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سال نوزدهم /شماره 4555 /  8 صفحه / 2000 تومان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق 
جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

 آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت تصویربردارى شفا نجف آباد(سهامى خاص) به شماره ثبت 
2593 و شناسه ملى 10860430271 دعوت به عمل مى آید تا در مجمع عمومى عادى شرکت که روز 
سه شنبه مورخ 1402/01/08 راس ساعت 10:00 صبح در محل تاالر آفتاب، واقع در کمربندى شمالى 

نجف آباد، مجتمع تاالر هاى کوهستان برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه:

1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت
2-  انتخاب بازرسین شرکت

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
4- تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالى منتهى به 1399/12/30

5-تصمیم گیرى در مورد هر آنچه در صالحیت مجمع عمومى عادى میباشد. 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تصویربرداری شفا 
نجف آباد(سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵۹۳ و شناسه ملی 

۱۰۸۶۰۴۳۰۲۷۱

مرکز تصویربرداری شفا نجف آباد(سهامی خاص)- هیئت مدیره شرکت

نوبت اول

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

402– 1- 31/ 3 – Cخرید  کنتور( با مهره ماسوره ) آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک معادل کالس
10,000دستگاه  در قطر 1/2 (اینچ ) و 3,000 دستگاه قطر 3/4 اینچ 

2,717,000,000جارى 

402– 1- 32/ 3 – Cخرید  کنتور (با مهره ماسوره ) آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک معادل کالس
753,000,000جارى1,000دستگاه  در قطر یک  (اینچ ) و 50دستگاه قطر 1/2-1  ( یک و یک دوم ) اینچ 

خرید  کنتور آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک معادل کالسC –  در قطرهاى  1/2 ، 2 / 33- 1 - 402
4,530,000,000جارى3/4 ، 1 و 1/2-1  (اینچ ) ( بدون  مهره ماسوره ) 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/12/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/12/21

WWW.abfaesfahan .ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  35132388 -  031 

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

402 - 1 -38 / 2 PAC 2,000,000,000جارىخرید200,000 کیلوگرم  پلى آلومینیوم کلراید پودرى

تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1402/1/19
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیک شنبه به تاریخ 1402/1/20

WWW.abfaesfahan .ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  35132388 -  031 

       

فواید باورنکردنی کرفس که فکر آن را هم 

نمی کردید!

مترو به بهارستان مى رسد؟
۳

افتتاح آزادراه 
اصفهان-شیراز 
در بهار ۱۴۰۲ 

معاون وزیر راه وشهرسازى از افتتاح آزادراه اصفهان-
شــیراز در بهار 1402 خبر داد. خیراله خادمى گفت: 
بهره بردارى از این آزادراه موجب تکمیل بخشــى از 
کریدور آزادراهى کشور از بندر انزلى به تهران و از آنجا 
به سمت اصفهان، شیراز و عسلویه است که با کاهش 
100 دقیقه از زمان ســفر براى وسایل نقلیه سوارى 
توسعه گردشگرى در دو استان مهم اصفهان و شیراز 
را به همراه دارد. خادمى ادامــه داد: طول کل آزادراه 
380 کیلومتر است که 128 کیلومتر آن از اصفهان تا 

ایزدخواست در دست...

مثل مثل «اسفند»  «اسفند»  روى آتش ترحم...روى آتش ترحم...

۳

11 سال کار، 48 درصد پیشرفت فیزیکى!

محمد کریمی: 
من جاه طلبم 

تک گل ســپاهان در بازى با پرســپولیس را کسى به 
ثمر رساند که در بازى جام حذفى غایب بود؛ محمد کریمى 

مى گوید براى جاه طلبى هایش نیازى به سر و صدا...

۲

۳

۲

فلسفه خوردن 
سبزی پلو با ماهی 

در آغاز بهار

سبزه سبز کردن 
عید قبل از نوروز 

چه مفهومی دارد؟ 

فاصله فرعباسی با فاصله فرعباسی با 

۵

۷

هفت «شین»، هفت «چین» یا هفت «میم»؟! کاشت ۴۵ هزار بوته گل در محور میانی گذر چهارباغ جهان نما نحوه تهیه نسخه پشتیبان از کروم بوكاستان با کودکى که شوینده خورده چه کنیم؟تکنولوژی سالمت 

۳

ی:ی: ::ی: 
م ممم مم

سىبه ى بهکسکسى به 
ریمىمد کمحمد کریمى مىمح  کریحمد

صدا..ا...صدصدا...

چ

۷

دستفروش ها پیاده رو و اتوبوس ها را قرق کرده انددستفروش ها پیاده رو و اتوبوس ها را قرق کرده اند

تا به حال فکر کرده اید چرا ما ایرانى ها براى نوروز 
سبزه مى کاریم؟ به هر حال هر اتفاقى که پیش از بهار 
مى افتد و هر آیینى که ما تا کنون ادامه داده ایم براى 
خودش فلسفه دارد و بى دلیل نیســت. ایرانیان در 
گذشته هر سال قبل از نوروز و در اسفندماه چند نوع 
سبزه مى کاشــتند. آنها معتقد بودند کاشتن سبزه 
سبب مى شود ما ســال خود را با سبزى و سرسبزى 

آغاز کنیم...

دید!

م»؟! بوتهگل»یاهفت«م ۵کاشت۴۵هزا

کرفس، یکى از ســبزیجات پرمصرفى اســت که به خاطر مقدار 
آب فــراوان انتخاب خوبــى در رژیــم غذایى اســت. کرفس 
منبع غنى از ویتامین هــا مانند ویتامین هــاى C، K و همچنین 

آنتى اکسیدان هاست که براى بهره مندى ...
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دستمزد 1402 باز هم تعیین 
نشد!

افزایش 15 درصدى آمار 
دانشجویان مشروطى

خبرخوان
«رویا» کجاست؟

  همشهرى آنالین |«رویــا» درناى 
بلژیکى که از ســفر با « امید» درناى سیبرى 
صرف نظر کرده بود، زنده گیرى شــد. پس از 
48 ساعت تالش براى حفظ آرامش و سالمت 
رویا، درناى سفید بلژیکى در روستاى تازه آباد 
سلمانشهر زنده گیرى شد. این درناى بلژیکى 
که مدتى پیش براى همســفر شدن با «امید» 
به سمت ســیبرى، به ایران منتقل شده بود در 

تنکابن از ادامه سفر منصرف شد.

چغاله بادام الکچرى!
  خبرآنالین |چغاله بــادام به یــک میوه 
الکچرى تبدیل شده است.  هر صد گرم چغاله 
بادام در سطح شهر تهران 50 هزار تومان قیمت 
خورده اســت و هر کیلوگرم از آن نیم میلیون 
تومان قیمت دارد. گفتنى است که در اسفند ماه 
سال 1400، قیمت هر کیلوگرم چغاله بادام به 
200 هزار تومان رسیده بود که اتفاقى خبرساز 

و جالب توجه بود! 

3 دهک گوشت نمى خرند
  فراز|عزت ا... على همتى، عضو اتحادیه 
صنف ســوپر مارکت و مــواد پروتئینى گفت: 
در مقایسه با سال گذشــته 30 درصد کاهش 
خرید داشته ایم. ســه دهک پایین جامعه اصًال 
نمى توانند گوشت بخرند. قیمت گوشت در سال 

جارى بیشتر از دو برابر افزایش داشت.

خردسال ترین 
شاهنامه خوان 

کانون    همشهرى آنالین |مدیرکل 
پرورش فکــرى کودکان و نوجوانان اســتان 
کرمانشــاه گفت: «آنیســا درخشى» کودك 
سه ساله  کرمانشاهى از ســوى بنیاد فردوسى 
توس خردســال ترین شــاهنامه خوان ایران

 معرفى شد. 

بى ام و به ایران مى آید؟
زمزمه هاى احتمال ورود    تجارت نیوز |
یکى از محصوالت شــرکت خودروسازى بى 
ام و به گوش مى رسد که خودروهاى خارجى از 
برندهاى مختلف هیونداى، فیات، کیا، چانگان 
و …. ثبت  سفارش شده و در حال ورود به کشور 
هستند. حاال گزارش هاى غیررسمى حاکى از 
به ثبت سفارش رساندن ۱۱۶i BMW است. این 
خودرو یکى ضعیف ترین و ارزان ترین محصول 

ب ام و شناخته مى شود.

 خالق برنج «هاشمى» 
درگذشت

  مهر | یوسف هاشــمى زاده کاشف برنج 
گیالنى هاشمى در 74 ســالگى بر اثر بیمارى 
ریوى صبح دوشنبه در یکى از بیمارستان هاى 
رشت دار فانى را وداع گفت. وى از کشاورزان 
فعال اهل روســتاى چاپارخانــه خمام بود که 
با تالش هــاى فراوان و مشــاهدات میدانى و 
تجربى خود توانســته بود این برنج پرطرفدار 
گیالنى را کشــف کند. بیــش از 60 درصد از 
شــالیزارهاى گیالن زیر کشت این محصول

 مى رود.

دخترى که مجتمع 
را پلمب کرد!

  برترین ها| فیلم منتشر شده از دختر بى 
حجاب براى تبلیغ پاســاژ طال و جواهر الماس 
کریم خــان در تهران بازتاب گســترده اى در 
اینســتاگرام داشته اســت. گفتنى است بعد از 
انتشــار این ویدئــو مجتمع تجــارى الماس 

کریم خان پلمب شد

نشست دوشنبه شب دستمزد شوراى عالى کار در حالى 
به کار خود پایان داد کــه اختالف نظر گروه کارگرى و 
کارفرمایى درخصوص هزینه معیشت کارگران باال بود.
با وجود آنکه کمیته دستمزد شــوراى عالى کار پس از 
هفته ها بررسى و کار کارشناســى و تشکیل جلسات 
هفتگــى، گزارش هزینه ســبد معیشــت خانوارهاى 
کارگرى را ارائه و رقــم آن را 12 میلیون و 479 هزار و 
500 تومان اعالم کرد اما نمایندگان گروه کارگرى آن 
را نپذیرفتند و از رقم پیشنهادى خود یعنى 17 میلیون 
و 447 هزار و 160 تومــان رونمایى کردند که حاصل 
محاسبات کارشناسى و جمع بندى گزارش هاى نهایى 

بود.وجود اختالف نظر دو طرف و فاصله بســیار میان 
اعداد رد و بدل شــده در خصوص هزینه سبد معیشت 

باعث شد که این نشست بدون نتیجه پایان یابد.
به گفته نمایندگان کارگرى جلســه امیدوارکننده نبود 
و باید روز جمعه تالش بیشــترى براى نزدیک شدن 
دیدگاه ها صورت گیــرد تا نقطه نظرات مشــترك و 
منطبق با واقعیــات روز جامعه  به وجــود آید. به نظر

 مــى رســد چالــش میــان نماینــدگان کارگرى و 
کارفرمایى سر رقم سبدمعیشت به قوت خود باقیست 
و گفت وگوهاى ســه جانبه در روزهاى آتى با جدیت 

بیشترى ادامه خواهد داشت.

مدیــرکل دفتر مشــاوره، ســالمت و ســبک زندگى 
سازمان امور دانشــجویان از افزایش 15 درصدى تعداد 
دانشجویان مشروطى و آمار 12 درصدى افت معدل به 
زیر 14 در دانشگاه ها خبر داد و گفت: تعداد دانشجویان 
مشــروطى و افت تحصیلى در دانشگاه هاى مهندسى و 
صنعتى بیشتر از سایر دانشــگاه ها است .ابراهیم نعیمى 
اظهار کرد: افت تحصیلى به عنوان یک پدیده همواره در 
بین دانشجویان وجود داشته است اما این پدیده در دوره 
کرونا به دلیل متفاوت بــودن فرایند برگزارى آموزش و 
امتحانات و کاهش انباشت دانش بیشتر شد. به شکلى که 
معدل دانشجویان در این دوره افزایش یافت. اما امروزه 

که دانشگاه هاى کشور به حالت عادى بازگشت ما شاهد 
هستیم معدل دانشــجویان در ترم هاى خرداد و بهمن 
کاهش یافته و شاهد افت تحصیلى دانشجویان هستیم.
وى خاطر نشان کرد: ما در سازمان امور دانشجویان تعداد 
دانشجویانى که یک، دو و سه ترم مشروط شده بودند را 
استخراج کردیم و حتى آمار دانشجویانى که معدل آنها 
به زیر 14 افت کرده بود، اما هنوز مشروط نشده بودند نیز 
مشخص شد. وى گفت: دانشــجویان دوره کارشناسى 
بیشترین آمار مشروطى دانشگاه ها را دارند و دانشجویان 
کارشناسى ارشد نیز بیشتر با مساله طوالنى شدن سنوات 

تحصیلى و تاخیر در دفاع از پایان نامه مواجه شده اند.

الدن ایرانمنش
هر سال با فرا رسیدن سال نو پاى ثابت سفره ها سبزى 
پلو با ماهى است. سنتى که از گذشته هاى دور مانده 
و همچنان تکرار مى شود. اما شده فکر کنید فلسفه و 
دلیل خوردن سبزى پلو با ماهى شب عید چیست و این 

رسم رایج از کجا آمده است؟ 
روایت ها متفاوت است؛ یکى از این روایت ها این بوده 
که از دیرباز و طبق سنن قدیم پیشینیان اعتقاد داشتند 
در شب عید باید غذاى سبز بخورند، زیرا سبزى موجود 
در سبزى پلو را نماد خرمى و پربرکت بودن زندگى مى 
دانستند و عقیده داشــتند اگر به عنوان شام شب عید 
غذایى سبز که داخل آن سبزى وجود داشته بخورند، تا 
آخر سال زندگى پربرکت و با نشاطى خواهند داشت. 
همچنین آنان ماهى را نمــاد زندگى، ثروت و فراوانى 
دانسته و بر اســاس این باور در شب ســال نو ماهى 
مى خوردند تا ســالى کــه در پیش رو دارند سراســر 

سالمتى، فراوانى و برکت و ثروت براى آنها باشد.
خوردن پلو در شب سال نو نیز به این علت بوده که آنان 
برنج را گیاهى ارزشمند و نشانه برکت و حاصلخیزى 
مى دانستند و بر اســاس این باور در شب سال نو پلو 
مى خوردند تا ســال پیش رو در مزارعشــان برکت و 
زایش و حاصلخیزى داشته باشــند. بنابراین خوردن 
برنج به دلیل داشــتن برکت در کنار ماهى که نشانه 
حیات است و سبزى که حکایت از برکت و زایش دارد، 
در بسیارى از خانواده هاى ایرانى در هر کجا که زندگى 

مى کنند، مرسوم بوده و هست.
 از دیگر روایت ها در اینکه چرا مردم در روز اول بهار 
ســبزى پلو با ماهى مى خوردند این بــوده که طبق 
باورهاى بسیارى از مردم، خوردن سبزى پلو و ماهى 
در نوروز از ماجراى حضرت سلیمان (ع) و انگشترش 
نشات مى گیرد و تجدید خاطره اى از یافتن نگین این 
انگشتر و تالش انسان براى وصول به اسم اعظم عشق 

است که با نوروز و رستاخیز بهار همراه است.
حضرت ســلیمان (ع) داراى انگشــترى بود که با آن 
مى توانست دیو و پرى را به خدمت خود درآورد. روزى 
دیوى خود را به شکل حضرت سلیمان (ع) در آورد و 
انگشتر او را به دست آورد و به تخت پادشاهى نشست. 
دیو براى اینکه انگشــتر به دست سلیمان نبى نیافتد، 
انگشتر را به دریا انداخت. حضرت سلیمان (ع) به مردم 
گفت که دیو به جاى او بر تخت نشسته و انگشترش را 
به دریا انداخته اما کســى حرف او را گوش نکرد. پس 
او به کنار دریا رفت و شــروع به ماهیگیرى کرد. پس 
از مدتى حضرت ســلیمان (ع) ماهى گرفت و شکم 

ماهى را شکافت و انگشترش را در شکم ماهى یافت 
و بر دست کرد. چندى بعد مردم متوجه شدند سلیمان 
واقعى با خاتم سلیمانى، بیرون شهر است و کسى که 
بر تخت نشسته حضرت ســلیمان نیست. بنابراین در 
ســیزده نوروز، دیو را از تخت پایین کشیده و همه از 
شهر بیرون آمدند تا سلیمان(ع) را به تخت بازگردانند. 
بر اساس این داســتان مردم مى گویند چون حضرت 
سلیمان (ع) انگشــتر خود را در شکم ماهى پیدا کرد، 
پس ما ماهى مى خوریم به امید اینکه حقیقت را بیشتر 

درك کنیم.
گرچه برخى افــراد نیز به جاى خوردن ســبزى پلو با 

ماهى در شب عید برنج سفید را همراه با کوکوسبزى 
و ماهى مى خورند. در گذشــته که در برخى شهرها 
ماهى نبود یا تــوان خریدن ماهى کم بــود، مردم به 
جاى خوردن ماهى، کوکو را به جاى ماهى با برنج مى 
خوردند و معتقد بودند خوردن کوکو، بویژه با ســبزى 
صحرایى، خاصیت نزدیک به ماهــى دارد و موجب 
فعال شدن فســفرهاى مغز و خوش فکر شدن افراد 
مى شود. هنگام فرا رسیدن عید که جابه جایى و خانه 
تکانى انجام مى شود، ممکن است اشیاى مختلف در 
جاهاى دیگر گذاشته شــود، از این رو به «کو ... کو» 

نمى افتد.

از باز شدن حافظه تا پیدا شدن انگشتر حضرت سلیمان (ع)

فلسفه خوردن سبزى پلو با ماهى در آغاز بهار  بى توجهى به قانون
 نباید باب شود 

  انتخاب | رئیس جمهور صیانــت از فرهنگ 
عفاف و حجاب در جامعه را خواسته به حق خانواده 
شــهدا و عمل به ضرورت دینى و قانونى عنوان و 
تصریح کرد: امروز توجه و احترام به قانون مورد قبول 
و اجماع همه شهروندان اســت، چرا که کشور باید 
برمدار قانون اداره شــده و بى توجهى به قانون نباید 
باب شود. رئیسى اظهار داشت: امروز برنامه دشمنان 
تعطیلى تحصیل با ایجاد نگرانى در دانش آموزان و 
والدین آنها و تعطیلى کسب و کار با ایجاد اخالل در 
نظام اقتصادى است، اما این بار نیز ناکام خواهند ماند 

و ره به جایى نخواهند برد.

آمار مسموم شده ها 
معاون درمان وزارت بهداشت گفت:    تسنیم|
مســمومیت دانش آموزان فوتى نداشته و 13000 
دانش آموز تحت معالجه قرار گرفته و درمان شدند. 
ســعید کریمى با اشــاره به این که مباحث روحى و 
روانى و اضطــراب بخش عمده این حــوادث را در 
بردارد، خاطرنشــان کرد: نزدیک بــه 1000 نفر از 
دانش آموزان در همان مدرسه تریاژ شده و با درمان 
در محل مرخص شده اند. وى گفت: طبق آمار از 13 
هزار دانش آموزى که به مراکز درمانى مراجعه کرده 
یا اورژانس بر بالین آن ها رفته است، همگى مرخص 
شده و تا روز یکشــنبه تنها 100 نفر در بیمارستان 

حضور داشتند.

دستور بازنگرى
 در قانون سربازى

   فارس |محمدباقر قالیبــاف رئیس مجلس 
شوراى اســالمى در گفت وگوى ویژة خبرى گفت: 
باید در حوزه ســربازى بازنگرى شود و این موضوع 
در دســتور کار مجلس قــرار دارد. ما بــا توجه به 
صحبت هایى که با نیروهاى مسلح در محضر مقام 
معظم رهبرى داشتیم به این جمع بندى رسیدیم که 
براى بهینه سازى خدمت وظیفه ســربازى نیاز به 
بازنگرى مجدد در این حوزه است. انشاا... با دستورى 
که مقام معظم رهبرى دادند با همکارى ســتاد کل 
نیروهاى مســلح انشــاا... بتوانیم در شیوه سربازى 

تجدید نظر داشته باشیم.

حکمت ایرانى جنگیدن است!
بهــروز افخمــى، کارگردان ســینما و    صبا |
تلویزیون گفته اســت: من نــگاه ضدجنگ را یک 
خرافه مى دانم چون معتقدم جنــگ قانون طبیعت 
است و در زندگى همه موجودات زنده دیده مى شود. 
وى افزود: اینکه ما شرمنده باشــیم از فیلم جنگى 
ساختن، خود یک افســردگى فکرى به همراه دارد؛ 
نکته اى که باعث مى شود حتى ما اسم هاى شرمنده 
نیز براى فیلم هاى جنگى انتخاب کنیم.کارگردان 
«عروس» گفت: هر کس شــاهنامه خوانده باشــد 
مى فهمد هدف آدمى در حکمــت ایرانى جنگیدن 
است. افخمى اظهار کرد: فیلمســازى که جنگ را 
دوست ندارد اما فیلم جنگى مى ســازد اصوًال آدم

 پرتى است. 

خب بروند!
  انتخاب |معاون پژوهشــى و قائم مقام رئیس 
فرهنگســتان علوم با اشــاره به بى توجهى برخى 
مسؤوالن نسبت به مهاجرت نخبگان، گفت: پدیده 
مهاجرت یک پدیده خطرناك اســت. بــه یکى از 
استاندارهاى فرهیخته کشور گفته شد که نخبگان 
و پزشکان کشور در حال مهاجرت هستند و ایشان 
گفتند"خب برونــد“!؛ زمانى که فهــم و درك ما از 
مهاجرت در حد استاندار فرهیخته کشور به این اندازه 
باشد، مى تواند خطرناك باشــد. على اکبر صالحى 
گفت:  اگر ما امســال گندم به میزان کافى نداشته 
باشــیم، مى توانیم آن را وارد کنیــم، ولى اگر 100 
جراح متخصص نداشته باشــیم، نمى توانیم آنها را 

وارد کنیم.

خورشید کیایى
تا به حال فکر کرده اید چرا ما ایرانى ها براى نوروز سبزه مى کاریم؟ به 
هر حال هر اتفاقى که پیش از بهار مى افتد و هــر آیینى که ما تا کنون 

ادامه داده ایم براى خودش فلســفه دارد و بى دلیل نیست. ایرانیان در 
گذشته هر سال قبل از نوروز و در اسفندماه چند نوع سبزه مى کاشتند. 
آنها معتقد بودند کاشتن سبزه ســبب مى شود ما سال خود را با سبزى و 

سرسبزى آغاز کنیم.
اگر دورتر برویم در ایران باستان هم این اتفاق مى افتاده است. در ایران 
باستان در کاخ پادشاهان بیســت و پنج روز قبل از نوروز در میدان شهر 
دوازده ستون از خشت خام برپا مى شده و بر هر ستون غالت متفاوتى 
مانند گندم، جو، برنج، باقال، کاجیله، ارزن، ذرت، لوبـــیا، نخود، کنجد، 
عدس و ماش مى کاشتـند و در ششمین روز فروردین، با شادى این سبزه 
ها را مى کندند و به نشان برکت و بارورى در تاالرها پخش مى کردند. 

در همان روزگاران معموال سه قاب از سبزه به نماد پندار نیک، گفتار نیک 
و کردار نیک بر سفره هفت سین مى گذاشتند.در واقع پیشنیان ما سبزه را 

نماد برکت و بارورى مى دانستند و قبل از عید گندم، جو و ارزن را که جزو 
مهم ترین خوراك آنها بود، مى کاشتند و اگر دانه ها رشد خوبى داشت، 

آن سال را سالى پر برکت مى دانستند.
گر چه امروزه دیگر خبرى از ستون هایى که در گذشته بر روى آنها سبزه 
مى کاشتند، نیست اما هنوز هم بسیارى از مردم قبل از آغاز سال نو (ده 
روز یا دو هفته پیش از نوروز) در ظرف هاى کوچک و بزرگ دانه هایى 
چون گندم، عدس، ماش و … را سبز مى کنند تا بر سر سفره هفت سین 
قرار دهند. سبزه به نشانه طراوت و سرسبزى و سر زندگى است و یکى از 

سین هاى اصلى سفره نوروزى مى باشد.
معموال مردم تا سیزده فروردین ( ســیزده بدر ) این سبزه ها را نگه مى 
دارند و زمانى که براى «سیزده بدر» از خانه بیرون مى روند آن را در آب 

روان مى اندازند.

سبزه سبز کردن قبل از نوروز چه مفهومى دارد؟

مریم محسنى
قبل از رسیدن عقربه هاى ساعت به دقایق پایانى سال سفره هاى 
هفت ســین به عنوان باالترین نماد نوروز چیده مى شود. هفت 

سینى که تا قبل از این هفت سین نبوده است.
این سفره هفتگانه، حکایت هاى مختلفى دارد. برخى مى گویند 
در دوران هخامنشى، مردم در نوروز هفت ظرف چینى در سفره

 مى گذاشتند که به آنها هفت چین یا هفت چیدانه مى گفتند.
برخى مى گویند در زمان ساســانیان، شمشــاد به نشانه سبزى 
و آبادانى به این ســفره افزوده شــد و هفت چین به هفت شین 
تغییر یافت که عبارت بود از شکر، شربت (شیره)، عسل (شهد)، 
شیرینى، شیر و غیره. آنها شکر را نماد شیرینى، شیر را نماد غذاى 
مغذى، شیره را نماد قدرت و شیرینى را نماد شادکامى مى دانستند.
از طرفى برخى معتقد بودند که پس از سقوط امپراتورى ساسانیان 
و ظهور اسالم در ایران، ایرانیان سنت ها و آداب و رسوم قدیمى 
خود را حفظ کردند و از آنجا کــه حرف «چ» در زبان عربى وجود 
ندارد، به هفت سین فعلى تبدیل شــده است. همان هفت سینى 
که فردوسى، نزدیک به هزار سال پیش، در اشعارش به آن اشاره 

کرده است.
طرفداران هفت شین تنها به ابیاتى منسوب به رودکى اشاره مى 
کنند که در آن از هفت شــین نام مى برد. اما مخالفان ایده هفت 
شــین معتقدند که زبان شناسان و باســتان شناسان هیچ زمینه 
اساســى براى اثبات این ادعا ندارند. چرا که شمع، شهد و غیره، 

واژه هاى نسبتا جدیدى هستند که در زبان فارسى قدیم به اسامى 
دیگرى نامیده مى شــدند که هیچکدام با حرف «شین» شروع

 نمى شدند، بنابراین نمى توانند وجود هفت شین را ثابت کنند.
با این حال باید توجه داشته باشیم که در دوران باستان، بین زبان 
پهلوى ساسانى (پارسیک، در جنوب غربى ایران) و زبان پهلوى 
اشکانى (پهلوانیگ، در شمال شــرقى ایران) تفاوت هاى جزئى 
وجود داشت و مردم اشکانى «شین» را «سین» و مردم ساسانى 

«سین» را «شین» تلفظ مى کردند.
اما از هفت ســین یا هفت شــین که بگذریم تمام منابع موثق با 
هفت عنصر موافق هســتند و نماد هفت بــه دلیل تقدس آن در 
میان ایرانیان ثابت مانده است، حتى در آثار هنرى تخت جمشید 
و سایر مکان هاى باســتانى هم وجود دارد. اما هیچ کدام از این 
ادعاها ریشه و سندیت تاریخى ندارند. گرچه عده اى مى گویند 
که این سفره هفت میم بوده است و شــامل مرغ، ماست،میوه و 

غیره بوده است. 
حاال چه «ش» باشد و چه «چ» و چه «م»، فلسفه اصلى چیدن 
سفره هفت سین برکت و زیبایى و شادى است که قرار است با نو 
شدن فصل ها پا به خانه ها بگذارد اما مساله این است که گاهى 
این ســفره ها با تجمل و تزیینات زائد چنان آمیخته مى شود که 
گویى دیگر فلسفه هفت سین مهم نیست و مسائل دیگر چاشنى 
هفت سین ساده اى مى شود که صفا و صمیمیت را از میان مى برد 

و به چشم و هم چشمى تبدیل مى شود. 

زمان قطعى واریز سود هفت «شین»، هفت «چین» یا هفت «میم»؟!
سهام عدالت مشخص شد

رئیس ســازمان بورس زمان نهایى 
واریز سود سهام عدالت را اعالم کرد 
و گفت این سود روز شنبه 27 اسفند 
ماه به حساب دارندگان سهام عدالت 

واریز مى شود.
مجید عشــقى دلیل تاخیر در واریز 
سود ســهام عدالت را توضیح داد و 
گفت: چند شرکت تاکنون سودهاى 
خود را واریز نکرده  بودند، اما براساس 

توافقات انجام شده قرار شد تا سه شنبه (دیروز) سود ها واریز شود.
به گفته عشقى پس از انجام محاسبات، پرداخت سود سهام عدالت از شنبه آغاز مى شود و 

احتماًال کلیه دارندگان سهام عدالت تا پایان سال سود خود را دریافت مى کنند.
بسته به ارزش سبد سهام عدالت، مبلغ سود دریافتى متفاوت است. دارندگان سهام عدالت 
532 هزار تومانى، هفته آینده نفرى 510 هزار تومان سود دریافت مى کنند. یعنى سود سهام 

عدالت یک خانواده 4 نفره، دو میلیون تومان مى شود.
دارندگان سهام عدالت یک میلیونى هم نفرى یک میلیون و 128 هزار تومان سود دریافت 
مى کنند. مجموع سود سهام عدالت یک خانوار چهار نفره در این حالت حدود 4 میلیون و 

500 هزار تومان است. 
سود ســهام عدالت 452 هزار تومانى هم 492 هزار تومان اســت که مبلغ آن براى یک 

خانواده چهار نفره نزدیک دو میلیون تومان مى شود.
البته این مبالغ براى افرادى است که هیچ بخشى از سهام عدالت خود را نفروخته باشند.
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افتتاح آزادراه اصفهان-شیراز 
در بهار 1402 

معاون وزیر راه وشهرسازى از افتتاح آزادراه اصفهان-
شــیراز در بهار 1402 خبر داد. خیراله خادمى گفت: 
بهره بردارى از این آزادراه موجب تکمیل بخشى از 
کریدور آزادراهى کشــور از بندر انزلى به تهران و از 
آنجا به سمت اصفهان، شیراز و عسلویه است که با 
کاهش 100 دقیقه از زمان ســفر براى وسایل نقلیه 
سوارى توسعه گردشگرى در دو استان مهم اصفهان 
و فارس را بــه همراه دارد. خادمــى ادامه داد: طول 
کل آزادراه 380 کیلومتر است که 128 کیلومتر آن 
از اصفهان تا ایزدخواســت در دست مطالعه و جذب 
سرمایه گذار است و از ایزدخواست تا شیراز نیز بخشى 
از پروژه بوده که در مراحل نهایى اجرا و نصب عالئم 

ایمنى است.

آثار تاریخى بمباران شده 
کتاب شد

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اســتان اصفهــان از رونمایى کتاب آثــار تاریخى 
بمباران شده شــهر تاریخى اصفهان در ایام جنگ 
تحمیلى در امــروز خبر داد. علیرضــا ایزدى گفت: 
با آئین رونمایى از 76 کتاب مربــوط به خاطرات و 
رخدادهــاى فرهنگى مرتبط به رزمنــدگان در ایام 
دفاع مقدس در مجموعه جهانى مسجد جامع عتیق 
اصفهان با مشــارکت بنیاد حفظ آثار و ارزش هاى 
دفاع مقدس رونمایى مى شود. وى ادامه داد: یکى از 
مهم ترین رخدادهاى این آئین، رونمایى از کتاب آثار 
تاریخى بمباران شده اصفهان در ایام جنگ تحمیلى 
توسط دشمن کینه دوز اســت که پس از نزدیک به 
35 سال که از پایان جنگ تحمیلى مى گذرد توسط 
پژوهشگران بنیاد حفظ ارزش هاى دفاع مقدس به 

رشته تحریر درآمده است.

فعالیت 10 هزار نفر در ستاد 
نوروزى اصفهان

مدیرکل بحران استاندارى اصفهان از آمادگى بیش از 
10 هزار نفر فعال در قالب 2 هزار مجموعه 13 کمیته 
ویژه ستاد اجرایى خدمات سفر استان اصفهان در ایام 
نوروز 1402 خبر داد. منصور شیشــه فروش افزود: در 
نوروز امســال ظرفیت اقامت در اســتان اصفهان به 
بیش از یک صد هزار نفر افزایش مى یابد و همچنین 
45 پایگاه هالل احمــر، 220 پایــگاه اورژانس، 57 
مجتمع راهدارى همراه با به کارگیرى 550 دســتگاه 
امداد راه دارى در ســتاد سفر اســتان فعالیت خواهند 
کرد. شیشــه فروش تصریح کرد: بازســازى بیش از 
700 کیلومتر راه جاده اى، اصالح 25 نقطه حادثه خیز 
جاده اى  و ایجاد 60 پایگاه سیار امداد جاده اى ازجمله 
دیگر خدمات ستاد ســفر اســتان اصفهان در نوروز 

1402 است.

اجراى سالم فرمانده 2 در 
اصفهان

سرود ســالم فرمانده 2 با حضور جوانان و نوجوانان 
دهه هشتادى و نودى اصفهان در خیمه گلستان شهدا 
اجرا شد. سرود «سالم فرمانده 2» با مضمون انتظار و 
رفاقت نسل نوجوان و کودك با امام زمان (عج) همراه 
است و در آستانه نیمه شعبان سالروز میالد امام زمان 
(عج) به عنوان اثر جدید گروه ماح «ملت امام حسین 

(ع)» رونمایى شد. 

آزادسازى اراضى
 اطراف سد 

مدیر رودخانه ها و ســواحل شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان از آزادسازى بیش از سه هزار هکتار از اراضى 
تصرف شــده محدوده باالدســت و پایین دست سد 
زاینده رود در ســالجارى خبر داد. احمدرضا صادقى 
افزود: طــرح حفاظت از زاینده رود از سرشــاخه هاى 
رودخانه در شهرستان هاى فریدونشــهر و فریدن تا 
تاالب بیــن المللى گاوخونى از ســال 94 تاکنون در 

حال اجرا است.

خبر

مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان از کاشت 45 هزار بوته 
گل در محور میانى گذر چهارباغ عباســى در آستانه نوروز 

1402 خبر داد.
محمدباقــر کالهدوزان اظهار کرد: در آســتانه ســال نو، 
آماده سازى شهر براى اســتقبال از مســافران نوروزى و 
شهروندان در دستور کار مدیریت منطقه 3 قرار گرفته که 
هرس ویژه درختان در تمامى میادین و چهارراه ها، گل کارى 

و ساماندهى فضاى سبز از جمله این اقدامات است.
وى از نصب المان هــاى نورى و جعبه هــاى گل در نقاط 
مختلف این منطقه خبر داد و افــزود: المان هاى نورى در 
خیابان مشتاق و دیواره خیابان سپاه نصب شده و به زودى در 

خیابان سپه نیز نصب مى شود.
ساماندهى و زیباسازى ورودى میدان امام على(ع)، کاشت 
45 هزار بوته گل در محور چهارباغ عباسى و چیدمان سفره 
هفت سین در میدان امام خمینى(ره) از دیگر اقداماتى است 
که به گفته مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان در این منطقه 

انجام شده است.
کالهدوزان از تکمیل پروژه پیاده روســازى (سنگ فرش 
و جدول گذارى) خیابان چهارباغ خواجو و ضلع شــرقى پل 
خواجو تا پل بزرگمهر خبر داد و اظهار کرد: این پروژه به متراژ 
3600 مترمربع از آذرماه جارى تاکنون با اعتبارى بالغ بر 29 

میلیارد ریال انجام شده است.

در عملیات ضربتى کارآگاهان پلیس، دو باند سرقت منزل 
که 60 میلیارد ریال اموال شهروندان در اصفهان را سرقت 

کرده بودند منهدم شد.
جانشین فرمانده انتظامى استان گفت: در پى شکایت یکى 
از شهروندان ساکن شرق شهر اصفهان مبنى بر سرقت 
طالجات از منزل وى موضوع بــه صورت تخصصى در 

دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى استان قرار گرفت.
سردار محمدرضا هاشمى فر افزود: کارآگاهان پلیس با یک 
سرى اقدامات تخصصى و هوشمندانه رد پاى 2 باند 6 نفره 
را در این سرقت ها بدست آوردند. وى تصریح کرد: با رصد 
هوشمندانه کارآگاهان و شناسایى متهمان، در کمترین 

زمان ممکن مخفیگاه این دو باند شناسایى و اعضاى این 
دو باند دستگیر و به پلیس آگاهى انتقال یافتند. جانشین 
فرمانده انتظامى اســتان گفت: در بازرســى از مخفیگاه 
سارقان دو دستگاه خودروى سوارى و طالجات مسروقه 

به ارزش 18 میلیارد ریال کشف شد.
سردار محمدرضا هاشمى فر افزود: سارقان پس از مواجهه 
با مدارك و مستندات پلیس به 15 فقره سرقت منزل در 
شــهر اصفهان اقرار کردند. وى ارزش مجموع اموال به 
سرقت رفته را برابر ارزیابى کارشناسان مربوطه 60 میلیارد 
ریال اعالم کرد و اظهار داشت: در این زمینه متهمان پس از 

تشکیل پرونده به مرجع قضائى تحویل داده شدند.

انهدام باند سارقان 6 میلیاردى 
منازل اصفهانى ها

کاشت 45 هزار بوته گل در 
محور میانى گذر چهارباغ

پیرمرد دله کوچک فلزى اش را مى چرخاند؛ دودى غلیظ 
از سوراخ هاى نامنظم دله بیرون مى زند و بوى اسفند مى 
پیچد توى فضا. بى دندان و زار، بین ماشین هایى که بى 
حوصله منتظرند چراغ سبز شــود و خودشان را از زمین 
بکنند، مى گذرد. هر قدم او معادل یک اســکناس سبز 
10 هزار تومانى و یا چند اسکناس 5 هزار تومانى است. 
اگر به عدد قدم هایش با کسانى که ترحم اجازه نداده بى 
تفاوت بگذرند، یک حساب سر انگشتى هم بکنى و دقایق 
ماندن و بودن ماشین ها پشــت چراغ قرمز را شمارش 
کنى، تا شب عدد بزرگى مى شود؛ بین 600 هزار تا یک 

میلیون تومان. 
نوبت ایســتادن او و کســان دیگر که از دختر 7 ســاله 
شروع مى شــود و به زن بیست و چند ســاله و مردان و 
پسران نوجوان مى رســد، به فاصله یک چهارراه است. 
ایستادن هایى که بى ثمر نیست و بازدهى چند برابرى 

حقوق یک کارگر را دارد.
چهارراه بعدى یک پسر نابالغ است که در حال پاك کردن 
شیشه ها است. تمام سرمایه کار او یک لُنگ قرمز پاره و 
پوسیده است و یک شیشه شور. عوض اینکه شیشه ها را 
تمیز کند، پر مى شود از لک و پیس و صاحبان خودروها 
براى اینکه هر چه زودتر از دستش راحت شوند پولى هر 

چند کم و ناچیز حواله اش مى کنند.
جیب ُقلمبه شده پســرك، تلمبار پول هاى مچاله شده 
از 5 و 10 هزار تومانى هایى است که این روزها با وجود

 گرانى هاى پى در پى به مثابه پول خرد شده اند.
رضا، حســین، زیور، ماه گل، عبدا...، یوسف، کمال، هر 
کدامشان از جایى آمده اند. بیشترشان کودکند که حاال 
تبدیل شــده اند به کودکان کار. کسانى که قد عمرشان 
به اندازه پولى که در مى آورند نیســت. گاهى بیشتر از 
پدرانشان. خانواده ها این را خوب فهمیده اند که کوچکتر 
که باشى، حس ترحم نســبت به تو بیشتر است و همین 
باعث مى شــود این کودکان تبدیل شوند به نان آورانى 
که گاهى در ماه تا 30 میلیون تومان را به خانه مى آورند.

بى آبى و خشکسالى که بلوچستان را سوزاند، شهمراد، 
دادین، میرین، بیگم، ماهو و ریحان با پدر و مادرشــان 
راهى اصفهان شــدند. براى اینکه توى شــهر غریب 
گرسنه نمانند هم راهى خیابان شده اند. به قول خودشان 
متکدى نیســتند، دارند کار مى کنند تا پول اجاره و بقیه 

مایحتاجشان را دربیاورند. حاال اگر پدر، معتاد هم باشد 
خرجشان بیشتر مى شــود. نخل هاى سوخته را پشت 
ســر گذاشــته اند تا صدها کیلومتر دورتر از خانه شان، 
شهرشان و به دور از لهجه و دام و خانه شان بیایند اینجا و 

کاسبیشان هم گرفته.
وقتى زمین هایشان شوره زد و دیگر همان شیار باریک 
آب هم به آن نرســید، کوچ کرده انــد و حاال با یک دله 
کوچک و اســفند و یک پارچه از کف خیابان پول درمى 

آورند. 
همه شان ایرانى نیســتند، برخى هم اتباع هستند که از 
تقاطع جغرافیاى ایران و پاکستان استفاده کرده اند و به 
واسطه مشکالتى که داشته اند، از الهور تا اصفهان را گز 

کرده اند و آمده اند اینجا. 
همین که چراغ قرمز مى شــود دوباره کارشــان شروع 
مى شود. بعضى ماشــین ها براى اینکه کودکان به آنها 
نرسند بین دو خط موازى الیى مى کشند و قبل از اینکه 
برسند آنها را قال مى گذارند اما همیشه هم این موفقیت 

شامل حالشان نمى شود.
چند سالى مى شود که این سبک تکدى گرى که تعداد 
متکدیانش هم کم نیســت در خیابان هاى اصفهان و 
بقیه کالنشــهرها رواج پیدا کرده؛ کسانى که خوب یاد 
گرفته اند که ترحم بخرند و کاســبى میلیونیشــان را با 

چرخاندن اسفنددان ها بچرخانند. 
معاون اجتماعى بهزیستى اســتان اصفهان تنها کسى 
نیست که از افرادى نام مى برد که به واسطه این کاسبى 
میلیونى دست از سر خیابان ها برنمى دارند. چندى پیش 
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان نیز 
همسو با او از کلمه «ترحم» استفاده کرد و گفت که این 
کودکان به واسطه برانگیختن همین حس ترحم است 
که هیچ وقت از خیابان ها نمى روند. به گفته ســرهنگ 
جهانگیر کریمى، بیشتر مردم از سر ترحم و دلسوزى و 
براى راحت بودن وجدان خود به کودکان خیابانى کمک 
مى کنند، درحالى که این رفتارهــا باعث تقویت روحیه 

تکدى گرى در کودکان مى شود.
با اینکه خیلى وقت است شهردارى، پلیس و بهزیستى 
دست به دست هم داده اند تا با راه اندازى مرکز ساماندهى 
کودکان کار با تولیت بهزیستى و اجرا توسط سازمان هاى 
مردم نهاد حلقه هاى مفقوده در ساماندهى کودکان کار و 
متکدیان را تکمیل کنند اما باز هم این ترحم است که کار 

خود را مى کند و به عنوان اهرمى قوى باعث مى شــود 
متکدیان در شکل و شمایل جدید راهى خیابان ها بشوند؛ 
حاال چه در قالب کــودکان کار و یا در قالب بزرگترهایى 
که یا معتادند و یا به واســطه فقر و ندارى شغلشان را در 

خیابان ها مى جویند.
این همان موضوعى است که سرهنگ جهانگیرى هم 
روى آن صحه مى گذارد. به گفته ایــن مقام انتظامى، 
قانون بنا را بر این گذاشته که کودکان کار در جامعه وجود 
دارند و تکالیف و وظایفى براى دستگاه ها براى حمایت 
از آن ها مشــخص کرده، اما زمینه هایى که باعث ایجاد 
این معضل در جامعه مى شــود همچون فقر اقتصادى و 
فرهنگى، مهاجرت، اعتیاد، طالق و ... را ندیده و این ها 
همان بنیادهایى اســت که باعث مى شود این مشکل 

حل نشود. 
مدیرکل دفتر امــور اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى 
اصفهان هم از دیگر کســانى است که نســبت به این 
موضوع موضع گرفته و معتقد است ما نیاز به فرهنگسازى 
و افزایش آگاهى در جامعه داریم. به نظر مسعود مهدویان 
فر افراد جامعه باید به این آگاهى برسند که به جاى ترحم و 
دلسوزى و کمک مستقیم به کودکان کار بهتر است سراغ 
ســازمان هاى حمایتى بروند که امکان مداخله مستقیم 
دارند. به گفته او، مســئله بعدى استفاده از ظرفیت هاى 
قانونى و ارائه خدمات مددکارى به والدین و خانواده هایى 

است که دچار آسیب شده اند.
آمارها در رابطه با تعداد کســانى که خیابان ها را مأمن 
کاسبیشان کرده اند چندان دقیق و مشخص نیست اما 
آنچه از ســخنان ابوطالبى، مدیرکل پیشــگیرى و رفع 
تخلفات شهرى شهردارى اصفهان برمى آید حدود 90 
درصد کودکان خیابانى اتباع و 10 درصد آنان از شهرهاى 
اطراف اصفهان به این شــهر مهاجرت کرده اند. آنطور 
که این مقام مســئول که از ابتدایى ترین مبدأ برخورد با 
کودکان با آنها ارتباط دارد گفته: گروه هایى که دستگیر 
مى کنیم درآمدهایى با عددهــاى قابل توجهى دارند و 
برخى از این کودکان خیابانى به طور عمده افرادى هستند 

که توسط لیدرهایى دسته بندى و هدایت مى شوند. 
به طور معمول در کالنشــهرها هزاران متکدى فعالیت 
مى کنند. متکدیانى که چرخه درآمد ساالنه  آن ها بدون 
پرداخت مالیات بردرآمد و عوارض شــهردارى، به چند 

میلیارد مى رسد.

دستفروش ها پیاده رو و اتوبوس ها را قرق کرده اند

مثل «اسفند» روى آتش ترحم...

ترقه به جان فرهنگ
نصف جهــان    انفجار ترقه بر بدنــه پل خواجو در 
آستانه چهارشــنبه ســورى، روزنامه «اصفهان 
امروز» را بر آن داشت تا سرمقاله شماره روز گذشته 
خود را به این موضوع اختصاص دهد. این روزنامه 
در یادداشــت خودش زیــر عنوان«ترقه بیرگى 
فرهنگى بر تن پل خواجو» نوشــته است: «گرچه 
سال هاى اخیر هم چنین رفتارهایى را دیده بودیم 
که برخى افراد در این مناســبت از سال بر تن سى 
وسه پل یا کاخ صفوى چهلســتون آتش انداختند 
اما اینکه امــروز علنا عده اى با دیــواره هاى پل 
خواجو ترقه بازى مى کنند و هراســى هم از فیلم 
گرفتن دیگران ندارند دردى از حد و توان گذشته

 است.»
این روزنامه آنگاه به واکنش مســئوالن شهر در 

قبال این ماجرا و تاکیــد آنها بر پیگیرى پرداخته و 
نوشــته «این اقدامات حتى قطره آبى بر آتشى که 
افروخته شده است هم نمى تواند بیندازد.» روزنامه 
«اصفهان امروز» معتقد است: این ترقه اى که به 
دیوارها پرتاب مى شود خواه از سوى نوجوانان اتباع 
باشــد که همین تازگى چندتایى از آنها در فضاى 
ســبز میدان نقش جهان فوتبال بازى مى کردند، 
خواه از سوى نوجوان ایرانى که به هر دلیل نتوانسته 
ایم در تربیت آنها چیزى به نام عرق ملى فرهنگى 
را بگنجانیم، در اصل موضــوع تفاوتى ندارد. این 
انگشت اتهام نه فقط به ســوى مردم و خانواده ها 
بلکه به سوى تمام ارکان شهر است که به هر شکل 
مســئولیت اجتماعى در قبال میراث و تاریخمان 

دارند اما کم کارى کرده اند.»

مریم محسنى
پاى درد دل رانندگان تاکسى که بنشینید، از همه چیز 
مى نالند. از کرایه هاى کم و هزینه هاى سرســام آور 
خودروهایشــان بگیرید تا کم شدن مسافر و زیاد شدن 
خودروهاى شخصى تک سرنشین در شهر. همیشه هم 
یک سر تیز انتقادشان باید به مسافرکش ها اصابت کند 

که معتقدند کاسبى آنها را کساد کرده اند. 
اما همین راننــدگان محترم وقتى پایــش بیافتد همه 
انتقاداتشان به زمین و زمان را فراموش مى کنند و جورى 
عمل مى کنندکانه وضعشان توِپ توپ است و بى نیاز به 

کرایه کورسى مسافر.
حتمًا شــما هم در زندگى تان به این موضوع برخورده 
اید که در کنار خیابانى در شهر چشم انتظار یک تاکسى 
ایستاده اید تا فرجى شود و زودتر به مقصد برسید اما دریغ 
از یک خودروى زرد رنگ کــه پیش پایتان ترمز بزند و 

شما را سوار کند.
نه این که قحطى تاکسى در خیابان ها آمده باشد؛ تاکسى 

هست، بعضاً بیشتر از ظرفیت خیابان هم هست اما ماجرا 
این است که برخى از این تاکسى ها وقتى مسافرى را 
در حاشــیه گذر مى بییند بجاى آن که روى پدال ترمز 
فشار دهند، پدال گاز را هدف مى گیرند و به سرعت نور 

از کنارش عبور مى کنند. 
همین مى شود که مســافر کنار خیابان باید پى در پى 
تاکس ببیند که خالى از مقابلش رد مى شود و لب گزه کند 
مبادا دیر به مقصد برسد. البته اینجا پاى مسافر دربستى 
هم در کار نیست؛ وقتى مى گوییم تاکسى خالى است، 
یعنى خالى است! یعنى بدون مسافر اما گریزان از سوار 

کردن مسافر!   
اگر هم معتقدید رانندگان تاکسى مثل سایر انسان ها کار 
و زندگى دارند و ممکن است در آن ساعت و روز در حال 
تردد به قصد حل مشکالت زندگى شان باشند، باید به 
این سئوال هم پاسخ دهید که آیا همزمانى گذران امور 
شخصى با کســب درآمد به قصد معیشت ناسازگارى 

دارد؟!  

طرح یک معما

روان سازى ترافیک در پرترافیک ترین تقاطع هاى 
نجف آباد

نصف جهــان    مجتبى فقهى، مدیــر اداره امالك 
شــهردارى نجف آباد به مناســبت آزادســازى و 
روانسازى ترافیک ضلع جنوب غربى چهارراه آیت 
و بلوار شریعتى گفت: این گره کور ترافیکى پس از 
12 سال به مرحله نهایى رسید و پس از طى مراحل 
قانونى و تایید مراجع قانونى، آزادسازى آن اجرا و در 

اختیار شهروندان قرار گرفت.
وى افزود: پــس از مدت ها تــالش واحد امالك 
شــهردارى نجف آباد، آزادســازى 430 متر مربع 

تجارى و مسکونى در یکى از پر ترافیک ترین تقاطع 
هاى سطح شهر به صورت امتیازى- ریالى توافق 

گردید و تخریب و آزاد سازى آن انجام شد.
مدیر اداره امالك شهردارى نجف آباد ادامه داد: این 
آزادســازى به جا مانده از 12 سال پیش، مشکالت 
ترافیکى زیادى براى شــهروندان در این قسمت 
شهر ایجاد کرده بود که با همکارى و توافق مالکین 
مراحل قانونى آن براى تخریب و آزاد سازى مرتفع 

شد.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

پروژه متروى اصفهان - بهارستان 11 سال است به طول 
انجامیده و حدود 48 درصد پیشرفت داشته است اما هنوز 
اقدامى براى تکمیل آن نشده است. شهروندان بهارستان 
نسبت به تأخیر در بهره بردارى خط متروى این شهر منتقد 
هستند و مى خواهند بدانند که سرنوشت این طرح کالن 
عمرانى به کجا رسیده است و چه زمانى به بهره بردارى 

خواهد رسید.
محمد شبانى، شهردار بهارستان در این خصوص مى گوید: 

متروى بهارستان حدود چهار هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد.در حال حاضر تونل ها آماده است، ریل ها خریدارى 
شده و ایستگاه آن در حال ساخت اســت، با این حال به 

تأسیسات الکترونیکى و هزینه هاى آماده سازى نیاز دارد.
سیدمحســن طباطبایى، مدیرعامل شــرکت عمران 
بهارســتان هم تاکید مى کند: با توجه به اینکه بخشى از 
پروژه در حریم و محدوده شــهردارى اصفهان قرار دارد، 
الزم است تقسیم کار شــود تا مراحل بهره بردارى در دو 

ایستگاه سپاهان شهر و راه آهن توسط شهردارى اصفهان 
به سرانجام برسد.

وى تصریح مى کند: شهردارى اصفهان مى تواند خط مترو 
حدفاصل این دو ایستگاه را به نتیجه برساند و مشکالت را 
حل مى کند، چراکه تأمین اعتبار براى شهردارى اصفهان 
به نسبت راحت تر است. شهردارى بهارستان نیز تکمیل 
طرح میان ایستگاه سپاهان شهر تا شهر بهارستان را انجام 

مى دهد تا پروژه حدود دو سال آینده به اتمام برسد.

مترو به بهارستان مى رسد؟

اتفاقات رنگى در فضاهاى شهرى شاهین شهر
نصف جهــان    على عرب، رئیس اداره زیباســازى 
شهردارى شاهین شــهر گفت: زیبا سازى شهرى 
به عنوان یکى از رویداد هاى هنرى و تعاملى طرح 
استقبال از بهار 1402 شهردارى با مشارکت بانوان 

هنرمند شاهین شهر آغاز شده است.
وى هدف از این اقدام را زیباسازى منظر شهرى و 
ایجاد گذرگاهى شاد و فرح بخش براى شهروندان 
عنوان کرد و افزود: در این رویداد از ربان هاى رنگى، 
توپ هاى کاموایى و تکنیک هــاى رنگ آمیزى 
استفاده شده و در معبر پیاده رفیوژ وسط بلوار شهید 

محمد منتظرى به طول 400 متر در حال اجرا است.
رئیس اداره زیباســازى شهردارى شــاهین شهر 
تصریــح کرد: طبــق هماهنگى به عمــل آمده با 
سازمان ســیما، منظر و فضاى ســبز شهردارى و 
مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزى استان اصفهان 
براى رنگ آمیزى درختان از ترکیب ســموم آفت 
کش و رنگ پالســتیکى غیر مضر استفاده شده تا 
عالوه بر زیباســازى درختان، باعــث جلوگیرى از 
آفتاب سوختگى و ترك خوردگى پوست درختان در 

ماه هاى گرم سال باشد.

بریدن ترمز تریلى در محور خمینى شهر
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى خمینى شهر از بریدن ترمز تریلر در محور 

خمینى شهر و تصادف زنجیره اى خبر داد.  
مهدى مرادیان اظهار داشت: ساعت 10 و 54 دقیقه 
صبح روز سه شــنبه حادثه بریدن ترمز یک دستگاه 
تریلر و برخورد با خودرو پراید اعالم شد. وى افزود: 
بالفاصله آتش نشانان ایستگاه  شماره 2 و 3 به محل 
حادثه واقع در خمینى شهر سه راهى معلم بعد از پمپ 
بنزین اعزام و در کمترین زمان ممکن در محل حادثه 

حاضر و ایمن سازى انجام شد.
مرادیان بیان کرد: در این حادثه ترمز یک دســتگاه 
تریلر بریده مى شود و با خودرو پراید و نیسان برخورد 
مى کند و منجر به واژگونى این دو دستگاه مى شود 
و در ادامه کمى جلوتر تریلر دوباره با یک دســتگاه 
خودرو پژو برخورد مى کند که منجربه آتش ســوزى 

پژو مى شود.
وى تصریح کرد: 4 مصدوم حادثه بعد از رهاســازى 

توسط آتش نشانان تحویل عوامل اورژانس شدند.
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از آن جا که کروم بوك ها به صورت خودکار فایل ها را ذخیره 
نمى کنند، بهتر اســت هر از گاهى از اطالعات خود نسخه 

پشتیبان تهیه کنید.
حفظ کپى هایى از مهم تریــن فایل ها در صورتى که اتفاقى 
براى نسخه اصلى بیفتد، همیشه ایده خوبى است. اگر زمانى 
به آن نسخه هاى پشتیبان نیاز داشتید، سپاسگزار خود خواهید 

بود که براى تهیه آن ها وقت گذاشته اید.
کروم  بوك ها نیز به پشتیبان گیرى نیاز دارند. حتى اگر این 
لپ تاپ ها عمدتا به گونه اى طراحى شده باشند که به صورت 
آنالین کار کنند. براى مثــال فایل هایى که دانلود مى کنید، 
فقط در حافظه محلى موجود هستند. بنابراین اگر مى خواهید 
نسخه اى از آن ها را نگه دارید، باید به صورت دستى از آن ها 

نسخه پشتیبان تهیه کنید.
در این جا نحوه اطمینان از ایمن بودن همه اسناد در صورت از 

دست دادن دسترسى به دستگاه آورده شده است.

از داده هاى محلى در کروم بوك خود نسخه 
پشتیبان تهیه کنید

این جا است که باید بیشــترین توجه خود را در هنگام تهیه 
نسخه پشــتیبان از کروم بوك خود متمرکز کنید. برخى از 
پلتفرم هاى وب یا برنامه هــاى اندروید که روى کروم بوك 
شما اجرا مى شوند، ممکن اســت فقط برخى از داده هایى را 
که به صورت محلى ذخیره کرده اید، حفظ کنند. براى بررسى 
آنچه در دستگاهتان باقى مى ماند، برنامه Files را از راه انداز 

ChromeOS باز کنید.

با استفاده از پیوند هاى پوشه سمت چپ، در اطراف سیستم 
خود پیمایش کنید. براى مثــال، روى دوربین براى دیدن 
عکس ها و ویدیو هاى ذخیره شــده از وب کــم کروم بوك، 
یا «بارگیرى ها» براى دیدن فایل هایى کــه از وب ذخیره 
 Recent کرده اید، کلیک کنید. همچنیــن مى توانید روى
کلیک کنید تا اسنادى را که در چند روز گذشته در کروم بوك 

خود ذخیره کرده اید، مشاهده کنید.
 هیچ برنامه یا ابزار یکپارچه اى وجود ندارد که به طور خودکار 
و دائما همه این داده ها را با وب براى شما همگام سازى کند. 
باید نسخه پشتیبان را به صورت دستى اجرا کنید. بنابراین 
ممکن است ارزش آن را داشته باشد که هر هفته یا بیشتر به 

خودتان یادآورى کنید تا این کار را انجام دهید، بسته به این 
که چقدر تمایل دارید فایل ها را در حافظه محلى ذخیره کنید.

خبر خوب این است که پشــتیبان گیرى از فایل هاى کروم 
بوکتان کار سختى نیست. 

مواردى را که مى خواهیــد ذخیره کنید با کلیک کردن روى 
آن ها انتخاب کنید، براى انتخاب انبوه، Ctrl را در حین کلیک 
نگه دارید یــا از Shift+click براى انتخــاب کل محدوده 
اســتفاده کنید. همچنین مى توانید Ctrl+A را فشار دهید تا 
همه فایل هاى موجود در پوشــه اى را که در حال حاضر باز 

کرده اید، انتخاب کنید.
 Google سپس مى توانید فایل هاى انتخاب شده را به ورودى
Drive در قسمت ناوبرى سمت چپ بکشید. این اسناد را به 

ابر ارسال مى کند، جایى که مى توانید آن ها را در صورت نیاز 
سازماندهى کنید. گزینه دیگر این است که براى کپى کردن 
فایل هاى انتخابى، Ctrl+C را فشــار دهید، به یک پوشــه 
Google Drive در قسمت ناوبرى سمت چپ بروید و سپس 

وقتى آماده آپلود فایل ها هستید، Ctrl+V را فشار دهید.
گوگل درایو نیز لزوما نباید سرویس همگام سازى ابرى باشد 

که استفاده مى کنید.
 براى مثال مى توانیــد Dropbox را در یک مرورگر وب باز 
کنید. روى آپلود کلیک کرده و سپس فایل هایى را از فضاى 

ذخیره ســازى محلى کروم بوك خود که مى خواهید به وب 
منتقل کنید، انتخاب کنید.

اما از هر سرویس ابرى که استفاده مى کنید، باید این فرآیند را 
هر چند وقت یک بار تکرار کنید؛ زیرا ChromeOS به طور 
خودکار از فضاى ذخیره ســازى محلى مانند Windows یا 

macOS نسخه پشتیبان تهیه نمى کند.

با اســتفاده از وب و برنامه هاى اندروید از 
داده هاى کروم بوك پشتیبان گیرى کنید

 Slack و Google Docs، Gmail برنامه هاى وب ماننــد
همگى به صورت آنالین زنده هستند و دائما اطالعات شما را 

از طریق اینترنت همگام سازى مى کنند.
اگر روى یک مرورگر وب کار مى کنید، داده هاى شما ایمن 
هســتند و نیازى به پشــتیبان گیرى از آن ندارید. هر زمان 
که نیاز به دسترسى به آن از دســتگاه دیگرى داشتید، فقط 
مى توانید وارد حساب کاربرى خود شوید، فایل هاى شما در 

آن جا خواهند بود.
 Google اما چند استثنا وجود دارد؛ اگر در برنامه هایى مانند
Docs، Sheets یا Slides به صورت آفالین کار مى کنید، تا 

زمانى که دوباره آنالین شوید، همه تغییرات به صورت محلى 
در کروم بوك شما فعال مى شوند. متاسفانه، هیچ راهى براى 

پشتیبان گیرى از این تغییرات مانند فایل ها وجود ندارد، فقط 
باید در سریع ترین زمان ممکن دوباره آنالین شوید تا آن ها 

را ایمن کنید.
کم و بیش همین روال در مورد برنامه هاى اندروید رایج است. 
در بیشــتر مواقع، این ابزار ها کار خوبى براى همگام سازى 
خودکار داده هاى شــما به صورت آنالین انجام مى دهند. 
بنابراین نیازى به انجام کارى ندارید. یک استثنا ممکن است 
برنامه هاى پیام رسانى باشــد که در کروم بوك خود نصب 
کرده اید و در هیچ جاى دیگرى نیست. گزینه هاى برنامه را 
بررسى کنید تا ببینید آیا پیام هاى شما در جایى همگام سازى 
مى شوند یا خیر و در صورت نیاز چگونه باید از پشتیبان گیرى 

استفاده کنید.
اگر مطمئن نیستید یک وب یا برنامه اندرویدى داده اى را به 
صورت محلى ذخیره مى کند، تقریبا این طور نیست، مگر این 

که در حالت آفالین کار کنید.
 همان طور که قبال گفته شد حتى زمانى که فایل هایى مانند 
ویدیو ها یا پادکست ها به طور موقت در فضاى ذخیره سازى 
محلى شما ذخیره مى شوند، همچنان کپى هایى از آن ها در 
فضاى ابرى وجود خواهد داشت. بنابراین الزم نیست نگران 

کپى کردن آن ها در جاى دیگرى باشید.
ChromeOS داده هایى مانند نشانک ها و تاریخچه مرور 

را به صورت پیش فرض با حساب گوگل شما همگام سازى 
مى کند، بنابراین شــما نیز نیازى به پشــتیبان گیرى از آن 

ندارید.
 براى بررسى این که سیستم چه چیزى را به ابر مى فرستد، 
روى بخش اعالن (پایین سمت راست)، سپس نماد چرخ دنده 
و سپس حساب ها، همگام ســازى و سرویس هاى گوگل و 

مدیریت آنچه همگام سازى مى کنید، کلیک کنید.

ویژگى صرفه جویى در مصرف انرژى براى کاهش مصرف انرژى 
توسط مرورگر طراحى شده است.

 (Energy Saver) گوگل اعالم کرده که صرفه جویى در انرژى
با محدود کردن فعالیت پس زمینــه و جلوه هاى بصرى در وب 

سایت هاى داراى انیمیشن و ویدیو عمل مى کند.
این شرکت افزود ممکن است که در برخى موارد با فعال کردن 
این ویژگى اسکرول کردن کند شــده و نرخ فریم ویدئو ها کمتر 

شود.
 شــاید با محدود کردن فعالیت پس زمینه برنامه هاى وب عمل 
نکنند و برخى از تب ها وقتى دوباره فعال شدند، نیاز به بارگیرى 

مجدد داشته باشند.

این ویژگى براى همه کاربران در Chrome110 در ویندوز، مک 
و کروم بوك ارائه شد.

 براى بررســى اینکه کدام نســخه از کروم را دارید، روى منوى 
ســه نقطه اى در نوار ابزار کلیک کنید و سپس به Help  و گزینه  

About بروید.

معموال کروم باید به طور خودکار به روزرسانى شود، اما اگر اینطور 
نشد روى «Update Google Chrome» کلیک کنید.

نحوه پیکربندى ذخیره انرژى در کروم
روى نماد ســه نقطه در نوار ابزار کروم کلیک کنید و ســپس به 

تنظیمات و گزینه Performance بروید. 

در اینجــا مى توانید گزینــه «Energy Saver» را روشــن یا 
خاموش کنید.

از مصرف باترى خود جلوگیرى کنید
در اینجا دو گزینه براى روشــن کردن بهینه سازى انرژى دارید: 
زمانى که باترى لپ تاپ شما 20درصد یا کمتر است و یا هر زمان 

که رایانه شما از برق جدا است. 
اولى را براى محدود کردن ویژگى بــه زمانى که باترى لپ تاپ 
شما نزدیک به اتمام است انتخاب و اگر مى خواهید زمان کار را در 
حالى که با باترى کار مى کنید به حداکثر برسانید، دومین گزینه 

را انتخاب کنید.

پژوهشگران «دانشگاه ایالتى وینونا» در پروژه جدیدى نشان داده اند که با یک روش جدید 
و تغییر دادن چند مولفه ســاده مى توان تلفن همراه را با هزینه کمى به یک میکروسکوپ 

فلورسنت تبدیل کرد.
 لب پالس اعالم کــرد، چند مولفه ســاده مى توانند یــک تلفن همراه هوشــمند یا تبلت 
را به یک میکروســکوپ فلورســنت با کمتــر از 50 دالر تبدیل کنند. این دســتگاه که 
«گلوسکوپ»(Glowscope) نامیده مى شــود، مى تواند براى تصویربردارى ارزان قیمت 
از سلول ها، بافت ها و ارگانیسم ها مورد اســتفاده قرار بگیرد. این یک موهبت براى مدارس 

محروم، گروه هاى آموزش علوم و آزمایشگاه هاى پژوهشى به شمار مى رود.
بخش قابل توجهى از دانش زیست شناسى ســلولى، از میکروسکوپ هاى فلورسنت سنتى 
حاصل مى شود. میکروسکوپ هاى فلورسنت براى مطالعه نمونه هاى برچسب گذارى شده 
با لکه هاى فلورســنت یا بیان پروتئین هاى فلورســنت، مانند نمونه هایــى که با پروتئین 
فلورسنت سبز برچسب گذارى شده اند، استفاده مى شوند. تصاویر رنگارنگ و درخشان این 
میکروسکوپ ها، کاربران بســیارى را از دانش آموزان گرفته تا پژوهشگران باتجربه درگیر 
خود مى کنند. با وجود این، میکروسکوپ هاى فلورســنت حداقل چندین هزار دالر قیمت 
دارند. بنابراین، استفاده از آنها معموال به مؤسســات داراى بودجه خوب محدود مى شود و 
به کار بردن آنها از نظر مالى در بســیارى از مدارس، دانشگاه ها و محیط هاى اطالع رسانى 

علمى، غیرعملى است.
پژوهشگران «دانشگاه ایالتى وینونا»(Winona State University) تالش کردند با توسعه 
مولفه هایى در ترکیب با تلفن همراه هوشمند یا تبلت، یک میکروسکوپ فلورسنت با هزینه 

کمتر از 50 دالر ایجاد و این مشکل را برطرف کنند.
این گروه پژوهشى، گلوسکوپ را ساختند که از یک قاب پلکسى گالس و تخته سه الیى، 
یک لنز دوربین، یک چراغ قوه LED و فیلترهاى روشنایى ساخته شده است. این قاب براى 
قرار دادن تلفن همراه هوشــمند یا تبلت در باالى نمونه استفاده مى شود و لنز روى دوربین 
 LED تلفن همراه یا تبلت قرار مى گیرد تا بزرگنمایى را فعال کند. نمونه از طریق چراغ قوه
روشن مى شود و یک فیلتر روشنایى روى لنز قرار مى گیرد تا طول موج هاى ناخواسته نور را 

فیلتر کند و امکان انعکاس نور فلورسنت ساطع شده توسط نمونه را فراهم سازد.

تبدیل تلفن همراه به میکروسکوپ فلورسنت با 50 دالر
پژوهشــگران در این پروژه، توانایى هاى گلوســکوپ را با تصویربــردارى از جنین  زنده 
گورخرماهى نشــان دادند که پروتئین هاى فلورســنت را در نخاع، بافت قلب یا مغز آن به 
نمایش گذاشت. لنز، بزرگنمایى و تصویربردارى پنج برابرى از بافت هاى فلورسنت سبز و 
قرمز را با وضوح حداکثر 10 میکرومتر ارائه مى دهد که براى مشــاهده سلول هاى رنگدانه 
کافى اســت. گلوســکوپ براى اندازه گیرى ضربان قلب جنین و پــس از افزایش وضوح 
فیلم هاى ضبط شده با اســتفاده از نرم افزار رایگان، براى ثبت حرکات بطن هاى قلب مورد 

استفاده قرار گرفت.
گلوسکوپ  را احتماال مى توان براى مطالعه آناتومى، رفتار، فیزیولوژى، رشد و وراثت ژنتیکى 
در موجودات کوچکى که پروتئین هاى فلورســنت را بیان مى کنند، اســتفاده کرد. چندین 
گلوســکوپ  و تلفن هوشــمند را مى توان به طور هم زمان براى به دست آوردن داده هاى 
ویدئویى در کالس هاى درسى اســتفاده کرد که به میکروســکوپ هاى فلورسنت متعدد 

دسترسى ندارند.
پژوهشگران خاطرنشان کردند که آموزش علوم، از روش هاى سنتى مبتنى بر سخنرانى دور 
شده است. در عوض، پژوهش ها نشان مى دهند یادگیرى فعال تر و مبتنى بر پژوهش که به 
جاى جذب اطالعات ارائه شده در قالب سخنرانى، با درك مفاهیم همراه است، دانشجویان 

را بهتر درگیر مى کند و یادگیرى را بهبود مى بخشد.

تبدیل تلفن همراه به 
نحوه تهیه نسخه پشتیبان از کروم  بوكمیکروسکوپ فلورسنت با 50 دالر
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نسخه جدید توسعه دهندگان اندروید 14 به تازگى منتشر شد و نشان داد گوگل 
یکى از قابلیت هاى جذاب سیستم عامل اپل یعنى، iOS را به Android14 آورده 

است. این ویژگى کوچک مى تواند کار کاربران را راحت تر کند.
چندى پیش دومین نسخه از ورژن مخصوص توسعه دهندگان اندروید 14 منتشر 
شد. این نسخه از  سیستم عامل اندروید، در کنار ویژگى هاى جدیدى که گوگل 
براى کاربران تدارك دیده، یک قابلیت کوچک اما کاربردى نیز اضافه شده که 

استفاده از سیستم عامل اندروید را ساده تر مى کند.
براى مدت ها سیســتم عامل هاى آى او اس اپل و ویندوز مایکروســافت، به 
کاربران این امکان را مى دادند تا بدون نیاز به زدن اینتر یا گزینه تایید، در صورت 

درست زدن پسوورد گوشى خود را آنالك کنند. این قابلیت کاربردى تا پیش از 
اندروید 14، به صورت رسمى در اندروید وجود نداشت و تنها با استفاده از کاستوم 
رام ها یا رابط کاربرى برخى از تولیدکنندگان گوشــى هاى هوشمند، دسترسى 

به آن ممکن مى شد.
با این وجود حاال گوگل قابلیت تایید پســورد بدون نیاز به زدن کلید OK را به 
اندروید اضافه کرده است. در سیستم عامل آى او اس پین هاى شش کلمه اى 
بدون نیاز به زدن اینتر تایید مى شدند و در صورت نیاز به امنیت بیشتر، کاربران 

مى توانستند سراغ انتخاب یک پسورد به جاى پین بروند.
اگر شما هم جزو کاربران سیستم عامل اندروید هستید، احتماال مى دانید که پین 

الك اسکرین شما باید حداقل چهار رقمى باشد. ظاهرا در اندروید 14، در صورتى 
که مى خواهید بدون نیاز به زدن دکمه تایید گوشــى شما با زدن پسورد آنالك 

شود، به یک پسورد حداقل شش رقمى نیاز خواهید داشت.

با این که تایید پسورد بدون نیاز به زدن دکمه تایید مى تواند امنیت گوشى شما 
را پایین بیاورد اما مى توانید با انتخاب یک پین طوالنى تر، این مشــکل را حل 
کنید. خوب است بدانید قابلیت جدید سیستم عامل اندروید 14 هنوز به صورت 
کامل و بى نقص اجرا نمى شود اما احتماال در نسخه هاى بعدى، شاهد عملکرد 

پایدارتر آن باشیم.

اندروید 14، یکى از جذاب ترین ویژگى هاى اپل را کپى مى کند
دركمفاهیم همراه است، دانشجویان جاى جذب اطالعات ارائه شده در قالبسخنرانى، با

درگیر مى کند و یادگیرى را بهبود مى بخشد. برا بههتر رر
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آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص مهندسى اتکا کار اسپادانا به شناسه ملى 10260542060 و به شماره ثبت 36630 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد احمد نورى حسین آبادى به شماره ملى 1292783389 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره حسن ناصرى به شماره ملى 3501466005 به سمت رئیس هیئت مدیره ولى صیفورى آرپناهى به شماره ملى 5559801259 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره 
متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است . مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1468658)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص مکعب صنعت سپاهان به شناسه ملى 14009495650 و به شماره ثبت 65807 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم مائده پیرفاتحى خوزانى به شماره ملى 5100056657 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو 
سال آقاى علیرضا حق شناس گرگابى به شماره ملى 5110300402 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى مرتضى بیدرام به 
شماره ملى 5110659613 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1468655)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص راى نو کار نو گستر پویا به شناســه ملى 10260518568 و به 
شماره ثبت 31292 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسى آرمان اندیشان آینده نگر 
ایلیا به شناسه ملى 14008694846 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى خانم زهرا 
صادقیان به شماره ملى 1818335662 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 اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1468651)

آگهى تغییرات
 شرکت ســهامى خاص فنى مهندسى پارس کنترل ســپاهان به شناسه ملى 
10860425860 و به شــماره ثبت 34143 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *کلیه سرمایه 
تعهدى طى گواهى مورخ 1401/12/03 نزد بانک شهر به مبلغ 650000 ریال 
پرداخت گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1468653)

آگهى تغییرات
 شرکت ســهامى خاص بازرگانى فوالد تجارت مهام به شناسه ملى 14008133223 
و به شماره ثبت 61894 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى حسین فراشى ریزى به شماره ملى 
1170777155 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى آقاى پوریا افهام به شماره 
ملى 1273084357 به سمت بازرس اصلى 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 (1467190)

آگهى تغییرات
 شرکت ســهامى خاص دقیق ریزان مصباح حدید به شناســه ملى 10260474453 
و به شــماره ثبت 26707 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ 6.500.000 ریال به 
مبلغ 6.500.000.000 ریال منقسم به 6500000 سهم 1.000 ریالى با نام عادى که 
تماما از طریق تجدید ارزیابى اموال و دارایى هاى شرکت و صدور سهام جدید افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1468669)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مکعب صنعت سپاهان به شناسه ملى 14009495650 و به شــماره ثبت 65807 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم مائده پیرفاتحى خوزانى به شماره ملى 5100056657 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال آقاى علیرضا حق شناس گرگابى به شماره ملى 5110300402 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى مرتضى بیدرام به شماره ملى 
5110659613 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقاى امین قارائى به شماره ملى 1285100522 به سمت بازرس على البدل 
تا پایان سال مالى آقاى حمزه شاهرجبیان به شماره ملى 5110659389 به سمت بازرس اصلى 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 (1468668)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص مهندسى اتکا کار اسپادانا به شناسه ملى 10260542060 و به شــماره ثبت 36630 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد احمد نورى حسین آبادى به شماره ملى 1292783389 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره حسن ناصرى به شماره ملى 
3501466005 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره ولى صیفورى آرپناهى به شماره ملى 5559801259 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/28 
انتخاب گردیدند فخرالسادات حسینى جبلى به شماره ملى 1288751958 به سمت بازرس اصلى و فاطمه نورى حسین آبادى به شماره ملى 1273775945 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 (1468667)
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متخصص کودکان و عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران 
درباره عالئم بلع مواد شوینده در کودکان و چگونگى واکنش والدین 

به این کار را در این مطلب مى خوانید.
 متخصص کودکان و عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران 
درباره عالئم بلع مواد شوینده در کودکان و چگونگى واکنش والدین 

به این کار را در این مطلب مى خوانید.
در برنامه ســرطان شبکه ســالمت ســیما، المیرا حاجى اسمعیل، 
متخصص کودکان و عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران 

در خصوص اورژانس اطفال به گفت وگو پرداخت.
کارشناس برنامه قرار دادن مواد شوینده در ظرف هاى رنگى روشن 
را عاملى براى جلب توجه کودکان به سمت این مواد دانست و گفت: 
۷۰٪ مســمومیت ها مربوط به مواد قلیایى (راه بــاز کن ها) و ٪۲۰ 
مسمومیت ها مربوط به مواد اسیدى است (سفید کننده ها)، همچنین 
پسرها را بیشترین مسمومین حاصل از مصرف اینگونه مواد ذکر کرد.
وى یادآور شد: مواد قلیایى به دلیل بى مزه و بدون طعم بودن بیشتر 

نوشیده مى شوند و عوارض بیشترى دارند اما مواد اسیدى مانند سفید 
کننده ها به علت داشتن بو و مزه کمتر خورده مى شوند.(آسیب بیشتر 

مواد قلیایى نسبت به مواد اسیدى به همین دلیل است)
وى افزود: همه ساله در روزهاى خانه تکانى قبل از عید، به دلیل در 
دسترس بودن این مواد، کودکان بیشتر در معرض خطر مسمومیت 

قرار دارند.
این استاد دانشــگاه به خانواده ها توصیه کرد: با قرار دادن این مواد 

در ارتفاع بلندتر، احتمال دسترسى کودکان به آنها را کاهش دهید.
حاجى اسمعیل یکى دیگر از علل شایع مسمومیت کودکان در این 
روزها را قرار دادن این مواد در شیشــه هاى رنگى و یا بطرى هاى 
نوشابه دانست، زیرا کودك به خیال مصرف نوشیدنى، این بطرى را 

به سمت دهان مى برد.
عضو هیأت علمى دانشــگاه علوم پزشکى تهران تاکید کرد: پس از 
بلع مواد شوینده، هرگز کودك را به استفراغ تشــویق نکنید و یا با 
انجام کارهایى مانند فرو کردن انگشــت در حلق کودك، او را وادار 

به استفراغ نکنید،  زیرا با برگشــت محتویات معده به مرى و دهان، 
هم باعث تماس مجدد این مواد با مخاط ها و تخریب و زخم 
مجدد مى شود و هم خطر ورود این مواد به ریه (آسپیره) را 

افزایش مى دهد.
این استاد دانشــگاه تاکید کرد: زخم نشدن 
دهان کــودك پس از نوشــیدن این مواد، 
دلیل نبود زخم و آسیب در بقیه قسمت هاى 
دستگاه گوارش نیست و والدین باید هرچه 
ســریع تر براى معاینــات الزم و احتمال 
درمان هــاى تکمیلــى، به بیمارســتان 

سوختگى مراجعه کنند.
اســمعیلى ادامــه داد: بلع نفــت عارضه 
گوارشى زیادى ایجاد نمى کند، پس از بلع 
این مایع، هرگز کودك را به استفراغ تشویق 
نکنید و مانند هر گونه مســمومیت دیگر، 

کودك را سریعا به بیمارستان برسانید.
کارشناس برنامه در پاسخ به این ســوال که عالئم بلع مواد اسیدى 
و قلیایى توسط کودك چیســت؟ گفت: عوارض ناحیه لب و دهان 
بالفاصله ایجاد مى شود که کودك معموًال دهان را باز نگه مى دارد 
که همراه با آبریزش دهان است، گاهى هم بر اثر زخم هاى شدید، 
مرى کودك در درازمدت دچار تنگى مى شود و حتى گاهى تخریب 
به اندازه اى اســت که باعث پارگى مرى مى شود که در این صورت 

نیاز به جراحى فورى وجود دارد.
وى ادامه داد: تنگى هاى مرى در درازمدت ایجاد مى شود که روش 
تشخیص آن آندوســکوپى است، آندوســکوپى باید بین 18 تا 36 
ساعت اول بعد از مسمومیت انجام شود، همچنین گاهى عوارض و 

مشکالت ایجاد شده تا بزرگسالى کودك باقى مى ماند.
کارشــناس برنامه در پاسخ به این ســوال که خانواده ها در برخورد 
با کودکى که دچار بلع اینگونه مواد شــده اســت، چه کنند؟ گفت: 
بهترین کار این است که کودك را ســریعًا به بیمارستان برسانند و 
به هیچ عنوان کودك را تحریک به استفراغ نکنند. کودك باید حتمًا 
ناشتا نگه داشــته شود و تنها با ســرم درمانى تغذیه شود زیرا براى 

بررسى میزان ضایعات انجام آندوسکوپى ضرورى است.
این استاد دانشــگاه به پرســنل مراکز درمانى توصیه کرد: هنگام 
مسمومیت کودکان با مواد شوینده اسیدى و قلیایى، هرگز در کودك 
شستشوى معده صورت نگیرد، زیرا این کار باعث تحریک استفراغ 

در کودك و خطرات متعاقب آن مى شود.

 دکتر «متیو جیمز هارتول»، نویســنده این مطالعه و متخصص 
جراحى ارتوپدى پزشکى ورزشى در دانشگاه کالیفرنیا، مى گوید: 
«شما فقط به دلیل سرعت دویدن یا چند مایل دویدن، به آرتروز 

زانو یا لگن مبتال نمى شوید».
هارتول گفت: «اساسًا همان مواردى که خطر ابتالء به آرتروز را 
در افراد غیردونده افزایش مى دهد، در افــراد دونده هم افزایش 
مى دهد. این موارد شامل باال رفتن سن، سابقه خانوادگى آرتروز 

لگن یا زانو، آسیب هاى قبلى یا جراحى زانو، و همچنین شاخص 
توده بدنى باالتر است.»

براى این مطالعه، بیش از 3800 دونده ماراتن شیکاگو (میانگین 
سن: نزدیک به 44 سال) به سواالتى در مورد سابقه دویدن خود، 
از جمله تعداد ماراتن ها، تعداد سال هاى دویدن و میانگین مسافت 

پیموده شده هفتگى پاسخ دادند.
 آنها همچنین به سواالتى در مورد عوامل خطر شناخته شده براى 

آرتروز زانو و لگن پاسخ دادند.
این نظرسنجى نشان داد که شرکت کنندگان به طور متوسط 9.5 
ماراتن را انجام دادند، 27.9 مایل در هفته دویدند و حدود 15 سال 

بود که مى دویدند. 
به طور کامل ۳۶.۴٪ از دوندگان در سال گذشته درد زانو یا مفصل 
ران داشــتند و ۷.۳٪ مبتال به آرتروز لگن یا زانو تشــخیص داده 

شدند.

نتایج این مطالعه نشان داد که سابقه دویدن به خودى خود با ایجاد 
آرتروز زانو یا لگن مرتبط نبود.

هارتول توصیه کرد: «اگر درد مداوم در لگن یا زانوهاى خود دارید، 
با پزشک خود صحبت کنید و ببینید آیا براى بررسى عالئم آرتروز 

نیاز به عکس بردارى با اشعه ایکس دارید یا خیر.»
او خاطرنشان کرد که دویدن مى تواند آرتروز قبلى را در افرادى که 

قبًال تا حدى به آن مبتال هستند بدتر کند.

 علیرضا بصام پور، در گفتگو با رادیو سالمت با بیان اینکه 
نگران کمردرد به عنوان یک بیمارى شدید نباشید، افزود: 
یک انسان سالم مى تواند در طول سال حتى بعضى اوقات 
هفت بار در طول سال دچار کمردرد شود، و براى درمان 
آن نیازى به جراحى نبوده و کمردرد ممکن است همیشه 

دیسک نباشد.
وى با بیان اینکه علت کمردرد، اسپاسم کمر و عضله کمر 
است که مى تواند هزار دلیل داشته باشد و یک دلیل غیر 
شایع آن دیسک است، ادامه داد: اگر فرد خم شود و خم 
بماند و کمرش بگیرد مثل کسى که خم مى شود و سکه 
را از زمین مى خواهد بردارد و کمرش مى گیرد اسم این 

بیمارى را در قدیم سندرم سکه گذاشته بودند؛ کسانى که 
کمردرد شدید و حاد دارند حتمًا به پزشک مراجعه کنند و 

درمان شوند تا بدتر نشود.
بصام پور بیان کرد: هنگامى که درد به صورت انتشارى 
از اندام شــروع مى شــود و به پا (از زانو پایین تر باشد) 

مى رسد، حتمًا باید به پزشک مراجعه کند، یا افرادى که 
بیمارى هاى زمینه اى مثل دیابتى دارند، مسن هستند و 
ســن کمى دارند، و یا بیمارى هاى رماتیسمى و سرطان 
دارند، اگر دچار کمردرد مى شــوند باید زودتر به پزشک 

مراجعه کنند.
وى ادامــه داد: مورد بعــدى افرادى هســتند که بعد از 
کمردرد، پاهایشان بى حس مى شود و یا در ناحیه زانو به 
پایین و ناحیه تناسلى دچار بى حسى مى شوند، و یا فردى 
که همراه با عالئم دیگر، دچار کمردرد مى شــوند مانند 
کســى که تب کرده و چند روز بعدش کمردرد مى گیرد، 

این افراد هم باید به پزشک مراجعه کنند.

مصرف موز به دلیل وجود ســاکارید در آن براى اسهال و 
سندرم روده تحریک پذیر باید به حداقل برسد.

آلنا استپانوا متخصص تغذیه روسى، گفت: افراد مبتال به 
دیابت و قند خون باال هرگز موز را مصرف نکنند.

 این متخصص ادامه داد: موز هاى رسیده داراى شاخص 
گلیسمى نسبتا باالیى هستند، به این معنى که قند خون 
پس از مصرف موز به سرعت افزایش مى یابد. همچنین موز 
براى افرادى که انسولین مصرف مى کنند و دیابت دارند، 

توصیه نمى شود.
این متخصص تغذیه روس گفت: مصرف موز به دلیل وجود 
ساکارید در آن براى اسهال و سندرم روده تحریک پذیر باید 

به حداقل برسد. عالوه بر این، این متخصص تغذیه اضافه 
کرد که موز فقط براى افرادى که این بیمارى ها را ندارند، 
مفید اســت. موز منبع تریپتوفان، پیش ســاز سروتونین 
(هورمون شادى) است. عالوه بر این، موز حاوى اینولین 
است که نوعى فیبر محلول است که تأثیر مفیدى بر تخلیه 

روده دارد و فیبر محلول یک ماده غذایى پروبیوتیک است.
در خصوص مصرف موز در افراد دیابتى باید گفت که موز 
بیش از حد رسیده از 90 تا 100 کیلو کالرى در هر 100 گرم 
برخوردار است. این موز ها سرشار از کاتچین هستند، آنتى 
اکسیدان هاى قدرتمندى که از ســلول ها در برابر آسیب 

محافظت مى کنند.
اولگا کوبلوروا در ادامه معتقد اســت: شــاخص گلیسمى 
موز هاى رسیده حدود 70 اســت، بنابراین اگر اضافه وزن 
دارید، بهتر است موز رسیده را کنار بگذارید. برخالف موز 
سبز، هضم آن ها آسان است: در طول کار طوالنى مدت، 

این موز منبع انرژى سریع خواهد بود.

کرفس، یکى از سبزیجات پرمصرفى اســت که به خاطر مقدار آب فراوان 
انتخاب خوبى در رژیم غذایى اســت. کرفس منبع غنى از ویتامین ها مانند 
ویتامین هاى C، K و همچنین آنتى اکسیدان هاست که براى بهره مندى از 
خواص آن توصیه مى شود به شکل خام یا پخته در رژیم غذایى گنجانده  شود.
در ادامه این مطلب به 5 فایده عادت به خوردن کرفس اشــاره خواهیم کرد 

که به ترتیب عبارتند از:
1. تسهیل گوارش

کرفس منبع غنى فیبرهاســت که تاثیر خوبى بر ســالمت بــدن دارند و 
به خصوص در بهبود گوارش موثر هســتند. فیبرها بدون  اینکه هضم شوند 
به آرامى در مجراى گوارشى حرکت کرده و دفع مواد زائد را تسهیل مى کنند. 
فیبرها همچنین به عنوان پرى بیوتیک عمل مى کنند که غذاى باکترى هاى 
مفید روده یا میکروبیوم هستند و در جذب ریزمغذى ها و هضم غذاها تاثیر 
دارند. مطالعات نشان مى دهد که خوراکى هاى سرشار از فیبر تاثیر مثبتى در 

برابر دیگر بیمارى ها نظیر هموروئید، ریفالکس و زخم هاى روده اى دارند.
2. تقویت استخوان ها

کرفس یکى از منابع غنى ویتامینK است. گرچه نقش این ویتامین در انعقاد 
خون شناخته شده تر است اما ریزمغذى اساسى براى سالمت استخوان ها نیز 
محسوب مى شود. ویتامینK براى عملکرد مطلوب استئوکلسین ضرورى 
است که نوعى هورمون پروتئینى است که اساسا در استخوان ها وجود دارد. 
مطالعات نیز نشــان مى دهد که این ویتامین در افزایش غلظت موادمعدنى 
در استخوان ها موثر است و خطر شکستگى ها را کاهش مى دهد. هر لیوان 
کرفس مى تواند حدود 80 درصد نیاز روزانه به ویتامینK را تامین کند. البته 
کرفس تاحدى حاوى کلســیم است که رشد و متابولیســم استخوان ها را 

تسهیل مى کند.
3. مقابله با رادیکال هاى آزاد

رادیکال هاى آزاد ترکیباتى مضر هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف مانند 
استرس، آلودگى هوا و تغذیه ناسالم در بدن تجمع پیدا مى کنند. این ترکیبات 
به مرور بر سالمت بدن آسیب مى رسانند و زمینه ساز آسیب سلول ها و بروز 
بیمارى هاى مزمن مانند بیماریهاى قلبى عروقى، سرطان و دیابت مى شوند. 
کرفس سرشــار از آنتى اکسیدان هاســت که با عملکرد این ترکیبات مضر 
مقابله مى کنند. آنتى اکســیدان ها از جمله ویتامیــنC در کاهش التهابات 

بدن نقش دارند.
4. تنظیم قند خون

فیبر باال در کنار قند پایین به تنظیم قند خــون کمک مى کند. فیبرها روند 
جذب قند خون را کاهش مى دهند کــه از افزایش و افت ناگهانى قند خون 
جلوگیرى مى شود. کرفس همچنین حاوى مقدار قابل توجهى پروتئین است 
که براساس مطالعات، رژیم غذایى سرشار از پروتئین نیز سطح قند خون را 

کاهش مى دهد و در کنترل قند خون نقش دارد.
5. تسهیل کاهش وزن

کرفس انتخاب عالى در رژیم غذایى متعادل و حفظ تناســب اندام اســت. 
کرفس کالرى و کربوهیدرات کمى دارد که مى توان در انواع ســاالد و غذا 
طى دوران رژیم الغرى اضافه کرد. فیبرها و پروتئین ها نیز در کاهش وزن 
نقش دارند. فیبرها هضم آهسته اى دارند و مانع از ضعف شده و اشتها را کم 

مى کنند.

خوردن موز زیادى چه عوارضى دارد؟براى کدام دردهاى کمر باید سراغ پزشک برویم

با کودکى که شوینده خورده چه کنیم؟

اشتباه رایاشتباه رایج هنگام خوردن صبحانه
www.nesfejahan.net

نوشیدن قهوه با شکم خالىاستفاده از تخم مرغ هاى سرد

 مخلوط کردن بیش از اندازه منجر 
به ایجاد پنکیک سفت مى شود
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین  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 1ـ راى شماره 14890- 1401/12/06 هیات اول آقاى محمد واهب حسین 
آبادى به شناسنامه شــماره 1 کدملى 1288746067 صادره اصفهان فرزند جواد در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 205,57 مترمربع پالك شماره 25/597/1 
اصلى که در اجراى استاندارد سازى به پالك 25/1091 تبدیل گردید واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ســند 5534 مــورخ 98/9/23دفترخانه 
299 اصفهان .تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/12/09 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/12/24- م الف: 1462996- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 

– شهریارى/12/158

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2652 مورخ 1401/11/20 به شماره کالسه 0839 مالکیت آقاى/ 
خانم حمزه صفرى فروشانى به شناسنامه شــماره 13259 کدملى 1142347427 
صادره فرزند حمیدرضا در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
181/83 مترمربع پالك شماره 1272 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب دفتر الکترونیک 1200- 1395 و وکالتنامه 
12216 مورخ 98/8/13 و 12339 مورخ 98/9/10 دفتر 388 و مالحظه نقشه ملک 

گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 2651مورخ 1401/11/20 به شماره کالسه 0838 مالکیت آقاى/ 
خانم مطهره سادات احمدى فروشانى به شناســنامه شماره 1130214346 کدملى 
1130214346 صادره فرزند سیدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 181/83 مترمربع پالك شماره 1272 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر الکترونیک 1200- 1395 و 
وکالتنامه 12216 مــورخ 98/8/13 و 12339 مورخ 98/9/10 دفتر 388 و مالحظه 

نقشه ملک گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/12/09- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/12/24- م الف: 1462656 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/12/161

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین  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. 
ردیــف 7ـ راى شــماره 10956- 1401/09/13 هیات چهارم آقاى اکبر شــریفى 
نژاد به شناســنامه شــماره 279 کدملى 1290406618 صــادره فرزند مهدى در 
ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 151 مترمربع پالك شماره 3434 فرعى 
از 18 اصلــى واقع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ســند 
58301 مــورخ 90/11/27 دفترخانه 112 اصفهان ثبت در ســامانه امالك . تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/12/09 – تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/12/24- 
م الــف: 1463076- رئیــس منطقه ثبــت اســناد و امالك غــرب اصفهان – 

شهریارى/12/163
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف

برابر راى شماره 2481 مورخ 1401/11/16 به شماره کالسه 1661 مالکیت آقاى/ 
خانم سبزعلى مختارى خوزانى به شناسنامه شماره 31 کدملى 1141647151 صادره 
فرزند شکراله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174,81 مترمربع پالك شماره 

318 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به 
موجب سند 497855 و دفتر الکترونیک 139820302006009091 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 2316 مورخ 1401/11/11 به شماره کالسه 1662 مالکیت آقاى/ 
خانم زهرا مختارى خوزانى به شناسنامه شماره 425 کدملى 1141707608صادره 
فرزند مختار در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172,88مترمربع 
پالك شــماره 1202فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شــهر به موجب ســند 221505 مورخ 92/11/28دفتر 73وســند صداقیه 
38978مورخ 1400/2/8دفتر 322 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس 

مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 2317 مورخ 1401/11/11 به شماره کالسه 1663 مالکیت آقاى/ 
خانم یگانه خلیلى خوزانى به شناسنامه شماره 1130618641 کدملى 1130618641 
صادره فرزند غالمعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172,88 
مترمربع پالك شماره 1202 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند 221505 مورخ 92/11/28 دفتر 73 و سند صداقیه 
38978 مورخ 1400/2/8 دفتر 322 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس 

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: 1401/12/09- تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/12/24- م الف: 1462566 – رئیس اداره ثبت اســناد و 

امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/165

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2473 مورخ 1401/11/16 به شماره کالسه 1182 مالکیت آقاى/ 
خانم حسینعلى اخوان به شناسنامه شماره 69 کدملى 1141044153 صادره فرزند 
اکبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,94 مترمربع پالك 
شــماره 268 و 270 و 271 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند 43267 مورخ 87/10/08 و صفحه 133 دفتر 108 
و قولنامه عادى و مالحظه نقشــه ملک گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده 

است. 
برابر راى شماره 2472 مورخ 1401/11/16 به شماره کالسه 1181 مالکیت آقاى/ 
خانم زهرا شاهین ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 22071 کدملى 1140220268 
صادره فرزند نوراله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,94 
مترمربع پالك شماره 268 و 270 و 271 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 43267 مورخ 87/10/08 و صفحه 
133 دفتر 108 و قولنامه عادى و مالحظه نقشه ملک 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: 1401/12/09- تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/12/24- م الف: 1462476 – رئیس اداره ثبت اســناد و 

امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/169

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1494 مورخ 1401/10/18 به شماره کالسه 0976 مالکیت آقاى/ 
خانم سعید رضایى سدهى به شناسنامه شــماره 30 کدملى 1141061651 صادره 
فرزند ابراهیم در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 194,40 مترمربع پالك شماره 
126 فرعى از 113 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر 
به موجب سند شــماره 6803 و 6802 و صفحه 68 دفتر 457 و سند 86291 مورخ 
1401/3/25 دفتر 172 و قولنامه عادى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/12/09- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/12/24- م الف: 1462420 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شــهر – سید محمدحسن

 مصطفوى/12/167

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2529 مورخ 1401/11/17 به شماره کالسه 1324 مالکیت آقاى/ 
خانم روح اله مهرابى خوزانى به شناسنامه شماره 1500 کدملى 1141217643 صادره 
فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه که یک و نیم دانگ آن به 
استثناى ثمیه اعیانى مى باشد به مساحت 123,87 مترمربع پالك شماره 329 فرعى 
از 110 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
385241 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.

 برابر راى شماره 2528 مورخ 1401/11/17 به شماره کالسه 1323 مالکیت آقاى/ 
خانم سکینه فلکى خوزانى به شناسنامه شماره 8974 کدملى 1142314618 صادره 
فرزند رحیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123,87 مترمربع 
پالك شــماره 329 فرعى از 110 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شــهر به موجب سند 385241 و مالحظه نقشــه 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: 1401/12/09- تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/12/24- م الف: 1462272 – رئیس اداره ثبت اســناد و 

امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/172

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1553 مورخ 1401/10/19 به شماره کالسه 1695 مالکیت آقاى/ 
خانم مریم مهربان به شناسنامه شماره 15168 کدملى 1142366413 صادره فرزند 
قدمعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه که به مساحت 223,61 مترمربع 
پالك شــماره 540 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب سند الکترونیک 139820302006005305 و قولنامه عادى و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 1552 مورخ 1401/10/19 به شماره کالسه 1694 مالکیت آقاى/ 
خانم مهدى پویا به شناسنامه شماره 313 کدملى 1141272547 صادره فرزند فتح اله 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223,61 مترمربع پالك شماره 
540 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب سند الکترونیک 139820302006005305 و قولنامه عادى و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/12/09- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/12/24- م الف: 1462315 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شــهر – سید محمدحسن

 مصطفوى/12/175

آگهى فقدان سند مالکیت
  شماره: 140185602030017981 - ورثه آقاى محمد على آقائى نجف آبادى 
فرزند حسن با ارائه گواهى انحصار وراثت و فرم 19 مالیاتى و طبق درخواست وارده 
به شــماره 140121702030039990 مورخ 1401/12/15 و باستناد دو  برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 18 فرعى  از 1 اصلى  واقع 
در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
آن در صفحه 348 دفتر 17 امالك  ذیل ثبت 1727 بنام  آقاى غالمحسین  غیور  
نجف آبادى فرزند یداله  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که نامبرده به 
موجب سند قطعى شــماره 14839  مورخ 1335/10/16 دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 23 شهرستان نجف آباد تمامت مالکیت خود را به آقاى محمد على آقائى 

نجف آبادى فرزند حسن انتقال داده است و  معامله دیگرى هم انجام نشده است.و 
تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ آن در صفحه 520 دفتر 5 متمم به نام خانم 
خدیجه چوپان نژاد نجف آبادى فرزند عباس ثبت و ســند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده که نامبرده به موجب ســند قطعى شــماره 14839 مورخ 1335/10/16 
دفترخانه اسناد  رسمى شماره 23 شهرستان نجف آباد تمامت مالکیت خود را به 
آقاى محمد على آقائى نجف آبادى فرزند حسن انتقال داده است . نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1401/12/24-م الف:1469533- غالمرضا 
شیرانى جوزدانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف هدا 

چاوشى/12/229

آگهى فقدان سند مالکیت
 شماره: 140185602030017987- ورثه خانم فاطمه بیگم معین نجف آبادى  
فرزند غالمحسین با ارائه گواهى انحصار وراثت و فرم 19 مالیاتى و طبق درخواست 
وارده به شماره 140121702030040004 مورخ 1401/12/3 و به استناد دو برگ  
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند 
مالکیت یک دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 18 فرعى از 1 اصلى  واقع 
در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 443  دفتر 79 امالك 
ذیل ثبت 1727 / 9416  بنام  خانم عفت بیگم میردامادى نجف آبادى فرزند سید 
مهدى  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و پس از انتقال مع الواسطه به 
موجب سند قطعى شــماره 17499 مورخ 1352/11/07 دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 88 شهرستان نجف آباد تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك از طرف 
آقاى محمد على آقائى نجف آبادى به خانم فاطمه بیگم معین نجف آبادى فرزند 
غالمحسین انتقال گردیده اســت و  معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند 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 تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1401/12/24-م الف:  1469535 - غالمرضا 
شیرانى جوزدانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف هدا 

چاوشى/12/230

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى مهدى رمضــان پور فینى به موجب درخواســت وارده به شــماره 3188 مورخ 
1401/12/20 و به پیوست 2 برگ  استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود گواهى 
شده است مدعى است که سند مالکیت عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره 903 
فرعى از 2876 اصلى واقع در بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل که بنام نامبرده ثبت و 
سند مالکیت به شماره سریال 825263 ب /99 صادر گردیده در اثر جابه جایى مفقود 
و اینک درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده. لذا طبق تبصره یک ماده 120 
اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نســبت به 
ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد گردد. 
چنانچه ظرف مهلت مقــرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/12/24-م الف:1469710- رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- 

حامد فکریان آرانى/12/231

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص خدمات مسافرت هوایى جهانگردان نسل پرواز به شناسه ملى 14004378455 و به شماره ثبت 52703 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/04/11 و نامه شماره 24120139284 مورخ 1401/09/01 سازمان هواپیمایى کشورى تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم السادات سجادیه 
به شماره ملى 1272135888 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى احسان ارادى شاهى پائین دروازه به شماره ملى 1272271439 به سمت رئیس هیئت 
مدیره وآقاى عرفان ارادى شاهى پائین دروازه به شماره ملى 1273986385 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم منوره فرخى حاجى آبادى به شماره ملى 
1292498811 به سمت مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق، اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیات 
مدیره یا عضو هیات مدیره ( خانم مریم السادات سجادیه ) بامهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1467639)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص فنى مهندسى پارس کنترل سپاهان به شناسه ملى 10860425860 و به شماره ثبت 34143 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/12/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *طبق اختیارات حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 1401/12/02 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى وصدور سهام جدید ( طى گواهى6105 مورخ1401/12/03 نزد بانک شهر 
شعبه میرزاى شیرازى ) از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 10000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زیر اصالح شد. 
سرمایه شرکت مبلغ 10000000000 ریال نقدى است که به 1000000 سهم 10000 ریالى بانام عادى منقسم تماما پرداخت شده است. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1468654)

تاسیس
 موسسه غیر تجارى کانون فرهنگى هنرى فهما آســمان رهنان اصفهان درتاریخ 1401/12/16 به شماره ثبت 7041 به شناسه ملى 14012070440 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : کانون فرهنگى هنرى فهما آسمان رهنان اصفهان موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت 
:شبستان فرهنگ شامل رواق هاى نور، دانش، کتاب، همدلى و رسانه: رواق نور شامل رشته هاى : فعالیت هاى حوزه قرآن و عترت از جمله مدهامتان، تفسیر، حفظ، تالوت 
نور، روخوانى و روانخوانى، تدبر، مداحى، تواشیح خوانى، ابتهال، مفاهیم، صحیفه ســجادیه، نهج البالغه، مهدویت، سیره اهل بیت علیهم السالم، مقابله باعرفان هاى ن 
وظهور،مشاوره اخالقى، ترویج امر به معروف و نهى ازمنکر، سبک زندگى اسالمى. رواق دانش شامل رشته هاى: فعالیت هاى مرتبط با علم اندوزى، ترویج علم نافع و نهضت 
تولید علم. رواق کتاب شامل رشته هاى : فعالیت هاى ترویج کتاب و کتابخوانى از جمله شنبه هاى کتاب، عرضه(فروش) کتاب، فعالیت هاى کتابخانه اى(تبادل کتاب) رواق 
همدلى شامل رشته هاى : فعالیت هاى اجتماعى از قبیل بزرگداشت مناسبت هاى ملى(حضور و اجراى برنامه هاى فرهنگى و هنرى در راهپیمایى ها)مسابقه ورزشى،خدمات 
فرهنگى و ارتقاى سالمت اجتماعى در قالبهاى فعالیتهاى فرهنگى هنرى. رواق رسانه شامل رشته هاى : تولید خبر، تحلیل محتوا، کالس هاى سواد رسانه اى،انعکاس اخبار، 
راه اندازى پویش، پادکست. شبستان هنر شامل رواق هاى فیلم، سرود، نمایش، ترنج، قلم: رواق فیلم شامل رشته هاى : تولید، اجرا و آموزش در حوزه هاى فیلم کوتاه(مستند، 
داستانى) فیلم موبایلى، نماهنگ، انیمیشن، فیلم بلند. رواق سرود شامل رشته هاى : آموزش، تولید اثر و اجراى سرود هاى میدانى رواق نمایش شامل رشته هاى : آموزش، 
تولید و اجرا درنمایش هاى میدانى و خیابانى، تعزیه، صحنه اى، کاغذى، استندآپ کمدى، عروسکى، پانتومیم رواق ترنج شامل رشته هاى : آموزش، تولید اثر در حوزه هاى 
خوشنویسى، گرافیک، نقاشى، طراحى، صنایع دستى( معرق، قلم زنى)،کاریکاتور و شرکت در جشنواره ها. رواق قلم شامل رشته هاى : شرکت در جشنواره ها و سوگواره 
ها، داستان نویسى، مقاله نویسى، تالیف و گرد آورى کتاب، خاطره نویسى، دل نوشته، نمایشنامه نویسى. شبستان نو آورى شامل رواق هاى فن آورى، کارآفرینى: رواق فن 
آورى شامل رشته هاى : ارائه خدمات اینترنتى، تولید نرم افزا، ساخت اپلیکیشن هاى مسجدى. رواق کارآفرینى شامل رشته هاى : آموزش کارآفرینى، آموزش مهارت و سایر 
فعالیت ها وتعامالت از جمله موارد ذیل: - همکارى و اشتراك مساعى با سایر مراکز و مؤسسات مشابه در ارتباط با موضوع فعالیت کانون، تبادل افکار و اندیشه ها و مبادله آثار 
و تولیدات، تشکیل و برگزارى جلسات سخنرانى و سمینارها و نظایر آن. - ارتباط و مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى در زمینه فعالیت هاى مرتبط باکانون هاى فرهنگى و 
هنرى. - تهیه و تأمین نیازهاى ضرورى و تدارك وسایل و ابزار کار وابسته به فعالیت کانون. - جذب جوانان و نوجوانان درزمینه هاى مرتبط با فعالیت هاى کانون هاى فرهنگى 
و هنرى(عضوپذیرى) - برگزارى دوره ها و کالس هاى آموزشى، مسابقات، جشنواره ها و نمایشگاه ها - شرکت در جشنواره ها، مسابقات، نمایشگاه هاى فرهنگى، هنرى . به 
موجب مجوز از اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى برابر با شماره مجوز 1401/9876 در تاریخ 1401/12/07در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرســتان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، ماشاده، کوچه شهید کیانیان، کوچه شهید اصغر مساح 
پور، پالك 0، طبقه همکف کدپستى 8187988111 دارایى شخصیت حقوقى 0 ریال نقدى مدیران آقاى سیدجالل صدیقى رنانى به شماره ملى 1130035654 به سمت 
ذیصالح فرهنگى دو به مدت نامحدود آقاى مهدى جعفرى رنانى به شماره ملى 1271671271 به سمت ذیصالح فرهنگى سه به مدت نامحدود آقاى محمدجواد صابرى به 
شماره ملى 1272103811 به سمت ذیصالح فرهنگى چهار به مدت نامحدود آقاى مهدى مجتبائى به شماره ملى 1290521824 به سمت مسئول پایگاه بسیج به مدت 
نامحدود آقاى مجید شریفى به شماره ملى 1290821992 به سمت مدیر مسئول به مدت 3 سال آقاى سیدکاظم صدیقى رنانى به شماره ملى 1290823804 به سمت 
منتخب هیئت امناى مسجد به مدت نامحدود آقاى محمدرضا على زاده به شماره ملى 2754613404 به سمت امام جماعت مسجد به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه حسابهاى کانون، چک ها، اوراق و اسناد بهادار و قراردادها با امضاى مدیر مسئول و یکى از اعضاى هیئت موسس متفقا با مهرکانون معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات 
فقط با امضاى مدیر مسئول و مهر کانون انجام خواهد یافت. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1467668)

تاسیس
 شرکت با مسئولیت محدود شیمى آزما صنعت سبز ایرانیان درتاریخ 1401/12/16 به شــماره ثبت 73523 به شناسه ملى 14012068819 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : عملیات واردات و صادرات و یا ترخیص کاال بازرسى کاال وکنترل 
کیفیت و صدور ومشاوره کیفى استاندارد ورود و ساخت تبدیل و بسته بندى و فرموله کردن ، توزیع و صدور انواع مواد شیمیایى، سموم دفع آفات و بیماریهاى نباتى، 
مواد اولیه کارخانجات صنایع غذایى و شیمیایى، تولید، واردات، بسته بندى و فروش مواد اولیه و مواد شیمیایى مورد نیاز صنایع امور مربوط به محیط زیست و فعالیت 
هاى زیست محیطى، تولید ، پژوهش و واردات انواع کاتالیزورهاى نورى،تولید و واردات انواع حسگرهاى تشخیص آالینده ها، تولید و واردات انواع جاذب هاى آالینده 
ها، تولید و پژوهش درباره انرژى هاى نو و سبز، تولید و واردات مواد تصفیه کننده هوا و آب، تولید پوشش هاى هوشمند، تولید نانومواد، نانوذرات و نانوپوشش هاى 
دوست دار محیط زیست تولید و فروش ســموم دفع آفات و بیماریهاى نباتى تولید و واردات هرنوع فراورده شیمیایى، ساخت و ورود لوازم، دستگاه ها و تجهیزات 
آزمایشگاهى و مواد غذایى طراحى و اجرا سیستم ایمنى ، خدمات شارژ ،کنترل کیفى و کالیبراسیون، صادرات و واردات و فروش وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنى و 
نجات آتش نشانى، طراحى صنعتى و پژوهش درباره تجهیزات و ادوات ایمنى و آتش نشانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، سپاهان شهر، بلوك133، کوچه (فرعى مولود 1)، 
کوچه عدل، پالك -15، طبقه 1 کدپستى 8179937757 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقاى محمدصالح داداش به شماره ملى 3719661849 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقاى على فخرى فخرآبادى به شماره ملى 5419495333 دارنده 
100000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه فخرى فخرآبادى به شماره ملى 5419957159 دارنده 800000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمدصالح 
داداش به شماره ملى 3719661849 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى على فخرى فخرآبادى به شماره ملى 5419495333 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه فخرى فخرآبادى به شماره ملى 5419957159 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء فاطمه فخرى فخرآبادى به عنوان مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1467667)
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شاگردان ژوزه مورایس و ســید مهدى رحمتى در هشت 
مســابقه دور برگشــت لیگ برتر هیچ باختى نداشــتند. 
رقابت هاى لیگ برتر در حالى با وقفه 18 روزه مواجه شد که 
از زمان شروع نیم فصل دوم تاکنون، فقط دو تیم توانستند 
در هشت بازى بدون شکســت زمین را ترك کنند و اجازه 
ندهند حریفان شــان در جدال هاى داخل یا بیرون از خانه 
صاحب سه امتیاز شوند. سپاهان در دور برگشت فوق العاده 
کار کرده و توانسته در هشت مسابقه، هفت پیروزى مقابل 
استقالل، نســاجى مازندران، گل گهر ســیرجان، فوالد 
خوزستان، ذوب آهن، هوادار و پرسپولیس داشته باشد و تنها 
در یک بازى نیم فصل دوم برابر دیگر تیم شکست ناپذیر و 
شاگردان سید مهدى رحمتى امتیاز از دست بدهد. آلومینیوم 
اراك که به عنوان تنها تیم نیم فصل دوم توانسته سپاهان را 
متوقف کند، مثل طالیى پوشان اصفهان هیچ باختى را در 

دور برگشت لیگ برتر نداشته است.

شکست ناپذیران
 نیم فصل دوم

دور برگشت لیگ برتر نداشته است.

تک گل سپاهان در بازى با پرسپولیس را 
کسى به ثمر رساند که در بازى جام حذفى 
غایب بود؛ محمد کریمــى مى گوید براى 
جاه طلبى هایــش نیازى به ســر و صدا و 
حاشیه ندارد. کمک داور بازى پرسپولیس 
و ســپاهان گل زیباى محمــد کریمى را 
در نیمه اول افساید تشــخیص داد اما این 
موضوع باعث نشد کریمى، کاپیتان جوان 
سپاهان دست از سر پرســپولیس بردارد! 
گل دقیقه 4+90 کریمى آزادى را غرق در 
سکوت کرد و فقط صداى بخش زردپوش 

استادیوم به گوش مى رسید.

بازى با پرسپولیس در لیگ 
فینال گونه بــود و خیلى ها 
معتقد بودنــد برنده این 
بــازى تا حد زیــادى راه 

قهرمانى را رفته است.
مســلما بــازى رو در رو مثل فینــال بود 
بود و هر تیمى برنده مى شــد گام بلندى 
برمى داشت ولى هفت هفته مانده و هنوز 
تمام نشده اســت. 21 امتیاز مانده و هنوز 
پرسپولیس شانس قهرمانى دارد و ما نباید 

در باد این پیروزى بمانیم. 
روى صحنه گل مردودت 
شک داشــتى که آفساید 
شده یا از سالم بودن گلت 

اطمینان داشتى؟
در همان حین بازى که گل را زدیم متوجه 
شدم که آفساید نیست چون میالد از پشت 
دفاع شان رفت. نمى دانم شاید کمک داور 
آن لحظه تمرکز نداشــت و این اشتباه را 
کرد و آفســاید گرفت. خود مــن و میالد 

مى دانستیم که آفساید نیست.
شاید خود پرسپولیسى ها 
هم فکر نمى کردند آفساید 

شده باشد.
دقیقًا خود بازیکنان پرسپولیس هم ماندند 
و فکر مى کردنــد گل قبول اســت ولى 

یک دفعه داور پرچم زد و آفساید گرفت. 
در مورد گل دومت صحبت 
و تصویرســازى کن. آن 
لحظه چه اتفاقــى افتاد. 
شــوتت را بــاال زدى و 

بیرانوند نرسید.
زمانى که میالد ارســال کرد حس کردم 
که در ریباند برمى گردد و خودم را پشــت 
محوطه رساندم و مدافع پرسپولیس توپ 
را دفع کرد و توانستم توپ را بگیرم. روى 
پاى چپم آمد و حس کردم اگر اولى را بزنم 

بلوکه مى شود و دفع مى کنند به همین دلیل 
به شهریار پس دادم. او هم یک بدن آمد و 
دفاع فکر کرد مى خواهد شوت کند ولى به 
من پاس داد؛ من هم شوت خوبى زدم و گل 
شد. بیرانوند دست هاى بلندى دارد و اگر در 
ارتفاع پایین مى زدم مى گرفت؛ به همین 

دلیل به توپ ارتفاع بیشترى دادم.
گفت  محمدى  گل  یحیى 
در صحنه منجــر به گل 
 تان خطاى اشباهى گرفته 

شده...

کارشناســان داورى مى توانند نظر دهند 
ولى در آن صحنه کمال با آرنج به سرم زد و 

تصمیم درستى گرفته شد.
چند روز قبل از این بازى 
در اصفهان بازى حذفى را 
مقابل پرسپولیس با نتیجه 
سنگین شکست خوردید. 
این اتفاق در روند و روحیه 

شما تاثیر گذاشت؟
بازى هاى حذفى ســواى از لیگ است و 
شــرایطش فرق مى کند. بــا نتیجه بدى 

باختیم و براى جبران ایــن نتیجه مصمم 
بودیم که بازى در تهران مقابل پرسپولیس 
را ببریم و جبران کنیم. براى برد و جبران 
امده بودیم و مى دانســتیم بازى ســختى 

است.
در بازى چهار بــر دو در 

ترکیب نبودى...
همانطور که گفتم شــرایط حذفى و لیگ 
خیلى متفاوت اســت و مربــى مى تواند 

تاکتیک هاى متفاوتى داشته باشد.
اگر  نمى کــردى  فکــر 

حضــور داشــتى چنین 
باخت سنگینى را تجربه 

نمى کردید؟
این اتفاقى است که مى توانست بیفتد ولى 
نظر سرمربى اســت و نمى توانم ناراحت 
شوم. یک بازى دوست دارد بازى ام دهد و 
یک بازى دیگر نه. همه اش به نظر سرمربى 

برمى گردد.
سن باالیى ندارى و بعد از 
جالل على محمدى بازوبند 
سپاهان را به بازو مى بندى.

لطف خدا بوده که در این ســن توانســتم 
کاپیتان سپاهان شــوم. حس خوبى است 
ولى وظیفه ام را به عنوان کاپیتان این تیم 

بزرگ سنگین تر مى کند.
به نظر مى رســد با وجود 
اینکه در سپاهان کاپیتان 
هســتى و تاثیرگذارى اما 
جاه طلبى الزم را ندارى و 

خبرى از تو نیست.
بدون حاشیه بودن دلیل بر این نیست که 
جاه طلب نباشم. این حرف درستى نیست 
و دوست دارم بیشتر در سکوت و بى حاشیه 
کارم را جلو ببرم. خیلى هــا مى گویند بى 
حاشــیه بودن به ضررت است اما دوست 

دارم در سکوت کار را پیش ببرم.
یعنى تو خودت را بازیکن 

جاه طلبى مى دانى؟
آره به نظرم جاه طلبى ربطى به بى حاشیه 
بودن ندارد. هدفم این است که در این جام 
ملت ها بازى کنم، در جــام جهانى بعدى 
حضور پیدا کنم و مى خواهم با سپاهان هم 

در این فصل قهرمان لیگ شوم.
 و در آخر چــرا کاتاتو در 
میکســدزون به تو کریم 

بنزما گفت؟
چون فامیلى ام کریمى است یکى دو بار به 
من کریم بنزما گفته و امیدوارم با این گل ها 

به امید خدا این، جا بیفتد.

کریم بنزماى سپاهان از خودش و از بازى اش مقابل پرسپولیس مى گوید

محمد کریمى: من جاه طلبم

فدراســیون فوتبال در تالش براى انتخاب حریف دوم 
تیم ملى در فیفا دى فروردین است و اگر این تالش ها 
جواب ندهد، تیم ملى به همان یک بازى با روس ها اکتفا 

خواهد کرد. 
فدراسیون فوتبال بعد از امضاى قرارداد با روس ها براى 
بازى دوستانه 3 فروردین در تالش بود بازى با عراق را 
هم نهایى کند اما کشمکش بر سر اینکه بازى در تهران 
برگزار شود یا بغداد در نهایت موجب لغو این بازى شد. 
البته عراقى ها از ابتدا هم مشخص بود، به دنبال حریفى 
قوى تر از ایران بودند و زمانى که حریف را پیدا کردند، 
مذاکرات را با ایران متوقف کردند و در نهایت مقرر شد 

تیم ملى عراق براى بازى با روسیه به مسکو سفر کند. 
فدراسیون فوتبال حتى حاضر شده بود، هزینه سفر تیم 
ملى عراق به تهران و هزینه اسکان را هم قبول کند اما 

در نهایت مذاکرات دو طرف منجر به عقد قرارداد نشد.
ایران در بازى دوم به مصاف چه تیمى خواهد رفت؟ على 
تار قلى زاده، رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال 
به همین منظور براى چند کشور نامه فرستاده است و 
یکى از کشورها اندونزى اســت. در نهایت هر تیمى به 
این درخواست ها پاسخ مثبت دهد، میهمان تیم ملى در 
بازى دوم خواهد شد. تاریخ بازى دوم هم 6 یا 7 فروردین 

پیشنهاد شده است.

حریف دوم تیم ملى، هر که پاسخ مثبت داد!
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نخســتین بازیکن دعوت شــده به اردوى تیم ملى با ســر
مربى گرى امیر قلعه نویى مشخص شد. اردوى تیم ملى فوتبال 
ایران براى بازى تدارکاتى با روســیه 28 اسفند آغاز مى شود. 
امیر قلعه نویى سرمربى جدید تیم ملى ایران لیست بازیکنان 
مدنظرش براى ایــن بازى که 3 فروردیــن در تهران برگزار 
مى شود به فدراســیون تحویل داده است. نخستین بازیکنى 
که نام او از لیســت قلعه نویى رسانه اى شــده، سردار آزمون 
مهاجم بایر لورکوزن آلمان است. 
آرماند دورن که رسانه هاى 
روسى از او بعنوان ایجنت 
سردار نام مى برند، در این 
خصوص به اسپورت 24 
روسیه این خبر را تأیید 
و اعالم کــرد آزمون در 
بازى با روســیه 
بــراى ایران 
بازى مى کند.

نخستین بازیکن 
دعوت شده به تیم ملى

ذوب آهن آخرین بازى خود در سال جارى را با پیروزى 
بر نســاجى مازندران پشت سر گذشــت تا با خیال 

آسوده ترى راهى تعطیالت عید نوروز شود.
این دیدار در شرایطى برگزار شد که هم امتیاز بودن 
دو تیــم و نزدیکى امتیازات تیم هاى رده هشــتم تا 
سیزدهم، باعث شده بود که این مسابقه تبدیل به یک 

دوئل 6 امتیازى شود. 
برگ برنده تیــم تارتار در مقابل نســاجى را باید در 
انسجام تاکتیکى و نظم تیمى بهتر، شناخت کامل از 
نقاط ضعف حریف و برترى ذهنى و روانى بازیکنان 
ذوب آهن نسبت به نساجى دانســت. ذوب آهن در 
دو هفته اخیــر 4 امتیاز به دســت آورده بود و همین 
نکته این تیــم را از نظر روحى روانى بازســازى و به 
آمادگى مطلوبى رســانده بود و این برترى ذهنى و 
روحى ذوبى ها در مقابل نســاجى چى ها باعث شد تا 
سبزپوشان اصفهانى با وجود آنکه دقایق زیادى تحت 
فشار قرار داشتند اما نمایش کم اشتباهى به خصوص 

در فاز دفاعى ارائه داده و مانع شــکل گیرى حمالت 
زهردار رقیب شوند.

به طور خالصه مى توان گفت آنالیز دقیق و شناخت 
کامل نقاط ضعف حریف، اتخاذ تاکتیک درســت و 
استمرار در پیاده کردن آن، دقت در زدن ضربات آخر 
و حفظ تمرکز روانى در طول روند بازى، فاکتورهاى 
پیروزى بخش ذوب آهن در دیدار با نساجى به شمار 

مى رود.

ذوب آهن چگونه سال را با پیروزى به انتها برد
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سال گذشته اگر اشتباهات خط دروازه نبود، مس رفسنجان 
مثل این فصل یــک آمار قابل توجــه در گل هاى خورده 
داشت و عالوه بر آن مى توانســت جایگاه جدولى بهترى 
از ششمى داشته باشــد و حداقل یک رتبه باالتر باشد که 
این ضعف بزرگ کارى کرد تا محمد ربیعى هم دروازه بان، 
هم مدافعان جدید به خدمت بگیرد تا تیمش پس از سپرى 
شدن 23 هفته از لیگ برتر آمار شگفت انگیزى از لحاظ گل 
خورده ثبت کند و  بهترین آمار را در بین تمام 16 تیم سطح 
اول فوتبال ایران داشته باشد. نارنجى پوشان رفسنجان در 
23 هفته سپرى شده از لیگ برتر و همچنین 2 مسابقه جام 
حذفى، فقط 9 گل دریافت کردند و همین مســئله موجب 
شده در بین پنج تیم باالنشین جدول باشند که البته اگر دقت 
مهاجمان این تیم در طول بازى ها بهتر بود، االن تیم محمد 

ربیعى مى توانست به رتبه هاى باالتر هم برسد.

محکم ترین سد ایران
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امیر قلعه نویى از روزهاى ابتدایى ســرمربیگرى خود در برق 
تهران و بعد استقالل اهواز نشان داد مربى اى است که دوست 
دارد تیم هایش روبه جلو و هجومى بازى کند. او بعدها که به 
نیمکت استقالل رسید هم در مصاحبه اى گفت که حاضر است 
تیمش دو گل بخورد اما 4 گل بزند. این تفکر هجومى خصیصه 
بارز فوتبالى بوده که از اولین روزهاى مربیگرى تا همین حاال 
تیم هاى قلعه نویى بازى کرده اند. بى شک او این سبک را به 
تیم ملى ایران هم خواهد برد و احتماال شکل فوتبالى متفاوت 

از تیم  کى روش را در آینده خواهیم دید.

امیر فوتبال هجومى
 مى پسندد

شهباززاده نزدیکى هاى 
در خروج

سجاد شهباززاده از لیست نهایى استقالل براى بازى 
با فوالد خوزستان خط خورد تا در روزهایى که لیگ 
به نقطه حساسى براى استقالل رسیده، عمًال نقشى 
در نتایج تیمش نداشته باشد و از دایره بازیکنانى که 

حتى شانس تعویض شدن دارند نیز خارج شود.
شــهباززاده در حالــى چنین وضعیــت عجیب و 
تأســفبارى را تجربه مى کند که ابتداى فصل در 
اوج هیاهو دوباره به استقالل بازگشت. شهباززاده 
که یک بار نیز در گذشته بازگشــت ناموفقى را به 
استقالل در کارنامه خود به ثبت رسانده بود بعد از 
گذشت دو فصل تبدیل به مرد اول سپاهان در خط 
حمله شد تا دوباره در فوتبال ایران احیاء شود و از او 

به عنوان مهاجمى گلزن یاد شود.
گلزنى هاى او با لباس سپاهان باعث شد تا نه فقط 
استقالل بلکه باشگاه پرسپولیس هم خواهان جذب 
این بازیکن شــود اما سجاد به دلیل دلبستگى هاى 
بیشــتر و در حالى که تا آســتانه عقد قــرارداد با 
پرســپولیس هم پیش رفته بود، براى سومین بار 
صاحب پیراهن اســتقالل شد تا شاید ناکامى هاى 
دوران گذشته را جبران کند و به مرد اول تیمش در 

خط آتش تبدیل شود.
شهباززاده اما در طول 23 هفته اى که از لیگ بیست 
و دوم گذشته هیچ گاه مرد اثرگذارى در خط آتش 
تیمش نبوده و بدون گل زده و حتى ارســال پاس 
گل، قعرنشــین بازیکنان استقالل در فصل جارى 
محسوب مى شود. شهباززاده بواقع در میان مهاجمان 
کنونى استقالل ضعیف ترین عملکرد ممکن را از 
خود به جا گذاشــته و از رضا میرزایى نیز که دقایق 
قابل توجهى در ترکیب اســتقالل نبوده هم پس 
افتاده و به نقطه اى رسیده که جدایى اش از استقالل 

در پایان فصل جارى قطعى است.

ذوب آهن سال 1401 را با رتبه تک رقمى به پایان 
رساند. شاگردان مهدى تارتار در آخرین بازى سال 
برد مهمى را برابر نساجى کسب کردند تا از سه گانه 
بازى هاى حساس با رقباى مستقیم در پایان سال، 

7 امتیاز کسب کنند و به میانه جدول برسند. 
در این بازى محمدرضا ســلیمانى بــود که روى 
پاس سامان نریمان جهان گل ســه امتیازى را به 
ثمر رســاند تا ذوب آهن 27 امتیازى شود و با عبور 
از هوادار، به جایگاه نهم جدول برســد. بازیکنان 
ذوب آهن که فصل پرفشارى را سپرى کرده اند، در 

پایان این چنین خوشحالى کردند تا با ژست معنادار 
خروج از زیر فشــار خردکننده چند هفته گذشته را 

جشن بگیرند.
مهدى تارتار حاال امیدوار است با عبور از فوالد 28 
امتیازى همچون فصل گذشــته تیمش را در نیمه 

باالى جدول قرار دهد.
البته بعد از سه بازى با مس کرمان، پیکان و نساجى، 
این تیم باید خود را آماده 180 دقیقه دشــوار برابر 
استقالل و فوالد کند که شاید حتى کسب دو امتیاز 

از این دو دیدار هم دستاورد خوبى برایشان باشد.

مشت شاگردان تارتار براى رتبه تک رقمى

حبیب فرعباسى با بسته نگه داشــتن دروازه اش برابر 
نساجى، به رتبه سوم بیشــترین کلین شیت لیگ ایران 

رسید.
فرعباســى این فصل 20 بازى براى ذوب آهن انجام 
داده و 10 کلین شــیت ثبت کرده تا جــزو موفقترین 
دروازه بان هاى این فصل لیگ برتر ایران لقب بگیرد و 

البته در چند بازى هم یک تنه ناجى تیمش باشد.
فرعباسى در بازى با نساجى همه توپهایى که به سمت 
دروازه اش آمد را گرفت و به خصوص در نیمه اول، یک 
واکنش بسیار خوب داشت و ذوب آهن را در بازى نگه 

داشت تا مهاجمان این تیم گل پیروزى را در 
نیمه دوم بزنند.

گلر 25 ساله فوتبال ایران که باوجود 
سن و سال کم، تجربه بسیار خوبى 
از حضــور در تیمهاى بزرگ نظیر 
تراکتور و ذوب آهن به دست آورده، 
این فصل برابر پرســپولیس هم 

توانست کلین شیت 
کند و توانایى 

خود را مقابــل این تیم نشــان دهد. او حــاال تنها دو 
کلین شیت تا عبور از علیرضا بیرانوند فاصله دارد و امیدوار 
است با عبور از او، رویایى دستکش طالیى را در رقابت با 

پورحمیدى عملى کند.
ذوب آهن این فصل بــا دریافت 17 گل موفقترین تیم 
دفاعى در نیمه پایین جدول بوده و البته چند گل این تیم 
هم در غیاب فرعباسى وارد دروازه سبزپوشان اصفهانى 

شده است.
حبیب که در سه هفته اخیر بدون گل خورده باعث شده 
تا ذوب آهن با خیال راحت 7 امتیاز را کسب کند، حاال 
در سال جدید دو دیدار حساس با استقالل و گل گهر را 
پیش رو خواهد داشت که شاید درخشش در آنها 
سرنوشت او را تحت تاثیر 

قرار دهد.

فاصله فرعباسى با بیرانوند، 2 کلین شیت

نیمه دوم بزنند.
5گلر 25 ساله فوتبالایران که باوجود 
سن و سال کم، تجربه بسیار خوبى 
از حضــور در تیمهاى بزرگ نظیر 
تراکتور و ذوب آهن به دست آورده، 
اینفصل برابر پرســپولیس هم 

توانست کلین شیت 
کند و توانایى 

پیش رو خواهد داشت که شاید درخشش در آنها 
سرنوشت او را تحت تاثیر

قرار دهد.

روج ر

ىر و ز و م
همهاجم بایر لورکوزن
آآررماند دورن که
روسى از او بعن
سردار نام مى
خصوص بها
خ روسیه این
اعالم کــر و
بازى
بــ
باز
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مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان از 
اتصال بیش از 2 هزار و 200 واحد مستقر در شهرك هاى 

صنعتى این استان به شبکه فاضالب خبر داد.
رسول سوارى اظهار داشت: در زمان حاضر 15 شهرك 
صنعتى استان اصفهان به تصفیه خانه و شبکه فاضالب 
مجهز اســت و در ســال جارى هم احداث 15 شبکه 
فاضالب در دســتور کار قرار داده شــده که اجراى این 

طرح ها با بیش از 50 درصد پیشــرفت فیزیکى در حال 
اجراست.

وى ادامه داد: طراحى و اجراى 10 تصفیه خانه فاضالب 
جدید نیز در دســتور کار شرکت شــهرك هاى صنعتى 

استان اصفهان قرار دارد.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
افزود: با توجه به محدودیت آب در شهرك هاى صنعتى، 

استحصال پساب تصفیه خانه هاى فاضالب در دستور 
کار این شرکت قرار گرفته و در اســتان اصفهان بطور 
اختصاصى 66 لیتر از پســاب تصفیه خانه شــهرضا در 

راستاى حفظ محیط زیست خریدارى شده است.
وى اضافه کرد: پســابى که به نوعى عارضه زیســت 
محیطى بود خریدارى شــده و امروز مورد اســتحصال 
قرار گرفته و در حد آب صنعتى بــه واحدهاى صنعتى 
در شهرك رنگســازان تخصیص داده شده و مورد بهره 

بردارى قرار مى گیرد.
سوارى گفت: این مطالعات در چهار تصفیه خانه شهرك 
هاى صنعتى استان در حال انجام است و در آینده نزدیک 
استحصال پساب از کلیه تصفیه خانه هاى شهرك هاى 

صنعتى اصفهان انجام خواهد شد.
وى ادامه داد: در حوزه کشــاورزى با یک لیتر آب براى 
یک نفر و در واحدهاى صنعتى براى افزون بر 200 نفر 

اشتغال ایجاد مى شود.
مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان با 
اشاره به زیرساخت هاى ایجاد شــده در این شهرك ها 
اظهار داشت: 798 لیتر بر ثانیه آب براى ایجاد و استقرار 
واحدهاى صنعتى اســتان اصفهان اختصاص داده شده 

است.
وى اضافه کرد: 974 مگاوات برق و 800 هزار مترمکعب 
در ساعت، گاز براى شهرك هاى صنعتى استان تامین 

شده است.
سوارى خاطرنشــان کرد: در زمان حاضر از مجموع 80 
شــهرك و ناحیه صنعتى ُمصوب، 76 شهرك و ناحیه 
صنعتى به بهره بردارى رسیده و زمین به آنها واگذار شده 

است و 62 شهرك از گاز برخوردار هستند.
وى گفت: مســاحت کل شــهرك هاى صنعتى استان 
افزون بر 12 هزار هکتار اســت کــه در 6 هزار و 392 
هکتار در قالــب 11 هزار و 995 قــرارداد به متقاضیان 

سرمایه گذارى واگذار شده است.
سوارى بیان کرد: هفت هزار و 75 واحد در شهرك هاى 
صنعتى اســتان به بهره بردارى رســیده و روند تولید و 

اشتغال در آنها محقق شده است.
وى با اشــاره به اولویت واگذارى زمین در شهرك هاى 
صنعتى خاطرنشان کرد: امروز اولویت شرکت شهرك 
هاى صنعتى استان با استقرار واحدهاى صنعتى دانش 
بنیان و توسعه واحدهاى صادرات محور، واحدهاى کم 

آب بَر و غیرآالینده است.

اتصال 2200 واحد در شهرك  هاى صنعتى
  به شبکه فاضالب

شرکت تولیدى و خدمات صنایع نســوز توکا، خط تولید قطعات ریختنى 
را در واحد هرمزگان خود راه انــدازى کرد.به گزارش روابط عمومى گروه 
سرمایه گذارى توکافوالد، شرکت تولیدى و خدمات صنایع نسوز توکا از 
شرکت هاى گروه سرمایه گذارى توکافوالد در راستاى تحقق استراتژى 
و نیل به چشم انداز 1403 - 1401 خود، خط تولید قطعات ریختنى را با 

ظرفیت تولید 2000تن انواع قطعات ریختنى و دلتاهاى کوره ها در واحد 
هرمزگان به بهره بردارى رســاند.گفتنى است شرکت تولیدى و خدمات 
صنایع نسوز توکا قصد دارد با حذف عوارض گمرکى و کاهش هزینه هاى 
تولید از جمله هزینه هاى حمل و نقل، در آینده اى نزدیک خدمات مورد نیاز 

کلیه ى مجموعه هاى فوالدى جنوب کشور را تامین نماید.

راه اندازى خط تولید قطعات ریختنى در واحد هرمزگان 
«شرکت صنایع نسوز توکا»

دیدار مدیر مخابرات اصفهان
 با جمعى از مسئولین هرند

حفظ محیط زیست، اولویت اجراى پروژه هاى هلدینگ پتروپاالیش  

رشد 100 درصدى حضور موسسه هاى قرآنى در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان  

استقبال اداره کل زندان هاى کشور از ابتکار دانشگاه نجف آباد

اهداى 63 جلد کتاب 
به کتابخانه آبفاى استان اصفهان 

اســماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان، 
با جمعى از مســئولین محلى شهرستان هرند دیدار 

و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
اسماعیل قربانى در این دیدار که در ستاد مخابرات 
اصفهان و با حضور خالصى بخشدار اژیه، محمدى 
رئیس شــوراى بخش اژیه، محرابــى، زورمندى و 
قاسمى به نمایندگى از دهیارهاى شهرستان هرند، 
محمدى رئیــس اداره مخابرات تابعــه و جمعى از 

اعضاى شوراى شهرستان هرند برگزار شد؛ گزارشى 
از عملکرد مخابرات منطقه اصفهان در این منطقه 
ارائه کرد و بر اهتمام مخابــرات منطقه اصفهان در 
راستاى خدمت رسانى به هم استانى هاى عزیز در 
راستاى سیاست هاى شرکت مخابرات ایران تاکید 
کرد.  گفتنى است در این جلسه، حضار آخرین وضعیت 
ارتباطى شهرستان در زمینه تلفن ثابت، همراه و دیتا 
را بررســى کرده و به تحلیل راهکارهــاى ارتقاء و 

توسعه ارتباطات در این منطقه پرداختند.

سخنگوى هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: حفظ محیط زیست و هدیه هوایى 
پاك به شهروندان از مهم ترین اهداف اجراى 400 پروژه در هلدینگ پتروپاالیش 

اصفهان است.
به گزارش روابط عمومى و بین الملل هلدینــگ پتروپاالیش اصفهان، احمدرضا 
عظیمى در آئین غرس نهال که در این شرکت به بهانه هفته درختکارى برگزار شد، 
اظهار داشت: کاشت نهال در واقع نوعى توجه به طبیعت است و براى همه ما یادآور 
مى شود که در آســتانه فصل بهار  که دوران احیاى طبیعت است به حفظ محیط 

زیست توجه داشته باشیم.

وى افزود: کاشت نهال در محیط هاى صنعتى از نیازهاى اصلى است چرا که این 
امر به بهبود کیفیت هوا کمک قابل توجهى دارد.

سخنگوى هلدینگ پتروپاالیش اصفهان در ادامه با بیان اینکه افزایش سرانه فضاى 
سبز در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان همواره مورد تاکید مدیریت و اعضاى هیات 
مدیره است، ابراز داشت: در حال حاضر نیز سرانه فضاى سبز هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان در زمینه کاشت درختان مناسب با اقلیم اصفهان از جایگاه خوبى برخوردار 

است اما این روند ادامه دارد و شاهد توسعه این فضا هستیم.
وى با بیان اینکه مناسب سازى گونه هاى کاشــت شده در هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان متناسب با شرایط اقلیمى و بحران آب موجود در اصفهان همواره مورد توجه 
بوده است، اضافه کرد: همچنین از سازوکارهایى مانند استفاده از آب هاى خاکسترى 
و آب سیســتم هاى تصفیه فاضالب این امکان را فراهم مى کند که با درختکارى، 

بتوانیم وضعیت کیفیت هوا را بهبود ببخشیم.
عظیمى با بیان اینکه در این شــرکت نیز بهبود شرایط زیســت محیطى در همه 
ابعاد مــورد توجه بوده اســت، اضافه کــرد: 400 پروژه در دســتور کار هلدینگ 
پتروپاالیــش اصفهان همه بــا اهداف زیســت محیطــى راه اندازى شــده و 
مى توانــد حداکثر تا چهار ســال آینده تاثیر بســزایى در کاهــش آالینده هاى 

جوى داشته باشد.

مسئول اجرایى هجدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان با اشاره به اعالم حضور 
بیش از 20 موسسه قرانى در نماشگاه قران و عترت گفت: امسال 100 درصد رشد 
داشته ایم و به دلیل تقاضاى موسسات براى حضور مهلت ثبت نام تمدید شده است. 
185 غرفه تشکیل شــده با فضایى  بالغ بر 6 هزار و 700 متر ثبت نام شده است.، 

همچنین 10 ناشر هم در نمایشگاه حضور خواهند داشت.
حامد شعبانى با بیان اینکه موسسات شاخص قرآنى در هجدهمین نمایشگاه ثبت 
نام کرده اند افزود: در این دوره براى اولین بار غرفه همایش کنگره شهداى اصفهان 

را خواهیم داشت.
بنا به گفته شعبانى سالن A,B به موسســات قرآنى وانتشارت و سالن C به عفاف و 
حجاب اختصاص پیدا کرده است. بنا به درخواست مراجعه کنندگان در دوره سال 

قبل سیستم صوت از ســالن حذف و مکانى مخصوص براى محافل قرانى در نظر 
گرفته شده است.

یکى از مشکالت مردم براى حضور در نمایشگاه مسافت راه بوده است که شعبانى از 
اختصاص اتوبوس مخصوص از میدان احمد آباد و بزرگمهر براى بازدید از نمایشگاه 
خبر داد. سال گذشته 80 سرویس به شرکت کنندگان داده شد و امسال هم از مراکز 

قرانى و مراکز شهر مراجعه کنندگان به محل نمایشگاه منتقل مى شوند. 
هجدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت، حجاب و عفاف از تاریخ 16 تا 20 فروردین 
ماه 1402 همزمان با ایام ماه مبارك رمضان در ســاعت بازدید 16 تا 22 واقع در 
کمربندى شرق، روبروى منطقه روشن دشت، نمایشگاه بین المللى اصفهان میزبان 

عالقه مندان، خانواده ها، نوجوانان و جوانان و اقشار مختلف مردم خواهد بود.

مدیرکل بهداشت زندان هاى کشور از دستگاه هوشمند و اتوماتیک توزیع متادون 
بین بیماران ساخت محققان دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد بازدید و از استفاده 

این محصول در زندان ها استقبال کرد.
تیم فناور دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد موفق به طراحى و ساخت دستگاه 

هوشمند و اتوماتیک توزیع متادون بین بیماران شدند.
با توجه به مشکالت متعدد بهداشتى و مســائل موجود در مراکز توزیع متادون در 
زندان ها و نیز آمار باال و ساالنه فوت بیماران بر اساس اوردوز متادون، لزوم ساخت 
دستگاهى متناسب با شــرایط واقعى زندان هاى کشــور و مطابق با پروتکل هاى 
بهداشتى و قوانین حاکم بر نحوه استعمال متادون امرى ضرورى به نظر مى رسید.

بر این اساس دستگاه اتوماتیک توزیع متادون توسط تیم فناور دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد نجف آباد طراحى و ساخته شد. این دستگاه به صورت هوشمند و بدون دخالت 
اپراتور توزیع متادون به بیماران را انجام مى دهد.

این محصول فناورانه توسط ناصر سلیمانى مدیرکل بهداشت زندان هاى کل کشور 
و معاونان مربوط مورد بازدید قرار گرفت.

در بازدید تیم تخصصى زندان هاى کل کشــور و استان اصفهان، عملکرد دستگاه 
بررسى تخصصى شد و برنامه ریزى هایى براى استفاده از این دستگاه در زندان هاى 

کشور در راستاى تسهیل فرایند توزیع متادون صورت گرفت. 
در ایــن بازدیــد مقــرر شــد پیش نویــس قــرارداد دانشــگاه بــا اداره کل 
زندان هــاى کشــور تهیــه شــود تــا قــرارداد اصلــى در جلســات بعــدى

 به امضا برسد.

بهشته طباخیان، از کارکنان امور مالى شرکت آبفاى 
استان اصفهان، در راســتاى پویش «اهداى کتاب – 
اهداى دانایى»، 63 جلد کتاب به کتابخانه شــرکت 

اهدا کرد.
 کتاب هــاى اهدایى در حــوزه هاى کســب و کار ، 
بازاریابی ، تجارت ، زبان هاي خارجه و … هســتند، 
همچنین تعداد 46 جلد کتاب در حوزه فناوري دیجیتال 
، کســب و کار ، بازاریابی و تبلیغات در سال گذشته 

توسط این همکار به کتابخانه شرکت اهدا شد.

گفتنى است پویش «اهداى کتاب – اهداى دانایى» 
در راستاي گســترش فرهنگ مطالعه، ترویج اهداي 
کتاب، غنی سازي منابع کتابخانه شرکت و همچنین 
در دســترس قرار گرفتن کتاب هاي بدون استفاده 
در کتابخانه هاي شخصی ، در ســال 1400 توسط 
کتابخانه شــرکت کلید خورد که با استقبال گسترده 
همکاران شــرکت مواجه و به دنبال آن 1040 منبع 
فیزیکــی و الکترونیکی به منابع کتابخانه شــرکت 

افزوده شد .

مــردم! از آنچــه خداونــد بیــان داشــته بهــره گیریــد و از پنــد و 
اندرزهــاى خــدا پنــد پذیریــد و نصیحت هــاى او را قبــول کنید، 
زیــرا خداونــد بــا دلیــل هــاى روشــن، راه عــذر را به روى شــما 
ــى کــه  ــام کــرده اســت و اعمال ــر شــما تم بســته و حجــت را ب
دوســت دارد بیــان فرمــوده و از آنچــه کراهــت دارد معرفــى 
کــرد، تــا از خوبــى هــا پیــروى و از بــدى هــا دورى گزینیــد.


