوا 
جریان داشته باشد. کیسه هاى پالستیکى سبب پوسیدگى پرتقال 

مى شوند.

در کل براى آن که بتوانید مرکبات را به مدت بیشــترى نگه دارید، 
آن هایى را که وزنشان نسبت به اندازه شان سنگین تر است انتخاب 
کنید. این نوع مرکبات آبدارتر هستند و دیرتر تازگى خود را از دست 

مى دهند.

کیوى: اگر قصد دارید کیوى ها را بــراى مدت طوالنى ترى یعنى 
حدود یک تا چندین هفته نگهــدارى کنید، باید آن ها را در یخچال 
بگذارید. کیوى هایى که رســیده باشــند، براى هفته ها در یخچال 
سالم باقى مى ماند؛ اما اگر مى خواهید کیوى ها را براى مدت بسیار 

طوالنى تر نگهدارى کنید، باید آن ها را در فریزر بگذارید.
اگر کیوى هایى که خریــدارى کردید و قصــد نگهدارى طوالنى 
آن ها را دارید، کال و سفت هستند، 3 تا 7 روز آن ها را در گوشه اى از 

آشپزخانه روى کانتر قرار دهید تا کامًال برسد.

خیار: بهتر اســت خیار را از میوه هاى دیگر جدا کنید. بســیارى از 
میوه ها مانند گوجه فرنگى، موز و هندوانه گاز اتیلن تولید مى کنند. 
خیار میوه اى است که به این گاز حساس است، بنابراین باید آن را در 

جایى دور از میوه هاى دیگر نگه دارید. 
جالب است بدانید که براى نگهدارى بیشتر خیار مى توانید آن را در 
قابلمه هاى روحى بچینید. در این روش خیار ها را بشــویید و کامال 
خشک کنید، در کف قابلمه روى یک پارچه نخى بیندازید به صورتى 
که اضافه هاى پارچه از اطراف قابلمه بیرون بزند. خیار ها را در قابلمه 
بچینید و قسمت هاى اضافه پارچه را روى خیار ها برگردانید سپس 

در قابلمه را ببندید و آن را در یخچال قرار دهید.

موز: موز ها به طور همزمان مى رسند. بهتر است که ابتدا آن ها را از 
هم جدا کنید. یعنى برخى از موز ها را روى کابینت بگذارید و باقى را 

در یخچال نگه دارید تا دیرتر برسند.
 همچنین موز در زمان رسیدن، گاز اتیلن تولید مى کند. با پوشاندن 
ساقه با فویل پالستیکى یا آلومینیومى، مى توانید از پخش شدن آن 
به سایر قسمت هاى میوه جلوگیرى کنید و از نرم شدن سریع ساقه 

موز جلوگیرى کنید.
 براى حفظ موز رسیده هم، پوســت آن را جدا کنید، آن را از وسط 
برش دهید و در یک کیسه محفوظ از هوا قرار دهید. سپس آن ها را 

در فریزر بگذارید.

نارنگى: اگر مى خواهید نارنگى ها را در یخچــال نگه دارید، باید 
آنها را در یک جعبه مخصوص یا در قفســه پایین در یک جعبه، تور 
یا سبد قرار دهید. کیسه هاى پالســتیکى براى نگهدارى نارنگى 

مناسب نیستند.
 نارنگى در کیسه پالستیکى به هوا دسترسى ندارد، در نتیجه شروع 
به پوسیدن مى کند. بهتر است نارنگى ها را با تعداد زیاد و فشرده در 

ظرف نچینید تا له نشوند.

یک ویتامین مهم و مؤثر براى پیشگیرى از دیابتخواب خوب طول عمر را افزایش مى دهد

چگونه میوه هاى عید را تازه و طوالنى مدت نگه داریم؟

بر اســاس مطالعات جدیدى که در نشست علمى ساالنه کالج 
قلب و عروق آمریکا همراه با کنگــره جهانى قلب وعروق ارائه 
شده اســت، خواب خوب مى تواند در افزایش طول عمر نقش 

اساسى داشته باشد.
 این مطالعه نشــان داد افراد جوانى که عادات خواب سالم ترى 
دارند، کمتر از ســایرینى که عادات خواب غلط و ناسالم دارند، 
دچار مرگ زودرس بخصوص ناشى از بیمارى هاى قلبى عروقى 

مى شوند.
عالوه بر این، داده ها نشــان مى دهد که حدود هشت درصد از 
مرگ ومیر ها به هر دلیلــى، مى تواند به الگو هاى خواب ضعیف 

نسبت داده شود.
متخصصان داده هاى پزشکى 172 هزار زن را که بین سال هاى 
2013 تا 2018 میالدى در نظرســنجى ملى سالمت شرکت 
کردند، مورد مطالعه قرار دادند. این نظرسنجى هر ساله توسط 
مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى آمریــکا (CDC) انجام 

مى شود.

 مکمل هاى ویتامین D معموال براى محافظت در برابر پوکى استخوان و شکستگى 
استفاده مى شوند، اما تحقیقات اخیر مزایاى دیگر این ویتامین را برمى شمارد و اثبات 
مى کند که مصرف ویتامین D در افراد مبتال به پیش دیابت، احتمال ابتالى کامل 

به دیابت را کم مى کند.
افراد مبتال به پیش دیابت، قند خون باالتر از حد نرمال دارند اما این میزان به قدرى 
باال نیست که به عنوان دیابت نوع 2 تشخیص داده شود. خبر خوب این است که 
افراد مبتال به پیش دیابت هنوز هم مى توانند از ابتال به دیابت نوع 2 جلوگیرى کرده 

یا آن را به تأخیر بیندازند؛ طى سه کارآزمایى بالینى، محققان دریافتند که 
مکمل هاى ویتامین D در کاهش خطر پیشرفت پیش دیابت به دیابت 
نوع 2 موثر هستند. یک بررســى سیستمیک و متاآنالیز جدید نشان 
داده است که مصرف کافى ویتامین D در افراد مبتال به پیش دیابت، 

خطر ابتال به دیابت نوع 2 را تا 15 درصد کاهش مى دهد و در طى سه 
سال، فقط کمتر از 23 درصد از بیماران مورد مطالعه که از ویتامین D استفاده 

مى کردند، به دیابت مبتال شدند.
بنا به گفته محققان، 374 میلیون نفر در سراسر جهان مبتال به پیش دیابت هستند 

متخصصان در این افراد پنج فاکتور خواب سالم را ارزیابى کردند؛ 
مدت خواب ایده آل هفت تا هشت ســاعت در شب، مشکل به 
خواب رفتن کمتر از دو بار در هفته، مشکل خواب ماندن کمتر 
از دو بار در هفته، عدم استفاده از دارو هاى خواب آور و احساس 

خوب پس از بیدار شدن حداقل پنج روز در هفته.
 براى تجزیه و تحلیل، متخصصان عوامل دیگرى را که ممکن 
اســت خطر مرگ را افزایش داده باشند، کنترل کردند؛ از جمله 
وضعیت اجتماعى-اقتصادى پایین تر، مصرف ســیگار و  سایر 
شرایط پزشکى. بر اســاس نتایج، افرادى که هر پنج فاکتور را 
داشتند، 30 درصد کمتر به هر دلیلى جان خود را از دست دادند، 
21 درصد کمتر در معرض خطر مرگ ناشــى از بیمارى هاى 
قلبى عروقى و 19 درصد کمتر در معرض خطر مرگ ناشــى از 
سرطان بودند. همچنین در میان کسانى که هر پنج معیار خواب 
سالم را داشتند، امید به زندگى در مردان 4.7 سال بیشتر و در زنان 

2.4 سال بیشتر بوده است.

و این یافته ها نشان مى دهد که مصرف ویتامین D مى تواند دیابت را حداقل در 10 
میلیون نفر از آنها به تاخیر بیندازد.

با وجود اینکه هیچ مکملى جایگزین ســبک زندگى سالم، رژیم غذایى مناسب و 
ورزش منظم نیست، اما این پژوهش نشان داد که اگر در معرض خطر ابتال به دیابت 
نوع 2 هستید، ویتامین D در کاهش خطر ابتال به این بیمارى اثربخشى قابل قبولى 
دارد. اما این موضوع بدین معنا نیست که یک قرص بخورید و رعایت رژیم غذایى 

مناسب و ورزش روزانه را کنار بگذارید.
دیابت نوع 2 زمانى ایجاد مى شود که ســلول هاى بدن دیگر به هورمون انسولین 
پاسخ مناســبى نمى دهند. انســولین در انتقال قندها از غذا به سلول ها 
کمک مى کند تا به عنوان انرژى مورد اســتفاده قرار گیرد. 
در این شرایط، ســطح قند خون به طور مزمن 
باال مى ماند و به مــرور زمان مى تواند 
به رگ هاى خونى آســیب برساند 
و منجــر به بیمارى هــاى قلبى، 
کلیوى و چشمى و دیگر مشکالت 

جسمى شود.
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آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص تالشگران اندیشه ورز مهام به شناسه ملى 14007492490 
و به شماره ثبت 60182 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسى بهمند به شناسه 
ملى 10100174390 و به نمایندگى رضا آتش به شــماره ملى 1280269243 به 
ســمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى وآقاى محسن گلســتان نژاد به شماره ملى 
1281921831 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1465442)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص ایرانیان باستان زاینده رود به شناسه ملى 14005594858 
و به شماره ثبت 55615 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -سرمایه شــرکت ازمحل مطالبات حال 
شده وصدور سهام جدید از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 130000000000 ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد. سرمایه شرکت 
به مبلغ130000000000 ریال منقسم به 13000000 سهم 10000 ریالى با نام 
عادى که تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1465427)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص لوله و پروفیل فوالد فرم صفه به شناسه ملى 10260694187 و به شماره ثبت 2382 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1401/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * محمود صالحى سده به شماره ملى 1170873391 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره منصور ابراهیمى ولدانى به شماره ملى 1290843384 به سمت رئیس هیئت مدیره محسن امانى شلمزارى به 
شماره ملى 1740818482 به سمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. *کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1465431)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص منبع سازى و سوله سازى اصفهان دوجدار به شناسه ملى 10260346377 و به شماره ثبت 3325 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/11/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى شاهین صالحى سده به شماره ملى 1160164266 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
براى مدت دو سال آقاى سعید مرادمند به شماره ملى 1284993280 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم پوران بختیاروند به شماره ملى 
4622038919 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقاى مصطفى کاریزى به شماره ملى 0075082322 به سمت بازرس على 
البدل تا پایان سال مالى حسابرسى و خدمات مدیریت نو اندیشان به شناسه ملى 10100200524 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشــر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (1465432)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص پیشگام پاال فن آرشید به شناسه ملى 14009739391 و به شماره ثبت 66756 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1401/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *احسان کاظمیان به شماره ملى 1282884867 ، رحمان کاظمیان به شماره 
ملى 1290642095 ، فتح اله کاظمیان به شماره ملى 5419370166 به سمت اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. * 
مصطفى مؤمنیان به شماره ملى 1281644498 به سمت بازرس اصلى ، فاطمه جبل عاملى به شماره ملى 1282258834 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. *روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. *ترازمالى سال1400 

به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1465435)

تاسیس
 شرکت با مسئولیت محدود بازرگانى ایلیا همراه نیک درتاریخ 1401/12/08 به شماره ثبت 73454 به شناسه ملى 14012041112 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :واردات انواع تلفن همراه و لوازم جانبى تلفن همراه و ثابت و کلیه تجهیزات 
مخابراتى و رادیویى و مشاغل وابسته پس از اخذ مجوزات الزم از سازمان تنظیمات مقررات رادیویى و سازمان هاى مربوطه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط خرید و فروش کاالهاى مجاز بازرگانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى واردات 
و صادرات و خدمات پس از فروش و بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلى ایجاد شعب و نمایندگى 
در سراسر کشور برپایى غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههاى معتبر داخلى و خارجى و بین المللى ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى و شرکت در کلیه 
مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتى وخصوصى و بین المللى ارائه کلیه فعالیتهاى طراحى ، مشاوره و خدمات بازرگانى در مورد کلیه محصوالت و کاالهاى مجاز 
داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، احمد آباد، کوچه گلستان [50]، خیابان احمد آباد، پالك -531، طبقه همکف کدپستى 8155693581 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمد نباتى نژاد به شماره ملى 1286974951 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه خانم محبوبه سادات بناى اداره وطن به شماره ملى 1287178839 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمد نباتى 
نژاد به شماره ملى 1286974951 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم محبوبه سادات بناى اداره وطن به شماره ملى 1287178839 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1465426)
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 13342- 1401/11/05 هیات دوم آقاى حسین خلیلیان گورتانى 
به شناسنامه شــماره 47 کدملى 1290231427 صادره فرزند على در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 180,44 مترمربع پالك شــماره 361 فرعى از 15 اصلى واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالك. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/12/03 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/18- م الف: 1459192 - رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان – شهریارى/12/102

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نماید. 
ردیــف 1ـ راى شــماره 13444- 1401/11/06 هیــات ســوم آقــاى داود بابائــى 
ســودانى به شناســنامه شــماره 1483 کدملى 1283297191 صادره خمینى شــهر 
فرزند سیف اله در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 24,74 مترمربع پالك 
شــماره 34 اصلى واقع در اصفهــان بخش14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مع 
الواسطه از على بابایى ســودانى فرزند قنبر على ســند 1212 مورخ 13/2/24 دفترخانه 
17 اصفهان. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1401/12/03 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/12/18- م الف: 1459775 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب اصفهان –

 شهریارى/12/105

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 14181- 1401/11/26 هیات سوم خانم شهین مهرى دهنوى به 
شناسنامه شــماره 505 کدملى 1283022036 صادره اصفهان فرزند اکبر در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 418,64 مترمربع پالك شماره 68 اصلى واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از حاجى میرزا اسمعیل (محمدعلى) 
زارعى بهرام ابادى فرزند محمدمهدى به موجب اظهارنامه ثبتى. 

ردیف 1ـ راى شماره 13550- 1401/11/08 هیات سوم خانم طاهره میرى به شناسنامه 
شــماره 975 کدملى 1290593434 صادره فرزند سید ابوالقاســم در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 376 مترمربع پالك شــماره 2833 فرعى از 18 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سید ابراهیم فرزند سید 
حمزه طبق اظهارنامه ثبتى.تاریخ انتشارنوبت اول:1401/12/03– تاریخ انتشارنوبت دوم: 
1401/12/18- م الف: 1459812- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان –

 شهریارى/12/107
ابالغ

خواهان: خانم عشرت هارونى . اصفهان - خیابان کهندژ - جوى آباد -خیابان شمس - 
کوچه آبان -پالك 128 خوانده: سید هادى رضوى زاده مجهول المکان - مهدى شفیعى 
. اصفهان خیابان شریف واقفى -جنب مســجد رضوى -کوچه شهید رحمانى - کوچه 
شهید منصورى -بن بست مقبل - انتهاى کوچه -منزل آقاى رضا کوهرنگى  خواسته: 
مطالبه وجه چک - گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
بشرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. ((رأى قاضى شورا)) در خصوص دعوى خانم 
عشرت هارونى به طرفیت سیدهادى رضوى زاده، مهدى شفیعى به خواسته مطالبه مبلغ 
5/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 579233 به عهده بانک ملى به انضمام 
مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده/ خواندگان ردیف اول با وصف 
ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى و ردیف دوم با وصف ابالغ قانونى و انتظار کافى در جلسه 
حضور نیافته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت 
به دعوى خواهان ارائه ننموده لذا دعوى مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310 و 313 
و 307 و 315 قانون تجارت 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان 
به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و  ........ ریال بابت 
هزینه دادرسى و ........ ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تأخیر 
در تأدیه از تاریخ سررسید چک 92/12/30 و پرداخت هزینه نشر آگهى به مبلغ 200/000 
ریال تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعــالم مى نماید. رأى صادره غیابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. تاریخ انتشار:1401/12/18- 
م الف: 1467176 – قاضى شعبه 13 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان مجتمع 

شماره یک/12/217

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006013024- تاریخ ارســال نامه: 1401/12/15- 1ـ ورثه 
خانم عصمت آغا خاتمى فرزند محمدباقر به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضا شهود رسماً گواهى شده مدعى است که سند مالکیت هشت سهم و هفتـ  هشتم 
سهم مشاع از هفتاد و پنج سهم و نیم ششدانگ پالك ثبتى 10 فرعى از 103 اصلى واقع 
در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که ذیل دفتر 15 صفحه 37 به شماره ثبت 1634 
امالك به نام نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب تقســیم نامه 13286- 
1347/10/14 دفترخانه اسناد رسمى 63 خمینى شهر و ســند 54552- 1348/09/19 
دفترخانه اسناد رسمى یک اصفهان به نامبرده انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده 
سند مالکیت در اثر جابجایى مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 

یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. 

2ـ ورثه خانم بانو سادات باب الدشتیان فرزند ابوالقاســم به استناد یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضا شهود رسماً گواهى شده مدعى است که سند مالکیت هشت سهم 
و هفتـ  هشتم سهم مشاع از هفتاد و پنج سهم و نیم ششدانگ پالك ثبتى 10 فرعى از 
103 اصلى واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که ذیل دفتر 15 صفحه 43 به 
شماره ثبت 1634 امالك به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب تقسیم 
نامه 13286- 1347/10/14 دفترخانه اسناد رســمى 63 خمینى شهر و سند 54552- 
1348/09/19 دفترخانه اسناد رسمى یک اصفهان به نامبرده انتقال یافته و معامله دیگرى 
هم انجام نشده سند مالکیت در اثر جابجایى مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قاون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد، اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشــار:1401/12/18- م الف: 1467216- سید 
محمدحســن مصطفوى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهرـ  از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى/12/218

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602008005103 - تاریخ ارسال نامه: 1401/12/15 - نظر 
به اینکه سند مالکیت نسبت به تمامیت یک سهم مشاع از 1280 سهم ششدانگ آب 
موغان به شماره ثبت 0 فرعى از 3 اصلى ثبت دفتر آب شماره 6 صفحه 400 بنام افسر 

خانم رفیعى ثبت و سند صادر گردیده است. هم اکنون خانم: افسرخانم رفیعى با ارائه 
درخواست کتبى به شــماره وارده 140121702008019048 مورخ 1401/12/15 
به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شــماره 98934 مورخ 
1401/12/08 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 3 شهرضا گواهى امضاء گردیده 
است مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا 
درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشــود که هر کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند 
مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید 
یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور 
سند المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/12/18-م الف: 1467526- 
مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضاـ  از طرف محمدحسن 

صمصامى/12/219

معاون منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: 
ســاالنه حدود 45 هزار هکتار به مســاحت کانون هاى 
بحران فرسایش بادى اصفهان افزوده شده و فرسایش 
خاك این خطه باالتــر از نُرم جهانى اســت.که درباره 
کانون هاى فرســایش بادى استان در سال هاى 1381، 
1389 و 1398 انجام شده مساحت کانون هاى بحرانى 
گردوغبار اصفهــان و مناطق تحت تأثیــر آن افزایش 
یافته اما مســاحت بیابان ها در این مدت ثابت است. وى 
خاطرنشان کرد: طى 20 ســال اخیر، ساالنه حدود 45 
هزار هکتار به مســاحت کانون هاى بحران فرســایش 
بادى اصفهان افزوده شــده که ناشــى از تغییر اقلیم و 

کاهش بارندگى است.نریمانى افزود: سال 1381 وسعت 
کانون هاى بحران فرســایش بادى اســتان اصفهان 
736 هزار هکتار بود اما اکنون بــه بیش از یک میلیون 
و 500 هزار هکتار رســیده اســت و مناطق تحت تأثیر 
این کانون هاى بحرانى گردوغبــار نیز 2 میلیون و 800 
هزار هکتار مســاحت دارد.وى با اشــاره به اینکه تعداد 
کانون هاى گردوغبار استان اصفهان از 16 به 14 محدوده 
کاهش یافته اما مساحت کانون ها افزایش داشته است، 
گفت: شهرســتان هاى گلپایگان و شــهرضا نیز داراى 
مناطق تحت تأثیر فرســایش بــادى و کانون بحران 

شده اند. 

مدیر زراعت جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان گفت: 
براســاس آمارى که تاکنون به دست آمده، حدود شش  
هزارهکتار کشت گندم و تا حدودى کشت گلرنگ انجام 
شده، این در حالى است که کشت گلرنگ همچنان ادامه 
دارد.پیمان فیروزنیا درباره میزان کشــت کشاورزان در 
زمان بازگشــایى زاینده رود، اظهار کرد: با توجه به زمان 
بازگشایى آب، امکان کشت محصوالتى مانند گندم، جو 
و گلرنگ در منطقه وجود داشت. با توجه به اینکه پس از 
بازگشــایى آب، بالفاصله بارندگى رخ داد تا حدودى در 
کشت غالت و آماده ســازى زمین براى کشاورزانى که 

هنوز کشت انجام نداده بودند، اختالل ایجاد شد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزى اســتان اصفهان تصریح 
کرد: اگر بارندگى ها مطلوب باشد، قرار است آب در چند 
نوبت دیگر باز شود. اکنون بعضى از کشاورزان با رطوبت 
زمین نسبت به کشت گلرنگ اقدام مى کنند که امیدواریم 
با توزیع آب در نوبت هاى بعدى این کشت را به سرانجام 
برسانند. فیروزنیا ادامه داد: اگر شرایط اجازه مى داد، سطح 

زیرکشت از آنچه امروز انجام شده است بیشتر مى شد.
وى با بیان اینکه گندم حدود شش هزار هکتار کشت شد، 
خاطرنشان کرد: ازآنجاکه کشت گلرنگ همچنان ادامه 
دارد به صورت دقیق نمى توان میزان کشت این محصول 

را اعالم کرد.

اضافه شدن ساالنه 45 هزار 
هکتار کانون   گردوغبار 

6000 هکتار گندم 
در اصفهان کشت شد 

خانه تکانى اصفهان
 در آستانه سال نو

مدیـرکل ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهردارى 
اصفهان گفـت: معاونت خدمات شـهرى، سـازمان  
زیباسـازى، سـازمان پارك هـا و فضـاى سـبز و 
مناطـق پانزده گانـه شـهردارى وظایـف خـود را در 
زمینه رنگ آمیزى، فضاسـازى محیطـى، گل کارى 
و گل آرایـى آغـاز کرده اند کـه امیدواریـم مجموعه 
ایـن فعالیت ها، موجـب رقم زدن سـاعات خوشـى 
براى شـهروندان شـود. سـیدعلى معرك نژاد اظهار 
کـرد: ایـن سـتاد دائمـى اسـت، امـا در زمـان پیک 
حضور مسـافران در اصفهان به صورت ویژه فعالیت 

مى کند.

انجام تئاتر
 در نقش جهان

مدیـرکل پایگاه هـاى ملـى و جهانـى وزارت 
صنایع دسـتى  و  گردشـگرى  میراث فرهنگـى، 
خاطرنشـان کرد: بـراى پایگاه ها برنامه هاى بسـیار 
خوبـى در نـوروز تـدارك دیـده شـده که بـه عنوان 
مثـال در میـدان نقش جهـان اصفهان اجـراى تئاتر 
خیابانـى را داریـم. امثال ایـن برنامه ها در نـوروز در 
محل پایگاه هـاى ملى و جهانى زیاد اسـت و اجراى 
هر کـدام از ایـن برنامه هـا مى تواند به ایجاد نشـاط 
و معرفـى میراث فرهنگـى ملمـوس و ناملمـوس 

کمک کند.

خبر

مانى مهدوى
همزمان با انتشار آخرین آمار اعالم شده از سوى دفتر مطالعات پایه منابع 
آب درباره ذخیره فعلى ســد زاینده رود، وزارت نیرو اعالم کرد نیروگاه 
برق آبى زاینده رود بعد از پنج مــاه تعطیل بودن در مدار تولید قرار گرفته 

است.
این نیروگاه برق آبى به منظور تأمین قسمتى از برق مورد نیاز شبکه در 
پایاب سدزاینده رود احداث شده است.کار این نیروگاه شبانه روزى است 
و تولید روزانه آن تابع مقدارآب  مورد نیاز پایین دست مى باشد که توسط 

معاون بهره بردارى شرکت آب منطقه اى ابالغ  مى شود.
بیستم مهرماه سال جارى بود که اعالم شد این نیروگاه برق آبى به دنبال 
کاهش تراز و حجم مخزن سد زاینده رود و به  منظور تأمین آب مورد نیاز 

براى اصفهان، از مدار خارج شده اســت. این اقدام به دنبال عدم بارش 
کافى در بهار سال آبى گذشته و همچنین تأخیر در بارش هاى سال آبى 
جارى در پاییز و به صدا در آمدن زنگ خطر کم آبى در اصفهان اتخاذ شد. 
پیش تر در اواخر شهریور ماه، مدیر سد و نیروگاه زاینده رود گفته بود اگر در 
پاییز بارندگى مناسبى وجود نداشته باشد، تراز نیروگاهى از دست مى رود.

اما با گذر از پاییز خشــک امســال، زمســتان پر بارشــى اصفهان را 
فراگرفت و حجم ســد زاینده رود اندکى رو به بهبــود نهاد. آخرین آمار 
اعالم شده از ســوى دفتر مطالعات پایه منابع آب نشــان مى دهد که  
در بازه زمانى ابتداى ســال آبى تا سیزدهم اســفندماه، حجم آب پشت 
ســد زاینده رود به 174 میلیون مترمکعب رســیده که برابر 14 درصد 
از حجم سد بوده و نســبت به سال گذشــته 8 درصد افزایش را نشان 

مى دهد. حجم ســد زاینده رود هفته گذشــته 143 میلیون مترمکعب 
بود که در هفته منتهى به ششــم اســفندماه 174 میلیــون مترمکعب

 رسید.
در همین حال متوسط آب ورودى به سد زاینده رود 94 و خروجى سد 12 
متر مکعب بر ثانیه است و همین اختالف قابل توجه در ورودى و خروجى 
سد که باعث شده آب پایین دست سد تأمین شود، مقامات آبى استان و 

کشور را مجاب کرده است نیروگاه برق آبى  سد زاینده رود مى تواند یک 
بار دیگر فعالیتش را از سر بگیرد. 

بر همین اســاس هم شــرکت آب منطقه اى اصفهان اعــالم کرد  با 
توجه به افزایش دبى ورودى، افزایش حجم و ارتفاع آب ســد، نیروگاه 
برق آبى ســد زاینده رود از صبح روز پانزدهم اســفندماه در مدار تولید

 قرار گرفت.

آرمان کیانى

بعد از آنکه مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان در جلسه شــوراى ادارى استان که در حضور 
رئیس قوه قضاییه برگزار شده بود، از حجت االسالم 
محسنى اژه اى درخواســت کرد از مازوت سوزى در 
نیروگاه برق شــهید منتظرى جلوگیــرى کند، حاال 
فرماندار شاهین شــهر از توقف مصرف مازوت در این 
نیروگاه و استفاده از ســوخت گاز از دوشنبه شب هفته 

جارى خبر داده است.

احمدرضا الهیجــان زاده، مدیــرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان روز دوشــنبه در حضور رئیس 
دســتگاه قضا  به «اولین تقاضاى محیط زیســت از 
عالى ترین مقام قضایى کشــور» پرداخت و خطاب به 
محسنى اژه اى از او خواست با توجه به استقرار نیروگاه 
در مرکز جمعیتى3 میلیــون نفره، با یک حکم قضایى 
قاطع اجازه شکستن پلمپ نیروگاه بار دیگر صادر نشود.

واحد هاى مازوت ســوز نیروگاه شــهید منتظرى از 
سال 1393 پلمب شد اما امســال در پى افزایش قابل 

توجه مصرف گاز و کمبود این ســوخت در بسیارى از
 استان ها، شوراى عالى امنیت ملى صراحتًا دستور به 
شکستن پلمب نیروگاه و استفاده از سوخت جایگزین 

(مازوت) را صادر کرد.
در پى این دســتور، بر حجم آالینده هاى هوا به طور 
چشمگیرى افزوده و بر سیاهه هواى آلوده در اصفهان 
برگ دیگرى اضافه شد. آنطور که آمار نشان مى دهد  تا 
روز دوشنبه 90 روز بود که این نیروگاه مازوت استفاده 
مى کرد و ســوزاندن 630 میلیون لیتر مازوت باعث 

انتشار 41 هزار تن آلودگى در محیط پیرامونى خودش 
شده بود.

در همین جلسه شــوراى ادارى، استاندار اصفهان نیز 
همسو با مدیر کل محیط زیســت از دستگاه قضایى 
خواست به موضوع مازوت ســوزى نیروگاه منتظرى 
ورود کرده و از این امــر جلوگیرى کند. پیگیرى هایى 

که ظاهراً نتیجه بخش بوده است.
سید محمدرضا کاظمى طبا، فرماندار شاهین شهر در 
این باره مى گوید رئیس قوه قضاییه دستوراتى در این 
زمینه داد و با انجام پیگیرى الزم، تا پایان دوشنبه شب 

گاز نیروگاه وصل شد.

البته ظاهراً پیگیرى این پرونده به همینجا ختم نشده 
و قرار اســت با پیگیرى قوه قضاییه گاز مورد نیاز این 
واحد تأمین شود البته به گفته معاون قوه قضاییه این 
موضوع منوط به آن اســت که در نشست با مسئوالن 
وزارت نیرو و نفت برنامه ریزى الزم براى جلوگیرى از 
مصرف مازوت تا سال آینده صورت گیرد اگرچه قول 
قطعى براى آینده داده نشــده و قرار اســت مشکل تا 
حد توان پیگیرى شــود. اما آنچه فعًال به عنوان یک 
دست آورد از آن یاد مى شــود این است که تا اطالع 
ثانوى و حداقل زمستان ســال آینده مصرف مازوت 

تکرار نخواهد شد.

پایان 5 ماه تعطیلى 
نیروگاه سد زاینده رود

قطع مشروط 90 روز  مازوت سوزى در نیروگاه منتظرى

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص گروه توسعه کاربردى فن آورى اطالعات نت سازان اصفهان به 
شناسه ملى 10260426813 و به شماره ثبت 21841 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد محل شرکت به 
آدرس استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
سعادت آباد ، کوچه شــهید اسکندر ســرکوب[19] ، خیابان چهار باغ باال ، پالك 0 ، 
ساختمان پارك ، طبقه دوم ، واحد 534 به کد پستى: 8163895539 تغییر یافت و 
ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1463932)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص پیشگام پاال فن آرشید به شناسه ملى 14009739391 و به شماره ثبت 66756 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *احسان کاظمیان به شماره ملى 1282884867 به سمت رئیس هیئت مدیره رحمان کاظمیان به شماره 
ملى 1290642095 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فتح اله کاظمیان به شماره ملى 5419370166 به سمت مدیرعامل وعضو اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. *کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایى همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1465418)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص سپاهان قطعه زنده رود به شناسه ملى 14004561062 و به شماره ثبت 3823 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *مهدى باستانى نجف آبادى به شماره ملى 1080167765 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره مجتبى 
باستانى نجف آبادى به شماره ملى 1090996829 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل فریبا ایزدى نجف آبادى به شماره 
ملى 1091049866 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند * کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت با امضاء آقاى 
مجتبى باستانى مدیرعامل شرکت ومهرشــرکت معتبرخواهدبود. مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1465417)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص لوله و پروفیل فوالد فرم صفه به شناسه ملى 10260694187 و به شماره ثبت 2382 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *محمود صالحى سده به شماره ملى 1170873391 ، منصور ابراهیمى 
ولدانى به شماره ملى 1290843384 ، محسن امانى شلمزارى به شــماره ملى 1740818482 به سمت اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. *موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملى 10100200524 به سمت بازرس اصلى ، مصطفى 
کاریزى به شماره ملى 0075082322 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1465412)
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در شرایطى که ادینسون کاوانى در طى 7 فصل حضور در 
پارى سن ژرمن، 200 گل براى این تیم به ثمر رسانده و لقب 
بهترین گلزن تاریخ این باشــگاه را به خود اختصاص داده 
بود، کیلیان امباپه با عبور از رکورد او، با 201 گل این عنوان 
را از آن خود کرد. امباپه البته در زمان سریع ترى نسبت به 
کاوانى به این رکورد دســت یافت تا همین مسئله باعث 
افزایش محبوبیت او در فرانسه نیز بشود. پس از ثبت این 
آمار توسط امباپه، تعداد دنبال کنندگان او در اینستاگرام به 
100 میلیون رسید تا به پر فالورترین چهره فرانسوى در این 

شبکه اجتماعى تبدیل شود.

امباپه 100 میلیونى شد

قطار شماره 22 لیگ در حالى در ایستگاه بیست و دوم 
متوقف شد که به غیر از سرنشینان دو واگن انتهایى 
آن هیچیک از مسافران این قطار از جاى خود تکان 
نخوردند. صنعت نفت آبادان با شکست سنگین برابر 
میزبان رفسنجانى در آخرین واگن قطار جاى گیر شد 
و نفت مسجد سلیمان که تا پیش از این در رده انتهایى 
قرار داشت با تســاوى برابر مهمان مازندرانى اش از 
واگن شماره 16 به پانزدهمین واگن کوچ کرد. این نقل 
و انتقال در انتهاى قطار در حالى روى داد که سپاهان 

همچنان بر قطار لیگ حکمرانى مى کند. 
طالیى پوشان اصفهان با 46 امتیاز و براى پنجمین 
هفتــه متوالى نخســتین واگن را قرق کــرده اند. 

پرسپولیســى ها هم که در این مدت سایه به سایه 
شاگردان مورایس پیش آمده اند و چشم به جایگاه 
آنها دوخته بودند در این ایستگاه هم در پس گرفتن 
اولین واگن قطار 22 از ســپاهانى ها که تا پیش از 
ایســتگاه هجدهم در تصرف تیم یحیى بود ناکام 
ماندند. چرا که در ایستگاه 22 عالوه بر پرسپولیس 
که موفق شــد با برترى 3 بر 2 از سد تراکتورى ها 
بگذرد، سپاهان هم با نتیجه 3 بر یک مهمان خود 

هوادار را بدرقه کرد.
ســومین مدعى تصاحب جام هم در این ایســتگاه 
از قافله مدعیــان عقب نماند. اســتقالل در حالى 
در ورزشــگاه آزادى و با برترى 2 بر یک سربازان 
ژنــرال را مغلوب کرد که تا دقایــق پایانى، بازى را 

با یک گل به مهمان ســیرجانى خود واگذار کرده 
بود. اما بخت با شــاگردان ساپینتو یار بود که وینگر 
اصفهانى اســتقالل با گلزنى در دقیقه 91 و گرفتن 
پنالتى در دقیقه 95، درست چند ثانیه پیش از آنکه 
داور در سوت خود بدمد، به داد این تیم تهرانى رسید. 
آبى پوشــان پایتخت در حالى با پیروزى در آخرین 
دقایق بــازى موفق شــدند با 40 امتیــاز فاصله 3 
امتیازى خود با گل گهرى رده چهارمى را حفظ کنند 
که رقیب سنتى آنها هم با گشودن سنگر پرشورها در 
دقیقه 95 موفق به حفظ فاصله یک امتیازى خود با 

صدرنشین این رقابت ها شده بود. 
با همه اینها شاگردان مورایس با هت تریک در بازى 
با هوادار موفق شدند باز هم تفاضل گل خود را با سایر 

مدعیان بیشــتر کنند. تنها تیمى که با 4 گل زده در 
این هفته توانســت آمار گلزنى خود را بهبود ببخشد 
و از این لحاظ 2 پله به سپاهان نزدیک تر شود مس 
رفســنجان بود که با این حال اختالف 10 گله این 
تیم تا رســیدن به آمار تفاضل گل تیــم مورایس و 
فاصله 5 واگنى اش با واگن طالیى پوشان قطار 22

نمى تواند خطر جدى را متوجه جایگاه ســپاهانى ها 
در این قطار کند. در عوض شــاگردان ربیعى که در 
بازى هاى ابتدایى فصل با تســاوى هاى پى در پى 
خود همپاى دیگر سرنشین اصفهانى این قطار پیش 
مى رفتند در ایستگاه بیســت و دوم با هت تریک در 
پیروزى هایش در رقابت هاى لیگ هم به جمع شش 
تیم باالیى این مسابقات پیوسته و هم فاصله اش با 

ذوب آهن را به 10 امتیاز افزایش داده است.
ذوب آهن البته شانس آورد که با وجود متوقف شدن 
در برابر پیکان در تهران تا رده دوازدهم جدول سقوط 
نکرد. سربازان تارتار در حالى با 24 امتیاز از 22 بازى 
در واگن دهم جا خوش کرده اند که اگر دو سرنشین 
شمالى قطار شماره 22 موفق به غلبه بر حریفان خود 
مى شدند االن گاندوها در دوازدهمین واگن همسایه 
میزبان تهرانى خود پیکان که سرنشین سیزدهمین 

واگن است مى شدند.
جالب آنجاســت کــه دو مســافر اصفهانــى قطار 
بیســت و دوم در حالى در ایســتگاه بیست و دوم در 
واگن هاى پیشین خود مستقر ماندند که براى حفظ 
این جایگاه در ایستگاه بعدى باید جنگ رو در رویى با 
همسایه هاى دیوار به دیوار خود داشته باشند. کسب 
تســاوى در الکالســیکوى ایران در ایستگاه بیست 
و سوم اگرچه ســپاهانى ها را همچنان در صدر نگه 
مى دارد اما ذوب آهنى ها براى از دست ندادن جایگاه 
خود در این ایســتگاه محکوم به برتــرى در دوئل با 
نساجى چى ها هســتند. چرا که هیچ بعید نیست در 
صورت تساوى این دو تیم همسایه با هم، ملوانان از 
فرصت استفاده کند و با برترى بر تیم قعرنشین صنعت 

نفت از این دو رقیب خود پیشى گیرد.

هفته بیست ودوم لیگ برتر زیر ذره بین

سپاهان صدرنشین ماند
ذوب آهن نه سقوط کرد نه صعود

مرضیه غفاریان

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: در مورد اینکه نتایج ذوب آهن 
با مهدى تارتار را چطور مى بیند و آیــا او تا پایان فصل مى ماند یا 
خیر، اظهار داشت: تارتار قطعاً تا آخر فصل سرمربى تیم ذوب آهن 

باقى مى ماند.
على احسانى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره اینکه نتایجى که 
تارتار گرفته رضایت بخش بوده، گفت: نتایج راضى کننده نبوده ولى 
بدشانسى هایى داشتیم که هم براى تارتار و هم براى تیم بوده است. 
طبیعى است در فوتبال و جایگاه تیم به مرور بهتر مى شود. مى شد 
باالتر باشیم و ان شاءا...  تا پایان فصل جایگاه بهترى خواهیم داشت.

احسانى درباره اینکه تارتار فصل آینده سرمربى ذوب آهن مى ماند، 
گفت: از االن نمى شود درباره فصل بعد نظر داد. فعًال باید ببینم براى 
فصل آینده مدیرعامل مى مانم بعد درباره ســرمربى تیم باشگاه 

تصمیم مى گیرد.
احسانى در مورد پیش کشیده شدن بحث مدیرعاملى نیما نکیسا 
در باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: در سیستم هاى دولتى نمى توانى 
با اطمینان از ماندن بگویى و این رفت و آمدها طبیعى اســت ولى 
در مورد آمدن آقاى نکیســا نمى دانم از کجــا چنین خبرى آمده 
اســت و صحت آن را تأیید نمى کنم. ولى مدیرعاملى باشــگاه 

ذوب آهن ارث پدرى من نیســت و هر زمان که مدیرعامل 
تغییر کند به عنوان یکى از پرسنل ذوب آهن آن را مى پذیرم 
و مشکلى با این موضوع ندارم. روزى آمده ام و روز دیگر باید 

بروم.
وى درباره اینکه باشــگاه اختیار جذب بازیکن را به 
تارتار داد و او هم اعتقادى بــه بازیکن بزرگ و با 

تجربه ندارد و فقط به جوانان بها مى دهد که 
باعث شده تیم امتیازات مهمى را از دست 
بدهد و در نیمه پایینى جدول رده بندى قرار 
بگیرد، گفت: امســال بدشانسى آوردیم 
و چند تا از بازیکنان بــا تجربه ما مثل 
مســعود ابراهیم زاده، سعید باقرپسند 

و سجاد آشــورى مصدوم شدند و 
سینا اسدبیگى هم به پرسپولیس 
پیوســت. نزدیک 40 درصد تیم 
دچار مشکل شد و به مرور در این 
هفته ها بهتر شدیم و جایگاه بهتر 

از دهمى مى توانیم کسب کنیم.

مدیرعامل ذوب آهن:

 تارتار قطعاً تا پایان فصل سرمربى مى ماند
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پارى سن ژرمن خود را آماده دیدار برگشت برابر بایرن مونیخ در 
دور برگشت یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان اروپا مى کند. خبر 
بد براى تیم پاریسى اینکه نیمار به این بازى حساس نخواهد 
رسید. این بازیکن برزیلى نیاز به جراحى دارد و تا سه چهار هفته 
دیگر براى بازگشت به میادین باید صبر کند و به این ترتیب 
او بازى برابر بایرن مونیخ و چند بازى دیگر پارى ســن ژرمن 
را از دست داد. این براى نخســتین بار نیست که نیمار چنین 
مصدومیتى را تجربه مى کند و به نظر مى رسد که آسیب دیدگى 
از ناحیه مچ پا به پاشنه آشــیل این بازیکن تبدیل شده است. 
پارى ســن ژرمن در حالى براى مصاف با بایرن مونیخ راهى 
آلمان مى شــود که در دیدار رفت با یک گل شکست خورده 

است تا کار آنها براى صعود بسیار سخت شود.

نیمار جراحى مى شود

بازگشت فرشاد احمدزاده و شهریار مغانلو به ترکیب 
سپاهان، تحول بزرگى در نمایش این تیم در بخش 

هجومى رقم زد.
پس از تســاوى برابر آلومینیوم، کم شــدن فاصله با 
پرســپولیس به یک امتیاز و درنهایت شــنیدن خبر 
پیروزى ثانیه هاى پایانى شــاگردان گل محمدى در 
تبریز، بــراى ژوزه مورایس و شــاگردانش راهى جز 

پیروزى نمانده بود.
سپاهان البته براى به دست آوردن احساس پیروزى 
در این مسابقه خیلى منتظر نماند و فرشاد احمدزاده 
در دقیقه 10 با یک شــوت کات دار پاى چپ از پشت 
محوطه جریمه، راهى جز تسلیم پیش روى خالدآبادى 
دروازه بان آماده این روزهاى هوادار نداشت. سه دقیقه 
بعد از این گل تماشــایى، اینبار شهریار مغانلو بود که 

خودنمایى کرد و با فرار سریع به فضاى پشت مدافعین 
هوادار، هوشمندانه خودش را زودتر از سنگربان هوادار 
به توپ رساند تا پنالتى بگیرد و خودش آن را با ضربه اى 
مطمئن براى بازگشت به جمع بهترین گلزنان فصل 

به تور برساند.
این درخشش در حالى بار دیگر از دو ستاره انکارناپذیر 
فصل بیست و دوم سپاهان با مورایس دیده شد، که هر 
دو بازیکن به دلیل محرومیت در مصاف برابر آلومینیوم 
حضور نداشــتند. این غیبت در طول مسابقه به طور 
کامل مشــهود بود و درنهایت هم دو امتیاز حساس 
براى سپاهان از دســت رفت، تا مورایس که کیفیت 
بازیکنان ایرانى را تمجید مى کند، یکبار دیگر با اتکا 
به مهارت هاى دوستاره لیگ برتر سه امتیاز را کسب 

کرده باشد.

تحول در سپاهان پس از بازگشت 2 ستاره
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مهدى تاج که هفته گذشته همراه با احسان اصولى براى بازدید 
از امکانات محل برگزارى رقابت هاى فوتبال ساحلى قهرمانى 
آسیا و البته دیدار با ملى پوشان کشــورمان که در تورنمنت 
شش جانبه تایلند حضور دارند، راهى شهر پاتایا شد. وى پس 
از اتمام برنامه هاى خود در تایلند، جهت پیگیرى رفع مشکل 
باشگاههاى ایرانى و فدراســیون فوتبال درباره انتقال منابع 
مالى خود و رایزنى در این باره با مقامات AFC راهى مالزى شد. 
پس از صحبت هاى مقدماتى رئیس فدراسیون با مسئوالن 
کنفدراسیون قرار است با توجه به اتمام تعطیالت پایان هفته 
در کواالالمپور از روز گذشته تاج مذاکرات رسمى خود را در این 
خصوص با مدیران ارشد AFC آغاز کند تا راهکارهاى موجود 
براى رفع این مشکل و وصول مطالبات باشگاه هاى کشورمان 

و فدراسیون از این نهاد، بحث و بررسى شود.

مهدى تاج دست به کار شد

04

لئوناردو پادوانى، مدافع سابق استقالل که در لیگ هفدهم 
و در جریان مســابقه اســتقالل و فوالد خوزستان دچار 
آسیب دیدگى شدید شد و با توجه به ضایعه نخاعى، دیگر 
نتوانست به فوتبال خود ادامه بدهد و ویلچرنشین شد، بعد 
از اتفاق رخ داده در دوران حضورش در جمع آبى پوشــان 
پایتخت تصمیم به شکایت گرفت و به جز موضوع مطالبات 
خود از باشگاه استقالل، نســبت به مصدومیت پیش آمده 
هم ادعاى خود را مطرح کرد. على امیرى، معاون باشگاه 
استقالل در جمع خبرنگاران اعالم کرد که فیفا پرونده این 

بازیکن را مختومه اعالم کرده است.

مختومه شدن 
پرونده پادوانى

فصل براى 
مهاجم سابق سرخ ها 

به پایان رسید
على علیپور، مهاجم سابق پرسپولیس به دلیل پارگى 
رباط صلیبى حداقل شش ماه از میادین دور خواهد 
بود و تا پایان فصل نیز قادر بــه بازى در لیگ برتر 

پرتغال نخواهد بود.
مهاجم تیم ژیل ویسنته که این فصل عملکرد خوبى 
در ترکیب تیمش داشته بعد از مصدومیت از ناحیه 
زانو حاال نتایج پزشکى اش نشــان مى دهد دچار 
پارگى رباط صلیبى شده و تا شش ماه قادر به حضور 

در مسابقات نخواهد بود.
علیپور که آخرین بار 23 بهمن در جریان بازى ژیل 
ویسنته و فامالیکایو براى تیمش به میدان رفت، در 
دقیقه 15 این بازى از ناحیــه زانو دچار مصدومیت 
شد و زمین را ترك کرد و در حالى که به نظر پارگى 
رباط صلیبى او قطعى بود، همه تا زمان نتایج نهایى 

آزمایش ها صبر کردند.
اما دو هفته بعد مشخص شــد که او از ناحیه رباط 
صلیبى دچار پارگى شده، تا فصل براى مهاجم سابق 
خیلى زود به پایان برســد و حاال او باید به استقبال 

عمل جراحى و دوباره نقاهت طوالنى مدت برود.
این در حالى است که علیپور در سه بازى اخیر تیم 
ژیل ویسنته غایب بوده و حاال تا پایان فصل نیز در 
ترکیب این تیم حضور نخواهد داشت، اما در صورت 
عمل جراحى موفق، براى شــروع فصل جدید در 

اختیار تیمش خواهد بود.
على علیپور این فصل تنها دو گل براى تیمش در 
لیگ پرتغال به ثمر رسانده و عملکرد چندان خوبى 
در ترکیب تیم ژیل ویســنته نداشته و حاال فصل 
کابوس وار او بــا یک مصدومیت شــدید به پایان 
مى رسد. مشخص نیســت که او چه زمانى زانوى 

خود را به تیغ جراحان خواهد سپرد.

و ى

ستاره تیم ملى کشورمان بعد از بازگشت به دوران اوج 
در بوندسلیگا صحبت کرد و گفت: من هرگز تسلیم 
نمى شوم، ممکن است یک یا دو ماه بهترین روزهاى 
خود را نداشته باشید، پس باید زنده بمانید و اجازه ندهید 

لحظات بد شما را از پا در بیاورند.
ســردار آزمون مهاجم ملى پوش کشورمان در هفته 
هجدهم بوندســلیگا به همــراه بایرلورکوزن مقابل 
هرتابرلین خوش درخشید و موفق شد گل اول تیمش 
را به ثمر برساند تا تیمش با نتیجه 4 بر یک به پیروزى 

برسد.
آزمون بعد از این درخشش اخیرش با نشریه «بیلد» 
آلمان مصاحبه کرد و از درخشــش دیرهنگامش در 

لورکوزن بعد از انتقال از زنیت به این تیم گفت: 
من از لیگ دیگرى آمدم، لیگ روسیه آنقدرها 
هم قوى نیست و یک تفاوت کلى با بوندس لیگا 
دارد. باید به آن عادت مى کردم. اما اکنون همه 

چیز خوب است و من بسیار خوشحالم.
خوشحالى آزمون ورزشى نیست بلکه در زندگى 

خصوصى هم خوشحال است. 
همانطــور که ژســت 

تشویقى او در برابر هرتا 
نشان داد، آزمون براى 
اولین بــار پدر مى 
شــود. او شهریور 
سال گذشــته با 

شــریک زندگى اش آناهیتا ازدواج کرد. او با افتخار 
این خبر را تایید کرد و گفت: «همسرم باردار است.»

آزمون خیالش راحت شده پس از بیمارى و مصدومیت، 
او در راه تبدیل شدن به مهره کلیدى لورکوزن است و 
درباره این موضوع گفت: من هرگز تسلیم نمى شوم. 
این فوتبال است ممکن اســت یک یا دو ماه بهترین 
روزهاى خود را نداشته باشید. پس باید زنده بمانید و 

اجازه ندهید لحظات بد شما را از پا در بیاورند.
عملکرد خوب بایرلورکوزن در بــازى هاى اخیر به 
موازات پیشرفت شخصى آزمون در عملکردش است، 
ستاره ایرانى در این زمینه، گفت: ما بسیار خوشحالیم، 
سه امتیاز قبل از بازى مقابل لیگ اروپا واقعا 
مهم بود. براى ما ایــن برد در جایگاه 
جدول و باال بــردن اعتماد به نفس 

اهمیت داشت.
مهاجم ملى پوش کشورمان ادامه 
داد: اگر همیشــه بــازى نکنید، به 
عنوان یک مهاجم آسان نیست، 
براى 10 یا 20 دقیقه 
زمیــن  وارد 
شوید. شما فقط 
زمانى وارد ریتم 
مى شوید که براى 
مدت طوالنى بازى 

کرده باشید.

آزمون: من هرگز تسلیم نمى شوم

یک کارشناس فوتبال با بیان نقش طالیى تعویض هاى 
مورایس در گل دوم سپاهان، گفت: دوندگى و تالش 
تیم هوادار بــراى دقایقى بازى را از ســپاهان گرفت 

اما با تعویض هــاى مورایس باز هم 
ســپاهان مرکز زمین را به دست آورد 

و به گل رسید.
کریم قنبرى در خصــوص پیروزى 
خانگى سپاهان برابر هوادار و ماندگارى 
در صدر جدول اظهار کرد: ســپاهان 
بازى سختى را پشت سر گذاشت زیرا 
هوادار مخصوصاً در دیدارهاى بیرون از 
خانه به خوبى دفاع مى کند و روزنه اى 
به حریفانش نمى دهــد. رفته رفته با 
توجه به دوندگى و تالش تیم هوادار 
براى دقایقى بازى از ســپاهان گرفته 
شــد و در شــروع نیمه دوم هوادار به 

گل رسید.
وى افزود: هوادار تیمى اســت کــه در بازى هاى قبل 
کمتر موقعیت به حریفان داده و حتى برابر پرسپولیس 

در ضدحمله به گل رسیده بود. آن ها منتظر اشتباهات 
حریفان هستند و برابر تیم هاى بزرگ خوب خیلى قوى 

ظاهر شدند.

این پیشکسوت فوتبال خاطر نشــان کرد: سپاهان در 
بخش حمله برابر هوادار بسیار خوب شروع کرد. با اینکه 
گل اول را از دســت داد اما به بازى برگشت و در ادامه 

مقدارى بازى به وسط زمین آمد. با تعویض هاى ژوزه 
مورایس باز هم سپاهان مرکز زمین را به دست آورده و 

به گل دوم رسید.
قنبرى اضافه کــرد: در مجموع این 
ســپاهان در بخش حمله بسیار خوب 
کار کــرد و در بخش دفــاع مقدارى 
ناهماهنگى به وجود آمد که امیدوارم 

در بازى بعد برطرف شود.
این کارشناس فوتبال همچنین درباره 
تقابل حســاس تیم هاى ســپاهان و 
پرســپولیس در چارچوب رقابت هاى 
لیگ برتر و با یادآورى حذف سپاهان 
برابر پرسپولیس در جام حذفى، تاکید 
کرد: جام حذفى یک جام جداست و باید 
فراموش کنیم. نه تنها سپاهان بلکه 
بزرگ ترین تیم هاى دنیا هم مى توانند 
دچار این مشکل شوند. اگر سپاهان در این بازى تمرکز 
بیشترى نسبت به رویارویى قبلى با پرسپولیس داشته 

باشد، قطعا مى تواند نتیجه ایده آل خود را کسب کند.

سپاهان با تعویض هاى مورایس به بازى برگشت

ت و هر زمان که مدیرعامل 
ل ذوب آهن آن را مى پذیرم 
وزى آمده ام و روز دیگر باید 

ر جذب بازیکن را به 
بازیکن بزرگ و با 

ا مى دهد که 
دست  را از
ندى قرار 
ى آوردیم 
ما مثل 
پسند 

د و 
س 
م 
ن 
ر

ى ماند

کرد و از درخشــش دیرهنگامش در 
این تیم گفت:  از زنیت به نتقال
ى آمدم، لیگ روسیه آنقدرها 
 یک تفاوت کلى با بوندس لیگا 
دت مىکردم. اما اکنونهمه 

 من بسیار خوشحالم.
ن ورزشى نیست بلکه در زندگى

وشحال است. 
ژســت 

ر هرتا 
 براى 
مى 
ور
با 

سه امتیاز قبل از بازى مقابل
مهم بود. براى ما ایــن
جدول و باال بــردن

اهمیت داشت.
مهاجم ملى پوش ک
داد: اگر همیشــه بـ
یک مهاجم عنوان
0 براى
وار
شو
زم
مى
مدت

کرده باش
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معاون قوه قضاییه گفت: در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان شاهد 
مدیریت سالم هستیم و از این نوع مدیریت حمایت قضایى خواهیم 

داشت.
به گزارش روابط عمومى و بین الملل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان، 
محمدباقر الفت با حضور در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان و بازدید 
از این گروه صنعتى ضمــن آرزوى توفیق روزافزون براى کارکنان 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان اظهار داشــت: انصافًا پاالیشــگاه 
اصفهان نوید بخش روزهاى خوب و امید بخش براى جامعه هستند.

وى با بیان اینکه ما تالش مى کنیم از مدیریت هاى مطلوب و سالم 
حمایت کنیم افزود: بر این اساس و باتوجه به اصل 44 قانون اساسى 
ستاد اقتصاد مقاومتى را در مرکز و همه استان ها تشکیل داده و 5 
هزار واحد تولیدى را مورد حمایت قضایى قرار دادیم، در این زمینه 
همکاران در سراسر کشور و به ویژه استان اصفهان همکارى خوبى 
داشــتند، پرونده ها در اصفهان با دقت پیگیرى شدو نتایج خوبى را 

به همراه داشت.

معاون منابع انسانى و امور فرهنگى قوه قضاییه با بیان اینکه ستاد 
اقتصاد مقاومتى را دوباره تقویت خواهیم کرد، ادامه داد: ما مى دانیم 
که شرکت هاى بزرگى همچون هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با 
توجه به وسعت فعالیت ممکن است معارضانى داشته باشد که ما با 
توجه به سالمت فعالیت در این شرکت حمایت هاى الزم را از این 

مجموعه خواهیم داشت.
دکتر محســن قدیرى، مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 
نیز در این دیدار با بیان اینکه امســال 13 میلیــون یورو صادرات 
از ســوى هلدینگ پتروپاالیش اصفهان داشــتیم، اظهار داشت: 
برنامه ریزى ما براى ســال 1405 صادرات به ارزش 500 میلیون

 یورو است.
وى افزود: با فعال سازى کامل 6 شرکت زیر مجموعه این مهم را 
محقق خواهیم کرد، در حال حاضر شرکت میرداماد صفه روزانه 2 
هزار بشکه  انواع حالل ها را تولید مى کند، برنامه ریزى درآمد 70 
میلیون یورویى این شرکت در سال 1405 است و دیگر شرکت ها 

به همراه پاالیشگاه اصفهان درآمد 430 میلیون یورویى را خواهند 
داشت.

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با بیان اینکه ما در برنامه 
ریزى خود آماده خنثى سازى هر ترفند دشمن هستیم، اضافه کرد: 
برنامه ما تبدیل شــدن به یکى از بروز ترین پاالیشگاه هاى بزرگ 
دنیا است و تا سال 1405 با رسیدن به ضریب پیچیدگى باالى 12 

این امر محقق خواهد شد.
وى با اشــاره به انعقاد قرار داد با یک شرکت آلمانى براى صادرات 
محصوالت هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: مبلغ این قرارداد 
115 میلیون یورو اســت که انتظار ما این است که مسئوالن اجازه 
دهند این میزان ارزآورى در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان و براى 

تکمیل پروژه هاى شرکت هزینه شود.
قدیرى با بیــان اینکه ما براى دریافت ضمانتنامــه هاى بانکى به 
علت تحریم ها مشکل داریم، افزود: FS همه پروژه هاى هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان آماده است و در صورت نیاز ارائه خواهیم کرد.

وى با بیان اینکه هدف ما در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان ایجاد 
امید و اعتماد بین نخبگان کشور است، گفت: در سال جارى بیش از 
400 نخبه را به کار گرفته ایم و برنامه ما این است که تا سال 1405 
بیش از 10 هزار جوان نخبه در این گروه صنعتى به کار گرفته شود.

مدیرعامل هلدینــگ پتروپاالیش اصفهان با بیــان اینکه برنامه 
ما در ســال 1405 رسیدن به ســود 2 میلیارد دالرى است، اضافه 
کرد: این مســیر در صــورت حمایــت هاى مســئوالن محقق

 خواهد شد.
وى با اشاره به شناسایى دو هزار و 400 نقطه پرخطر در پاالیشگاه 
اصفهان گفت: با توجه به همکارى ســربازان گمنــام امام زمان 
(عج) در اداره کل اطالعات اســتان اصفهان و همچنین همکارى 
اطالعات سپاه استفاده از اجناس فیک اعالم شد و ما با بررسى بیش 
از 72 هزار نقطه به این تعداد نقطه پرخطر رســیده و آن را اصالح 
کردیم و درخواســت ما از قوه قضائیه تســریع در رسیدگى به این 

پرونده است.

معاون قوه قضاییه: 

مدیریت سالم را
 در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان شاهدیم

به مناســبت روز درختکارى، با حضور مدیــر دفتر مدیر 
مخابرات منطقه اصفهان و جمعى از کارکنان این مجموعه، 
چند اصله نهال در محوطه مرکز مخابراتى شهید اشرفى 

اصفهان غرس شد.
به گزارش روابط عمومــى مخابرات منطقــه اصفهان، 
محمدحسام رحیمى در این آئین با تاکید بر لزوم بزرگداشت 
روز درختکارى و هفته منابع طبیعى گفت:  درختکارى به 
عنوان نماد حفظ محیط زیست، سنت دیرینه اى است که 
مى تواند نقش بسیار موثرى در کاهش آسیب هاى زیست 
محیطى و افزایش امنیت و آسایش روانى شهروندان ایفا 

کند.
گفتنى است در این مراسم، ســید محمود حسینى رئیس 
اداره حراســت، علیرضا امینى سرپرســت ناحیه شمال 
غرب، عبدالمجید منصوریان فر رئیس مرکز شهید اشرفى 

اصفهان، محمد جواد برمکى سرپرست اداره روابط عمومى 
و جمعى از همکاران مخابراتى نیز حضور داشتند. 

الزم بــه ذکر اســت، هفتــه منابــع طبیعــى در ایران 
از 15 تا 22 اســفند مــاه مى باشــد که نخســتین روز 
هفتــه منابــع طبیعــى، روز درختــکارى نامگــذارى

 شده است.

به مناسبت نیمه شعبان، میالد با سعادت امام زمان (عج) 
با حضور معاونین، مدیران و کارکنان ذوب آهن اصفهان 
16 اسفندماه، جشن با شکوهى در تاالر آهن این شرکت 

برگزار شد.
آیت ا... رهبر مسئول هماهنگى تبلیغات اسالمى ذوب آهن 
اصفهان در این آیین جشــن با بیان این که حضرت ولى 
عصر(عج)، مهدى همه امت ها است، گفت: پیامبران الهى 

در پیاده سازى و اجرا رسالت خود به حضرت مهدى(عج) 
متوسل مى شدند و وعده ظهور ایشان را مى دادند.

وى افزود: نیمه شعبان، روز مستضعفان است یعنى افرادى 
که توســط ایادى قدرت ضعیف شــدند طبق وعده الهى 

وارثان دنیا خواهند بود.
مسئول هماهنگى تبلیغات اســالمى ذوب آهن اصفهان 
گفت: مصلحان جهان به این نتیجه رســیدند که تمدن 
در عصر مهدى(عــج) خواهد بود و ایشــان وعده خدا به 

امت ها هستند.
آیت ا... رهبر تاکید کرد: حضــرت حجت در تمام مراحل 
زندگى افراد از آن ها حمایت هاى دلسوزانه اى دارند و این 
حمایت ها باعث استمرار و دوام اسالم و تشیع مى شود و 

داد و عدل آن حضرت فراگیر و جهان شمول است.
 شایان ذکر است؛ این جشن باشــکوه با مدیحه سرایى و 

اجراى برنامه هاى متنوع فرهنگى همراه بود.

غرس نهال در مخابرات منطقه اصفهان

برگزارى جشن با شکوه نیمه شعبان در ذوب آهن اصفهان

برپایى پاویون جمهورى اسالمى در  روسیه و مالزى فراخوان دومین مهرواره ویژه کالس اولى ها

تیم هاى برتر مسابقات ورزشى 
آبفاى استان اصفهان معرفى شدند

تولید یکى از کاربردى ترین گریدهاى فوالدهاى زنگ نزن

تشریح مهم ترین دستاوردهاى دوره نهم اتاق بازرگانى اصفهان

شرکت نمایشگاه بین المللى استان اصفهان در راستاى ایجاد بستر مناسب جهت 
حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر کشورمان در بازارهاى مستعد منطقه و 
جهان موفق به اخذ نمایندگى انحصار برپایى پاویون ملى ایران در «بیست و پنجمین 
نمایشگاه بین المللى تخصصى سیمان روسیه“ و ”نوزدهمین نمایشگاه بین المللى 

صنعت حالل مالزى“ گردید.
وجود ظرفیت هاى کم  نظیر اقتصادى و تجارى ایجاد شــده، فرصت هاى طالیى 
تجارت در بازار روسیه در دوره اجراى توافق نامه تجارت ترجیجى و آغاز تجارت آزاد 
کشور روسیه، اهمیت بازار مصرف این کشور و حوزه اوراسیا را براى تولیدکنندگان 

و صادرکنندگان کشورمان چند برابر نموده است.
موقعیت ممتــاز مالزى در اتحادیه آ.ســه.آن، به عنوان یکــى از قدرت هاى برتر 
اقتصادى جنوب شرق آسیا از یک سو، و موقعیت جغرافیایى کم نظیر ایران و ظرفیت 
اقتصادى باالى آن از سوى دیگر، در کنار اشتراکات فراوان و همسویى هاى باالى 

فرهنگى و سیاسى مى تواند افق روشنى را براى آینده مناسبات اقتصادى و تجارى 
فى مابین دو کشور ترسیم نماید. ایران به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا، در 
کنار تجارب موفق اقتصادى مالزى، مى تواند زمینه ساز تحقق همکارى هاى موفق 

دو کشور در حوزه هاى اقتصادى، سرمایه گذارى و تولیدات مشترك باشد.
در همین راستا شرکت نمایشگاه هاى اصفهان با ســازماندهى پاویون ملى ایران 
در رویدادهاى مذکور بســترى مناســب را براى تولیدکنندگان و فعاالن صنایع 
کشــورمان فراهم خواهد نمود تا بتوانند با معرفى توانمندى هاى خود به بازارهاى 

جدید صادراتى دست یابند.
الزم به ذکر اســت نوزدهمیــن نمایشــگاه بین المللى صنعت حــالل مالزى از 
تاریخ 21 تا 24 شهریورماه 1402 در کواالالمپور و بیســت و پنجمین نمایشگاه 
بین المللى صنعت سیمان روسیه از تاریخ 26 تا 28 مهرماه 1402 در مسکو برگزار 

خواهد شد.

رئیس اداره توســعه فرهنگ شهروندى شهردارى 
اصفهان گفــت: در فراخــوان دومین مهــرواره، 
دانش آموزان یکى از داستان هاى کتاب  «قصه هاى 
شهر من» را مطالعه و سپس تا بیستم اردیبهشت ماه 

سال 1402 فرصت دارند، داســتان مورد مطالعه را 
در قالب یک اجرا به صورت ارســال فایل ویدئویى 

پنج دقیقه اى ارسال کنند.
سیدمهدى سجادزاده اظهار کرد: یکى از مباحثى که 
شــهردارى اصفهان همواره روى آن تأکید داشته، 
مباحث آموزشى شهروندى اســت. به همین دلیل 
اداره اى تحت عنوان «توسعه فرهنگ شهروندى» 
ذیل معاونت اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان، تأســیس و در حال 

فعالیت است.
وى ادامــه داد: یکــى از اقدامات ایــن اداره براى 
دانش آموزان مقطــع اول ابتدایى، انتشــار کتاب 
«قصه هاى شــهر من» بوده اســت که این کتاب 
به صــورت رایــگان در اختیار دانش آمــوزان این 
مقطــع تحصیلى قــرار گرفــت. در ایــن کتاب 
مجموعــه داســتان هایى با موضوعــات مختلف 
فرهنــگ شــهروندى در حوزه هــاى ترافیــک، 
آلودگى هوا، محیط زیســت اســت که دانش آموز 

پــس از مطالعه بــا مباحــث آمــوزش فرهنگ 
شــهروندى به زبان ســاده و تأثیرگذار قصه آشنا

 مى شود.
سجادزاده گفت: امسال دومین جلد کتاب «قصه هاى 
شهر من» توسط تیم اتاق فکر اداره توسعه فرهنگ 
شهروندى که متشکل از صاحب نظران روانشناسى 
تربیت کودك، جامعه شناســى، علــوم و ارتباطات 
منتشر شــد که طى فراخوانى که روزهاى گذشته 
صــورت گرفت، قرار اســت دانش آمــوزان مقطع 
پایه تحصیلى اول ابتدایى تحــت عنوان «دومین 

مهرواره» در این طرح شرکت کنند.
وى اضافــه کرد: در فراخــوان دومیــن مهرواره، 
دانش آموزان یکى از داستان هاى کتاب «قصه شهر 
من» را مطالعه و سپس تا بیستم اردیبهشت ماه سال 
1402 فرصت دارند، داستان مورد مطالعه را در قالب 
یک اجرا به صورت ارسال فایل ویدئویى پنج دقیقه اى 
 isfahanghese@gmail.com به نشانى الکترونیکى

ارسال کنند. 

مسابقات ورزشى آبفاى استان اصفهان گرامیداشت دهه مبارك فجر و میالد امام 
زمان (عج) با شناخت تیم هاى برتر به کار خود پایان داد.

در پایان این رقابت ها و در بخش آقایــان تیم هاى حفاظت فیزیکى، آبفاى خمینى 
شهر و آبفاى لنجان در رشته فوتسال، تیم هاى معاونت بهره بردارى آب، بازرگانى 

و حراست در رشته والیبال و تیم هاى حراست، آبفاى منطقه 4 و (آبفاى منطقه سه 
و یک) در رشته تنیس روى میز به ترتیب رتبه هاى اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین تیم هاى حمل و نقل در رشته والیبال و آبفاى منطقه دو در فوتسال کاپ 
اخالق این رقابت ها را از آن خود کردند.

در بخــش بانــوان ایــن رقابت هــا در رشــته بدمینتون ســارا احمــدى مقام 
نخســت، مهدیه دیــان مقــام دوم و مرجان اصالنــى و هدا مرادیان مشــترکا 

سوم شدند.
در رشته آمادگى جسمانى بخش بانوان و در رده سنى اول سپیده توکلى مقام نخست، 
پرستو محمدى مقام دوم و سعیده مردانى مقام سوم، در رده سنى دوم آرزو سلطانى 
مقام اول، مژده کاظمى مقام دوم و مژگان یوســفى مقام سوم و در رده سنى سوم 
فرشته اسماعیلى، مقام اول، مژده قیومى مقام دوم و سحر کاظم زاده مقام سوم را 

کسب کردند.
در رقابت هاى شــنا نیز مهرنوش رجایى، زهرا رجایى و سهیال زارع پور به ترتیب 

اول تا سوم شدند.

در پى تولید موفقیت آمیز تختال فوالد زنگ نزن فریتى گرید 409 در شــهریورماه 
در شرکت فوالد مبارکه، کارکنان این شــرکت در یک اقدام جهادى دیگر در روز 
25 بهمن موفق شــدند تختال آســتنیتى گرید 304 را که یکى از پرکاربردترین و 

تجارى ترین گریدهاى فوالد زنگ نزن است با موفقیت تولید و آماده نورد کنند.
قاسم خوشدل پور مدیر ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم ضمن اعالم این خبر 
گفت: این محصول یک فوالد ضدزنگ آستنیتى اســت که داراى مجموعه اى از 
خواص بسیار خوب در محیط هاى مختلف و محدوده دماى کارى بسیار وسیع است.

وى با بیان اینکه اجزاى اصلى غیرآهنى این فوالد خــاص و باارزش را حدود 18 
درصد کروم و 8 تا 10 درصد نیکل تشکیل مى دهد، اظهار کرد: این فوالد به دلیل 
خاصیت درخشــندگى و مقاومت بسیار مناســب در برابر خوردگى از کاربردهاى 

متنوعى و متعددى برخوردار است.

 به گفته مدیر ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم اساساً این فوالد غیرمغناطیسى 
است و براساس این خاصیت، داراى کاربردهاى منحصربه فردى است .

 خوشــدل پور در همین زمینه ادامه داد: ایــن فوالد کاربردهاى بســیار متنوعى 
در صنایع مختلــف ازجمله تجهیــزات فراورى مــواد غذایى و لبنیــات، صنایع 
ذخیره و انتقال مواد شــیمیایى، صنایع حفارى، پتروشــیمى و پاالیش نفت خام، 
مبدل هاى حرارتى، تجهیزات فیلتراســیون، انواع و اقسام وسایل خانگى صنعتى

 و... دارد.
وى با اشاره به ادامه فرایند کار بر روى این محصول گفت: این فوالد جهت عملیات 
تکمیلى نورد گرم و ســرد نیاز به طى کردن فرایند خود دارد تا به محصول نهایى و 
قابل مصرف در صنعت برســد؛ ازاین رو در ادامه کار، عملیات نورد این گرید بسیار 

خاص در دست اقدام است.

در آخرین جلسه هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانى، صنایع، معادن  وکشاورزى 
اصفهان، مهم ترین دستاوردهاى این دوره تشریح شد.

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان در این جلســه مسعود گلشیرازى 
رئیس پارلمان بخش خصوصى اصفهان ضمن ارایه گزارشى از فعالیت هاى چهارساله 
هیئت نمایندگان این دوره، بهبود شــاخص محیط کســب و کار استان، حمایت و 
سرمایه گذارى در پروژه هاى زیرساختى اســتان، کسب رتبه برتر شوراى گفتگوى 
دولت و بخش خصوصى استان، کسب رتبه نخست رضایتمندى فعاالن اقتصادى 
در پاسخگویى به صاحبان کســب و کار در میان دستگاه هاى اجرایى استان، ایجاد 

زیرساخت شتابدهى به امور صادراتى، بازاریابى و فروش و تجارت الکترونیک و سراى 
نوآورى به منظور ایجاد تعامل سازنده میان صنعت و  دانشگاه و کسب رتبه برتر مرکز 
توسعه سرمایه انسانى در مباحث آموزشــى و ایجاد میزهاى مشترك با کشورهاى 

هدف صادراتى را از جمله مهم ترین دستاوردهاى این دوره عنوان کرد. 
در ادامه این جلسه، اعضاى هیئت نمایندگان به ارایه گزارشى از فعالیت هاى مربوطه 
پرداختند، همچنین کتاب برنامه اســتراتژیک اتاق بازرگانى از ســوى حمیدرضا 
قلمکارى نایب رئیــس دوم اتاق بازرگانــى اصفهان و رئیس شــوراى مطالعات 

استراتژیک تقدیم رئیس اتاق شد. 

 قلمکارى در این جلســه با بیان اینکه هســته هاى مرکزى تخصصى، گروه هاى 
مطالعاتى و مطالعات راهبردى نمونه هایى از اقداماتى است که بر این بستر و با هدایت 
و عمق بخشِى نگاه آینده پژوهانه به ثمر نشســته اند، افزود: دستاوردهاى این شورا، 
مى تواند در دوره هاى بعد منشاء دستاوردهاى بیشترى قرار گیرد و به عنوان الگویى 

مناسب پیاده سازى شود.
الزم به ذکر است این کتاب حاوى گزارش اندیشه هاى مبنایى براى ایجاد و گسترش 
شوراى مطالعات استراتژیک و همچنین مسیر طى شده در طول 3 سال گذشته بوده 

و نتایج حاصله را به همراه مطالعات و بسته هاى جامع تصمیم ساز ارائه مى دهد.


