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شب خونین
 با ترقه بازی

لطفاً خیار شور فله ای 
نخرید!

فیش های بدون 
حساب و کتاب!

سینما ساحل روی 
«خط استوا»

۳

۳

       

مواد غذایی 
ضد سرطان کدامند؟

رشد اصفهان از زیر گلخانه
۳

سفره بزرگ 
هفت سین در باغ 
غدیر پهن شده است

هنوز وارد نشده بوى سبزه مشامت را پر مى کند. اینجا 
زودتر از همیشــه عید آمده. غرفه هاى چیده شده از 
سبزه و هفت ســین و ظروفى که پر شده از نمادهاى 
ایرانى هر کدامشــان تو را یاد ســفره هاى کوچک و 
بزرگى مى اندازد که زودتــر از موعد روى میزها پهن 

شده تا نمایشگاه باغ غدیر امسال بوى عید بدهد.
وارد باغ غدیر که مى شوى، گویى به میهمانى نوروز 
آمده اى. درمیان این تکاپوها، بیشــتر از 30 غرفه را 
مى بینى که در گوشــه اى از فضاى سبز باغ گرد هم 
آمده اند و کسانى که آستین باال زده اند تا براى سالى 
نو آماده شوند.خطه اى که با انبوه غرفه ها تو را دعوت 

مى کند به چهل تکه اى از طرح ...

تجارتى که  کف خیابان رقم مى خورد 
دستفروش ها پیاده رو و اتوبوس ها را قرق کرده اند

۲

ساالنه 100 هزار تن محصوالت گلخانه اى تولید شده از اصفهان صادر مى شود

شاهکاری دیگر از شکاری شاهکاری دیگر از شکاری 
در یک دیدار خاص در یک دیدار خاص 

رضا شکارى در مصاف با نفت مسجد سلیمان موفق به ثبت یک گل 
و ارسال دو پاس گل شد.شکارى یکى از بازیکنان مورد عالقه امیر 
قلعه نویى بوده که به اســتثناى چند مسابقه که امکان حضور در 

ترکیب تیم را نداشت...

۸
۷۷ بخوانید بخوانید

تاریخ سازی گروه 

فوالد مبارکه

با عبور از تولید با عبور از تولید ۱۰۱۰ میلیون تن فوالد  میلیون تن فوالد 

خام محقق شد؛خام محقق شد؛

۵

۶

سرمربی تیم ملی مشخص شد اما دعوای سرمربی تیم ملی مشخص شد اما دعوای 

«روانشناختی » ادامه دارد!«روانشناختی » ادامه دارد!

 حرف های من الهامی نبود

۷

همه امید تلویزیونهمه امید تلویزیون
 به سعید آقاخانی به سعید آقاخانی

 است است
۲

افزایش صید در دریاها خطرناک است پرتاب ترقه به بدنه پل خواجو پیگیری حقوقی می شودجهان نما آمادگى مایکروسافت براى رونمایى از ویندوز ۱۲استان نشانه هایى که کمبود زینک را هشدار مى دهدتکنولوژی سالمت

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد؛ طراحى 
کامل (تهیه تفکیک و آماده سازى، نقشه بردارى ، نقشه هاى اجرایى ) و 
اخذ مجوزات کمیسیون ماده 5 اراضى 14 و 2.5 هکتارى چشمه توتى 

اصفهان را به شرکتهاى مشاور واجد صالحیت واگذار نماید. 
لذا متقاضیان میتواننــد جهت دریافت اســناد مناقصه از مورخه 
 1401/12/22بمدت یک هفته  به آدرس اصفهان خیابان دانشــگاه 

مرکزآموزش توپخانه مراجعه نمایند.
جهت هماهنگــى و کســب اطالعات بیشــتر با شــماره هاى 

و09160336844 ( امین تقى پور) تماس حاصل نمایید.

مناقصه عمومی - مرحله دوم

مرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا ( اصفهان)

«خط استوا»
۳
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یاننمییههفرفحح حرفهای من الهامی نبود نه بوها وم  حرفهای من الهامی نبودی
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 رضــا همایونفر، در برنامه ضربان شــبکه 
سالمت، رژیم غذایى ضد سرطان را مبتنى 
بر رژیم غذایى با مصرف سبزیجات بیشتر 

دانست...

چهارشنبه سورى یکى از سنت هاى قدیمى ما ایرانیان 
است که در زمان هاى گذشته در حد یک آتش بازى 

مختصر در نقاط از پیش...

حصوالت گلخانه اى تولید

ضرضرض
ووو
قق
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افزایش صید 
در دریاها خطرناك است

باید مراقب افزایش
 شیوع کرونا باشیم

خبرخوان
وزیر صمت

 عذر خواهى کرد
وزیر صنعت، معــدن و تجارت در    ایرنا |
جریان پاسخگویى برخط به تماس هاى مردمى در 
مرکز ارتباطات مردمى ریاست جمهورى به خاطر 
افزایش ناگهانى قیمت خودرو از مردم عذرخواهى 
کرد. ســید رضا فاطمى امین در پاسخ به تماس 
یکى از شــهروندان که اعالم کرد خودروى پژو 
207 خود را به قیمت 400 میلیون فروخته و در 
عرض یک ماه قیمت آن به 600 میلیون تومان 
رسیده گفت: ما مســئولیت داریم اقتصاد کالن 
کشور را به گونه اى تنظیم کنیم که کسى با فروش 
اموال خود و به دلیل نوسان ناگهانى قیمت متضرر 

نشود و از این بابت از مردم عذرخواهى مى کنم.

 زمان واریز سود سهام 
عدالت 

  همشهرى آنالین |وزیر امور اقتصادى 
و دارایى از واریز مرحله دوم سود سهام عدالت تا 
پایان اســفند جارى خبر داد. احسان خاندوزى 
گفت: ســازمان بورس در حــال پیگیرى واریز 
سود از سه شرکت باقى مانده است. امیدواریم تا 
پایان اسفند مرحله دوم واریز سود سهام عدالت 

انجام شود. 

رکورد کاشت 
درخت شکسته شد

  میزان|مراسم کاشــت هم زمان صد هزار 
درخت به همت سازمان منابع طبیعى و آبخیزدارى 
کشور و مشارکت هالل احمر جمهورى اسالمى 
ایران با حضور ناظر جمعیت صلیب سرخ جهانى 
برگزار شد. بر اســاس این گزارش در 418 نقطه 
کشور عملیات کاشت هم زمان صد هزار درخت 
در 19 دقیقه و 43 ثانیه کاشــته شد. نتیجه این 
رکوردشکنى پس از طى مراحل و ارسال مدارك 
توسط گینس ظرف مدت سه ماه اعالم مى شود.

احکام رتبه بندى صادر شد 
  فارس | وزیر آموزش و پرورش از صدور 
احکام قطعى رتبه بندى تمــام معلمان خبر داد. 
یوسف نورى اظهار کرد: برخى فرهنگیان به رتبه 
قطعى یا امتیاز کســب شده شان، اعتراض هایى 
داشتند که باید اعتراض ها را در سامانه ثبت کنند. 
نورى تصریح کرد: تمــام اعتراض ها در هیأت 
ممیزه هاى بعدى بررسى شده و به آنها رسیدگى 

مى شود.

شکل برگزارى کنکور تیر
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات    ایرنا |
و فناورى مجلس از ارجاع مجدد طرح یک فوریتى 
الحاق یــک ماده به قانون ســنجش و پذیرش 
دانشجو در دانشــگاه ها خبر داد و گفت: کنکور 
تیرماه 1402 طبق روال اعالمــى قبل یعنى با 
تأثیر قطعى معدل و بدون دروس عمومى برگزار 
خواهد شــد و تصمیمات این جلسه معطوف به 

کنکور 1403 است.

 حضور یک االغ 
در مراسم اسکار!

  همشهرى آنالین |  جیمــى کیمل، 
کمدیــن آمریکایى براى اعالم یکــى از جوایز 
اســکار 2023 با االغى که در فیلم «بنشى هاى 
اینیشــرین» بازى کرده بود، برروى صحنه آمد 
و آن را یکى از ستارگان این فیلم خواند.  مجرى 
اســکار ادعا کرد که این االغ همــان االِغ فیلم 
«بنشى هاى اینیشرین» است و آن را براى حضور 
در این مراسم با پرواز از ایرلند به آمریکا آورده اند 
اما برخى رســانه هاى آمریکایى این ادعاى او را 
یک دروغ بزرگ براى جذاب کردن مراسم اسکار 

امسال عنوان کرده اند.

رئیس سازمان شــیالت هشــدار داد که روند کنونى 
صید در دریاها، تنوع مخلوقات در این زیســت بوم را 

به سرنوشت شکارگا ه هاى خشکى دچار خواهد کرد.
سید حسین حسینى با بیان اینکه خطر نابودى برخى از 
گونه هاى جانورى دریایى بسیار باالست، تصریح کرد: 
آنچه در زیست بوم هاى خشکى به علت شکار بى رویه 
و تغییرات تمدنى رخ داد، در دریا ها نیز شــدنى است و 
متاسفانه تاکنون نیز برخى از گونه ها فراوانى خود را از 
دست داده اند.وى افزود: حتى در مورد ماهیان صیادى 
نیز، زمانى انواع ماهیان حلوا ســفید، شوریده، راشکو، 
سرخو و سنگسر به وفور در ترکیب صید صیادان دیده 

مى شــد، اما اکنون آشکارا شــاهد کاهش این گونه ها 
هســتیم و فراوانى برخى از گونه ها به شمارش افتاده 
است.رئیس سازمان شیالت تصریح کرد: تغییرات در 
خشکى به دلیل مشهود بودن، آشکارتر دیده مى شود، 
اما آنچه که در دریا رخ داده است و ادامه دارد، چون به 

چشم نمى آید، کمتر مورد توجه قرار مى گیرد.
حســینى با تاکید بر غلط بودن این تصور که دریا یک 
ذخیره تمانم ناشدنى است، هشدار داد: اگر نگاه درست و 
عملکرد مناسبى نباشد، مرگ و میر تحمیلى و طبیعى در 
کنار هم، فرصت بازسازى و تجدید ذخایر را از طبیعت 

مى گیرند.

یک متخصص بیمارى هاى عفونى ضمن اشاره به اینکه 
با افزایش موارد ابتال به کرونا در کشور مواجه هستیم و 
مردم دیگر کمتر از ماسک استفاده مى کنند گفت: باید 
مراقب کرونا باشــیم و همچنان رعایت شیوه نامه هاى 

بهداشتى و استفاده از ماسک را جدى بگیریم.
مینو محرز در خصوص افزایش شــهر هاى با وضعیت 
قرمز و نارنجى کرونایى در کشور گفت: موارد ابتال به 
کرونا و تعداد بیماران بسترى و افراد با درگیرى ریوى و 
همچنین تعداد موارد سرپایى مبتال به کووید در کشور 
 HBB افزایش یافته است و یک ویروس جدید به غیر از
هم شیوع پیدا کرده است و از این رو تعداد شهر هاى با 

وضعیت قرمز و نارنجى هم بیشتر شده است.
این متخصص بیمارى هاى عفونى ضمن اشاره به اینکه 
در حالى با افزایش موارد ایتال به کرونا در کشور مواجه 
هستیم که مردم دیگر کمتر از ماسک استفاده مى کنند 
که این اقدام خوب نیست، ادامه داد: باید مراقب کرونا 
باشیم.وى اظهار کرد: بیشتر افرادى که در حال حاضر 
به کووید مبتال مى شوند، واکسینه شده اند و افرادى که 
واکســن تزریق نکرده اند به نوع بد این بیمارى دچار 
مى شوند، اما افراد واکسینه شده هم گرفتار نوع جهش 
یافته کرونا مى شوند و در خصوص ویروس هاى جهش 

یافته واکسن ها تاثیر کمترى دارند.

دریاقدرتى پور
شهر مثل یک لحاف چهل تکه از دستفروشانى شده که 
این روزها با پهن کردن بساطشان تجارت کوچکى را 
تشکیل داده اند. آنها رسمًا در دل جمعیت چند میلیونى 

گنجیده اند و به یک شغل کاذب دل بسته اند.
پیاده رو، اتوبــوس یا میادیــن و مترو و بســیارى از 
جاهاى دیگر شهر، دیگر فرقى نمى کند؛ هر جا بروى 
بساط هایى پهن شده اند که از پرداخت مالیات و اجاره 
و بســیارى از هزینه هاى دیگر معافند و همین باعث 

مى شود اجناس ارزانشان وسوسه انگیز شود.
گرچه ایــن تنها پیــاده روها نیســتند که در بســاط 
دستفروشان گم شــده اند، این تجارت به اتوبوس ها 

هم رسیده است؛ ناوگان عمومى که در روزهاى پایانى 
ســال خودش به یک بازار متحرك تبدیل شــده تا به 
ظاهر معامالت کوچکى جوش بخورد اما در باطن چرخ 

دنده هاى یک اقتصاد پنهان به حرکتش ادامه دهد.
اتوبوس شلوغ است؛ شلوغ به اندازه اینکه نفس به نفس 
مسافران شوى. اما مرد فروشــنده توجهى به شلوغى 
ندارد و مى خواهد هر طور شــده این خط از دســتش 
نرود. بساط او شامل یک بقچه پر از خرت و پرت هاى 
متنوع است؛ از مسواك گرفته تا چسب زخم و آدامس و 
باطرى و خودکار که با لطایف الحیل و تبلیغات عجیب 
و غریب مرد،  آنقدر وسوسه انگیز مى شود که دست ها 
دراز مى شود تا یک معامله کوچک دیگر جوش بخورد، 

بى  آنکه اسرار حرفه اى این شغل کاذب و زد و بندهایى 
که صاحبانشان دارند رو بشــود؛ کسانى که حتى تعداد 

دقیق و مشخصى ندارند.
در هر ایســتگاهى یک دســتفروش پیاده مى شود و 
بعدى با جنس متفاوتى سوار مى شــود. این بار رگال 
جوراب ها اســت که با هر حرکت اتوبوس اینطرف و 
آنطرف مى شــود و با تبلیغات پر و پیمان و بازار گرمى 
فروشنده اش بخشى از آن خالى مى شود و اسکناس ها 
رد و بدل مى شود و دستگاه  کارتخوان حساب و کتاب 

دستفروش ها و مشترى ها را صاف مى کند.
محاسبه این که در هر روز، چه میزان گردش مالى از این 
طریق اتفاق مى افتد، کار شاقى است. هیچ دستفروشى 

رقم دقیق درآمدش را به کسى نمى گوید اما آنطور که 
مشــخص اســت بین 300 تا 500 هزار تومان درآمد 
روزانه دستفروشى است که سود خالصش بین 150 تا 
200 هزار تومان مى شود، کف سودى که اگر به شکل 
روزانه باشد درآمدى تا 60 میلیون تومان براى صاحبش 

در سال خواهد داشت.
این گردش مالى بزرگ قطعاً راز ماندگارى دستفروش ها 
است و با اینکه پلیس و شهردارى هر از چندگاهى مانع 
فعالیت این قشر مى شــوند و یا با ساماندهى آنها سعى 
مى کنند شهر را آرام نگه دارند اما با اینهمه این تجارت 
پر سود نگذاشته دستفروشــان از خیر این کار بگذرند.
کسانى که گاهى به شکل شــبکه اى کار مى کنند و 
معموًال از کودکان براى فروش کاالهایشــان استفاده 
مى کنند و ترحم مردم باعث مى شــود بازار سیاهشان 

رونق زیادى پیدا کند. 
گرچه دستفروشــان توى پیاده روها هم دست کمى از 
فروشندگان اتوبوس ندارند، کسانى که قرار است جور 
یکســال بیکارى را در چند روز مانده به عید با فروش 

اجناس ارزان قیمتشان بکشند. 
آنها در بساطشــان همه چیز دارند، از شــارژر گرفته تا 
دستگیره و جوراب و باطرى و خودکار و شال و روسرى و 
هر کاالى جمع و جور دیگرى که بتوانند به سرعت جمع 
کنند؛ کسانى که گاهى در کنار شغلى که دست و پا کرده 

اند ممکن است انواع بزه را هم مرتکب شوند.
شاید به همین خاطر است که دایره این شغل ها هر روز 
گسترده تر مى شود؛ کســانى که مشخص نیست چند 
نفرند از چند صد هزار تا میلیون ها نفرى که این روزها 

شهرها را قرق کرده اند.
جالب اینکه برخى از این دستفروش ها فقط اجناس را 
در دست مى گیرند و هیچ گونه بساطى در پیاده رو پهن 
نمى کنند. چون به این شــکل مختصــر و مفید، براى 
فرار احتمالى از دســت مأموران شهردارى و خودروى 

جمع آورى متکدیان، آماده ترند.

دستفروش ها پیاده رو و اتوبوس ها را قرق کرده اند

تجارتى که  کف خیابان رقم مى خورد  واکنش عربستان 
به توافق با ایران

وزیر خارجه عربســتان ســعودى در    فارس |
مصاحبه با الشرق االوسط با اشاره به جزئیاتى درباره 
توافق با ایران براى از ســرگیرى روابط گفت:«بر 
اساس توافقى که حاصل شده مشــتاقانه در انتظار 
دیدار با وزیر خارجه ایران در آینده نزدیک هســتم 
و از سرگیرى روابط دیپلماتیک میان دو کشور طى 
دو ماه آینده صورت خواهد گرفت و طبیعى اســت 
که در آینده به کشــورهاى دو طرف سفر کنیم. بن 
فرحان گفت: ایران کشورى همسایه است که ثبات و 
شکوفایى این کشور در راستاى ثبات و شکوفایى کل 
منطقه خواهد بود و ما در عربســتان جز خوبى براى 

ایران آرزویى نداریم.

اتفاق غافلگیرکننده 
  همشهرى آنالین|معمــوًال در مراســم 
عمامه گــذارى، مرجــع تقلید یا یــک عالم بزرگ 
روى ســر طلبه، عمامه مى گذارد، امــا این بار، امام 
جمعه خوش ذوق رامســر ابتکار جالبــى براى این 
مراســم به خرج داد و عمامه گذارى توســط مادر 

2 طلبه انجام شد.

گام دوم چین 
  تسنیم | یک روزنامــه آمریکایى گزارش 
داد که چین قصد برگزارى نشستى با حضور ایران و 
کشورهاى عربى حاشیه خلیج فارس را دارد. روزنامه 
وال اســتریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش 
داد زمانى که ســران عربى در نشست منطقه اى در 
دسامبر گذشــته در ریاض با شى جین پینگ رئیس 
جمهورى چین دیدار کردند، رهبــر چین یک ایده 
بى ســابقه را مطرح کرد. این ایده یک گردهمایى 
سطح باال با حضور مقام هاى ایرانى و پادشاهى  هاى 
خلیج فارس در پکن در سال 2023 است. این افراد 
همچنین بیان کردند که نشســت گســترده تر بین 
ایران و شش کشور شــوراى همکارى خلیج فارس 
که پیشتر گزارش نشــده بود، در مسیر انجام براى 

اواخر امسال است. 

جسد صدام کجاست؟
  همشهرى آنالین | مصطفــى الکاظمى، 
نخست وزیر ســابق عراق گفت: جســد صدام بعد 
از اعــدام در مکانى در نزدیکى منــزل وى و نورى 
المالکى، نخست وزیر پیشــین عراق در منطقه سبز 
بغداد انداخته شــده بود. وى افزود: جســد صدام را 
بین خانه من و خانــه المالکــى انداختند. گروهى 
از نگهبانان را دیدم که جمع شــده بودنــد و از آنها 
خواستم به خاطر احترام به مرده از جسد دور شوند. 
المالکى شبانه دستور داد که جسد صدام به یکى از 
رهبران عشیره الندا که عشــیره صدام بود، تحویل 
داده شود. عشــیره وى در منطقه ســبز بغداد جسد 
او را تحویــل گرفتند. صدام در تکریت دفن شــد. 
بعد از 2012 که داعش بر این منطقه سیطره یافت 
و دست به نبش قبر صدام زد، جســد وى به مکان 
محرمانه اى منتقل شــد که هیچ کســى نمى داند 

کجاست. 

اخبار حاشیه اى درباره
 پسر میرسلیم

  برترین ها|مصطفى میرسلیم، نماینده مردم 
تهران در مجلس شوراى اسالمى، در پاسخ به اینکه 
فرزند شما بنابر عفو آزاد شــد؟ گفت: فکر کنم عفو 
رهبرى شامل پسر من هم شد باید از خودش بپرسید. 
او در واکنش به اینکه یعنى شــما در جریان پرونده 
فرزندتان قرار ندارید؟ تصریح کرد: مى دانم فرزندم 
آزاد شــده اما نمى دانم مورد عفو قرار گرفته است یا 
خیر. میرسلیم در پاسخ به اینکه بنابراین هنوز فرزند 
شــما مورد عفو قرار نگرفته و امکان دارد در آینده 
مورد عفو قرار بگیرد، خاطرنشــان کرد: نه عفو تمام 
شد. گفتنى است، پیش از این خبرى مبنى بر آزادى 
و عفو سیدمهدى میرسلیم فرزند مصطفى میرسلیم 

منتشر شد.

الدن ایرانمنش
چهارشنبه ســورى یکى از ســنت هاى قدیمى ما 
ایرانیان اســت که در زمان هاى گذشته در حد یک 
آتش بازى مختصر در نقاط از پیش تعیین شده اجرا 
مى شد و هدف نهایى آن پاکسازى محیط زندگى و 
برطرف نمودن کدورت ها بین اقوام بود. اما متاسفانه 
در سال هاى اخیر مراسم ســنتى و زیباى این شب 
رنگ خون به خــود گرفته و تبدیل بــه بازى هاى 

خطرناك با مواد منفجره شده است. 
هر ســال ده ها نفر بر اثر اســتفاده از مواد محترقه 
مصدوم مى شوند و بیشترین مصدومیت ها مربوط به 
قطع شدن دست و دیگر اعضاى بدن و یا کور شدن 
بوده است. بماند که تلفات هم در این شب آخر سال 
کم نیست و تعدادى از خانواده ها در آستانه سال نو 
داغدار نوجوانانى هستند که این جشن ساده را تبدیل 

به جنگ مى کنند.
آنطور که در آمارها آمده، کشف مواد محترقه دست 
ساز و پر خطر در ســالجارى حدود 4 برابر افزایش 
یافته است این نشان مى دهد که توصیه ها و اخبار 
تلخ تلفات ناشى از این مواد محترقه ابزار بازدارنده 
در مقابل مافیاى فــروش این نوع مــواد محترقه 
نیست و نتوانســته مانع جدى بر سر راه این تجارت 

سودمند شود.
همین باعث مى شــود که بازار ترقه ها رونق داشته 
باشــد و حوادث ناشــى از این آتش بازى ها گاهى 

آنچنان بــه جان کــودکان و نوجوانــان بیافتد که 
سال هاى سال آثار آن نه تنها از چهره بلکه از یاد و 

خاطره افراد پاك نشود.
در حالى که مــى توان با کنترل، آگاهى بخشــى و 
نظارت خانواده ها آسیب هاى شب چهارشنبه آخرسال 
را کاهش داد، اما در سال هاى گذشته بى توجهى به 
این مهم از ســوى خانواده ها موجب شده که تعداد 
زیادى از دانش آموزان شــاهد مصدوم شــدن هم 

کالسى هاى خود در چهارشنبه آخر سال باشند.
 به گفته کارشناســان، خانواده ها در پیشــگیرى از 
حوادث نقش مهمى را ایفا مى کنند و باید کودکان 
و نوجوانان را تشویق کرد که از حوادث درك خوبى 
داشــته باشــند و باید به آنها آموزش داد که آنها در 
مقابل مواد محترقه و منفجره و آتش بازى آسیب پذیر 
هســتند. آموزش آســیب پذیرى در مقابل خطرات 

مذکور، از اهمیت خاصى برخوردار است.
دکتر ســاالر فرامرزى، متخصص روانشناســى در 
رابطه با این مناســبت مى گوید: این مناسبت نیاز 
به برنامه ریزى دارد، جامعه در سطح کالن همانند 
آموزش و پرورش، شهردارى، اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمى، دانشگاه ها و موسســات آموزش عالى و 
نهادهایى که بــه نوعى با فرهنگ ســازى مرتبط 
هســتند و ســپس خانواده  که عملیاتى کردن این 
برنامه ها قطعا مى تواند از اتفاقات پیشــگیرى کند 
و عدم برنامه ریزى و از ســوى دیگر ایجاد موانع و 

محدودیت به صرف مخالفــت با چنین روزى نتایج 
معکوس را به دنبال دارد.

او اضافه مى کند: نمایش تصاویر آتش ســوزى و 
ســوختگى، ترقه و نارنجک هاى دست ساز و مواد 
آتش زا و صدمات جسمى که تداعى کننده صحنه 
جنگ و درگیرى است، از تبلیغات اشتباهى است که 

از سوى نهادها در این روز انجام مى شود.
فرامرزى معتقد اســت: اگر فرصتى بــراى تخلیه 
هیجان نوجوان ایجاد نشــود یا اینکه این پتانسیل 
نهفته جوانى را به طول کامل نشناسیم ، هنگامى که 
با عدم برنامه ریزى فرهنگى از سوى جامعه همراه 

شود، باید منتظر آسیب هاى اجتماعى نیز باشیم .
به اعتقاد این استاد دانشــگاه اقدامات سختگیرانه 

از ســوى هر دســتگاهى در ارتباط با برنامه هاى 
چهارشنبه آخرسال، نتیجه مثبت به دنبال ندارد.  

او اضافه کرد: متاســفانه در این سال ها نتوانسته ایم 
بطور قابــل قبولى در کاهــش ناهنجارى ها موفق 
عمل کنیم و حتى اگر تمام نیروها را با هدف محدود 
کردن افراد تجهیز کنیم، باز هم شاهد حوادثى ناگوار 
خواهیم بود که دلیل آن فراهم نشــدن فضا است و 
همچنین این پتانســیل قوى نزد جوان وجود دارد 
که دست به هر کارى بزند و به شکل غیر صحیح و 
خطر آفرین نیازش را برآورده کند و رفتارهایى را در 
پیش بگیرد که بیشتر جنبه احساسى دارد تا عقالنى، 
رفتارهایى که بروز آن آسیب هاى فردى، خانوادگى 

و حتى اجتماعى را به دنبال دارد .

شب خونین با ترقه بازى 

با انتشــار اســامى احتمالى مجریان برنامه هاى تحویل سال و سریال هاى 
نوروزى، به نظر مى رســد تلویزیون تمام چشم امیدش براى جذب مخاطب 

براى دو مناسبت نوروز و ماه رمضان، به سریال «نون .خ4» است.
با وجود اینکه هنوز اسامى مجریان برنامه هاى تحویل سال تلویززیون توسط 
معاونت سیما اعالم نشده اما ااسامى اقبال واحدى، المیرا شریفى مقدم، وحید 
رونقى، مجید یحیایى، سیدبشیر حســینى، حامد سلطانى و مصطفى امامى 
به عنوان گزینه هاى احتمالى اجراى این ویژه برنامه ها توســط خبرگزارى ها 

منتشر شده است.

همچنین اعالم شــده که «نون خ 4» و «جشــن ســربرون» سریال هاى 
شبکه هاى یک و سه هستند.پیش تر هم از مسابقه «قهرمان» با اجراى یوسف 
تیمورى و امیرحسین قیاسى براى نوروز صحبت به میان آمده بود؛ مسابقه اى 
که باید به تنهایى جاى «دورهمى»، «خندوانه»، «عصرجدید» و … را پر کند.
مجموع این شرایط نشان مى دهد که درحال حاضر تنها برگ برنده تلویزیون 
براى کل نوروز و رمضان، سریال «نون خ4» است و تلویزیون صرفا به اتکاى 
موفقیت سعید آقاخانى در ساخت ســه فصل قبلى این سریال، قصد ورود به 
این دو مناسبت مهم را دارد. سعید آقاخانى، على صادقى، بیژن بنفشه خواه، 

حمیدرضا آذرنگ، هومن حاجى عبدالهى و … بازیگران این فصل هستند و از 
همین حاال پیداست که بیشترین درصد بازدید سریال ها و برنامه هاى نوروزى 

به آن اختصاص پیدا مى کند.
عالوه بر «نون خ4»، پخش سریال«جشــن ســربرون» هم به کارگردانى 
مجتبى راعى هم با نام جدید «آتش و باد» از شبکه سه قطعى شده؛ سریالى 
با بازى حسین محجوب، محمود پاك نیت، الله اسکندرى، نادر فالح و … که 
باید دید تا چه حد مى تواند بضاعت تبدیل شــدن به سریال مناسبتى نوروز و 

رمضان را دارد.

همه امید تلویزیون به سعید آقاخانى است
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تا پایان اسفند
همکارى کنید

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان از خانواده ها درخواست کرد تا تدابیر الزم را 
براى حضور دانش آمــوزان در مدارس و کالس هاى 
درس تا آخر اســفند پیش بینى کنند. محمد مهدى 
کاظمى با اشاره به اینکه هر ساله از میانه اسفند برخى 
دانش آموزان نســبت به حاضر شدن در کالس هاى 
درس کوتاهــى مى کننــد افزود: فعالیــت و جریان 
آموزشــى و تربیتى مدارس تا آخرین روز اسفند ادامه 
دارد. وى اظهار داشــت: مدارس مطابــق روال هر 
ســال تا آخرین روز کارى که امسال 28 اسفند است 
باز است و کادر ادارى و آموزشــى در مدارس حضور 
دارند و به فعالیت خود ادامه مــى دهند. از خانواده ها 
درخواست مى شــود تا با توجه به محدودیت زمانى تا 
پایان سال تحصیلى، حضور دانش آموزان در مدارس 

را پیگیرى کنند

حمام هاى تاریخى، میزبان 
گردشگران 

رئیــس اداره هنرى ســازمان فرهنگــى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان گفت: 4 نقطه موزه 
عصارخانه شــاهى، موزه گرمابه شــاهزاده ها، موزه 
گرمابه على قلى آغــا و موزه گرمابه دردشــت آماده 
پذیرایى گردشگران نوروزى است و برنامه هاى جنبى 
شامل تئاتر محیطى، نقالى و ویژه برنامه نقاشى براى 
کودکان نیــز در این مکان ها برگزار مى شــود. على 
عطریان با اشاره به اینکه این برنامه ها از روز دوم تا 12 
فروردین 1402 به مدت 11 روز برگزار مى شود افزود: 
در عصارخانه شــاهى نیز برنامه اى ویژه کودکان 6 تا 
8 سال برگزار مى شود که کودکان به کمک نقاشى با 

شیوه کار عصارى آشنا شوند.

شهردارى موزه دار مى شود
مدیــر کل ارتباطــات و امور بین الملل شــهردارى 
اصفهان با بیان اینکه موزه شــهردارى با هدف حفظ 
حافظه تاریخى اصفهان تاســیس خواهد شد، گفت: 
این موزه با کیفیت و اعتبارى که پیدا خواهد کرد باید 
شناسنامه شهر اصفهان باشد. سید على معرك نژاد با 
اشاره به انتخاب کوشــک باغ زرشک براى تأسیس  
موزه شــهردارى در آن گفت: مکان هاى دیگرى نیز 
براى این موزه مطرح شد اما با توجه به محدودیت ها 
این مکان انتخاب شد که ما باید با کمترین مداخله در 
فضاى کالبدى باغ زرشک آن را به موزه تبدیل کنیم.

تکذیب سرقت از آتشکده 
باستانى 

مدیر پایگاه میراث فرهنگى نیاسر کاشان ربوده شدن 
سنگ هاى حریم آتشکده باستانى نیاسر را رد کرد. در 
پى انتشار تصاویرى در فضاى مجازى مبنى بر ربوده 
شدن سنگ هاى حریم آتشکده باستانى نیاسر، على 
ابوالفضلى مدیر پایگاه میراث فرهنگى نیاسر کاشان 
گفت: سالیان گذشته در حریم آتشکده باستانى نیاسر 
معدنى فعالیت داشــت که با پیگیرى هاى صورت 
گرفته بهره بردارى از آن به صفر رســیده است. او با 
بیان اینکه این تصاویر مربوط به سال هاى فعالیت 
این معدن است، افزود: بررســى هاى میدانى نشان 
مى دهد نه فعالیت معدنى شــده و نه سرقتى روى 

داده است.

ممنوعیت تردد
 خودرو سنگین

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهردارى 
اصفهان گفت: تردد خودروهاى ناوگان بارى سنگین 
در نوروز 1402 در سطح شهر اصفهان ممنوع است. 
سیدعلى عبداللهى تأکید کرد: در موارد ضرورى تردد 
این ناوگان فقط با صدور مجوز سازمان حمل ونقل بار 
انجام مى شــود. وى افزود: به رانندگان خودروهاى 
سنگین توصیه مى شود به منظور جلوگیرى از اعمال 
قانون توســط پلیس راهور از تردد در این بازه زمانى 

خوددارى کنند.

خبر

نشســت خبرى هجدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت با 
حضور مدیر عامل نمایشگاه بین المللى اصفهان و مدیر کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار گردید.
احمدرضا طحانیــان، مدیر عامل نمایشــگاه بین المللى 
اصفهان در این نشست با تاکید به هم افزایى شکل گرفته 
میان ســازمان ها، نهادهــا و انجمن هــاى قرآنى گفت: 
امیدوارم با هماهنگى هاى انجام شده شاهد یکى از بهترین 
رویدادهاى نمایشگاهى با محوریت قرآن و عترت باشیم و 
همه تالش ما این خواهد بود تا بتوانیم شــانیت و منزلت 
قرآن را با ســایر ســازمان هاى مربوطه و با تاکید به خرد 

جمعى بجا بیاوریم.

طحانیان به عنوان دبیر اجرایى و پشتیبانى نمایشگاه قرآن با 
اشاره به برنامه ریزى هاى انجام شده براى برپایى این رویداد 
قرآنى افزود: در این دوره تــالش کردیم همه فعالیت ها 
رویداد محور باشــد و براى هر کدام از رویدادها با توجه به 
تقسیم کارى که صورت گرفته است محتواى مناسب نیز 

تولید و در اختیار مردم عزیز قرار داده شود.
وى همچنین با اشــاره به اقدامات صورت گرفته درباره 
برپایى نمایشگاه قرآن در ســال 1401 تاکید کرد: در این 
دوره از نمایشگاه قرآن 80 درصد فضاى نمایشگاهى مرتبط 
با موضوع قرآن است و باقى فضاى نمایشگاه اصفهان به 

موضوع حجاب و عفاف اختصاص داده شده است.

رئیس کل دادگســترى اصفهان با اشــاره بــه اقدامات 
دادگسترى این اســتان براى رفع تصرف زمین هاى این 
استان بیان کرد: از ابتداى امسال تا پایان بهمن ماه 39 فقره 
قلع و قمع در راستاى اجراى احکام پرونده هایى با موضوع 

تغییر کاربرى در اراضى استان صورت گرفت.
حجت االسالم و المسلمین اسدا... جعفرى افزود: 844 مورد 
اجراى تبصره 2 ماده 10 مربوط به تغییر کاربرى اراضى 
زراعى در بدو امر نیز در اســتان انجام شد و با اجراى این 
احکام و دیگر احکام پرونده هاى حقوقى از 1 میلیون و 763 
هزار و 60 متر مربع اراضى استان اصفهان رفع تصرف شد.

وى به آزاد ســازى 347 هکتار از زمین هاى ملى اشاره و 

خاطرنشان کرد: از ابتداى سال 1401 تا پایان بهمن ماه 
از 347 هکتار معادل 3 میلیــون و 470 هزار متر اراضى 
ملى در اســتان رفع تصرف و این زمین هــا به بیت المال 

بازگردانده شد.
حجت االسالم و المســلمین جعفــرى همچنین گفت: 
با تالش دادســتان عمومــى و انقالب مرکز اســتان، 
روســا و دادســتان هاى حوزه هــاى قضایى بــه ویژه 
حوزه هاى قضایى حاشــیه زاینــده رود و بــا همکارى 
برخى نهاد ها و ارگان هــا میزان 229 هــزار و 312 متر 
مربــع از زمین هاى حریم و بســتر رودخانــه زایند رود

 آزادسازى شد.

3/5 میلیون متر از اراضى ملى 
اصفهان رفع تصرف شد

اختصاص20 درصد نمایشگاه 
قرآن به موضوع حجاب

روزگارى اصفهان غنى از آّب بود و زمین هاى کشاورزى 
به شکل سنتى کاشــت و برداشت مى شدند و رکن اول 
اقتصاد این استان کشــاورزى بود. اما با تغییرات اقلیم 
و خشکســالى هایى که به وجود آمد، چشم کشاورزان 
هم به بارورى زمین هایشــان خشک شد. همین باعث 
شد که شکل جدیدى از کشــاورزى در اصفهان شکل 
بگیرد. گلخانه هایى که اکنون با شکلى نوین محصوالت 
کشــاورزى را بارور مى کنند و حکم روغنى را دارد که 
مى تواند در چرخ دنده هــاى اقتصاد اصفهان نقش ایفا 

کند. 
محصوالت گلخانه اى بعضاً ارزش غذایى بسیار بیشترى 
از محصوالت سنتى دارند، چرا که در معرض هیچگونه 
سموم شیمیایى و آفت کش ها نبوده و از سویى دیگر از 

خاك سالم و ارگانیک تغذیه کرده اند.
آنطور که احمدرضا رییس زاده مدیر امور باغبانى سازمان 
جهاد کشــاورزى اصفهان به تازگى اعالم کرده ساالنه 
بیش از 100 هزار تن محصوالت گلخانه اى تولید شده 
از این طریق از اصفهان صادر مى شود. محصوالتى که 
مقصد اکثرشان، روسیه و حوزه اوراسیا است و در برخى 
از فصول سال هم به کشورهاى حوزه خلیج فارس صادر 

مى شود. 
یکى از محصوالتى که اکنــون جزو برندهاى صادراتى 
اصفهان محسوب مى شود، فلفل دلمه اى رنگى است که 
در این زمینه اصفهان به عنوان اولین تولید کننده و صادر 

کننده کشور با حجم باال و قیمت خوب این محصول را 
صادر مى کند.

به غیر از این محصول، اصفهان توانســته در این زمینه 
بازارهاى صادراتــى را فتح کند و با توجه به پتانســیل 
صادرات محصوالت گلخانــه اى در اصفهان مى توان 
اینطور گفت که به طــور میانگین روزانــه 200 تن بار 
صادراتى به صورت کانتینرى از استان اصفهان به روسیه 

حمل مى شود.
جالب اینکه بیشتر محصوالت تولیدى خشکبار و بادام 
استان اصفهان به کشــور هند ارسال مى شود و ساالنه 
مقادیر زیادى ماهى، میگو، عسل و گیاهان دارویى، گل 
خشک و قارچ خوراکى و فرآورده هاى گیاهان دارویى از 
جمله گالب و عرقیات گیاهى نیز روانه کشورهاى مقصد 

مى شود تا اصفهان در این زمینه جایگاه خوبى پیدا کند.
در زمان حاضر ســطح گلخانه هاى اســتان اصفهان 2 
هزار و 275 هکتار اســت که 91/7 درصد آن به کاشت 
محصوالت ســبزى و صیفى اختصــاص دارد و حدود 
8/3 درصد این گلخانه ها به کاشت گل و گیاهان زینتى 
اختصاص دارد که پنج هزار و 280 واحد تولیدى را شامل 

مى شود.
این آمارها نشــان مى دهد که اصفهان از لحاظ کشت 
گلخانه اى سهم مهمى در صادرات کشور دارد و به همین 
خاطر بایــد حمایت هاى بیشــترى از آن صورت گیرد. 
صاحبنظران بر این باورند که متولیان کشاورزى کشور 
باید با حمایت ویژه از این صنعت براى افزایش و توسعه 

آن بکوشند و کشت گلخانه اى  را بعنوان راهبرد صنعت 
کشاورزى ایران تلقى کنند، خاصه اینکه ناظر به شرایط 
ُمبتالبه کم آبى حاکم  بر کشور باید به سمت کشاورزى 
کم آب با بهره ورى باال پیش برویم تا در کنار حفظ منابع 

آبى، تولیدات کشاورزى نیز اُفت پیدا نکند.
از منظر طرفداران این دیدگاه، کشت گلخانه اى همچنین 
روش مناسبى براى حفظ کیفیت محصوالت است که از 
مهمترین عوامل فروش در بازارهاى جهانى به شــمار 

مى رود.
آنطور که مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان تاکید کرده: توســعه گلخانه ها به نوعى تغییر 
الگوى کشــت به شــمار مى رود زیرا راهکار مناسبى 
براى بهره ورى در مصرف آب از یکسو و بهبود کیفیت 

محصوالت تولیدى از سوى دیگر است.
به اعتقاد مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان، این نوع کشت برخالف کشت سنتى، در طول 
سال فعال است بنابراین اشــتغال دائم را بعنوان مزیتى 
ارزشمند به همراه دارد پس باید بیش از پیش با طرح هاى 

توسعه اى به نوعى راهبرد اشتغالزایى دائم را دنبال کرد.
رییس زاده تاکید مى کند: رفع موانع صادراتى از مهمترین 
دغدغه هاى این بخش به شــمار مــى رود، با توجه به 
اینکه اســتفاده از محصوالت گلخانه اى در کشورهاى 
مختلف بیش از گذشته رواج پیدا کرده است و مشتریان 
زیادى دارد و بى شک با جذب بازارهاى مختلف در سایر 

کشورها، ارزآورى مناسبى به همراه خواهد داشت.

رشد اصفهان از زیر گلخانه
ساالنه 100 هزار تن محصوالت گلخانه اى تولید شده از اصفهان صادر مى شود

فیش هاى بدون حساب و کتاب!
نصف جهان روزنامه «اصفهان امروز» در شماره 22 
اسفندماه خود در بخشى از یادداشتى با عنوان «کلک 
مرغابى» نوشــته: «به نظر نمى رسد سازمان امور 
مالیاتى کشور بتواند مشتریان خوش حساب و دست 
و دلبازترى بهتر از حقوق بگیران دولتى و غیردولتى 
پیدا کند که ســاالنه بیش از 40 درصد از درآمد بى 
چون وچراى آن را تأمین کند زیرا این قشر از جامعه 
قبل از اینکه چشمشان به حاصل زحمات یک ماهه 

خود بیفتد حق و حساب دولت را تحت عنوان مالیات 
پرداخته اند اما هیچوقت نتوانسته اند پیرامون این 
پرداخت، مطالبه داشته باشند درحالى که گروه هاى 
دیگرى نیز که این روش کســب درآمد را از کیسه 
حقوق بگیران پسندیده اند و به مزاجشان خوش آمده 
در اتاق هاى فکر بسط نشسته و به روش هاى جدید 
آن مى اندیشــند تا فیش هاى حقوقى ردیف هاى

 تازه اى تحت عنوان کسورات داشته باشد.»

مریم محسنى
احتماًال در ترشى فروشى ها و فروشگاه هاى خوار و بار 
دیده اید که ترشى و شورها به صورت فله تهیه و توزیع 
مى شــود. این خوراکى ها معمــوًال در دله هاى فلزى 
نگهدارى مى شوند و وقتى فروشنده مى خواهد آنها را به 
فروش برساند باید بخشى از کپک حاصل از ماندگى را 
کنار بزند تا بتواند به خیارشورها دسترسى پیدا کند. این 
نوع مواد غذایى نه مجوز بهداشتى دارند و نه از سالمت 
الزم برخوردارند اما بسیارى از مردم به دلیل ناآگاهى و 
به صرف اینکه این مواد غذایى تازه اســت و به سرعت 

مصرف مى شود اقدام به خرید آنها مى کنند.
 در این رابطه به جز مسئوالن بهداشت باید خود مردم نیز 
حساسیت به خرج داده و از خرید این نوع اقالم خوددارى 
کنند تا ســالمت خود را در خطر نیندازنــد با توجه به 
اینکه بخشى از این خوراکى ها را نمک زیادى تشکیل 
مى دهد و یا از ســرکه هاى فراورى شده در تولید آنها 
استفاده شده که باعث بیمارى هاى مختلف مى شود و 
چون این کاالها در کارگاه هاى غیر استاندارد و زیرزمینى 
تهیه مى شود معلوم نیست از لحاظ وضعیت بهداشتى در 

چه سطحى قرار دارد.

لطفاً خیار شور فله اى نخرید!

سینما ساحل روى «خط استوا»
نصف جهــان پردیس سینما ســاحل امروز میزبان 
اکران فیلم سینمایى«خط استوا»در 9 سانس است. 
این فیلم به کارگردانى اصغر نعیمى، فیلمى کمدى 
و روایتگر ماجرا هاى رئیس و نایب رییس فدراسیون 
فوتبال در خارج از کشور اســت که براى حضور در 
اجالس ساالنه «اى اف ســى» باید راهى مالزى 
شــوند، اما در اقدامى خبرســاز راهى جزیره بالى 
مى شــوند تا با زین الدین زیدان به صورت مخفیانه 
قراردادى امضا کنند و از پس این موضوع برایشان 

اتفاقاتى رخ مى دهد.
فرهاد اصالنى، ســیامک انصارى و آزاده صمدى 
بازیگران اصلى این اثر هستند که در سال 98 تولید 
شده، اما به واسطه شــرایط کرونایى اکران آن به 

تعویق افتاده بود.
اگر عالقمند به فیلم هــاى کمدى حال خوب کن 
هستید مى توانید امروز در هر سانسى که بخواهید 
در پردیس سینما ساحل حضور پیدا کنید و این فیلم 

را ببینید.

الدن ایرانمنش

نگاه روز

رئیس اتحادیه گل فروشان اصفهان گفت: اعضاى این 
صنف از واحد هایى که فقط شب عید گل فروشى مى کنند 

و سبب تداخل کسب  و کار مى شوند گالیه دارند.
محمدتقى شمس با اشاره به تشدید نظارت هاى نوروزى 
بر واحد هاى صنفى گفت: متاســفانه در آســتانه نوروز 
افرادى هستند که واحد هایى را اجاره و به صورت مقطعى 
گلفروشــى مى کنند، همچنین برخى واحد ها در صنوف 
دیگر مانند میوه فروشى، آرایشگرى مردانه و امالکى شب 
عید به فروش گل هم روى مى آورند و عمده نارضایتى 

واحد هاى صنفى ما نیز همین موضوع است.
او ادامه داد: مشکل دیگر صنف ما این است که واحد هاى 
صنفى متعلق به ســازمان میادین و پخش فرآورده هاى 

کشاورزى، مستقر در بازار گل و گیاه همدانیان، فاقد مجوز 
قانونى و مشغول قانون شکنى هستند.

رئیس اتحادیه گل فروشان کالنشــهر اصفهان اضافه 
کرد: واحد هایى مانند تعزیرات حکومتى و اداره نظارت بر 
اماکن عمومى مى بایست کمک بیشترى به ما بکنند، ولى 

متأسفانه در حق اتحادیه گل فروشان کم لطفى مى شود.
شمس گفت: بازرسى اصناف بیشــترین همکارى را با 
صنف ما دارد، ولى به دلیل محدود بودن نیروى انسانى 
توان مقابله کامل با تداخالت صنفى را ندارد و مى طلبد 
اتحادیه هاى دیگر با ما همکارى کنند و از اعضایشــان 
بخواهند گل و گیاه نفروشــند، چون فروش گل  جز در 

واحد هاى صنفى گل فروشى معتبر، ممنوع است.

او با بیان اینکه از گل فروشــان خواسته شده واحد هایى 
را که اقدام به تداخل صنفى مى کنند معرفى کنند گفت: 
طبق قانون اگر کســى تداخل صنفى ایجاد کند اخطار 
15 روزه مى گیــرد و بعــد از آن، واحد پلمب مى شــود، 
ولى ایــن مــدت 15 روزه دقیقــاً ایام ویژه شــب عید 
اســت و همین موضوع سبب شــده نتوانیم با متخلفان 

برخورد کنیم.
او با بیان اینکه اتحادیه گل فروشان مشکالتى دارد که در 
هیچ کجاى قانون به آن توجه نشده یادآور شد: اگر توجه ها 
کمتر شــود صنوفى مانند گل فروشــى به سرعت نابود 
مى شوند، چون خرید گل و گیاه از سبد خرید خانواده ها 

حذف یا کم شده است.

گالیه گل فروشان اصفهان از گل فروش هاى شب عید

بازآفرینى 32 هکتار از بافت قدیم تیران
نصف جهان سرپرست شــهردارى تیران گفت: 32 
هکتار از بافت قدیمى شهر مشمول طرح بازآفرینى 

شهرى است که احیا مى شود.
رضا ناهى افزود: این بافت شــهرى که در منطقه 
مرکــزى و قدیمى شــهر تیــران قــرار گرفته، 
مشــمول طرح بازآفرینى شده اســت و متناسب با 

دستورالعمل ها احیا مى شود.
وى بیان داشــت: بافت فرســوده در جنوب شهر 
و محله هاى قدیمــى قرار گرفته، بخشــى از این 

بافت قدیمى و تاریخى اســت که میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى شهرستان تیران و کرون 
برنامه اى جامع و دستورالعمل براى احیاى آن صادر 

کرده است.
ناهى اضافه کرد: محدوده بافت تاریخى و قدیمى 
به عنوان یک مجموعه گردشگرى شهر پیش بینى 
شــده اســت که خانه هــاى تاریخــى و اقامتگاه 
بوم گردى، مســجد و حمام تاریخى در این منطقه 

قرار دارد.

آغاز ساخت وساز 30 باربرى
 در شهرك حمل ونقل زرین شهر

نصف جهان  شــهردار زرین شــهر گفــت: خرید 
تجهیزات مورد نیاز اجراى پروژه شبکه برق شهرك 
حمل ونقل کاالى زرین شهر با اعتبارى بالغ بر 55 
میلیارد ریال انجام شد و هفت میلیارد و 500 میلیون 
ریال نیز دستمزد اجراى شبکه پیش بینى شده است 
که با مشخص شــدن پیمانکار، قرارداد آن منعقد و 

پروژه وارد فاز اجرایى خواهد شد.
حســین اســماعیلى احمدى افزود: شهرك هاى 
حمل ونقل نقش بسزایى را در توسعه پایدار اقتصادى 
بر عهده دارد و هم اکنون در زرین شهر ساخت چنین 

مجموعه اى در دست اجرا است.

شهردار زرین شهر با بیان اینکه روند پروژه شهرك 
حمل ونقــل کاالى زرین شــهر رو به جلو اســت، 
خاطرنشان کرد: با آغاز ساخت وساز 30 باربرى در 
شهرك حمل ونقل کاال، مسیر بهره بردارى از این 
پروژه روندى رو به جلو به خود گرفته و شهردارى نیز 
در تالش است با تأمین زیرساخت هاى الزم به این 

مهم سرعتى دوچندان ببخشد.
وى اضافه کرد: بــا توجه به اتمام احــداث اتاقک 
مخابــرات، بــا تحویل ایــن محل، فیبــر نورى 
شهرك حمل ونقل توسط شــرکت مخابرات فعال 

خواهد شد.

دسترسى آسان تر گردشگران به تپه هاى سیلک
 در نوروز

نصف جهان شــهردار کاشــان از افزایش دو مسیر 
ورودى دیگــر بــراى رفــاه حال گردشــگران و 
بازدیدکننــدگان جهت بازدید از تپه هاى ســیلک 
خبر داد. حسن بخشنده امنیه افزود: براى دسترسى 
از طریق خیابــان امیرالمومنین(ع)، گردشــگران 
مى توانند از بلوار امیرکبیر و خیابان شاه حمزه به این 
اثر چند هزار ساله تاریخى دسترسى و از آن بازدید 

کنند. وى ادامه داد: عالوه بر ورودى اصلى از طریق 
خیابــان امیرالمومنین، یک ورودى داراى مســیر 
پیاده راه از سمت خیابان شــاه حمزه و یک ورودى 
دیگر از طرف خیابان امیرکبیر نیز تعیین شده است.

بخشنده امنیه اضافه کرد: عالوه بر پارکینگ ورودى 
اصلى، دو پارکینگ جدید نیز در همین زمینه در نظر 

گرفته شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: باید اطلس بى سوادى 
استان اصفهان طراحى شود.

علیرضا عبدى با تاکید بر اینکه استان اصفهان شتاب بخشى 
مناسبى را در زمینه پایان رساندن بى سوادى پایه انجام دهد، 
گفت: انتظار داریم که اطلس بى سوادى استان طراحى شود 
و سند پایان بى سوادى در استان اصفهان در سه سال آینده 

طراحى شود. وى بیان داشت: موافقت هاى الزم  در این زمینه 
از معاون اول رئیس جمهورى گرفته شده و هزینه هایى که 
براى تهیه این اسناد وجود دارد از محل اعتبار سفرهاى رئیس 
جمهورى تأمین مى شــود. وى خاطر نشان کرد: سال هاى 
سال بود که آمار بى ســوادى طبق آمار خوداظهارى انجام 
مى شــد اما در اقدامات جدید آدرس و مشخصات حدود 4 

میلیون بى سواد را شناسایى کردیم و در ادامه نیاز به حمایت 
داریم تا آموزش دهندگان به آدرس ها مراجعه کنند.

عبدى با اشاره به آمارى از اصفهان گفت: در مجموع 107 
هزار نفر اعالمى در زمان حاضر در استان اصفهان بى سواد 
بین 10 تا 49 سال هستند اما بر اساس آمارهاى رسمى این 

تعداد کمتر است.

اطلس بى سوادى استان اصفهان طراحى شود
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شیائومى داراى مجموعه اى از گوشى هاى هوشمند 
دخترانه مانند Civi و Civi۱S است.

گوشــى هاى شــیائومى ســیوى در چین به فروش 
مى رسند و افرادى را که عاشق عکاسى و فیلم بردارى 

با دوربین هاى جلوى متمایز هستند، 
هدف قرار مى دهند.

این شــرکت چینــى اواخر ســال 

گذشته از گوشى هوشــمند Xiaomi Civi2 رونمایى 
کرد و اکنون، در حال آماده سازى براى عرضه نسل 

سوم گوشى هاى زنانه است.
یک گزارش درز یافته مشخصات اصلى گوشى جدید 
شیائومى با نام Xiaomi Civi3 را فاش کرده است.

این گزارش توضیح داده اســت که شــیائومى 
ســیوى 3، مجهــز بــه پردازنــده پیشــرو 
Dimensity8200 مدیاتــک خواهد بود و 
داراى دوربین 50 مگاپیکســلى است که 

نسخه جدید را از همه نظر جذاب مى کند.
 Full با صفحــه نمایش Xiaomi Civi3 
HD + با نرخ رفــرش 120 هرتز عرضه 

خواهد شــد و به صفحه نمایش خمیده 
6.55 اینچى AMOLED مجهز خواهد 

بود که در بسیارى از گوشى هاى مدل Civi، Redmi و 
Mi استفاده شده است.

Xiaomi Civi3 داراى یک سنســور 50 مگاپیکسلى 
دوربین اصلى پشتى از نوع سونى IMX۸۰۰ است که 
شیائومى در گوشى هاى پرچمدار خود یعنى شیائومى 

13 و ردمى K۶۰ پرو عرضه کرده است.
این گوشى هوشمند آینده مجهز به دو دوربین جلوى 
32 مگاپیکســلى خواهد بود و دوربین جلوى گوشى 
Xiaomi Civi3 از واحد هــاى فــالش LED دوگانه 
پشتیبانى مى کند که با نور جلو براى گرفتن سلفى هاى 

روشن تر در شرایط کم نور کار مى کنند.
 Civi3 شیائومى احتماًال در آوریل آینده گوشى شیائومى
را عرضه خواهد کرد و به نظر مى رســد این گوشى در 

خارج از چین عرضه نشود.

اپل یک صفحــه نمایش خود ترمیم شــونده را ثبت 
اختراع کرد؛ چیزى که مى تواند به عنوان یک راهکار 
عملى، در نخســتین گوشــى تاشــو آیفون استفاده 

شود.
پــس از پتنــت «صفحه نمایــش مقاوم بــه ترك 
خوردگى»، حاال اپل یک «صفحه نمایش خود ترمیم 
پذیر» را ثبت اختراع کرده است تا احتمال تولید گوشى 

تاشو آیفون یا حتى آیپد منعطف، قوت بگیرد.
پتنت اول، مربوط به صفحــه نمایش مقاومى بود که 
از یک الیه با حالت منعطف، یک الیه نازك پوششى 
ترانزیستور و یک الیه محافظ  (براى حفاظت از الیه 
منعطف) تشکیل شده بود. این ترکیب ساختارى، روى 
کاغذ مى تواند صفحه نمایش را در برابر ترك خوردگى 

و شکستگى، مقاوم بسازد.

صفحه نمایش موجــود در پتنت جدید اما داراى یک 
الیه فوقانى محافظ است که مى تواند خط و خش هاى 
جزئى را خودش ترمیم کند. دقیقا مشخص نیست که 
چگونه این کار را انجام مى دهد؛ ولى احتماال پاى یک 

ماده شیمیایى کامپوزیت در میان است.
پیش تر هــم این فنــاورى در برخى از 

نمایشگرهاى کانســپت دیده شده 
بود و شاید سرانجام اپل، آن را به 

یک محصول تجارى بیاورید. 
البته منتظــر ورود آیفون یا 

آپید تاشو به بازار در سال 
جارى میالدى نباشید؛ 
زیــرا اپل همــواره در 
کاربــرد فناورى هاى 

جدید، خیلى محافظــه کار و باحوصله عمل مى کند. 
فعال هم که همه چیز در حد پتنت است.

با وجود ظهور انواع گوشــى منعطف اندرویدى از چند 
سال پیش، ظاهرا کمپانى کوپرتینویى هنوز منتظر زمان 
درســت براى ورود به این رقابت است. شاید زودترین 
زمان قابل تصور، سال 2024 باشد؛ 
هر چند اگر اپــل چنین قصدى 
هم داشته باشد، احتماال اول 
براى تولید آپید تاشو اقدام 
خواهد کرد. البته بد نیست 
بدانید که اولین آیفون 
تاشو تولید شده؛ اما 
هیچ ربطى به اپل 

ندارد!

قوانین ژاپن خاموش کردن صداى شاتر را در آیفون و اندروید ممنوع مى کند. از 
همین رو به کاربران اپل هشدار داده شده است که نمى توانند صداى شاتر دوربین 
را در برخى از دستگاه ها به ویژه آیفون هایى که براى فروش و استفاده در بازار ژاپن 

ساخته مى شوند، خاموش کنند.
 این به این معنى است که صرف نظر از تنظیمات یا مکانى که عکس گرفته مى شود، 
در گوشى هاى آیفون صدا به گونه اى کدگذارى مى شود که هر کسى  در اطراف صدا 
را متوجه خود کند، بنابراین نمى توان عکســى برخالف رضایت دیگر افراد گرفت.
طبق گزارش کمپانى تنورشر سازنده نرم افزارهاى حذف قفل آى کلود، هر آیفونى 
که براى فروش و استفاده در بازار ژاپن ســاخته مى شود، به این شکل طراحى شده 

است. اما هنوز راه حل هایى براى خاموش کردن صداى شاتر دوربین وجود دارد.
مدیران بخش تولید نرم افزار ۴MeKey (نرم افزار کلید) این کمپانى نیز ادعا کرده اند 
که  که علیرغم اینکه آیفون تنظیماتى براى خاموش کردن شاتر ندارد، مى تواند این 
 Turn Off Camera» کار را انجام دهد. پس از دانلود این ابزار، کاربران آیفون باید
Sound» را انتخاب کنند. سپس باید از کابل USB براى اتصال آیفون با نرم افزار  

«کلید» به لپ تاپ یا رایانه شخصى استفاده شــود.با کلیک روى گزینه «اعتماد»، 
رایانه متصل، به سیستم آیفون، دسترسى خواهد داشــت. سپس، یک دوره انتظار 
کوتاه براى تشخیص دستگاه وجود خواهد داشت. اینجاست که همه چیز خطرناك تر 
مى شود، زیرا این گزینه مى تواند آیفون را براى حذف این ویژگى «جیل برك» کند. 
جیل برك بر عملکرد سیستم عاملى که کمپانى سازنده گوشى موبایل روى آن نصب 

کرده تاثیر مى گذارد.
جیلبریک مزایایى مانند اضافه کردن ویژگى هاى اغلب ناسازگار با گوشى تلفن همراه 
دارد.اما جیلبریک کردن گوشى موبایل خطر سرقت داده ها، نصب برنامه هاى بدافزار، 
بروز مشکالت براى سیســتم عامل و موارد خطرناك دیگر را نیز به همراه دارد. اگر 
مى خواهید آیفون خود را جیل برك کنید، مى توانید این کار را پس از اتصال گوشى 

و کامپیوتر انجام دهید. داده هاى «جیل برك» باید در یک درایو فلش ذخیره شوند.
اطالعات خود را تأیید کنید و سپس روى Start براى خاموش کردن در صفحه رایانه 
کلیک کنید. از اینجا، نرم افزارکلید کار خود را براى حذف صداى شاتر انجام مى دهد. 
پس از اجراى موفقیت آمیز نرم افزار کلید، گوشــى دیگر هنگام عکس گرفتن صدا 

تولید نمى کند.

ویندوز 12 که احتماًال سیســتم عامل بعدى مایکروسافت باشد، ممکن است 
زودتر از انتظارها عرضه شود. همانطور که در اواسط مهرماه  شایعه ها از عرضه ى 

زودهنگام ویندوز 12 با قابلیت هاى جدید خبر داد.
باید توجه داشــت که مدت ها اســت که کاربران مایکروســافت را با درخواست 
قابلیت هاى جدید زیر فشار گذاشــته اند که بعضى از آن ها در به روزرسانى 2022 

اِعمال و باعث بازطراحى نواروظیفه ویندوز شد.
در حال حاضر بر اساس گزارشات منتشر شده، شــرکت مایکروسافت قصد دارد 
قابلیت هاى بزرگ جدید ویندوز را زودتر از قبل به صورت عمومى آزمایش کند که 
به همین منظور، این شرکت کانال جدید Canary را معرفى کرده است که محفلى 

براى دسترسى به جدیدترین قابلیت هاى ویندوز خواهد بود.
مقام ریاست تیم ویندوز اینسایدر مایکروسافت در این خصوص اظهار داشته است 
که کانال جدید Canary جایى براى پیش نمایش آن دسته از تغییرات پلتفرم است 
که فاصله ى بین انتشار نسخه ى آزمایشى با نسخه ى نهایى آن ها بیشتر از حالت 
عادى است.کانال جدید Canary براى ویندوز اینسایدر به تمامى کاربران امکان 
مى دهد جدیدترین بیلدهاى ویندوز را که شــامل تغییرات عمده در کرنل، API و 

سایر بخش هاى سیستم عامل مى شود،  آزمایش کنند.
کانال جدید Canary دسترسى به نسخه هایى از ویندوز را امکان پذیر مى کند که 
به تازگى در آزمایشگاه هاى مایکروسافت توسعه داده شده اند. مایکروسافت کانال 

Canary را به کاربران عمومى پیشنهاد نمى کند.

رئیس تیم ویندوز اینسایدر در بخشــى از بیانیه ى جدید مایکروسافت مى گوید: 
«شــمارى از تغییراتى که در کانال Canary آزمایش مى کنیم هرگز در دسترس 
قرار نمى گیرند و تغییرات دیگر ممکن است در نسخه هاى آینده ى ویندوز نمایش 

داده شوند.»
با این وجود شرکت مایکروسافت اعالم داشته است که نسخه هایى از ویندوز که 
در قالب کانال Canary منتشر مى شوند، ممکن است باگ هاى نرم افزارى فراوانى 

داشته باشند و حتى ممکن است کاربران را مجبور به نصب مجدد ویندوز کند.
تمامى این گزارشــات در حالى اســت که هنوز اطالعات زیــادى از ویندوز 12 
دردسترس نیست و حتى مشخص نیســت که چنین به رزورسانى وجود خارجى 

داشته باشد.

سامسونگ بر اســاس گزارش ها، در حال آزمایش طراحى لوالى 
جدید براى گوشى هوشــمند آینده خود، «گلکســى زد فولد 5» 
(Galaxy Z Fold5) اســت که در نیمه اول ســال 2023 عرضه 

مى شود.
 لوالى جدید که لوالى «قطره آب» نامیده مى شود، به جاى اینکه 
زمان بستن گوشى، صفحه نمایش را با زاویه اى تند ببندد، آن را به 
سمت داخل خم مى کند. گفته مى شود این طراحى مزایاى متعددى 
از جمله خطر و خش کمتر روى نمایشــگر و عدم وجود شکاف در 

هنگام تا شدن گوشى را ارائه مى دهد.
یکى از مهم تریــن مزایاى این لوالى جدید این اســت که امکان 
باریک تر شدن گوشى «گلکســى فولد زد 5» را فراهم مى کند. در 
گزارشى که درباره این گوشى جدید گلکسى انتشار یافته  ادعا شده 
که ضخامت این گوشى جدید 14 میلى متر یا کمتر خواهد بود، در 

حالى که ضخامت «گلکسى زد فولد 4»، 15.8 میلى متر است.
با این حال، این گزارش اشاره مى کند که گوشى هاى تاشوى جدید 
سامسونگ از نظر زمانبندى تست و آزمایش از برخى از رقباى خود 
عقب مانده اســت. به عنوان مثال، «اوپو» وعده تاشو کردن 400 
هزار عدد از  گوشــى هاى Find N۲ و Flip Find N۲ خود را داده 
است که دو برابر تعدادى است که سامســونگ به آن متعهد شده 
است. با این وجود، سامسونگ قصد دارد پس از تا شو کردن 200 
هزار گوشى خود، 85 درصد از قدرت اولیه این گوشى ها را حفظ کند.

طراحى لوالى جدید سامسونگ در حال حاضر در مرحله آزمایش 
«نهایى» است و انتظار مى رود این شرکت پس از اتمام آزمایش، 
طراحى را نهایى کند. این شــرکت همچنیــن قابلیت لوال و پنل 
نمایشــگر جدید را با  200 هزار تا 300 هزار بار تا کردن گوشــى 

آزمایش خواهد کرد.
به طور کلى، طراحى لوالى بهبود یافته سامسونگ براى «گلکسى 
زد فولد 5» نشــان دهنده تعهد مــداوم آن به نــوآورى در بازار 
گوشى هاى هوشمند تاشو است. از آنجایى که شرکت هاى بیشترى 
دستگاه هاى تاشوى خود را عرضه مى کنند، سامسونگ براى جلوتر 
ماندن از رقبا باید محدودیت هاى کنونى را که در این کمپانى بر سر 

تولید گوشى هاى تاشو وجود دارد را زیر پا بگذارد.
طبق گزارش هاى اخیر، «گلکســى زد فولد 5 » سامسونگ داراى 
پردازنده جدیــد کوالکام اســنپ دراگون ۵G ۹۸۵ بر 
اســاس گره پردازشــى 4 نانومترى خواهد بود. 
گلکسى زد فولد 5 احتماًال در نسخه هاى 256 
گیگابایتى، 512 گیگابایتى و 1 ترابایتى 
عرضه خواهد شد و داراى دوربین 
سه گانه و دوربین جلوى 12 

مگاپیکسلى است.

اختراع جدید اپل براى گوشى تاشو آیفونویژگى هاى گوشى اختصاصى شیائومى براى دختران

چرا بهتر است از الکسا در گوشى هوشمند خود
 استفاده کنیم؟

گوشى هاى جدید گلکسى 
آماده تولید مى شود

چگونه صداى شاتر دوربین آیفون را خاموش کنیم؟آمادگى مایکروسافت براى رونمایى از ویندوز 12

ین فنــاورى در برخى از
کانســپت دیده شده 

نجام اپل، آن را به 
تجارى بیاورید. 

ورود آیفون یا
زار در سال 
ى نباشید؛ 
ـواره در
ى هاى 
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هر چند اگر اپــل چنین
هم داشته باشد، احت
براى تولید آپید تا
خواهد کرد. البته
بدانید که اولی
تاشو تولید

هیچ ربطى
ندارد!

رارى مى رسند و افرادى را که عاشق عکاسى و فیلم برد
با دوربین هاى جلوى متمایز هستند،،،

هدف قرارمى دهند.
این شــرکت چینــى اواخر ســال 

ییک گزارش درز یافته مش
 Civi3 3شیائومى با نام
این گزارش توضیح
3ســیوى 3، مجهــ
mensity8200
داراى دوربین
ا نسخه جدید را
iaomi Civi3
ر HD + با نرخ

خواهد شــد
6.55 اینچى

اگر تاکنون با برنامه الکسا آشنا نبودید، مى توانید با 
نصب و آشنایى با ویژگى هاى کاربردى آن زندگى 

آسوده ترى را تجربه کنید.
 Amazon براى راه اندازى هر یــک از بلندگو هاى
Echo به برنامه Alexa بــراى اندروید یا iOS نیاز 

دارید، امــا وقتى Echo خود را در جــاى خود قرار 
دادید، ممکن است زیاد به برنامه روى تلفن خود فکر 
نکنید. این بسیار بیشتر از یک ابزار راه اندازى براى 
بلندگو هاى اکو است و به تازگى تغییرات اساسى در 
آن انجام شده است که استفاده از آن را بصرى تر از 

همیشه کرده است.

صفحه اصلى را بشناسید
برنامه الکسا را باز کنید و روى صفحه ضربه بزنید 
تا به صفحه اصلى برسید. این یک نماى کلى مفید 
از کمک هایى را که از الکسا دریافت مى کنید نشان 
مى دهد: یادآور هاى آینده، فهرست هایى که اخیرا 
ویرایش کرده اید و مهارت هاى سخنران که ممکن 

اســت بخواهید امتحان کنید (از 
برقرارى تمــاس گرفته تا کنترل 
خانه هوشــمند خود) را مشاهده 

خواهید کرد.
درســت در باال دکمه الکسا قرار 
دارد، فقــط روى آن ضربه بزنید 
(یا بگویید «الکسا») تا به دستیار 
دیجیتال فرمان صوتى بدهد. اگر 
از بهترین روش استفاده از الکسا 

مطمئن نیســتید، روى مهارت هاى مــرور یا مرور 
چیز ها ضربه بزنید تا در صفحه اصلى بیشتر امتحان 
کنید تا برخى از ترفند هایى را که الکسا قادر به انجام 

آن ها است، ببینید.
 مى توانید دقیقا همان فرمان هاى صوتى را از طریق 
برنامه یا یک بلندگوى هوشمند به الکسا بدهید، اما 
دو مزیت کلیدى براى اســتفاده از تلفن شما وجود 
دارد: الزم نیست براى دادن فرمان به اکو نزدیک 
باشــید. اغلب بازخورد بصرى و شنیدارى دریافت 
خواهید کرد مانند تصویرى که پیش بینى آب و هوا 

را نشان مى دهد.

مشاهده یادآور ها و لیست ها
اگر یادآورى ها و لیســت هاى طوالنــى زیادى را 
از طریق الکســا تنظیم کرده اید، مرور آن ها روى 

اکو پخش شــود.براى پیکربنــدى روال ها براى 
الکســا در داخل برنامه تلفن همراه، روى More و 
سپس Routines ضربه بزنید. مى توانید روال هاى 
موجود را با ضربه زدن روى آن ها ویرایش کنید یا 
از طریق دکمه پالس در گوشه سمت راست باال، 
روال جدیدى ایجاد کنید. باید به هر روتین یک نام، 
دستورى براى راه اندازى آن و فهرستى از اقداماتى 
که در نتیجه اتفاق مى افتند، بدهید.اگر براى الهام 
گرفتن گیر کرده اید، برگه ویژه را باز کنید تا برخى از 
روال هاى نمونه پیشنهادى آمازون را ببینید، مانند 
برنامه اى که به محض پایان زنگ صبح، پیش بینى 
آب و هوا را به شما مى دهد. هرچه بیشتر با گزینه ها 
بازى کنید، ایده هاى بیشترى براى راه هایى براى 

ساده سازى زندگى تان به دست خواهید آورد.

موســیقى و کتاب هــاى صوتى را 
مدیریت کنید

اگــر از بلندگوى اکو بــراى پخش موســیقى یا 
کتاب هاى صوتى استفاده مى کنید، نماد Play در 

مرکز برنامه ناوبرى الکسا مفید است. 
روى آن ضربه بزنید تا پخــش را متوقف و دوباره 
شروع کنید، در لیست پخش فعلى به جلو یا عقب 
بپرید و بدون نیاز به فریاد زدن دستورات صوتى در 
بلندگوى هوشــمند خود، صــدا را تنظیم کنید که 
مى تواند راحت تر باشــد، به خصوص اگر در اتاق 
دیگرى هستید.حتى بهتر از آن، صفحه Play آنچه 
را اخیرا به آن گوش مى دهید به شما نشان مى دهد، 
چه کتابخانه موسیقى، ایستگاه هاى رادیویى آنالین 
یا کتاب هاى صوتى. مى توانید مستقیما از برنامه به 

چیزى برگردید.
براى بررسى اینکه چه ســرویس هایى را به الکسا 
متصل کرده اید، به «بیشتر» و سپس «تنظیمات» 

بروید، ورودى هایى را براى موسیقى، تلویزیون 
و ویدیو، گزارش فلش، عکس ها و چندین 

مورد دیگر مشــاهده خواهید کرد. 
در برخــى مــوارد، مى توانیــد 

ســرویس هاى پیش فرضــى 
را تنظیــم کنید که در پاســخ 

به دســتورات صوتى زمانى که 
سرویس خاصى را مشخص نمى کنید 

مانند Spotify یا Apple Music راه اندازى 
شوند.

صفحه آسان تر از شنیدن خواندن 
آن ها براى شما اســت. استفاده 
از این برنامــه همچنین مى تواند 
گزینه بهترى باشد اگر یادآور هاى 
پیچیده اى بــراى تنظیم دارید یا 
یادداشــت هایى براى اضافه کردن آن ها که الکسا 
ممکن است متوجه نشود اگر از صداى خود استفاده 

مى کنید، باشد.
یادآورى هاى تنظیم شده اخیر و فهرست هاى اخیرا 
استفاده شده در صفحه اصلى برنامه ظاهر مى شوند، 
 Lists سپس ،More اما مى توانید با ضربه زدن روى
Notes & یا Reminders & Alarms، آن ها را در 

برنامه ببینید. مى توانیــد ورودى هاى جدید اضافه 
کنید، ورودى هایى را ویرایش کنید که الکسا قبال 
ذخیره کرده است، مواردى را از فهرست کارهایتان 
عالمت بزنید، هشدار ها و یادآورى ها را لغو کنید و به 
طور کلى اطالعاتى را که الکسا به حافظه متعه کرده 

است، مدیریت کنید.
فرض کنید مى خواهید یک یــادآورى مکرر براى 
مســواك زدن دندان هایتان راه اندازى کنید که هر 

وضعیت هشدار خود را بررسى کنید و به هر دستگاه 
دیگرى که راه اندازى کرده اید، دسترسى پیدا کنید. 
براى افزودن دســتگاه هاى جدید به اکوسیســتم 
الکســا، روى دکمه پالس در گوشه سمت راست 

باال ضربه بزنید.
براى دسترســى به تنظیمات دقیق تــر براى یک 
دستگاه خاص مثال روشنایى یک المپ هوشمند، 
روى دســته دستگاه و ســپس خود دستگاه ضربه 
بزنید. در جایى که دســتگاه ها با هــم گروه بندى 
مى شــوند، مثال همه چراغ هاى هوشــمند در یک 
طبقه خاص، مى توانید آن ها را با یک ضربه روشن 

و خاموش کنید.

روال هاى الکسا را تنظیم کنید
روتین ها یکى از مفیدترین ویژگى هایى هســتند 
که الکســا ارائه مى کند که اساسا چندین کار را که 
با یک فرمان راه اندازى مى شوند ترکیب مى کنند. 
مثال مى توانید به الکســا «صبح بخیر» بگویید تا 
گرمایش روشن شود، چراغ هاى هوشمند خاموش 
شوند و فهرســت پخش صبحگاهى تان از طریق 

شب ساعت 10 از بلندگوى اکو اتاق خواب مى آید. 
این یادآورى کامال پیچیده است که باید با استفاده 
از صدایتان به الکســا توضیح دهید، اما فقط با چند 
ضربه در برنامه به سادگى مى توانید این کار را انجام 
دهید: more، Reminders & Alarms، ســپس 

.Add Reminder

خانه هوشمند خود را کنترل کنید
کنترل دســتگاه هاى خانه هوشمندى که به الکسا 
وصل کرده اید، کار دیگرى اســت کــه مى تواند 
روى صفحه نمایــش تلفن خود انجــام دهید که 
احتماال آسان تر از صداى شماست، بسته به اینکه 
چــه کارى مى خواهید انجــام دهید و چــه تعداد 
دســتگاهى که مى خواهید مدیریت کنید، است. با 
ضربه زدن روى Devices مى توانید دستگاه هاى 
خانه هوشمند متصل خود را در برنامه الکسا مشاهده 

کنید.
صفحه بعدى به شــما امکان مى دهــد چراغ ها و 
دوشاخه هاى هوشمند را روشــن و خاموش کنید، 
دماى ترموســتات هوشــمند خود را تنظیم کنید، 
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نشانه هایى که کمبود زینک را هشدار مى دهد

تغییرات در وضعیت جســمى، عصبى و ظاهرى شما میتواند بخشى از 
نشانه کمبود زینک باشد، از یک دل پیچه دردناك تا اختالل حواس که 
هر زمان به آن برخوردید بایستى نگران شوید. روى یکى از مواد غذایى 

بسیار ضرورى در بدن انسان مى باشد.
همانطور که گفته شده است مصرف روى در زنده نگه داشتن انسان یک 

نقش کل واحد را دارد. از این رو از آن به عنوان یک ماده معدنى بسیار 
مهم یاد مى شود. در استخوان ها، سلول ها، بافت ها و مایعات بدن مقدار 

زیادى روى وجود دارد.
اگر بدن شما دچار کمبود روى شده باشد، باعث ایجاد مشکل هایى در 
بدن خواهد شد، به این علت که کمبود روى پنجمین بیمارى عمده در 
جهان مى باشد. پس اگر مى خواهید بدانید که دچار کمبود روى هستید 

مقاله زیر را بخوانید.
این یک مسئله مهم بهداشتى اســت و به مرگ چندین نفر در سرتاسر 
جهان منجر شده اســت. چند عامل دیگرى که باعث کمبود روى در 
بدن مى شــوند عبارتند از:بیماریهاى کبدى، گوارشــى،  دیابت، رژیم 

گیاهى، اعتیاد و...

عالئم و نشانه هاى کمبود زینک و روى در بدن
تعداد زیادى از افرادى که دچار کمبود روى شده اند، آگاهى و اطالعى 
از آن ندارند و این بخش به شما در پیدا کردن عالئم کمبود روى کمک 

مى کند.
ایمنى ضعیف

روى در کشــتن و از بین بــردن باکترى ها، ویروس ها و ســلول هاى 
سرطانى اهمیت بسزایى دارد. اگر به راحتى دچار بیمارى شده و مدت 
ها طول مى کشد که از آن رها پیدا کنید، بدانید که بدن شما دچار کمبود 

روى شده است.
اختالل در حواس

این عامل یکى از بزرگترین نشــانه هاى کمبود روى در بدن مى باشد. 

کمبود روى مى توانند عملکرد عصبى را دچار اختالل کند.
ریزش مو

کمبود روى منجر به پرکارى تیروئید مى شود که در نتیجه ریزش مو و 
نازك شدن مو را به همراه دارد.

دستگاه گوارش
کمبود روى باعث ضعف دستگاه گوارش مى شود که مى تواند منجر به 

سالمتى افراد گردد.
آلرژى

کمبود روى منجر به ایجاد سطوح باالتر هیستامین مى شود. هیستامین 
بیش از حد منجر به آلرژى، عطسه،  آبریزش بینى،  کهیر و... خواهد شد.

اختالل در عملکرد مغز

این یکى از مرگبارتریــن و خطرناکترین عالئم کمبــود روى در بدن 
مى باشــد. کمبود روى مى تواند در عملکرد مغز اختالالت خطرناکى 

را ایجاد کند.
از دست دادن اشتها

کاهش میزان روى در بدن مى تواند منجر به از دست دادن اشتها و میل 
شما شــود، زیرا که روى یک آنزیمى مهم که کنترل حواس چشایى و 

بویایى را در دست دارد مى باشد.
هیپوگنادیسم

هیپوگنادیسم یکى از عوامل کمبود روى در بدن است. این یک بیمارى 
مى باشد که در آن بیضه نمى تواند به اندازه کافى تستسترون تولید کند و 

مى تواند منجر به ایجاد مشکالتى در عمل بارورى شود.

 پیش از شروع سفر و ترك خانه، در خصوص بیمارى هاى 
مختلفى که ممکن است در ســفرتان در معرض آن قرار 
بگیرید و همچنین در مورد اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز، 
با پزشک خود مشورت کنید. مطمئن شوید داروهاى مورد 
نیاز خود را براى تمام روزهاى سفر به همراه داشته باشید؛ 
به خصوص اگر به دیابت، بیمارى قلبى، تنفسى و کلیوى یا 

سایر بیمارى هاى زمینه اى مزمن مبتال هستید.
صاحب نظران علم پزشــکى اعتقاد دارند همراه داشــتن 
برخى داروها البته با نظارت پزشــک یا داروساز و تأیید او 
مى تواند در مسافرت ها مانع بروز برخى بیمارى ها و انجام 
درمان هاى اولیه تا رسیدن به مراکز درمانى شود. از جمله 
شایع ترین داروها که افراد به همراه خود به سفرهاى دور 
و نزدیک و حتى برون کشورى مى برند مى توان داروهاى 
برطرف کننده اســید معده، ضــد دل درد، آرام بخش ها، 
لوسیون هاى محافظت از پوست، مسکن ها، داروهاى ضد 

حساسیت و داروهاى خواب آور را نام برد.
البته در برخى کشورها مصرف و همراه داشتن برخى داروها 
منع قانونى دارد و حتى مى تواند ســبب مشکالت قانونى 
براى فرد شــود. در ســایت غذا و داروى هر کشور لیست 
داروهایى که منع قانونى ورود به آن کشور را دارند، موجود 
است. کارشناسان به افراد توصیه مى کنند، تنها داروهایى 
را که ضرورى است همراه با خود به سفرهاى مختلف ببرند 
و از حمل بى جهت داروها خــوددارى کنند به ویژه اگر در 

کشور مقصد محدودیت حمل آن دارو وجود دارد.

روش هاى دارویى مقابلــه با بیمارى هاى 
مسافرتى

عالوه بر داروهایى که دائماً مصرف مى کنید و پزشک براى 
بیمارى تان تجویز کرده اســت، داروهایى نیز وجود دارند 
که مى توانید بدون نسخه تهیه کنید. بد نیست تعدادى از 
این داروها را در سفر به همراه داشته باشید تا پرواززدگى، 
سرگیجه و حالت تهوع و سایر بیمارى هاى معمول در سفر، 

تعطیالت تان را خراب نکند.
البته این نکته مهم را نیز فرامــوش نکنید که هر دارویى، 
عوارض جانبــى دارد. مصرف داروهــا، حتى آن هایى که 

مى توانید بدون نسخه  پزشک تهیه کنید، مى تواند عواقب 
جبران ناپذیرى داشته باشد، به خصوص براى بچه ها و زنان 
باردار یا افرادى که آلرژى دارند یا ممکن است دچار تداخل 
دارویى شــوند و منع مصرف دارند. پس، قبل از شروع هر 
دوره  مصرف دارو، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

نکته هاى مهم در استفاده از داروها در سفر

روى تمام داروها برچسب بزنید
یکى از بهترین کارهایى که مى توانید انجام دهید این است 
که داروها را در ظرف اصلى خودشــان نگهدارى کنید تا 
هنگام مصرف، دچار اشتباه نشوید. این کار، همچنین باعث 
مى شود که از گم شــدن قرص ها و افتادن آن ها در کیف، 
جیب یا جایى که ممکن است بچه ها به آن ها دسترسى پیدا 

کنند، جلوگیرى کنید.

نام ژنریک داروها را بشناسید
نام هاى تجارى و برندها در کشــورهاى مختلف، متفاوت 
هســتند. بنابراین، باید نام ژنریک تمام داروهاى خود را 
بدانید تا در صورت لزوم بتوانید آن را در کشور دیگر تهیه 
کنید. برچســب داروها را مطالعه کنید. برچســب بیشتر 
داروها داراى اطالعات مفیدى درباره  موارد منع مصرف و 
اثرات جانبى آن دارو است. پس به دقت، برچسب یا بروشور 

داروها را مطالعه کنید.

قبل از مصرف دارو، خوب فکر کنید
آیا ممکن اســت که براى خروج از فرودگاه، پشت فرمان 
بنشــینید؟. پس در این صورت نباید داروهاى آرام بخش، 
مصرف کنید. همواره قبل از مصــرف هر دارویى، مرحله  
بعدى ســفر خود را در نظر بگیرید. چراکــه برخى داروها 

ممکن اســت موجب اختالل در هوشیارى و مهارت هاى 
حرکتى شما شوند.

با پزشک و داروساز خود مشورت کنید
قبل از مصرف هر دارویى با پزشــک و داروساز مشورت 

کنید. این نکته را هیچ وقت فراموش نکنید.

داروهاى خود را به همراه داشته باشید
داروى خودتــان را همراه ببرید. قرص هاى پیشــگیرى 
از باردارى، محصوالت مراقبت از پوســت و داروهایى با 
برندهاى خاص، بــه راحتى در همه جا یافت نمى شــوند 
و ممکن است دسترسى به آنها ســخت باشد. به عالوه، 
استاندارد کیفیت و اطمینان، از کشــورى به کشور دیگر 
متفاوت اســت. اطمینان حاصل کنید که داروهاى مورد 
نیاز خود را به اندازه طول ســفر و حتى چند روز بیشتر، به 

همراه دارید.

روش صحیح مصرف داروهاى مورد نیاز در 
سفر

دیمن هیدرینات: دز مصرفى این دارو براى جلوگیرى از 
بیمارى حرکت یک الى دو قرص هر 4 تا 6 ســاعت و در 
صورت نیاز است. در صورتیکه از بیمارى حرکت رنج مى 
برید 35 دقیقه قبل از شروع حرکت دارو را استفاده کنید و 

از هشت قرص در روز بیشتر استفاده نکنید.
مالتونین: یک قرص 3 میلى گرمى هنگام غروب آفتاب 
و همزمان با تاریک شدن هوا دستور صحیح مصرف این 

دارو است.
آنتى هیســتامین ها: با توجه به نوع آنتى هیستامین و دز 
مصرفى متفاوت اســت که بهتر است دســتور مصرف با 

داروساز مشورت شود.
اســتامینوفن و ایبوبروفن: درصورت تــب و درد یک الى 
دو قرص 325 میلى گرمى هر 4 ســاعت قابل  اســتفاده 
اســت. ایبوبروفن هم به صورت قرص هاى 255 و 455 
میلى گرمى موجود هست که دســتور صحیح مصرف آن  
یک الى دو قــرص 255 میلى گرمى هر چهار تا شــش 

ساعت است.
داروهاى گوارشــى: در صورت یبوست 

ترجیح بــر اســتفاده از داروهاى 
مسهل گیاهى است که بروشور 
اســتفاده از آن هــا در خود دارو 
موجود هســت. ســیالکس و 
شربت انجیر دو نمونه از داروهاى 
مســهل گیاهى هســتند. در 

صورت اســهال مى توان از 
قرص هاى لوپرامید استفاده 
کرد. به این ترتیب که ابتدا 
دو قــرص 2 میلى گرمى 
هم زمان باهم و سپس 
بعد از هر بار دفع یک 

قرص استفاده شود 

و از هشت قرص در روز بیشتر اســتفاده نشود. در صورت 
بروز تهوع در سفر مى توان از قرص زنجبیل استفاده کرد. 
این دارو به میزان هاى مختلفى توسط شرکت هاى دارویى 
مختلف ارائه مى شود که دســتور مصرف با توجه به دوز 

مؤثره دارو در بروشور دارو موجود است.
بنابر اعالم دانشگاه علوم پزشکى تهران، آنتى بیوتیک ها، 
داروهاى قلبى، داروهاى هورمونــى، داروهاى اعصاب و 
داروهاى کاهش قند خون در بیمــاران دیابتى: به میزان 
تجویزشده را جهت ادامه درمان از قبل و براى جلوگیرى از 

وقفه در درمان باید همراه داشته باشید.

نکات کلیــدى داروها و تداخــل غذایى 
دارویى

- تداخل دارو با دارو: زمانى رخ مى دهد که دو یا چند 
دارو با یکدیگر واکنش نشان دهند. این تداخل دارو با دارو 

مى تواند موجب بروز عوارض جانبى ناخواسته شود.
- تداخل دارو با غذا یا مواد نوشیدنى: این حالت 
در اثر واکنش بین دارو و مواد خاص خوردنى یا نوشیدنى 

پدید مى آید.
- ضد دردهایى چون اســتامینوفن نیز بــراى جلوگیرى 
از کاهش جذب دارو بهتر اســت با معــده  خالى مصرف 
شــوند. اســتامینوفن بــا کربوهیدرات هــا 
.. ایجــاد  (بیســکویت،خرما،مربا).
کمپلکس مى کند که ممکن اســت 
میزان جذب دارو بــه تأخیر افتد. 
کافئین موجب افزایش اثر دارو 

مى شود.
 NSAID داروهاى گــروه -
ماننــد ایبوپروفــن بــراى 
پیشگیرى از التهاب گوارشى 
همراه غذا، شــیر یا بعد از غذا 
باید مصرف شوند، تداخالت 
این داروهــا به خصوص در 
مصــرف کوتاه مدت جدى 

نیست.

 رضــا همایونفــر، در برنامــه ضربان شــبکه 
ســالمت، رژیم غذایى ضد ســرطان را مبتنى 
بر رژیــم غذایى با مصرف ســبزیجات بیشــتر 

دانست.
وى در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه مصرف 
کدام نــوع از مــواد غذایى، پیشــگیرى کننده 
از ســرطان هســتند، افــزود: ســبزیجات، 
انــواع کلم و بــه خصــوص کلم بروکلــى، به 

خاطــر دارا بــودن ترکیبــات ســولفورافان،
 در بحث پیشگیرى از سرطان بسیار قوى عمل 

مى کنند.
وى همچنین از ماده معدنى سلنیوم که در بحث 
جلوگیرى از انواع سرطان ها بســیار مؤثر عمل 
مى کند، نام بــرد و گفت: ســلنیوم در غالت و 

سبزیجات بیشتر دیده مى شود.
این متخصص تغذیــه یادآورى کــرد: یکى از 

ســالم ترین گزینه هــاى پروتئینــى ماهى هــا 
و آبزیان هستند.

 اسیدهاى چرب امگا 3 موجود در غذاهاى دریایى 
در بحث پیشــگیرى از سرطان ها بســیار حائز 

اهمیت هستند.
وى همچنیــن از روغن کلزا، گــردو، دانه چیا و 
ســبزى خرفه، به عنــوان منبع غنــى از امگا 
3 نام برد و در پاســخ به این ســوال که آیا رژیم 

غذایى بدون نان و برنج مناســبى اســت، گفت: 
خیر، بهتر اســت ســهم آنها را کم کرد و حتى 
المقــدور از غــالت بــه جــاى آنها اســتفاده 

کرد. 
اما حــذف کامــل آنها صحیــح نیســت، زیرا 
در این هنــگام، فرد بــراى جبران ســیرى به 
ســمت شــیرینى ها متمایــل مى شــود که در 

دراز مدت آسیب زا خواهد بود.

مواد غذایى ضد سرطان کدامند؟

روش هاى دارویى مقابله با بیمارى هاى مسافرتى

ــى: در صورت یبوست 
ـتفاده از داروهاى 
ست که بروشور 
هــا در خود دارو
. ســیالکس و

مونه از داروهاى 
ى هســتند. در 

ل مى توان از 
مید استفاده 
ب که ابتدا 
لى گرمى 
و سپس 
ع یک 

شود 

از کاهش جذب دارو بهتر اســت
شــوند. اســتامینوفن
(بیســکویت

کمپلکس مى
میزان جذب
کافئین
مى شو
- دار
ماننــ
پیشگ
همراه
باید م
د این
مصـ
نیس

1401 سال نوزدهمه

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مهندسین مشاور ایمن راه آسیا ملل به شناسه 
ملى 14009244351 و به شماره ثبت 64956 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/11/09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد تعداد اعضاى اصلى مدیران به 3الى 10نفر تغییر یافت و ماده 32 
اصالح شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1467431)

آگهى تغییرات 
شرکت با مسئولیت محدود دلو پاسارگاد به شناسه ملى 10101616164 و شماره ثبت 
244 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1401/08/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقاى محمدرضا شریفى با شــماره ملى 0037128825، 
خانم ماندانا شریفى با شــماره ملى 0044347375 و آقاى سعید عاشق با شماره ملى 
0384781608 (خارج از شرکا) به ســمت اعضاى هیئت مدیره براى مدت نامحدود 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى بادرود (1467432)

آگهى تغییرات 
شرکت داده اندیشان آسمارى شــرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 49845 و 
شناسه ملى 10260682575 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد 
ثبتى شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله جوى آباد ، کوچه 
گلشن 5 ، کوچه گلستان [117] ، پالك 34 ، طبقه همکف کدپستى : 8417964693 
انتقال یافت و ماده فوق اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1467847)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص صنایع نساجى زرتاب زاینده رود بشناسه ملى 
10260366834 و به شــماره ثبت 15718 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1401/06/17 موضوع فعالیت 
شرکت به شــرح زیر تغییر یافت : ثبت موضوع فعالیت زیر بمنزله 
گرفتن مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشــد : اجراى کلیه عملیات 
صنعتى وتاســیس کارخانجات صنعتــى و تولیــدى وتولید انواع 
پالستیکهاى گلخانه اى و کشاورزى و صیفى جات وتهیه وتولید مواد 
مورد نیاز اولیه کارخانه و تهیه وساخت و پخش ظروف یکبارمصرف 
وهمچنین بسته بندى محصوالت کشاورزى و دامدارى و تامین نیروى 
انســانى ماهر و ونیمه ماهر اجراى امور تجارتى صادرات و واردات و 
صدور کاالهاى پالستیکى به بازار هاى داخلى وخارجى و تولید انواع نخ 
هاى فیالمنتى و تکسچره و تهیه و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى 
اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
و ترخیص کاال از گمرکهاى کشــور، ارائه کلیــه فعالیتهاى خدماتى 
اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت 
ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى 
دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق 
اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شــعبه و نمایندگى در داخل و خارج از 
کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار 
داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و 
خارجى : در صورت لزوم با گرفتن مجوز. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1467280)

آگهى تغییرات
 شرکت با مسئولیت محدود توان الکتریک سپاهان به شناسه ملى 10260595333 و به شماره ثبت 41798 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى ارشیا سلیم شهشهانى با کدملى 1273636279 با پرداخت 2500000 ریال به 
صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 1210000000 ریال به 1212500000 ریال افزایش یافت و ماده 4 در اساسنامه 
اصالح گردید. اسامى شرکا :آقاى وحید سلیم شهشهانى با کدملى0054699991 داراى 1207500000 ریال سهم الشرکه وخانم فروغ رضایت 
با کدملى 1281801364 داراى 2500000 ریال سهم الشرکه و آقاى ارشیا سلیم شهشهانى با کدملى 1273636279 داراى 2500000 ریال 

سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1467434)

آگهى تغییرات
 شرکت تعاونى زنبورداران فریدونشهر به شناسه ملى 10260029367 و به شماره ثبت 38 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/08/11 و 
نامه 205/3/342/139 مورخ 1401/10/26 اداره تعهاون روستایى فریدونشهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد هادى باتوانى 1129625427 و حمیدرضا الچینانى 
1159517630 و امین اصالنى 1129634612 و سجاد اصالنى 1129894061 و مرتضى اسالمى 1129947475 به عنوان اعضاى اصلى و حامد الچینانى 
1129893928و بهرام اصالنى 1129004376 به عنوان اعضاى على البدل به مدت ســه ســال و فروتن 1120023882 و محمد مهدى دستور خوانسارى 
1129603008 به عنوان بازرسان اصلى و على البدل به مدت به مدت یکسال تعیین شدند .صورت مالى و سود وزیان 1400 به تصویب رسید . اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدون شهر (1467666)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص رایا ســازه مطبوع به شناسه ملى 14009944453 و به شماره ثبت 67466 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/12/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم عادله رضائى حسین آبادى به شماره ملى 1270071701 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقاى 
عماد رضائى به شماره ملى 1289179239 به سمت مدیرعامل و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره وخانم نفیسه آقااسمعیلى حسین آبادى به 
شماره ملى 1292796881 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.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 باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1467654)



0606استاناستان 4554 سال نوزدهمسه شنبه  23 اسفند  ماه   1401

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 2102 مورخ 1401/11/05 به شــماره کالســه 1122 مالکیت 
آقاى/ خانم مرجان حیدرى هرستانى به شناسنامه شــماره 1130097791 کدملى 
1130097791 صادره مرکزى فرزند علیرضا در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 272,62 مترمربع پالك شــماره 277 فرعى از 114 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى 39147 مورخ 
1400/02/22 دفتر 322 و ســند 186208 مورخ 87/10/16 و سند 186208 مورخ 
87/10/16 دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است. 
برابر راى شماره 2103 مورخ 1401/11/05 به شماره کالسه 1123 مالکیت آقاى/ 
خانم نوح یزدى خوزانى به شناسنامه شــماره 5735 کدملى 1142285383 صادره 
خمینى شهر فرزند احمدرضا در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
272,62 مترمربع پالك شماره 277 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى 39147 مورخ 1400/02/22 دفتر 
322 و سند 186208 مورخ 87/10/16 و سند 186208 مورخ 87/10/16 دفتر 73 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/08- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/12/23- م الف: 1461322 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/148

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 موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. در صورتى که اشخاص نســبت 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 7ـ راى شــماره 14717- 1401/12/03 هیات اول  آقاى سهراب جوانبخت 
به شناسنامه شماره 11 کدملى 6339868770 صادره شهرکرد فرزند على اصغر در 
ششدانگ یکباب خانه (در حال ساخت) به مساحت 272,96 مترمربع پالك شماره 
2654 فرعى از 40 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
طبق دفتر الکترونیکى 14002030202502031 امالك . تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/12/08 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/23- م الف: 1462460- رئیس 
منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان – شهریارى/12/154

ابالغ
آگهى ابالغ پالك ثبتى 5696 فرعى از 301 اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

احترامًا با عنایت به اینکه آقایان عباس برندگى فرزند هادى شناسنامه شماره 22 و 
کد ملى 1290187649 صادره اصفهان متولــد 1331 و رضا برندگى فرزند عباس 
شناسنامه شماره 3949 کدملى 1282998617 متولد 1359 مالکین فعلى ششدانگ 
پالك ثبتى 5696 از 301 اصلى واقع در شــاهین هر جزء بخــش 16 حوزه ثبتى 
اصفهان تقاضاى اعمال مقررات ماده 149 قانون ثبت را به دلیل اضافه مســاحت 
پالك فوق نمودهاند و در اجراى ماده مرقوم و بر اساس مبلغ مندرج در سند انتقال 
تنظیمى، مراتب ارزیابى شده و مابه التفاوت آن به حساب این اداره واریز گریده است 
، لذا شایسته اســت در ظرف مهلت ده روز از تاریخ رویت آگهى جهت دریافت مبلغ 
سهمى خود به اداره ثبت اسناد و امالك شــاهین شهر مراجعه فرمایید عدم مراجعه 
به منزله انصراف شــما مى باشــد و عملیات ثبتى برابر مقررات ادامه خواهد یافت.

تاریخ انتشار:1401/12/23-م الف:1468453-اداره ثبت و اسناد و امالك شاهین 
شهر/12/222

ابالغ
آگهى پالك ثبتى 11112 فرعى از 301 اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

 احترامًا با عنایت به اینکه آقایان عباس برندگى فرزند هادى شناســنامه شــماره 
22 و کد ملــى 1290187649صادره اصفهان متولــد 1331 و رضا برندگى فرزند 
عباس شناسنامه شــماره 3949 کدملى 1282998617 متولد 1359 مالکین فعلى 
ششدانگ پالك ثبتى 5696 از 301 اصلى واقع در شاهین هر جزء بخش 16 حوزه 
ثبتى اصفهان تقاضاى اعمال مقررات ماده 149 قانون ثبت را به دلیل اضافه مساحت 
پالك فوق نمودهاند و در اجراى ماده مرقوم و بر اساس مبلغ مندرج در سند انتقال 
تنظیمى مراتب ارزیابى شده و مابه التفاوت آن به حساب این اداره واریز گریده است 
، لذا شایسته اســت در ظرف مهلت ده روز از تاریخ رویت آگهى جهت دریافت مبلغ 
سهمى خود به اداره ثبت اسناد و امالك شــاهین شهر مراجعه فرمایید عدم مراجعه 
به منزله انصراف شــما مى باشــد و عملیات ثبتى برابر مقررات ادامه خواهد یافت 
.تاریخ انتشار:1401/12/23-م الف: 1468443- اداره ثبت اسناد و امالك شاهین 

شهر/12/223

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008005179 - تاریخ ارسال نامه: 1401/12/20 - نظر 
به اینکه سند مالکیت به شماره چاپى 065453- الف/94 نسبت به تمامیت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 3091 فرعى از 2 اصلى ثبت دفتر امالك شماره 109 
صفحه 425 به شماره ثبت 10105 بنام علیرضا نره  ئى فرزند زکى ثبت و سند صادر 
گردیده است. ســپس نامبرده در تاریخ 98/11/10 فوت کرده و ورثه او حین الفوت 
عبارتند از شش دختر و یک همسر دائمى هم اکنون همگى ورثه با ارائه درخواست 

کتبى به شماره وارده 140121702008019130 مورخ 1401/12/16 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 9978 مورخ 1401/09/12 
توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 393 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 اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود 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 تســلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند 
مالکیت به ارائه کننده مســترد گردد بدیهى اســت 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:1401/12/23- م الف: 
1468974- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضاـ  از طرف 

محمدحسن صمصامى/12/225

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008005178 - تاریخ ارسال نامه: 1401/12/20 - نظر 
به اینکه سند مالکیت به شماره چاپى 065454- الف/94 نسبت به تمامیت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 3091 فرعى از 2 اصلى ثبت دفتر امالك شماره 594 
صفحه 160 به شماره ثبت 105057 بنام زیور نره  ئى فرزند شاهین ثبت و سند صادر 
گردیده اســت. هم اکنون خانم: زیور نره  ئى با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
140121702008019130 مورخ 1401/12/16 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلى که امضاء شهود ذیل شماره 9977 مورخ 1401/09/12 توسط دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 393 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 میشود 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 سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/12/23- م الف: 1468980- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شهرضاـ  از طرف محمدحسن صمصامى/12/226

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى حسن میرزائى فرزند اسماعیل باســتناد دوبرگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضاء مشهود رسمًا گواهى شــده مدعى است که سند مالکیت هفت سهم و هفت 
شصتم سهم مشاع از 1200 سهم ششــدانگ مزرعه على آباد ریگستان پالك 38 
اصلى گرمســیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 394 دفتر 31 امالك بنام 

آقاى على میرزائى فرزند اســماعیل ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده و ذیل سند 
رسمى شماره 21586 - 1390/03/23 دفترخانه 13 زواره تمامت مورد ثبت به آقاى 
حسن میرزائى فرزند على به شماره شناســنامه 159 به شماره ملى 1188959395 
انتقال و به حکایت دفتر امــالك معامله اى دیگرى انجام نگردیــده در اثر نامعلوم 
مفقود شده اســت نظر باینکه درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده، طبق 
ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشــود 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 انتشــار این آگهى تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد .گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.0تاریخ انتشار:1401/12/23-م 
الــف:1469009- مدیــر واحــد ثبتــى حــوزه ثبــت ملــک زواره - خیرالــه 

عصارى/12/227

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى سعید زمانى علویجه   فرزند حسین به وکالت از طرف وراث مرحوم فاطمه شفیعى 
علویجه فرزند حیدر  باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود آن  که 
طى  شماره 19819-1401/05/20 توسط دفترخانه 182علویجه رسما گواهى شده 
مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یکدرب باغ ، پالك شماره  2227  فرعى  واقع 
در علویجه یک اصلى بخش 15  ثبت اصفهان که درصفحه 321  دفتر 11  امالك ذیل 
ثبت 1524  بنام فاطمه نامبرده صادر و معامله دیگرى انجام نشده ، مى باشد. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت  جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1401/12/23-م الف:1467709- رئیس ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا 

علینقیان/12/228

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى فردى که 
با دائر کردن شــرکت لیزینگ فروش خودرو از 300 نفر 
بالغ بر 5 هزار میلیارد ریال کالهبردارى و متوارى شده بود 
خبر داد.سردار محمدرضا میرحیدرى اظهار داشت: در پى 
شکایت تعدادى از شهروندان شهرستان فالورجان مبنى 
بر کالهبردارى یک شرکت لیزینگ فروش خودرو از آنان 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهى فرماندهى انتظامى این شهرستان قرار گرفت.
وى افزود: در تحقیقات دقیق صورت گرفته، مشــخص 
شد فرد مذکور با دائر کردن یک شرکت غیرمجاز لیزینگ 
خودرو اقدام به ثبت نــام از متقاضیان خــودرو کرده و 

براى جلب اعتماد مــردم در ابتدا تعدادى خودرو تحویل 
متقاضیان داده و پــس از برانگیختن طمع افراد اقدام به 
دریافت پول هاى کالن از 500 میلیون تا 2 میلیارد تومان 
کرده و سپس دفتر شرکت را تعطیل و متوارى شده است.

میرحیــدرى عنوان کرد: ســرانجام متهــم در یکى از 
روســتاهاى اطراف شهرســتان شناســایى و دستگیر 
شد. در بررسى حســاب هاى فرد مذکور مشخص شد 
نامبرده از 300 نفر از شــهروندان شهرستان فالورجان 
و شهرستان هاى تابعه استان بالغ بر 5 هزار میلیارد ریال 
کالهبردارى کرده است، وى از تالش براى شناسایى و 

دستگیرى همدستان متهم خبر داد.

مدیر طرح ساماندهى ناژوان گفت: همزمان با فرارسیدن 
ایام نوروز، بیش از 90 هزار گلدان گل و 3500 نهال در 

نقاط مختلف ناژوان کاشته مى شود.
مهدى قائلى با اشــاره به نقش ناژوان بــه عنوان ریه 
شــهر اصفهان اظهار کرد: در روزهــاى منتهى به بهار 
و همزمان با اســتقبال دانش آموزان و مدارس آموزش 
و پرورش از مراکز گردشــگرى مجموعه نــاژوان و در 
راستاى آماده سازى عرصه براى استقبال از شهروندان 
و گردشگران در ایام پایان ســال 1401 و نوروز 1402، 
بیش از 500 گونه زینتى در ورودى مراکز ناژوان کاشت 

شده است.

وى با اشــاره به وجود بیش از 170 هزار اصله درخت در 
پهنه پارك جنگلى ناژوان افزود: شش هزار متر مربع چمن 
نیز با هدف به روزرسانى سیماى مراکز گردشگرى به ویژه 

در باغ پرندگان کاشته شده است.
مدیر طرح ساماندهى ناژوان با اشاره به هویت فضاى سبز 
این عرصه گفت: بیش از 300 گلدان بزرگ گل با کاشت 

گل هاى تزئینى و زینتى نیز در عرصه کار شده است.
وى تصریح کرد: باغ گیاهان اســتوایى و گرمسیرى نیز 
براى ایام نوروز با به روزرسانى گل هاى این مجموعه و 
کاشت صدها گل و گیاه آماده اســتقبال از شهروندان و 

گردشگران نوروزى است.

دستگیرى کالهبردار 5000 
میلیارد ریالى در فالورجان

کاشت 90 هزار گلدان گل
 در ناژوان

دستفروشان اصفهان 4 روز
 به بازارچه مى روند

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان از ایجاد بازارچـه موقت نوروزى در میدان 
امام على(ع) براى فعالیت دست  فروشان خبر داد و 
گفت: این اداره کل طبق مـاده 55، روزهاى پایانى 
سـال در تمام مناطق پانزده گانه شهر و معابر براى 
جلوگیرى از بساط کردن و سد معبر دست فروشان 
فعالیت خواهد کـرد. روح  ا... ابوطالبـى اظهار کرد: 
طبـق مصوبـه شـوراى تأمیـن و هماهنگى هـاى 
انجام شده، مقرر شد از بیست وششم تا بیست ونهم 
اسفندماه سال جارى از بساط کردن دست فروشان 
در خیابان هاى عالمه مجلسـى و شـهید مطهرى 
جلوگیرى شـود که میدان امام على (ع) و محوطه 
مجـاور ایسـتگاه متـروى شـهید علیخانـى براى 
سـاماندهى آن هـا در نظـر گرفتـه شـد. مدیـرکل 
پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان 
با بیـان اینکـه بازارچه موقـت از بیست وششـم تا 
بیست ونهم اسفند سال جارى به مدت چهار روز از 
ساعت 8  تا 23 به صورت یکسـره برگزار مى شود، 
خاطرنشـان کرد: تمـام مباحـث و اسـتانداردهاى 
امنیتى، نظم و انضباط و بهداشـتى با شرکت هایى 
هماهنگ شده بررسى و رصد مى شود تا شهروندان 
بتواننـد به صورت سـهل در مسـیرها تـردد کنند و 
مشـکلى نداشـته باشـند. ابوطالبى تاکید کرد این 
اداره کل اجازه دست فروشى در هیچ کجاى شهر را 
نمى دهد و دست فروشـان مى توانند به میدان هاى 

امام على (ع) و شهید علیخانى مراجعه کنند.

خبر

دریاقدرتى پور
هنوز وارد نشده بوى ســبزه مشامت را پر مى کند. اینجا 
زودتر از همیشه عید آمده. غرفه هاى چیده شده از سبزه 
و هفت سین و ظروفى که پر شده از نمادهاى ایرانى هر 
کدامشان تو را یاد سفره هاى کوچک و بزرگى مى اندازد 
که زودتر از موعد روى میزها پهن شده تا نمایشگاه باغ 

غدیر امسال بوى عید بدهد.
وارد باغ غدیر که مى شــوى، گویى به میهمانى نوروز 
آمده اى. درمیان ایــن تکاپوها، بیشــتر از 30 غرفه را 
مى بینى که در گوشه اى از فضاى سبز باغ گرد هم آمده 
اند و کسانى که آستین باال زده اند تا براى سالى نو آماده 
شــوند.خطه اى که با انبوه غرفه ها تو را دعوت مى کند 
به چهل تکه اى از طرح و نقش و ایده و راز و رمزى که 
در آیینى نهفته است که در این ســرزمین کوچک گرد 

هم آمده اند.
دیــدن غرفه هــا سرمســتت مــى کند. اکثرشــان 
سفالینه هایى هستند که هفت سین را نمایش مى دهند. 
بیش از 30 غرفه دور هم جمع شــده انــد؛ تقریبًا فصل 
مشترك همه شان همین تخم مرغ هاى سفالى و کاسه 
بشقاب هاى گچى است که با رنگ آمیزى خالقانه اى 

چشم نواز شده است. 
این نمایشــگاه در تکه اى از باغ غدیر مثل سرزمینى از 
میراث ناملموس است که هر کسى را شیفته مى کند. هر 
کدامشان در دل این شــهر کوچک، میراث نغز و پر رمز 
و رازى دارد که ســاعتى از وقت و حوصله بینندگانش را 
مى گیرد تا حتى براى ثانیه اى هم که شده توقف کنند 
و الوان و جلوه هاى هفت سین هایى که دسترنج دست 

است را ببینند.

در برخى از غرفه ها این دسترنجه ها طورى جلوه گرى 
مى کند که انگار تابلویى دلگشا از ترسیم اعجاز طبیعت 
است که قرار است نو شود. فرصتى براى نو شدن و تبدیل 
شدن که در دست سازه هاى نمایشگاه هفت سین و سبزه 

باغ غدیر به خوبى نمایش داده شده است.
غرفه ها متنوعند. اولین غرفه ها از صنایع دستى اصفهان 
شروع مى شود و بانوانى که در اواخر فصل گس زمستان 
دور هم جمع شــده اند تا هزاران رنگ را در سرچشمه 
قلم موهایشان به روى ســفال ها بچرخانند و براى بهار 

آماده شوند.
لیال، هنرمندى اســت که بیش از 10 سال است کارش 
همین است؛ مى گوید: «کارهاى زیادى مى کنم از سفال 
گرفته تا نقاشى تا مجســمه سازى اما اواخر زمستان که 
مى شود، خیال، رویا و الهام آنقدر سراغم مى آید که فقط 

دوست دارم بروم در دل رنگ ها و بهار بکشم.»  
به گفته مهــرى، از دیگر بانوانى که در این نمایشــگاه 
شرکت کرده اگر مکان نمایشــگاه در جاى دیگرى بود 
شاید استقبال از نمایشگاه بیشــتر مى شد. کاسه هاى 

کبود شیشه اى اش را گرد هم مى چیند تا شکل بهترى 
به هفت سینش بدهد و مى گوید: «این آبى فیروزه اى 
نمادى از اصفهان است و این هم هفت سینى است که 

همه دوستش داریم.»
کمى جلوتر تقریبًا همه غرفــه ها هنرهاى رنگارنگى را 
نشان مى دهند. ســلیمانى، زن 40 ساله اى است که در 
توصیف این نمایشگاه مى گوید: «براى اولین بار است 
که شرکت مى کنم و در برخى از غرفه ها معجزه دستان 
هنرمندانه را مى بینم که در کاسه ها و ظرف هاى هفت 

سین جمع شده است.»
از تخم مرغ هاى رنگى گرفته تا دست دوزهاى رنگى که 
این هنرمندان در خانه بافته اند و روى میزها چیده اند تا 

گاهى چرخ خانه را با همین دست بافته ها بچرخانند. 
غرفه نقاشى فاطمه چند متر آنطرف تر است. او 15 سال 
است که نقاشــى کار مى کند و حاال آینه هاى رنگى را 
چنان کنار هم چیده که مثل یک رنگین کمان شده است. 
درغرفه بعدى، خالقیت ســیر مى کند. عروسک هایى 
که در این غرفه به نمایش درآمده اند با لباس هاى ایل 
و عشــایر تو را به فرهنگ و ســنت دیرینه ایران وصل
 مى کند. بــا صاحب غرفــه که وارد صحبت شــوى،

 حرف هاى جالبى دارد و بافه هایى را نشان مى دهد که 
کامًال دست ساز بوده و نشان ملى صنایع دستى دارد.

سوى دیگر نمایشــگاه پر شده از گل و ســبزه تازه که 
بیشــتر از همه نوید عید مى دهد. سنبل هاى رنگى هم 
براى خودشان دنیایى هســتند که نماد روشنى و تازگى 
مى دهند. گل هایى که در کنار آکواریوم بزرگى از ماهى 
قرمز ســفره عید بزرگى را به یادت مى اندازد که در باغ 

غدیر پهن شده است.

سفره بزرگ هفت سین در باغ غدیر پهن شده است
فیلمى روز یکشنبه در فضاى مجازى منتشر شد 
که در آن چند نوجوان اقدام به پرتاب ترقه به بدنه 
پل خواجو مى کنند و اداره کل میراث فرهنگى 
اصفهان اعالم کرد که این موضوع را پیگیرى 
حقوقى خواهد کرد. پس از بازرســى نیروهاى 
یگان حفاظت میراث فرهنگــى اصفهان، آثار 
پرتاب ترقه در شــب هاى اخیر بر بدنه این اثر 

تاریخى تایید شد.
مدیر امور فرهنگى و روابــط عمومى اداره کل 
میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اصفهان گفت: یگان حفاظت میراث فرهنگى 
اصفهان بــا توجه به شــرایط ایجاد شــده بر 
علیه عامــالن پرتاب ترقه تا حصــول نتیجه و 
دستگیرى افراد خاطى پیگیرى حقوقى خواهد 

کرد.
شــهرام امیرى با تاکیــد بر پیگیــرى قانونى 
این اتفاق از ســوى اداره کل میراث فرهنگى 
اصفهان، گفت: در چند روز آینده مرمتگرهاى 
ما با همکارى شــهردارى نسبت به پاك کردن 
آثار ســوختگى و پرتاب ترقه بر بدنه پل خواجو 

اقدام خواهند کرد.
امیــرى خاطرنشــان کــرد: ایــن قبیــل
اتفاق ها هر سال با نزدیک شدن به شب آخرین 
چهارشنبه سال براى پل هاى تاریخى اصفهان 
و کاخ هشت بهشــت که در فضاى پارك قرار 
دارد تکرار مى شــود و ما با همــکارى نیروى 
انتظامى تا جاى ممکــن کار حفاظت را انجام 

مى دهیم.

پرتاب ترقه به بدنه پل خواجو 
پیگیرى حقوقى مى شود 

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص بهینه سازان صنعت آســیا به شناسه ملى 10260598400 
و به شماره ثبت 42076 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/08/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد مرکز اصلى شــرکت به استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش جرقویه سفلى، روستاى مرغدارى حسینعلى دهقا، مزرعه 
عرب، خیابان اصلى، جاده مزرعه عرب حسن اباد، پالك 0، طبقه همکف به کد پستى: 
8174198355 تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1466212)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مهندسین مشاور ایمن راه آسیا ملل به شناسه ملى 14009244351 و به شماره ثبت 64956 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1401/11/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سیداحمدرضا میربد به شــماره ملى 1190077078 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره محسن 
صالحى به شماره ملى 1263272983 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره شاهرخ ارشدى به شماره ملى 1280286407 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره محمد 
کرباسیون به شماره ملى 1285876830 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره مهدى میرشکارقمشلوئى به شماره ملى 4650119766 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند مصطفى مقصودى به شماره ملى 6330029644 به سمت بازرس اصلى ومیالد مقصودى به شماره ملى 6330004161 
به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1467420)

آگهى تغییرات 
شرکت با مسئولیت محدود دلو پاســارگاد به شناسه ملى 10101616164 و شــماره ثبت 244 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/08/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقاى محمدرضا شریفى به شماره ملى 0037128825 به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقاى سعید 
عاشق به شماره ملى 0384781608 به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) و خانم ماندانا شریفى به شماره ملى 0044347375 به سمت عضو 
هیئت مدیره براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارك و اوراق بهادار با امضاى رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب 
ایشان با امضاى عضو هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا به همراه مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى بادرود (1467433)
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سعید مهرى به دلیل محرومیت، دیدار هفته بعد استقالل 
برابر ذوب آهن را از دســت داد. در دیدار پر فراز و نشــیب 
استقالل و فوالد سعید مهرى به دلیل خطایى که در میانه 
میدان مرتکب شــد، یک اخطار از زاهدى فر داور مسابقه 
دریافت کرد. با کارت زردى که مهرى دریافت کرد، او سه 
اخطاره شد و بازى هفته بعد برابر ذوب آهن را از دست داد. 
این بازیکن پیش از این برابر ملــوان و مس کرمان کارت 
زرد گرفته بود و بدیــن ترتیب از حضــور در بازى بعدى 

محروم شد.

هافبک استقالل بازى با
 ذوب آهن را از دست داد

02

فاینورد با کســب پیروزى خانگى صدرنشینى اش را در 
اردویژه هلند حفظ کرد. بامداد روز دوشــنبه تیم فوتبال 
فاینورد روتردام در بیســت وپنجمین بازى اش در فصل 
جارى اردویژه هلند با نتیجه 2 بر یک اف ســى ولندام را 
شکست داد. علیرضا جهانبخش به عنوان بازیکن تعویضى 
فاینورد از ابتداى نیمــه دوم وارد زمین شــد. در جدول 
رده بندى اردویژه هلند فاینورد با 58 امتیاز صدرنشــین 
اســت. آژاکس (55 امتیاز) و آلکمــار (53 امتیاز) دوم و 

سوم هستند.

تثبیت صدرنشینى فاینورد

03

امیر قلعه نویى قصد ندارد در این برهه حساس تیمش را تنها 
بگذارد و در دیدار جام حذفى هم روى نیمکت سرمه اى پوشان 
سیرجانى خواهد نشســت. گل گهر در چارچوب رقابت هاى 
لیگ برتر به مصاف نفت مســجد ســلیمان رفت و با ارائه 
یک نمایش درخشان با 4 گل این تیم را در هم کوبید تا امیر 
قلعه نویى در لیگ برتر خداحافظى دلچسبى با سیرجانى ها 
داشته باشد. گفته مى شد این آخرین مسابقه امیر قلعه نویى با 
گل گهرى ها خواهد بود، اما سرمربى جدید تیم ملى تصمیم 
گرفته تیمش را در مصاف روز جمعه 26 اسفندماه برابر فوالد 
خوزســتان در ســیرجان تنها نگذارد و با این وصف آخرین 
حضورش در ســیرجان مقابل فوالد با سرمربیگرى علیرضا 
منصوریان خواهد بود تا در صــورت موفقیت میراث بزرگى 

براى جانشینش به یادگار گذاشته باشد.

قلعه نویى در سیرجان ماند!

رضا شکارى در مصاف با نفت مسجد سلیمان موفق 
به ثبت یک گل و ارسال دو پاس گل شد.

شکارى یکى از بازیکنان مورد عالقه امیر قلعه نویى 
بوده که به استثناى چند مسابقه که امکان حضور 

در ترکیب تیم را نداشت، همواره در ترکیب 
اصلى حضور داشته است. بازیکنى که پیش از 
پیوستن به گل گهر ماجراى انتقالش از ذوب 
آهن به باشگاه روسى و سپس پیوستن به 
تراکتور حسابى او را از شرایط آرمانى به دور 

کرد و سال هاى مهمى را در مسیر 
حرفه اى از دست داد.

با ایــن حال پیوســتن به 
گل گهــر ســبب احیاى 
رضا شــکارى شد و عالقه 
قلعه نویى به ســبک بازى 

این بازیکن سبب شد تا او بتواند 
بار دیگر در یک فضاى مناسب 

توانایى هایش را نشان بدهد.
مصاف برابر نفت مســجد ســلیمان یکى دیگر از 
مسابقات لیگ بیســت و دوم بود که رضا شکارى 
در آن درخشــید؛ جایى که گل اول مســابقه را 
در دقیقه 29 با یک ضربه ســر وارد درواره 
کرمانشاهى کرد و در دقایق 45 و 45+5 
با ارسال دو پاس گل براى تبریزى و نوید 
عاشوى سازنده دو گل تیمش پیش از پایان 

نیمه اول شد.
شکارى که یکى از بازیکنان شاخص لیگ 
به شــمار مى رود، با این عملکرد 
تعداد گل هایــش را به عدد 6 
رســاند و در جدول بهترین 
پاسورهاى مسابقات هم عدد 
5 را مقابل نام خود مى بیند 
تا در هر دو شاخص در رده 

سومى قرار بگیرد.

شاهکارى دیگر از شکارى در یک دیدار خاص 

05

باشگاه ون پارس اصفهان با جدایى سرمربى خود موافقت 
کرد. این تیم که جزو مدعیان صعود به لیگ برتر به حساب 
مى آید و نتایج خوبى در هفته هاى گذشته گرفته بود، با خبر 
استعفاى غیرمنتظره مجتبى توتونى از هدایت این تیم مواجه 
شد. توتونى که پس از قبول هدایت ون پارس اصفهان یک 
پیروزى در جام حذفى به دست آورد و در مرحله یک هشتم 
نهایى رقابت را در ضربات پنالتى به پرسپولیس باخت، در 
شرایطى از سمت خود در این تیم استعفا داده که تیمش فقط 
8 امتیاز با استقالل خوزستان رده دومى در لیگ یک فاصله 
دارد. تیم فوتبال ون پارس که در حال حاضر 34 امتیازى و 
تیم هفتم جدول لیگ یک ایران اســت و جزو گزینه هاى 
صعود به لیگ برتر به حســاب مى آید، در دیدارهاى باقى 
مانده تا پایان فصل به طور قطعى با یــک مربى دیگر به 

کارش ادامه مى دهد.

جدایى قطعى
 سرمربى ون پارس

امیر قلعه نویى ســرمربى جدید تیم ملى فوتبال ایران  در 
نظر دارد حداقل سه دســتیار خارجى در کادر فنى خود 
داشته باشد که شامل دســتیار اول، مربى بدنساز و مربى 

دروازه بان هاست. 
براى دســتیار اول یکى از گزینه هاى قلعه نویى از کشور 
پرتغال است. سرمربى تیم ملى همچنین روى تاوارس 
مربى پیشین گلرهاى سپاهان را در نظر دارد، اما از آنجایى 

که این مربى با یکى از باشگاه هاى برزیلى قرارداد دارد، 
فرصت خواسته است تا شرایط و پیشنهاد تیم ملى ایران 
را بررسى کند و در صورتى که امکان فسخ قرارداد داشته 
باشد، به کادر فنى قلعه نویى اضافه شود. براى مربى بدنساز 

نیز یکى از گزینه هاى قلعه نویى از کشور کرواسى است.
سرمربى تیم ملى همچنین دو تا ســه دستیار ایرانى نیز 
مدنظر دارد که هنوز به جمع بنــدى براى انتخاب نفرات 

نرســیده اســت. اگر چه صحبت از رضا عنایتى و وحید 
هاشمیان شــده، ولى گفته مى شود قلعه نویى هنوز هیچ 

فردى را معرفى نکرده است.
پیگیرى ها نشان مى دهد که کریم باقرى مربى تیم فوتبال 
پرســپولیس که در مقطعى با تیم ملى در زمان هدایت 
دراگان اســکوچیچ همکارى مى کرد، امکان دارد جزو 

گزینه هاى کادر فنى قلعه نویى باشد.

فهرست بلند دستیاران قلعه نویى

اظهارات مهدى تارتار شــاید تندترین پاسخ ممکن به 
حرفهایى بود که ســاکت الهامى هفته گذشته به زبان 
آورده بود. حاال هم اظهارات دستیار الهامى در پاسخ به 

تارتار این دعوا را تازه کرده است.
هفته گذشته اظهارات ســاکت الهامى در صداوسیما 
توجهات زیادى را بــه خود جلب کــرد. او که خود را 
شایسته ترین فرد براى هدایت تیم ملى خوانده بود، در 
نقد پنج گزینه هدایت تیم ملى گفته بود: «شما االن اسم 
آقاى حسین فرکى را گفتید عزیز من است، مهدى تارتار 
عزیز من است، ولى در پانزده سال گذشته یک هزارم 
من افتخار نیاورده اند. امیــر قلعه نویى، رییس، عزیز و 
برادر بزرگ من است، ولى ده سال است افتخار کسب 

نکرده، چرا من نباید باشم؟»
او همچنین در ادامه صحبت هــا  خود گفته بود: «چرا 
باید اسم جواد [نکونام] و مهدى تارتار باشد، ولى اسم 
من نباشــد؟ چرا آقاى قلعه نویى و فرکى باشند و اسم 
من نباشد؟ از دژاگه، شجاعى و حاج صفى بپرسید آنها از 
ساکت الهامى بیشتر یاد گرفتند یا کارلوس کى روش؟ 
مِن ساکت الهامى باید به مهدى طارمى یک چیز یاد 

بدهم و قطعاً از مربى پورتو به او بیشتر یاد مى دهم.»
ایــن جمــالت الهامــى، واکنش هــاى زیــادى را 
در فضاى مجازى بــه دنبال داشــت. اگرچه الهامى 
بعداً در مصاحبه اى تاکید کرد منظــور خاصى از این 
حرف ها نسبت به شــخص خاصى نداشته و گفت که 
«همه گزینه ها از من بهتر هســتند» اما ساعتى بعد از 
تساوى شاگردان او برابر مس کرمان، مهدى تارتار نیز 

به اظهارات سرمربى هوادار واکنش نشان داد.
تارتار در این خصوص گفــت: در ایفمارك یک اتاق 

کم است که اتاق روانشناســى و روانپزشکى است، به 
خصوص براى ما مربیان. ما مربیان باید یک گروه چهل 
پنجاه  نفره را هدایت کنیم و درس بدهیم و اگر مشکل 
روانى داشته باشیم به بدنه فوتبال و جوانان فوتبالیست 
آسیب خواهیم زد. ببینید تمام تست هاى روانشناسى را 

ما مربیان باید در ایفمارك پشت سر بگذاریم. وگرنه شما 
مى بینید چه اتفاقاتى کنار زمین رخ مى دهد. چه ایرانى 
و چه خارجى، ما باید این تست ها را با موفقیت پشت سر 

بگذاریم تا مجوز کار بگیریم.
وى همچنین ادامه داد: این ضعفى است که ایفمارك 

هست و خیلى هم مهم است. چون که ما باید بازیکنان 
را به درســتى آموزش دهیم و درس اخالق بدهیم و 
اینکه شلوغ کارى کنیم و هرچیزى به زبان بیاوریم و 
بى احترامى کنیم به همکاران و بعد از ده دقیقه بیاییم 
عذرخواهى کنیم و اشک بریزیم و گریه کنیم، در شآن 

و شخصیت یک سرمربى نیست و چه بهتر که همان 
مجوز صادر نشود.

حاال اظهارات تارتار هم با واکنش دستیار جوان ساکت 
الهامى روبه روشده است. امیرحسین فشنگچى خطاب 
به تارتار گفته است: واقعًا مشخص نیست حاال که در 
نبود یحیى گل محمدى هــا و على دایى ها و صرفاً به 
دلیل حضور یک سهمیه پرسپولیسى در لیست کذایى 
مورد اشاره قرار گرفته اید، چه دلیلى دارد با چنین ادبیاتى 
در حالت عصبانیت نسبت به همکار خودتان طرح مسئله 
کنید و حاال که کار بدین جا رسیده پیشنهاد بنده نیز آن 
است که در کنار تست روانى در پیش فصل،تست اعتماد 
به نفس را نیز مربیان پشت سر بگذارند که سنجش آن 

بسیار مفید به فایده خواهد بود!
اما ســرمربى ذوب آهن بــه طور کلى معتقد اســت 
حرف هاى او اصًال درباره ساکت الهامى نبوده که تا این 

حد واکنش برانگیز شده است.
تارتار در گفت و گوى کوتاهى در این خصوص بیان کرد:  
واقعیت این است که من به صورت کلى حرف هایم را 
بیان کردم. چون در سوال خبرنگار نام ساکت الهامى 
مطرح شد، برخى اینگونه تصور کردند که حرف هاى 
من هم مخاطب خاصى دارد. در حالى که واقعا اینگونه 
نبود. در ابتداى فصل وقتى به ایفمارك مراجعه کردیم 
هم همیــن حرف ها را زده بــودم و گفتم کــه باید از 
سرمربیان لیگ برترى تست هاى روانشناسى گرفته 
شود. انجام این تست ها براى همه مربیان الزم است و 
این صحبت ها را تکرار کردم و منظورم از آن حرف ها 
درباره شخصى نبود. شخصا براى همه همکاران خودم 

احترام قائلم.

سرمربى تیم ملى مشخص شد اما دعواى «روانشناختى» ادامه دارد!

تارتار: مخاطب حرف هاى من الهامى نبود

کارش ادامه مى دهد.

شد.

شیمون مارسینیاك لهســتانى قرار است دیدار حساس 
میان اینتر و پورتو را سوت بزند.

چهار دیدار باقى مانده از مرحله یک هشتم نهایى لیگ 
قهرمانان اروپا، امشب و فردا شــب برگزار خواهد شد و 
پورتو به همراه مهدى طارمى در تالش است امشب تا با 
خلق یک شگفتى در دراگائو، ضمن غلبه بر اینتر میالن، 

راهى دور بعدى این پیکارها شود.
با اعالم کمیته داوران یوفا، قرار است شیمون مارسینیاك 
معروف، این دیدار حساس را شوت بزند. داور لهستانى که 
با قضاوتى تحسین برانگیز در فینال جام جهانى توانسته 
بود توجهات را به سمت خود جلب کند، این بازى مهم را 

داورى خواهد کرد.
البته پورتو و مهدى طارمى از ایــن داور معروف خاطره 
خوبى ندارد. آخرین بارى که او یک بازى براى اژدها سوت 
زد، به دیدار مرحله گروهى برابر اتلتیکو مادرید بازمیگردد 
که با شکست 2 بر یک شاگردان کونسیسائو همراه شد. 
مارسینیاك در آن مسابقه، 2 کارت زرد به بازیکن ایرانى 

پورتو نشان داد. پس از سرنگونى طارمى در دقیقه 88 و در 
محوطه جریمه اتلتیکو، داور لهستانى کارت زرد دوم را به 

مهدى نشان داد و او را از زمین بازى اخراج کرد.
اینتر توانست در مسابقه رفت با تک گل روملو لوکاکو که 

در دقیقه 86 به ثمر رســید، پورتو را شکست دهد و حاال 
کونسیسائو امیدوار است با اســتفاده از فرصت میزبانى، 
تیم ایتالیایى را از دور رقابت ها کنار زده و جواز حضور در 

مرحله یک چهارم نهایى را کسب کند.

دیدار طارمى با داورى که او را اخراج کرد!

سیدحسین که توانست دســت پر اهواز را ترك کند، 
پس از به ثمر رسیدن گل قایدى، سر از پا نمى شناخت.

اشــتباهى که در نیمه اول مرتکب شد، مى توانست 
منجر به خلق یک نتیجه ناامید کننده براى استقالل 
شود اما سیدحسین در ادامه بازى ضمن تسلط کامل 
بر روند حمالت حریف، چند سیو خوب نیز داشت که 
مهمترین آن روى ضربه الکس آلگریا بود تا دروازه اش 

را بسته نگه دارد.
کاپیتان استقالل در ســال هاى گذشته نتوانسته بود 

در اهواز دروازه اش را بسته نگه دارد و براى این دیدار، 
هدف بزرگى را پیش روى خود قرار داده بود تا بتواند 
برابر خط حمله زهردار فوالدى ها، موفق به ثبت کلین 
شیت شود. حسینى در جدال برابر فوالد، روى ضربات 
ارسالى به خوبى عمل کرد و با خروج به موقع از دروازه، 
مانع از خلق موقعیت توســط حریف شــد. کاپیتان 
استقالل در فوالد آرنا بجز همان اشتباه نیمه نخست، 

خوب و مطمئن ظاهر شد.
پس از به ثمر رسیدن گل مهدى قایدى، سیدحسین 
یکى از خوشحال ترین چهره هاى حاضر در ورزشگاه 
بود. او پس از گل دوم اســتقالل، به کنار زمین آمد و 
خوشحالى خود را با نیمکت نشــینان تقسیم کرد تا 
به خوشحال ترین چهره حاضر در نبرد حساس اهواز 

تبدیل شود.

خوشحال ترین چهره 
فوالد آرنا 

استقالل که طى سال هاى گذشته همواره به فرصت 
سوزى مشهور بود و از لغزش رقبا بهره کافى نمى برد، 
امسال با ســرمربى پرتغالى اش ثابت کرد تخصص 
خوبى در جبران اختالف حتى هشت امتیازى با صدر را 
دارد و این بار نیز براى سبقت از رقیب دیرینه خود باید 
به مصاف منصوریانى مى رفت که به تازگى جایگزین 

جواد نکونام روى نیمکت تیم فوالد شده بود.
مرد پنجاه و چند ماهه نیمکت استقالل اما این بار با 
ظاهرى متفاوت و جذاب پاى به محدوده اختصاصى 
مربیان در کنار زمین چمن گذاشته بود. موهاى بلند و 
بیرون زده از کاله نقاب دار به همراه یک بارانى گران 
قیمت همه توجه ها به خصوص کارگردان تلویزیونى 
را به خودش جلب کرده بود.  کالهى که البته مثل افراد 

داخل زمین هرگز از موقعیت امنى برخوردار نبود و بار ها 
از سر سرمربى پرتغالى استقالل برداشته و یک بار هم 
به زمین کوبیده شد. بارش باران که از اواسط نیمه اول 
شروع شد و تا پایان هم ادامه داشت، بطرى هاى آبى 
که مدام به وسط زمین پرتاب مى شدند و ترقه هایى 
که در طول بازى به صــدا در مى آمدند همگى باعث 
 شده بودند تا فوالد آرنا شب آرامى را پشت سر نگذارد.

آبى پوشــان نهایتا با دو گلى که در نیمه دوم به ثمر 
رساندند موفق شــدند زیر بمب باران فوالد آرنا سه 
امتیاز حیاتى این بازى حســاس را کسب کنند تا مرد 
پر حرارت و شــیک  پوش این روز هاى فوتبال ایران 
با پیروزى و  سبقت از یحیى گل محمدى به استقبال 

نوروز باستانى ایرانیان برود.

کاله بردارى ساپینتو از على منصور و گل محمدى!

در جریان دیدار تیم ملى جوانــان دختران، نگین زندى 
زننده تک گل پیروزى بخش ایران بود. کسى که معروف 

به مهدى قائدى فوتبال زنان است.
یکشنبه بعد از ظهر، تیم ملى جوانان زیر 20 سال دختران 
در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتى قهرمانى آسیا به 
مصاف بنگالدش رفت و در پایان موفق به کسب پیروزى 
1 بر 0 مقابل این تیم شد. این درحالى بود که در نخستین 
دیدار این تورنمنت، دختران ایران به مصاف ترکمنستان 
رفته و موفق به شکســت 7 بر 1 این تیم شده بودند. دو 
پیروزى متوالى تیم ملى دختران ایران نهایتا سبب صعود 
آن ها به مرحله نهایى این رقابت ها در جمع 12 تیم برتر 

شد. جایى که ایران در سید سوم در کنار نپال قرار دارد.
اما ستاره میدان در این دیدار کسى نبود جز نگین زندى، 

نگین که به تازگى وارد 19 ســالگى شده است به دلیل 
سبک بازى و حرکات تکنیکى  که در میدان از خود نشان 
مى دهد به قائدى فوتبال زنان شــهرت یافته است. در 
دقیقه 85 این دیدار دروازه تیــم میزبان را فرو ریخت و 

سبب صعود ایران به مرحله بعدى شد.
زندى على رغم اینکه بازیکن تیم جوانان ایران است، در 
ترکیب تیم ملى بزرگساالن هم جاى خود را پیدا کرده 
است و در ترکیب اصلى این تیم نیز حضور دارد. او در تیم 
باشگاهى خود یعنى خاتون بم نیز از مهره هاى اصلى و 
تاثیرگذار تیم است و در دو سال گذشته نیز موفق به کسب 

2 قهرمانى لیگ ایران شده است.
نکته جالب توجه در خصوص درخشش زندى در دیدار 
تیم ملى جوانان این است که درســت ساعاتى پس از 
درخشــیدن او در میدان، مهدى قائدى اورجینال نیز در 
دیدار حساس استقالل برابر فوالد عملکرد خوبى از خود 
نشــان داد و گل دوم این تیم را در دقیقه 77 وارد دروازه 

حریف خوزستانى کرد.

رونمایى از بدل زنانه مهدى قایدى در تیم ملى
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شگاه 
آمد و

رد تا 
هواز 

ابقه که امکان حضور 
مواره در ترکیب 
کنى که پیش از 
تقالش از ذوب 
س پیوستن به 
ط آرمانى به دور 

مسیر

واند 
سب

در آن درخشــید؛ ج
9در دقیقه 29 با
کرمانشاهى
با ارسال دو پا
عاشوى سازند

نیمه اول شد.
شکارى که یک
به شـ
تعد
ر



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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از همان نخســتین روز ســال، این راهبرد چراغ 
راه شد: «تولید؛ دانش بنیان؛ اشــتغال آفرین» و 
پوالدمردان گروه فوالد مبارکه خرسند و مفتخرند 
که اگرچه هنوز چند روز دیگر تا پایان سال براى 
تولید فرصت دارند، زودتر از آنچه برنامه ریزى شده 
بود، با عبور از تولیــد 10 میلیون تن فوالد خام، از 
تمامى رکوردهاى ثبت شــده تا پایان سال 1400 
گذشــتند و ضمن لبیک به فرمان رهبر فرزانه، بار 

دیگر تاریخ ساز شدند.
مدیرعامل گروه فــوالد مبارکه ضمن اعالم این 
خبر گفت: عبور از 10 میلیون تن تختال، 10 روز 
مانده به پایان سال، با رشد 10 درصدى نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل، در حالى رخ داد که حدود 
یک میلیون تن افت تولید ناشى از محدودیت هاى 

برق و گاز را که در سال جارى بیشتر از سال هاى 
قبل بود، پشت سر گذاشتیم و این امر محقق نشد، 
مگر با برنامه ریزى و پیش بینى هاى الزم، استفاده 
از تجارب ســال هاى قبل، ذخیره سازى به موقع 
مواد اولیه، انجام تعمیرات اساسى خطوط مختلف 
در زمان  اعمال محدودیت هاى انرژى و در نهایت 

افزایش بهره ورى سرمایه هاى انسانى شرکت.
محمد یاسر طیب نیا در بخش دیگرى از سخنان 
خود خاطرنشــان کــرد: به موازات رشــد کّمى 
محصول، خوشبختانه در سال 1401 شاهد رشد 
12 درصدى تولید محصوالت ویــژه و تولید 14 

محصول جدید نیز هستیم.
وى  با بیان این کــه میزان تولیــد در هریک از

 بخش هاى گروه فوالد مبارکه نیز از میزان مدت 

مشابه ســال قبل خود فراتر رقته است، گفت: در 
شامگاه روز چهارشــنبه هفدهم اسفند ماه تولید 
تختال در شــرکت فوالد مبارکــه از رکورد 7,3 

میلیون تن سال 1399 عبور کرد. 
به گفته طیب نیا، گــروه فوالد مبارکه با ســهم 
34 درصدى در تولید فوالد کشــور، در رشــد و 
ارتقاى جایگاه ایران بین فوالدسازان جهان نقش 

ارزنده اى داشته است.
وى در همین زمینه ادامه داد: جهادگران شرکت 
فوالد مبارکه، فوالد هرمــزگان و مجتمع فوالد 
ســبا، هم راســتا با اهداف گروه، على رغم همه 
محدودیت هایى که در ســال جارى به شــدت و 
بیش از همیشــه با آن مواجه بودند، توانســتند تا 
شامگاه روز جمعه 19 اسفندماه و 10 روز مانده به 

پایان سال جارى، 10 میلیون و 16 هزار تن فوالد 
خام تولید کنند.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه افــزود: با عنایت 
به شعار ســال، سیاســت هاى گروه بر سه محوِر 
تولید حداکثرى و تأمین نیاز بازار داخل، اســتفاده 
از ظرفیت شرکت ها، دانشــگاه ها و مراکز علمى 
تحقیقاتى براى توســعه سبد محصوالت شرکت 
به ویژه براى آن دســته از محصوالتى که عمدتًا 
تاکنون از محل واردات تأمین مى شدند و در مرحله 
سوم حمایت از ســازندگان داخلى و شرکت هاى 
دانش بنیان با نگاه بومى ســازى هرچه بیشــتر 

تجهیزات موردنیاز و ایجاد اشتغال متمرکز شد.
وى در همیــن زمینه تصریح کرد: از آغاز ســال 
1401 نقطه عطف تمامى فعالیت هایى که براى 
گروه در نظر گرفته شد بر این اصل استوار بود که 
در همه حوزه ها اعم از تولید، توسعه و بومى سازى، 
باید نگاه تحولى داشته باشــیم؛ به این معنى که 
به عنوان مثال، در تولید فقط به فکر رکوردشکنى 
نباشیم و به موازات آن در مسیر تولید محصوالت 
خاص و کیفى تر با نگاهى متفاوت حرکت کنیم، 
از ســد همه محدودیت ها و تفکراتى که دست و 
پاى ما را به نوعى بســته اند عبور کنیم و تولیدات 
دانش بنیان داشته باشــیم. در نهایت همان گونه 
که مشــاهده کردیم، با اتکا به دانش متخصصان 
داخلى، محصوالتى را براى اولین بار در کشــور 
تولیــد کردیم کــه در پروژه هاى ملى کشــور و 
بسیارى از صنایع خاص مورد استفاده قرار گرفت.

طیب نیا در بخش دیگرى از سخنان خود تصریح 
کرد: در حــوزه اجراى پروژه هاى توســعه گروه 
نیز در ســایه الطاف الهى، طرح هایى شجاعانه و 
جسورانه پیشنهاد و وارد فاز اجرا شد که هریک از 

آن ها در حد ملى، ارزشمند و مؤثرند؛ توسعه هاى 
بلندپروازانه اى که با به بار نشســتن آن ها نه فقط 
در تولید فوالد کشــور، بلکــه در تأمین انرژى و 
توســعه هاى دانش بنیــان و علمى-تحقیقاتى، 
شــاخص هاى ملى به یارى خداوند ارتقا خواهند 

یافت.
 وى گفت: در بخش توسعه، احداث نیروگاه سیکل 
ترکیبــى 914 مگاواتى باراندمــان 58 درصد و 
مصــرف آب یک پنجم نیــروگاه موجود، احداث 
نیروگاه هاى تجدیدپذیر و خورشیدى و همچنین 
دو نیروگاه بادى در دســتور کار قــرار گرفت که 

پیشرفت هاى قابل مالحظه اى داشته است.
طیب نیا در ادامه به دستاوردهاى توسعه اى در سایر 
شرکت هاى گروه اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه 
در گروه فوالد مبارکه نیز توسعه ها به خوبى در حال 
اجراست؛ تاجایى که اخیراً شاهد شروع موفقیت آمیز 
کوره قوس الکتریکى شــرکت فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیارى به عنوان یکى از طرح هاى 
هفت گانه دولــت بودیم که بــه زودى عملیات 
ذوب گیرى و ریخته گرى آن نیز عملیاتى خواهد 
شد. همچنین در فوالد هرمزگان، فوالد امیرکبیر 
کاشان و سایر شرکت هاى گروه برنامه هاى توسعه 

به خوبى در حال انجام است.
مدیرعامل گــروه فوالد مبارکــه از تالش همه 
مدیران، کارکنــان گروه فــوالد مبارکه در همه 
بخش هــاى تولیــد، تعمیــرات و پشــتیبانى 
و همچنین از شــرکت هاى پیمانکار و ســازنده 
داخلى که هم راســتا با اهداف شــرکت مادر در 
به بار نشســتن این دســتاورد مهم و تاریخ ساز 
صمیمانــه و مخلصانــه تالش کردند تشــکر و 

قدردانى کرد.

با عبور از تولید 10 میلیون تن فوالد خام محقق شد؛

تاریخ سازى گروه فوالد مبارکه 

حضور مدیر مخابرات در مراسم روز بزرگداشت شهدا

تقدیر از اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان

ایجاد 21 هزار فرصت شغلى براى مددجویان کمیته امداد

اســماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همــراه جمعى از مدیران و 
کارکنان این مجموعه، با حضور در مراسم روز بزرگداشت شهدا با آرمان هاى امام 

راحل (ره) و شهداى عزیز تجدید میثاق نمودند.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در این مراسم که صبح روز 22 
اسفند همزمان با روز بزرگداشت شهدا در خیمه گلستان شهداى اصفهان به همت 
بنیاد شهید استان و با حضور مردم شهید پرور و مدیران و کارکنان دستگاه هاى 
اجرایى برگزار شد؛ حضار ضمن بزرگداشت این روز بزرگ به مقام شامخ شهداى 

گرانقدر انقالب و دفاع مقدس اداى احترام نمودند.
گفتنى است، نام گذارى 22 اسفند ماه به عنوان «روز بزرگداشت شهدا»، فرصت 
ارزنده و گرانقدرى است براى یادآورى رمز جارى ماندن یاد و نام شهداى واالمقام 

و همچنین تبیین و ترویج فرهنگ واالى ایثار و شهادت.

300 هزار اصله نهال در استان اصفهان توزیع شد
معاون فنــى اداره کل منابع طبیعــى و آبخیزدارى 
اصفهــان از توزیع حدود 300 هــزار اصله نهال به 
مناسبت هفته منابع طبیعى و روز درختکارى در این 

استان خبر داد.
حسینعلى نریمانى اظهارداشت: این تعداد اصله نهال 
در همه شهرستان ها توزیع شده و به غیر از مردم در 
اختیار دستگاه هایى مانند شهردارى قرار گرفته است.

وى اضافه کرد: ســرو، ارغوان، زیتون تلخ، عرعر، 
سنجد، اقاقیا، توت و زبان گنجشک گونه هاى مورد 

اشاره را شامل مى شود که با وضعیت آب، کم بارشى 
و خشکسالى استان تطابق دارد.

معاون فنــى اداره کل منابع طبیعــى و آبخیزدارى 
اصفهان خاطرنشــان کــرد: در برخــى مناطق و 
شهرستان هایى که درخواســت تعداد باالى نهال 
وجود داشت نقشه حاوى مختصات و موقعیت دقیق 
جغرافیایى (UTM) از متقاضى اخذ مى شد تا زمین 

مورد نظر براى کشت تصرفى نباشد.
نریمانى به رزمایش درختکارى براى کاشت یکصد 

هزار اصله نهال با مشــارکت جمعیت هالل احمر 
کشور اشاره و تصریح کرد: سهم استان اصفهان در 
این طرح کاشت پنج هزار اصله نهال در مدت زمان 

20 دقیقه بود.
وى با اشاره به نظارت دستگاه هاى ناظر جهانى بر 
این طرح براى ثبت کمترین زمان کاشت نهال اظهار 
داشت: همکارى دستگاه هاى مختلف براى کاشت 
نهال نقش شایانى در توسعه فضاى سبز و پوشش 

گیاهى خواهد داشت. 

تقدیر مدیر کل ارشاد  از مدیر عامل آبفاى استان
على تمنایى، مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
استان اصفهان، با ارسال نامه اى خطاب به حسین 
اکبریان مدیر عامل آبفاى اســتان مراتب قدردانى 
خود را از همکارى آبفاى استان اصفهان در برگزارى 

سیزدهمین جشنواره فیلم فجر استان ابراز داشت.
گفتنى است در ســیزدهمین جشــنواره فیلم فجر 

اصفهان با مساعدت دبیرخانه این جشنواره تبلیغات 
صرفه جویى در ورودى سینماهاى سپاهان، ساحل و 
فلسطین نصب شد و تیزر هاى مدیریت مصرف آب 
نیز در آغاز اکران تمامى فیلم هاى جشنواره نمایش 
داده شــد. همچنین محتواهاى آموزشى در قالب 
کتاب، بروشور و لوح فشرده میان مراجعه کنندگان 

توزیع شد.
نمایش دســتاوردهاى 44 ســاله شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در حوزه آبرسانى به شهرها 
و روســتاها و جمع آورى و تصفیــه فاضالب نیز از 
دیگر اقدامات صورت گرفته در حاشیه این جشنواره

 بوده است.

گردهمایى ائمه جماعات تأمین اجتماعى استان اصفهان با حضور حجت االسالم 
و المسلمین ابراهیم رنجبر رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان و مرتضى حاجى 
کاظمى مدیرکل و دکتر محمد رجالى مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 

در سالن شهید خرازى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان، 
مرتضى حاجى کاظمى مدیر کل تامین اجتماعى استان اصفهان در این مراسم به 
اهمیت و برکات نماز جماعت در اول وقت اشاره کرد و افزود نقش ائمه جماعات 
در تبیین و ترویج عملى و زبانى مسئله نماز به عنوان حقیقتى جذاب و شوق انگیز 

بسیار مهم است.
 در این نشست حجت االسالم و المسلمین ابراهیم رنجبر رییس ستاد اقامه نماز 
استان اصفهان هم در ســخنانى به اهمیت اقامه نماز در سازمان ها اشاره کرد و 
ضمن قدردانى و اهدا لوح ســپاس به مدیر کل تامین اجتماعى اســتان  بعنوان 

دستگاه برتر در این فریضه الهى تقدیر و تجلیل کرد.
در ادامه این مراســم از کتاب اســرار دلبرى به قلم حجت االسالم و المسلمین 

محمود تباشیر با همکارى اداره کل تامین اجتماعى اصفهان رونمایى شد.
گفتنى اســت در پایان این مراســم از نفرات برتــر بیســت و چهارمین دوره 
مســابقات قرآن کریم ســازمان تأمین اجتماعى نیز با اهداى لوح تقدیر تجلیل

 بعمل آمد.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از ایجاد بیش از 21 هزار فرصت شغلى براى 
مددجویان کمیته امداد خبر داد.

کریم زارع با تاکید بر اینکه ایجاد اشــتغال پایدار بــراى محرومان موجب حفظ 
عزت نفس خانواده ها مى شود، اظهار کرد:  با ایجاد 21 هزار و 732 فرصت شغلى، 

بستر مناسبى براى درآمد پایدار مددجویان تحت حمایت فراهم شده است.
وى با بیان اینکه کمیته امداد به عنوان یک اورژانس اجتماعى با توانمندســازى 
مددجویان در یک دوره زمانى مشــخص به تدریج بــه خودکفایى آن ها کمک 
مى کند، افزود: سال جارى با هدایت شغلى کارشناســان حوزه اشتغال 10 هزار 

و 440 نفر و از طریق معرفى مراکز کاریابى، 4126 مددجو مشغول به کار شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشــاره به همکارى راهبران شغلى براى 
ایجاد مشــاغل و راهنمایى مددجویان، تصریح کرد: امسال از طریق طرح هاى 
راهبرى، 7166 مددجو، روش صحیح کســب درآمد و مدیریت شغلى را آموزش 

دیده و وارد بازار کار شده اند.
وى نســل جوان و شناســایى اســتعدادهاى شــغلى و هدایت آن ها در مسیر 
صحیــح را از اولویت هاى اشــتغال جامعه هدف دانســت و خاطرنشــان کرد: 
بــا مهارت آموزى فرزنــدان، توجه بــه زنجیره هــا و اتصال مشــاغل خرد به 
مشاغل بزرگ، شــاهد راه اندازى و توسعه مشــاغل پردرآمد براى اقشار ضعیف

 خواهیم بود.

تأکید بر تعامل صدا و سیما با آبفاى اصفهان

در دیدار مدیرکل روابط عمومى و اطالع رســانى 
وزارت نیــرو، مدیرعامل و مدیرروابــط عمومى و 
آموزش همگانــى آبفا با مدیر کل صدا و ســیماى 
استان اصفهان، بر تعامل این دو دستگاه در راستاى 
زمینه ســازى ارتقا فرهنگ مصــرف بهینه آب در 

جامعه تاکید شد.
مدیرکل روابــط عمومى و اطالع رســانى وزارت 
نیرو با اشــاره به وضعیت کم آبى در کشور و استان 
و ضرورت فرهنگ ســازى در جامعه افزود: ارزش 

واقعى این منبع مهــم انرژى بایــد در میان مردم 
تبیین شود و با توجه به فراگیر بودن صدا و سیما در 
بین اقشار مختلف مردم، این رسانه مى تواند بسیار 

اثرگذار باشد.
على اکبر کاظمى تصریح کرد: کمبــود منابع آبى 
نیازمند مدیریت صحیح مصرف آب و تغییر نگرش 
مصرف کننده اســت و این شــرکت براى فرهنگ 
ســازى در زمینه مصرف بهینــه آب و جلوگیرى از 
بحران و خروج از وضعیت تنش آبى موجود و پایدارى 

در شــرایط تامین آب آشــامیدنى، نیازمند تعامل و 
همکارى رسانه هاى اســتان مى باشد و نقش صدا 
و سیما در اطالع رسانى و نهادینه ساختن فرهنگ 

صرفه جویى در بین مردم بسیار حائز اهمیت است.
 در ادامــه این نشســت مدیر عامل آبفاى اســتان 
اصفهان مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا را یکى 
از مهمترین راهکار هاى پایدار نگهداشتن تامین آب 
شرب مردم عنوان کرد و افزود: یکى از را هکارهاى 
مدیریت مصرف، ترغیب مردم به مصرف درست آب 
است و براین اســاس آبفاى استان اصفهان پیوسته 
در تالش اســت در جهت ایجاد رفاه و آســایش و 
جلب رضایت عمومى از تمام ظرفیت هاى ارتباطى 
موجود استفاده نماید که در این میان صدا و سیما نیز 
به عنوان یک رسانه پرمخاطب و گسترده مى تواند 

نقش مهمى در تحقق اهداف داشته باشد.
حسین اکبریان خدمت به مردم را یک وظیفه بسیار 
مهم برشمرد و اظهار داشــت: براى اینکه بتوانیم 
همچنان خدمات پایدارى به مــردم ارائه دهیم، در 
جهت فرهنگ سازى مصرف بهینه اقدامات مناسبى 
با برنامه ریزى کوتاه مدت و بلند مدت در دستور کار 
قرار گرفته است که در این راستا تعامل با صدا و سیما 

نیز یکى از اولویت هاست.


