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مخروط های ترافیکی
 یا عامالن حوادث!

ایده های نوروزیتان را 
ارسال کنید

۷۰۰ لرزه بر اندام زمین! 

۳

۳

       

گردهمایی 

فرهیختگان و 

برگزیدگان شهرستان 

فالورجان برگزار شد 

کرونا 3 ساله شد با 19 هزار قربانى در اصفهان
۳

تاب تاب آوری 
نداریم 

به تازگــى فیلمى از زلزله ترکیه منتشــر شــده که 
ساختمانى را نشان مى دهد که جز تلى از خاك از آن 
نمانده است اما تنها چیزى که از تن این ساختمان باقى 
مانده، راه پله ایمنى است که سر به آسمان کشیده و 
محکم و با اقتدار از زلزله 7/8 ریشترى جان سالم به 

در برده است. 
تماشــاى این صحنه ها براى ما یک تلنگر است، به 
این خاطر که بخش عمده اى از ساختمان هایى 
که در ایران وجود دارد بــه همین وضع دچارند.
 ســاختمان هایى که یا با مصالح ساختمانى غیر 

استاندارد و غیر مهندسى ساخته شده است...

مجسمه ها آشفتگى شهرى 
را تسکین مى دهند

شرکت کنندگان در سمپوزیوم مجسمه سازی اصفهان 

از نقش هنر در زندگی شهرنشینی می گویند

۳

اولین روزهاى اسفند سال 1398 بود که اولین مبتالیان به کرونا در استان اصفهان شناسایى شدند

 در دوری از میادین در دوری از میادین
هافبک ایرانى الوکره براى سومین مسابقه پیاپى دور از لیست بازیکنان 
این تیم بود.تیم فوتبال الوکره در شرایطى در یک مسابقه خارج از خانه 
مقابل الشمال قرار گرفت و به تساوى بدون گل دست پیدا کرد که امید 

ابراهیمى، هافبک ایرانى این تیم مثل دو دیدار اخیرشان...

۷

کیفیت ساختمان ها کیفیت ساختمان ها 

قربانی سودآوری شده است 

قدرت انگیزه 
گاندوها را به 

ساحل پیروزی 
می رساند؟

۸

۲

ستاره سابق سپاهان ستاره سابق سپاهان 
مهره بزرگ آ.ا.ک برای 

قهرمانی

۷

نقش نوآوری و دانش بنیان نقش نوآوری و دانش بنیان 
در هدفگذاری فوالدمبارکهدر هدفگذاری فوالدمبارکه

۸

سوپرمارکت های مجازی داروی تقلبی می فروشند! عده  ای به جان شهرداری اصفهان افتاده اند جهان نما چگونه پیامک هاى مزاحم را لغو کنیم؟استان دشمن استرس را بشناسیدتکنولوژی سالمت

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد اماکن ذیل را براى مدت یک سال   
به اشخاص واجد  صالحیت واگذار نماید

1.یک باب غرفه واقع در خیابان دانشگاه مجموعه سرزمین غذایى مراتو (غرفه ساندویچ سرد)
2.یک باب رستوران واقع در خیابان دانشگاه مجموعه سرزمین غذایى مراتو(رستوران کنزا 

سابق)
3. مجموعه باشگاه سوارکارى و چوگان واقع در باغ ابریشم

 متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز دو شنبه مورخه  1401/12/08به 
مدت یک هفته در ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 

اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. کنت. 
 متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده بایستى مبلغ 1.000.000 ریال بحساب 6158800165010 
بنام حساب غیر قابل برداشت مرآتو نزد بانک سپه واریز نمایند و اصل فیش واریزى تحویل گردد.
جهت هماهنگى و کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى 03136291982 و09130859611 ( عنایت 

مولویان) تماس حاصل نمایید.

آگهی مزایده 

مرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا اصفهان

شهردارى خورزوق در نظر داردتعدادى از امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات 
مندرج در اســناد مزایده،با بهره گیرى از ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت(setadiran.ir) و با شماره مزایده 

2001093481000004 به صورت الکترونیکى به فروش برساند.
تاریخ انتشار: 1401/12/08 مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/12/14 تاریخ بازدید:1401/12/08 مهلت ارسال پیشنهاد : 

1401/12/24 تاریخ بازگشایى: 1401/12/24 تاریخ اعالم برنده: 1401/12/24 
شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مزایده دستگاه اجرایى

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:
1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده(در صورت وجود هزینه مربوطه)،پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)،ارسال پیشنهاد 

قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2-کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات،شرایط و نحوه فروش در برد  اعالن عمومى سامانه مزایده،قابل 

مشاهده،بررسى و انتخاب مى باشد.
3-عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى(توکن) با شماره 021-41934 
تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش 

ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است.
آدرس: اصفهان-شهردارى خورزوق، خیابان شهردارى 

تلفن 3و 45463041-031. فاکس: 031-45464005
www.khorzoogh.ir  :وب سایت

آگهی مزایده 

 م.الف: ۱۴۶۳۰۲۸

نوبت اول

سید فضل اله هاشمی - شهردار خورزوق  

شهردارى باغبادران به استناد مجوز شــماره 319 مورخ 1401/08/10 
شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد نســبت به فروش 4 قطعه زمین با 
کاربرى مسکونى واقع در بلوار شهید رجایى در شــهر باغبادران (به 
شــماره هاى 197، 248، 247، 246) با قیمت پایه کارشناسى از طریق 
مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك 
شرکت در مزایده از روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 لغایت روز سه شنبه 
مورخ 1401/12/23 در ساعات ادارى به شهردارى باغبادران، واحد امور 

قراردادها مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده نوبت سوم

م. الف: ۱۴۶۲۹۸۰

چاپ اول

شهردار باغبادرانـ  حجت ا... امینی باغبادرانی

۳

۸

مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه در مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه در 
جشنواره «مسیر زآینده» تشریح کرد؛جشنواره «مسیر زآینده» تشریح کرد؛

ت

به تازگــ
ساختمانى
نمانده اس
مانده، را
محکم و
در برده اس
تماشــاى
خ این
د که
 ســ
استاندارد

ه بزرگ آ.ا.ک برایبزرگ آ.ا.ک براییکک.رزرمهمهره بزرگ آ.ا.ک برای ههرهمه یه بز کککممهره بزرگ آ.ا.ک برایررررزر بزرگآ.ا.کبرگگگ بره بزرگآ.ا.کبرابب کبرایرگآ.ا.کبرایرره ا رگآ ب مهره بزرگ آ.ا.ک برایگر
ییییررمانیهرهرققه ماهرهقهرمانیهر یهه قهرمانیقهرمانققهرمانننیهرم

۷

یان به کرونا در استان اص

نکنانبازیت بازیکنان زیکنت با
ه خانهرج از خانه  ا انه از خرج رج
ه امیدرد کرد که امید  میدرد  که
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چشم ایران به سرنوشت 
«امید» و «رؤیا» 

تعیین تکلیف 3 میلیون 
جامانده سهام عدالت 

خبرخوان
مقنعه اجبارى شد 

  انتخاب | سازمان غذا و دارو دستورالعمل 
نحوه پوشش کارکنان داروخانه را ابالغ کرد که از 
جمله مفاد مهم آن مى توان به ملزم شدن کارکنان 
خانم (اعم از مسئول فنى و ســایر کارکنان) به 

پوشیدن مقنعه به رنگ مشکى اشاره کرد. 

قیمت اسب از پراید جلو زد!
  گسترش نیوز | جالب است بدانید که 
قیمت هر اســب با یک خودرو برابرى مى کند.  
اســب ها نژاد مختلف دارند و بر اساس این نژاد، 
قیمت آنها نیز مشخص مى شود.  به عنوان مثال، 
اسب عرب مصرى 300 میلیون تومان به فروش 
مى رسد. یک مدل از اسب عرب وجود دارد که با 
مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان به فروش 
مى رســد. یک اسب مســابقه که توانایى پرش 
از روى مانع را داشته باشــد 550 میلیون تومان 

قیمت دارد.

یوز ایرانى 
وارد گردنه بطرى شد

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات    رکنا|
وحش سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به 
این سئوال که آیا گونه یوز ایرانى وارد گردنه بطرى 
(یک مرحله پیش از انقراض گونه هاى ارزشمند 
در طبیعت) شده است؟ گفت: این احتمال وجود 
دارد و هرچقدر هم که جمعیت یوز ایرانى افزایش 
یابد مشکالت ژنتیکى خواهد داشت زیرا همه افراد 
موجود حاصل درون آمیزى جمعیت هاى کوچک 

اولیه بوده است.

ادعاى  رانت ویژه 
  نود اقتصادى |مجیدرضــا حریرى، 
رئیس اتاق بازرگانى مشــترك ایــران و چین در 
اظهاراتى مدعى شــد: بیش از 70 هنرمند اعم از 
بازیگر و خواننده از جمله خواننده مطرح (م. م) از 
اتاق بازرگانى تهران کارت بازرگانى گرفتند. رئیس 
اتاق بازرگانى مشترك ایران و چین در ادامه گفت: 
براى یکى از سوپراستارهاى سینما که دیپلم هم 

نداشته مدرك درست کرده اند!

درخواست 
وزیر سابق ارشاد 

  عصرایران | ســید عباس صالحى، وزیر 
سابق ارشاد و مدیر مسئول روزنامه «اطالعات» 
در توییتى نوشت:  مناســب است که قوه مجریه 
و قضاییه بــراى رفع ســریع توقیــف روزنامه 
 «ســازندگى» راهى بیابند . سیگنال مثبت آن در 
شــرایط کنونى، کمتر از عفوهاى اخیر نیست. 
تعطیل ارگان وابسته به یک جریان سیاسى کشور، 
انسداد حزبى و جریانى در ایران را تداعى مى کند. 

 کًال شاد نیستم!
  برترین ها |  محسن چاووشــى، خواننده 
ایرانى در واکنش بــه درخواســت هوادارانش 
براى خواندن آهنگ شاد نوشــت: دوستانى که 
مى فرمایید شاد بخوان، لطفًا به خوانندگان دیگر 

رجوع کنند. بنده انسان شادى نیستم.

تصادف مرگبار دادستان 
  دیده بان ایران|  دادســتان همــدان از 
فوت دادستان تویســرکان به همراه همسر و 
فرزندش در یک سانحه رانندگى خبر داد. حسن 
خانجانى موقر اظهار کرد: متأسفانه مرحوم « على 
بهادرى» به همراه خانواده خود در حال عزیمت 
به محل کار خود دچار ســانحه تصادف شدند. 
وى افزود: در این تصادف که بین یک دستگاه 
خودرو ال نود و پژو 206 رخ داد، سرنشینان ال 
نود دادستان تویسرکان به همراه همسر و دختر 

4 ساله اش در دم فوت مى کنند.

حاال که امید (تک درناى سیبرى) با جفت بلژیکى خود 
«رؤیا» مســیر جدیدى را در زندگى آغاز کرده سئوال 
این است که آیا 15 سال تنها مهاجرت کردن «امید» 

به پایان رسیده؟
حال که به زمان مهاجرت «امید» نزدیک مى شــویم 
غالمرضا ابدالى، مدیر کل دفتــر حفاظت و مدیریت 
حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در این باره 
گفت: اکنون این دو پرنده کامًال با هم هستند و به خوبى 
با هم کنار آمده اند و امیدواریم با همدیگر مهاجرت کنند 
اما اگر درصد کمى این اتفاق نیافتد ســناریوى دومى 
تعریف کرده ایم که از «رؤیا» نگهدارى کنیم تا ســال 

آینده که «امید» دوباره به ایران برگردد.
همچنین عضو تیم بین المللى احیاى درناى ســیبرى 
درباره شرایط «امید» و «رؤیا» گفت: «امید» و «رؤیا» 
شــبانه روز در کنار هم هســتند، تغذیه بسیار عالى در 
طبیعت دارند، پرواز مى کنند، آواز مى خوانند و شواهد 

نشان مى دهد حتمًا مهاجرت مى کنند.
کرامت حافظى درباره زمــان مهاجرت «امید» گفت: 
زمان مهاجرت «امید» ســال گذشــته 17 اسفند ماه 
بود اما ســال  هاى هاى قبل زودتر از این زمان انجام
 مى شد؛ در مجموع از هفته اول اسفند به بعد امکان آغاز 

مهاجرت وجود دارد.

مدیرکل دفتر سهام تخصیصى و عدالت سازمان خصوصى 
سازى درباره جزییات اعطاى ســهام عدالت جاماندگان 
اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه، تکلیفى مقرر شده بود که 
سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان 
بهزیســتى، اختصاص یابد. اقدامات اولیه مبنى بر تعیین 
مصوبه و نیز شناســایى این جامعه آمارى توسط سازمان 
خصوصى سازى انجام شــده اســت.راضیه ذوالنوریان 
از احصــاى 3 میلیــون و 300 هزار نفر تحت پوشــش 
ســازمان هاى حمایتى خبر داد و گفت: شناسایى ما از این 

افراد فرایندى خاصى داشت.
مدیرکل دفتر ســهام تخصیصــى و عدالت ســازمان 

خصوصى سازى اعالم کرد: همه این موارد با چندبار رفت 
و برگشت اطالعات بین سازمان ها و ثبت احوال انجام شد، 
اکنون اطالعات 3 میلیون و 300 هزار نفر احصا شده که به 
محض ابالغ مجوز، این تخصیص صورت خواهد گرفت. 
همچنین 50 هزار اطالعات مخدوش یافت شده است.وى 
در پایان گفت: افراد جزو 6 دهک اول درآمدى کشور هستند 
و این دهک بندى توسط ســامانه جامع اطالعات ایرانیان 
مشخص شده است، در مرحله نخست تخصیص سهم را 
خواهیم داشت. بدین صورت که مشخص خواهد شد، به 
هر کد ملى فاقد سهام که مشمول هستند، چه مقدار سهام 

تعلق مى گیرد. سپس فرایند تعلق ساماندهى خواهد شد.

الدن ایرانمنش
پاى داروهاى کمیاب و نایاب حاال بعد از ناصرخسرو به 
فضاى مجازى تلگرام و اینســتاگرام باز شده و عرضه 
سوپرمارکتى دارو به شکل مجازى کار و بار مافیاى دارو 

را رونق داده است.
این پلتفرم ها به واسطه ســود زیادى که مى برند رشد 
قارچ گونه اى پیدا کــرده اند تا جایى کــه در این فضا 
هر نوع دارویى که بخواهى هســت؛ نایــاب هایى که 
ماجرایشان پیچیده است و با نسخه هاى مجازى پیچیده 
مى شود.  تقلبى هایى که اکثرشان تاریخ گذشته هستند 
و یا در جعبه هاى اصل با بسته بندى هاى زیبا فروخته 
مى شوند اما در پس هزاران پیکســل تقلبى بودنشان 

مشخص نیست.
سال گذشــته بود که مدیر کل نظارت و اعتباربخشى 
سازمان نظام پزشکى فروش هر گونه دارو در اینترنت 
را ممنوع اعالم کرد. پیش از او نیز رئیس سابق سازمان 
غذا و دارو با نام بردن از «ناصرخسروى مجازى» تأکید 
کرده بود که قرار نیست ناصرخسرویى را که سال ها با 
آن مبارزه کردیم، در بستر مجازى پخش کنیم و کنترل 
ناپذیر باشد. اما این ممنوعیت ها در اصل ماجرا تغییرى 
ایجاد نکرده است و با وجود محدودیت در فروش دارو به 
این شکل، باز هم سودجویان در پستوهاى مجازى اقدام 

به فروش دارو مى کنند.
شــاهد این مدعا هم 12 میلیارد ریال داروى قاچاق با 
فروش اینترنتى است که به تازگى از سوى معاونت غذا 
و داروى دانشگاه علوم پزشــکى شهید بهشتى کشف 

شده است.
طبق گفته کارشناســان واحد فنى و نظــارت معاونت 
غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشکى شــهید بهشتى، 
داروخانه تنها مکان مجاز فروش هر گونه دارو اســت. 
این کارشناسان هشدار داده اند تهیه دارو از شبکه هاى 
مجازى و مراکز غیرمجاز ممکن اســت به قیمت جان 

بیمار تمام شود.
به تازگى مشاور رسانه اى رئیس سازمان غذا و دارو هم 
در این رابطه تأکید کرده که هیچکدام از داروهایى که 
در فضاهاى مجازى تبلیغ مى شود و به فروش مى رسد 

مورد تأیید این سازمان نیست. سجاد اسماعیلى تصریح 
کرده: تأمین دارو از هر جایى به غیر از داروخانه براى ما 

رسمیت ندارد و غیرقانونى است.
سخنان این مقام مسئول بر این نکته هم تأکید دارد که 
دارو باید از مسیر رســمى زنجیره تأمین دارو به دست 
مصرف کننده و بیمار برســد و تنها عرضه کننده دارو 
هم داروخانه ها هستند و تأمین دارو از هر جایى به غیر 

از داروخانه براى ما رسمیت نداشته و غیر قانونى است.
آنطور که اسماعیلى گفته اســت داروهایى که از طریق 
مبادى غیرمجاز عرضه مى شــوند ممکن است تقلبى 
باشــند به طورى که برچســبى که روى آن وجود دارد 
مربوط به دارو نباشد و ممکن اســت اصًال دارو نباشد و 
ماده دیگرى در آن باشد. همچنین ممکن است دارویى 
که به عنوان داروى مؤثر عرضه مى شود، فاقد ماده مؤثره 
بود یا حتى ترکیبات خطرناکى در آن استفاده شده باشد.  

با این همــه، زمانى که دارویى نایاب مى شــود و بیمار 
و همراهانــش کالفه از کمبــود آن مى شــوند، هیچ 
چاره اى جز رجوع به فضاى مجازى ندارد و بنابراین تعداد 
مشتریان داروهاى مجازى هر روز در حال افزایش است.

به گفته کارشناسان، سرمنشأ گسترش و تشدید این اتفاق 
عدم برخوردهاى قانونى است و مادامى که برخوردهاى 
الزم صورت نگیرد هر کســى بــدون هیچ تخصصى 
به خودش جــرأت مى دهد کــه به این حــوزه ورود

 پیدا کند.
یکى از منتقدان این موضوع بهمن صبور، نایب رئیس 
انجمن داروسازان تهران اســت که به شدت نسبت به 
این مسئله معترض بوده و تشــدید این اتفاق را به عدم 
برخوردهاى قانونى نســبت مى دهد. از نظر او، مادامى 
که برخوردهاى الزم صورت نپذیرد، هرکســى بدون 
هیچ تخصصى به خودش جرأت مى دهــد که به این 

حوزه ورود کند.
همین باعث شــده که به همان راحتــى که در فضاى 
مجازى پوشاك و اقالم ســوپرمارکتى عرضه مى شود 
دارو هم بدون هیچ ضابطه و نظارتــى در اختیار مردم 

قرار گیرد.
براى «صبور» تعجب آور اســت که با داروســازان در 
صورت بروز کوچک ترین تخلفــى، از طریق ابزارهاى 
قانونى برخورد مى شود. اما وقتى بدون هیچ نسخه اى 
داروهایى نظیر ترامادول و کلونازپام در فضاى مجازى 

عرضه مى شود، خبرى از برخورد قانونى نیست. 
کارشناســان معتقدند که جز فیلتر کردن این کانال ها 
هیچ ترفند دیگــرى نمى تواند از افزایــش قارچ گونه 
این داروخانه هاى مجازى جلوگیرى کند مســئله اى 
که اگر به آن توجه نشــود ممکن است نظام سالمت را 

زیرسئ وال ببرد.

سوپرمارکت هاى مجازى داروى تقلبى مى فروشند!
باور قلبى رئیسى 

مجتبى توانگر، عضو کمیسیون اقتصادى    ایسنا |
مجلس در مطلبى در صفحه توییتر خود نوشت: «خیلى 
تالش کردند نامه رئیس جمهور در خصوص پیگیرى 
دسترســى به اینترنت آزاد را یک نامه  عادى نشــان 
دهند ولــى تأکید مجدد رئیس جمهــور در حکم دبیر 
جدید شــوراى عالى فضاى مجازى بــر بازنگرى در 
سیاست هاى مسدودسازى نشان مى دهد که این باور 

قلبى رئیس جمهور است.» 

ردگیرى «اطالعات» 
تعــدد  و  اســتمرار    روزنامه اطالعات| 
مسمومیت ها در مدارس طى ســه ماه گذشته، مؤید 
آن اســت که این حوادث نمى توانند اتفاقى باشند و به 
احتمال زیاد نتیجه اقدامات گروهى سازماندهى شده 
و با کارگردانى اتاق فکر و معطوف به اهدافى مشخص 
است... انگشت اتهام را به سمت دو طیف که از شرایط 
بحرانى کشور منتفع مى شوند و دو روى یک سکه اند، 
مى توان نشانه گرفت: نخست؛ نفوذى هاى اپوزیسیون 

برانداز در داخل کشور. دوم؛ افراط گرایان داخلى.

کارگردان آخر خطى!
منیژه حکمــت،  کارگردان ســینما    انتخاب |
از ممنوع  کارى خــود خبر داد. او در توییتى نوشــت: 
«ممنوع الخروج، ممنوع المعامله، ممنوع کار و... با همه 
ممنوعیت ها، بیمار با سه عمل جراحى و... برادران لطف 
کنید اجاره خونه و هزینه هاى درمان و هزینه هاى جارى 

را پرداخت کنید، من به آخر خط رسیده ام.»

کنایه به گرانى سکه
  روزنامه هم میهن | امــروز کــه قیمت 
سکه به 30 میلیون رســیده، نه کسى دستگیر شده و 
نه مجازات، ولى 4 سال پیش که قیمت سکه فقط به 
4 میلیون تومان رســیده بود، افرادى بازداشت شدند و 
وحید مظلومین نیز به اتهام ســلطان ســکه و با سر و 
صداى فراوان اعدام شد! اکنون مردم مى پرسند، تفاوت 
امروز با سال 97 در چیست؟ کدام منطق او را اعدام کرد 
و چرا آن منطق امروز عمل نمى کند؟ چرا منطق امروز 

در سال 97 غالب نبود؟ 

افشاگرى «جوان»
  روزنامه جوان |طبق اسناد منتشر شده، برزو 
ارجمند که اکنون در خارج از کشــور مشــغول تبلیغ 
علیه ایران اســت، توســط باجناق آمریکایى خود به 
نام «بیلیتیس مورئا» جذب و به خارج از کشــور رفته 
اســت. اســناد جدیدى که در رابطه با بیلیتیس مورئا 
منتشرشده نشــان مى دهد که وى عامل یک شرکت 
امنیتى اطالعاتى آمریکایى است. این جاسوس باجناق، 
مسئولیت تأمین مالى ســلبریتى هاى ساختارشکن و 
آموزش هاى محرمانه شرکت «بوز آلن همیلتون» در 

زمینه رمزارزها را بر عهده دارد.

اتاق جنگ ما کجاست؟
  روزنامه کیهان|  باید باور کنیم که دشــمن 
جبهه گســترده اى از جنگ اقتصادى را (که بخشــى 
از جنگ ترکیبى اســت ) علیه ایران اســالمى و مردم 
شریف آن گشوده اســت و بدیهى است که جنگ به 
ستاد مشترك عملیات نیازمند است. وزارت خزانه دارى 
آمریکا، اتاق جنگ شیطان بزرگ است. اتاق جنگ ما 

کجاست؟! 

 نسل پنجم هم با چین
  ایرنا|  وزیر ارتباطات و فنــاورى اطالعات درباره 
گسترش اینترنت نسل پنجم، اضافه کرد: بسیارى از 
تجهیزات اینترنت نسل چهارم در کشور ما چینى است و 
طبیعى است که براى اینترنت نسل پنجم هم بتوانیم از 
تجهیزات چینى استفاده کنیم. عیسى زارع پور گفت:وزیر 
امور خارجه تفاهم نامه مشــترکى را در حوزه نرم افزار، 

سخت افزار و حوزه هاى فضایى با چین به امضا رساند.

خورشید کیایى
به تازگى فیلمى از زلزله ترکیه منتشر شده که ساختمانى را نشان مى دهد 
که جز تلى از خاك از آن نمانده است اما تنها چیزى که از تن این ساختمان 
باقى مانده، راه پله ایمنى است که سر به آسمان کشیده و محکم و با اقتدار 

از زلزله 7/8 ریشترى جان سالم به در برده است. 
تماشاى این صحنه ها براى ما یک تلنگر اســت، به این خاطر که بخش
 عمده اى از ساختمان هایى که در ایران وجود دارد به همین وضع دچارند. 
ساختمان هایى که یا با مصالح ســاختمانى غیر استاندارد و غیر مهندسى 
ساخته شده است و یا تنها بخشى از آن به واسطه استانداردسازى مى تواند در 
برابر زلزله مقاوم باشد و بخش هاى دیگرى که شرکت یا پیمانکار دیگرى 
ساخته معلول بسیارى از مشکالت اســت و هر لحظه با یک زلزله بزرگ 

ممکن است چیزى از آن باقى نماند و تلفات انسانى زیادى را به بار بیاورد.
وقتى این فیلم را مى بینیم تنها ســئوالى که به ذهن همه ما مى رسد این 
است که ساختمانى که در آن ساکن هستیم تا چه اندازه در برابر زلزله تاب 

مى آورد؟
با کمى اندیشــه بــه این حقیقت مى رســیم کــه بخش عمــده اى از 
ساختمان هایى که ما در آن ساکن هستیم سازه هاى سستى هستند که در 

مقابل حوادثى همچون زلزله تاب نمى آورند.

این در حالى است که با اینکه عده اى تصور مى کنند خانه هاى نوساز امنیت 
بیشترى دارد اما این تفکر هم با فروریختن متروپل نقش بر آب شد و خیلى 
ها را به این اندیشه فرو برد که غفلت در نظارت حین ساخت و یا سودآورى 
بیشتر برخى از سازندگان به بدترین شکل و با مصالح ساختمانى نامناسب 

ساختمان هاى نوساز را هم ناایمن کرده است.
حاال اگر به آمارها رجوع کنیم متوجه خواهیم شد که بر اساس اعالم مرکز 
تحقیقات ساختمان و مسکن هم اکنون 35 درصد از مصالح ساختمانى غیر 
استاندارد هستند، این در حالى است که کیفیت مصالح ساختمانى یکى از 
عواملى است که به همراه شرایط محل ساخت و ساز، اجرا، نگهدارى و تعمیر 

در دوام و آسیب پذیرى ساختمان ها نقش بسزایى دارد.
یکى از دالیلى که در ســال هاى اخیر باعث شــده با تعداد زیادى از این 
ســاختمان هاى ناایمن روبه رو شویم طرح هاى ســاخت مسکن است. 
طرح هایى که در قالب مسکن ارزان باعث شده به ساخت ساختمان هاى 
ناایمن دامن زده شود. این ساختمان ها به این علت که براى قشر کم درآمد 
به صرفه باشد از مصالح ساختمانى ارزان تر استفاده مى شود و این اشکاالت 
باعث مى شود که ما با ساخت خانه هایى روبه رو باشیم که چندان تاب آورى 

ندارند و با هر زلزله کوچکى هم فرو مى ریزند.
در کنار این ســاختمان هاى ارزان، هم اکنون بســاز و بفروش ها با خرید 

خانه هاى کلنگى یا مشارکت در ســاخت و حتى خرید زمین هاى متروکه، 
سعى مى کنند تعداد واحدهاى ساختمانى بیشترى را به بازار عرضه کنند. 

به گفته یکى از فعاالن حوزه مسکن، سیستم بســاز و بفروشى در ایران، 
شیوه اى جذاب براى کسب درآمدهاى یک باره و سوداگرى در بازار محسوب 
مى شود. بساز و بفروش ها در مدت زمانى که بازارهاى سرمایه گذارى دیگر 
قادر به جذب سرمایه نیستند از تجمع نقدینگى و سرمایه هاى سرگردان در 
بازار مسکن استفاده کرده و در کوتاه مدت، با ساخت ساختمان هایى که تاب 

آورى چندانى ندارند، سودهاى کالنى به دست مى آورند.
در این شرایط اما زلزله هایى که گاه و بیگاه بخشى از کشور را مى لرزانند نیز 
بیکار ننشسته اند و هر لحظه ممکن است به این ساختمان ها رحم نکنند با 

توجه به اینکه کشور ما یک کشور زلزله خیز محسوب مى شود.
بنابراین لزوم به کارگیرى مصالح ساختمانى منطبق با استانداردهاى بین 
المللى مقاوم سازى اماکن و بیمارستان ها و به خصوص مراکز امداد رسانى 
و توجه به بافت هاى فرسوده جزو مهمترین تکالیفى است که به عنوان یک 
ضرورت به شــمار مى رود. چرا که به گفته کارشناسان مصالح ساختمانى 

غیراستاندارد عامل 70 درصد تخریب در زلزله ها ست.
در حال حاضر شــواهد نشــان مى دهد که از حــدود 1000 نوع مصالح 
ساختمانى (شــامل گروه هاى اصلى و فرعى) مورد اســتفاده در صنعت 
ســاختمان، بســیارى از مصالح ســاختمانى داراى اســتاندارد مناسب 
نبوده و از کیفیــت الزم براى ساخت وســاز برخوردار نیســت و کیفیت 
ســاختمان ها خیلى وقــت اســت قربانى شــرایط بازار و ســودآورى

 شده است.

کیفیت ساختمان ها قربانى سودآورى شده است

تاب تاب آورى نداریم

چند روز پیش بود که هلیکوپتر حامل وزیر ورزش و همراهانش در حال فرود 
در شهر بافت دچار سانحه شد و  همین اتفاق تلخ باعث فوت اسماعیل احمدى 

و مجروح شدن چندین نفر از جمله حمید سجادى، وزیر ورزش شده است. 
این نــوع هلیکوپتــر براى حمــل و نقل نظامى اســت که توســط کازان 

هلیکوپترز، کارخانه هاى هلیکوپترسازى در روسیه ساخته مى شود. کارخانه 
هلیکوپترســازى کازان در تارتارســتان یکى از معروف ترین کارخانه هاى 
هلیکوپترسازى در دنیاست. چند ماه قبل و همزمان با هفته دولت بود که سید 

ابراهیم رئیسى از این کارخانه بازدید کرد.
اخیراً هم در سفر مخبر و مشاورانش به روسیه بود که بار دیگر گذر دولتى ها به 
کارخانه هلیکوپترسازى شهر کازان افتاد. کارخانه جنگ افزارسازى شهرى که 
در ایران مردم نامش را با درخشش سردار آزمون در تیم فوتبالش مى شناختند. 
در این سفر بود که بحث هاى اساسى درباره خرید هلیکوپترهاى جدید کاموف 
60 براى ایران جدى تر شد تا شاید جاى مدل هاى قدیمى هلیکوپتر هاى میل 
17 را بگیرند. میل هاى 17 هلیکوپترهاى ترابرى - نظامى معروفى هستند 
که در دهه 80 میالدى توانستند در سال هاى پانى جنگ سرد، دنیا را فتح کنند 
و شوروى آنها را به بیش از 70 کشور دنیا فروخت. این هلیکوپتر ها تا همین 
دو دهه قبل هم ساخته مى شدند تا اینکه با به روزرسانى مدل هاى جدیدتر، 

از مسیر تولید خارج شدند.

در دوره محمود احمدى نژاد اما بیش از 20 فروند از این هلیکوپتر ها براى ایران 
خریدارى شد که تعدادى در اختیار نیروهاى نظامى و تعدادى هم براى تبدیل 
به هلیکوپتر امداد در اختیار هالل احمر و احتماًال اورژانس تهران قرار گرفت.

با سقوط هلیکوپتر حامل حمید ســجادى بار دیگر بحث ناوگان هلیکوپترى 
ایران مطرح شــد. ابتدا ایــن ســازمان هواپیمایــى بود که اعــالم کرد 
هلیکوپتر یاد شــده شــماره ثبت در تشــکیالتش ندارد و متعلق به هالل 
اســت. بعد احســان مازندرانى اعالم کرد این هلیکوپتر ســاخت کارخانه 
بل آمریکاســت و 40 سالى مى شــود که دیگر تولید نشــده اما بسیارى با 
انتقاد از او نوشــتند این هلیکوپتر میل 17 روس است. هلیکوپترى جدیدتر 
از بــل. هلیکوپترى که حمــزه پاریاب کارشــناس نظامــى - جنگ افزار 
مى گوید:«ایــن هلیکوپترهاى ترابــرى در دولت آقاى احمــدى نژاد وارد 
شدند و قیمتى بین 12 تا 15 میلیون دالر داشــتند و در آن زمان تکنولوژى 
ساختشــان خیلى هم قدیمى نبود  و شــاید هنوز در حال تولیــد در کارخانه

 روسى بودند.»

رازگشایى از هلیکوپترى که «وزیر ورزش» با آن سقوط کرد!
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پیش بینى سیل و بهمن
سرپرســت پیش بینى و تحقیقات هواشناسى استان 
اصفهان گفت: ســیالب و ســقوط بهمن با توجه به 
بارش هاى رگبــارى و افزایش دمــا در نقاط برفگیر 
اصفهان پیش بینى مى شود. لیال امینى با اشاره به اینکه 
از امروز دوشنبه با ورود موج ناپایدار از سمت جنوب و 
جنوب شرق انتظار ناپایدارى به صورت بارش پراکنده، 
رعد و برق و احتمال تگرگ در مناطق مســتعد وجود 
دارد، ادامه داد: این ســامانه به تدریج از اواخر روز سه 

شنبه از استان خارج مى شود. 

حجم آب پشت سد
 بیشتر شد

براســاس آخرین آمار اعالم شــده از ســوى دفتر 
مطالعات پایه منابع آب، در بازه زمانى ابتداى ســال 
آبى تا ششم اسفندماه، ُپرشدگى سدها به 47 درصد 
رسیده اســت. بر این اســاس حجم آب پشت سد 
زاینده رود به 143 میلیون مترمکعب رسیده که برابر 
12 درصد از حجم سد بوده و نسبت به سال گذشته 
12 درصد افزایش را ثبت کرده اســت. حجم ســد 
زاینده رود هفته گذشته 133 میلیون مترمکعب بود 
که در هفته منتهى به ششم اسفندماه 143 میلیون 

مترمکعب رسید.

ضرب و شتم مأمور 
دامپزشکى 

رئیس اداره دامپزشکى نطنز گفت: مأمور دامپزشکى 
نطنز توسط مسئول آشــپزخانه متخلف که مقرر به 
پلمب بود مورد ضرب و شــتم قرار گرفت. سیامک 
رضوان اظهار کرد: پس از بازرسى کارشناسان شبکه 
دامپزشــکى از محل این واحد، مقدار 20 کیلوگرم 
فرآورده خام دامى غیربهداشــتى و غیرقابل مصرف 
کشف و ضبط و از چرخه مصرف انسانى خارج شد. در 
حین بازرسى کارشناسان این شبکه از انبار نگهدارى 
مواد غذایى این آشپزخانه، مدیر واحد متخلف اقدام به 
ضرب و شــتم یکى از کارشناسان شبکه دامپزشکى 
کرد که در حال حاضر حال عمومى این مأمور مساعد 
است. وى گفت: آشــپزخانه متخلف پلمب و پرونده 
آن براى طى مراحل قانونى و رســیدگى به دادگاه 

ارجاع شد.

افزایش 40 درصدى تلفات 
گازگرفتگى 

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان از افزایش 40 
درصدى تلفات مســمومیت با گاز منوکسیدکربن در 
استان در 10 ماهه امسال خبر داد. منصور فیروزبخت 
اظهار کرد: با شــروع نیمه دوم سال و افزایش سرما و 
برودت هوا، شاهد رشــد آمار تلفات مسمومیت با گاز 
منوکســیدکربن در اســتان بودیم، به طورى که  این 
آمار در 10 ماه امســال افزایش 40 درصدى را نشان
 مى دهد. وى با اشــاره به اینکه مطابــق آمارها در 
10 ماهه امســال 71 نفر بــر اثر مســمومیت با گاز 
منوکسیدکربن در استان جان باختند، گفت: این آمار در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل (49 نفر) 44/9 درصد 

بیشتر شده است.

جایگاه هاى سوخت آماده 
خدمات  نوروزى

مدیر شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان از بازدید هاى محســوس و نامحســوس 
مجارى عرضه سوخت در ایام نوروز خبر داد و افزود: 
به منظور آمادگى کامل جایگاه هــا و پایش مراکز 
عرضه سوخت در شهرســتان هاى منطقه اصفهان، 
کارشناســان و بازرســان طرح نظارت نوروزى از 
نیمه دوم اسفند فعالیت خود را آغاز مى کنند. عبدا... 
گیتى منش افزود: این طــرح تا نیمه فروردین براى 
ارائه خدمــات مطلوب بــه مــردم در جایگاه هاى 
عرضه ســوخت منطقه اصفهان ادامــه دارد. وى 
گفت: جایگاه هایــى که در محور هــاى ورودى و 
خروجى اســتان قرار دارند از حساســیت باالترى

 برخوردارند.

خبر

مدیرکل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان از تحقق 
92 درصدى درآمد پیش بینى شــده استان تا پایان بهمن 

خبر داد.
علیرضا عرب ها گفت: درآمد وصولى استان تا پایان بهمن 
به 26/4 همت رسید که 92 درصد درآمد پیش بینى شده 
است. او افزود: برآورد مصارف استانى اصفهان در جدول 
10 الیحه بودجه سال 1402 مبلغ 46 هزار میلیارد ریال و 

استان اصفهان در رتبه 9 کشورى است.
مدیرکل امور اقتصادى و دارایى اســتان اصفهان اضافه 
کرد: مجموع اعتبارات ملى و استانى سهم استان اصفهان 
276 هزار میلیارد ریال برآورد شده که اصفهان در رتبه 6 

کشور قرار دارد و این درحالى اســت که جایگاه استان در 
پیش بینى درآمد عمومى وصولى استانى (پس از تهران) 

رتبه دوم است.
به گفته عرب ها مبلغ پیش بینى درآمد ها در ســال آینده 
436 هزار میلیارد ریال (حدود 9/5 برابر هزینه هاى استانى 
و حدود 1.6 برابر مجموع اعتبارات ملى و استانى) است که 

رشد 40 درصدى نسبت به پارسال نشان مى دهد.
اوبا اشــاره به اینکه مصارف اســتان اصفهــان از محل 
اعتبارات استانى 3/7 درصد مجموع هزینه هاى کل کشور 
است، افزود: این شاخص براى مجموع اعتبار ملى و استانى 

4/5 درصد از کل کشور است.

امام جمعه اصفهان گفت: شناســایى و ساماندهى شبکه 
مبلغان دینى از ظرفیت هاى مشــترك همکارى فرهنگى 

ایران و هند است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار رایزن فرهنگى 
جدید سفارتخانه ایران در هندوســتان با بیان اینکه فهم و 
درك زبان اردو در هندوستان بسیار با اهمیت است، اظهار 
کرد: هندوستان از گذشــته هاى دور تاکنون با ایران زمین 
از نظر فرهنگ و تمدن قرابت معنایى داشته و بر این اساس 
ظرفیت هاى بى بدیلى در موضوعــات مختلف اجتماعى، 

فرهنگى، اقتصادى و علمى بین دو کشور وجود دارد.
نماینده ولى فقیه در استان  یادآور شد: ایجاد ارتباطات علمى 

و تردد افراد بین دو کشور براى تحصیل دانشگاهى و حوزوى 
امرى شایسته است و به عنوان یکى از ظرفیت هایى مشترك 
باید مورد توجه قرار بگیرد. عضو مجلس خبرگان رهبرى 
ادامه داد: شناسایى و ساماندهى مبلغان دینى در هندوستان 
و تمرکز بر تقویت ارتباطات و تعامالت بین مبلغان و استادان 
ایرانى، از دیگر عرصه هایى اســت که مى توان در مورد آن 
برنامه ریزى کرد. فریدالدین فرید عصر، رایزن فرهنگى ایران 
در هندوستان نیز یادآور شد: حیدرآباد هند از جمله شهر هایى 
است که حضور اصفهانى ها در آن بسیار پرشور بوده و براین 
اســاس مجدانه در پى برقرارى خواهرخواندگى اصفهان و 

حیدرآباد هند هستیم.

تأکید بر ساماندهى شبکه 
مبلغان دینى در هند

درآمد وصولى اصفهان تا 
پایان بهمن، 26/4 همت

آرایه هاى شهرى و نصب تندیس ها و مجسمه ها یکى 
از بهترین هنرهایى است که مى تواند در نشاط و شادابى 
شهر نقش مؤثرى ایفا کند. سمپوزیوم بین المللى مجسمه 
سازى در شهر اصفهان بهانه اى شد تا در گفتگو با مجسمه 
سازان با ســابقه و حرفه اى که در این سمپوزیوم شرکت 
کرده بودند، در رابطه با نقش مجسمه ها و تعامل و نزدیکى 
آنها با شهروندان گفتگو کنیم. تندیس هایى که نه تنها به 
زیبایى شهر کمک مى کند بلکه تأثیرى ماندگار در ذهن 

آنها مى گذارد.
اسفندیار مرادپور، اهل آذربایجان غربى، از جمله مجسمه 
سازانى است که مجسمه اش برگرفته از مقرنس ها و الهام 
گرفته از معمارى شهر اصفهان است. به گفته این هنرمند، 
در این اثر او ســعى کرده که المان هاى خاص معمارى 
اصفهان را با هنر مدرن ترکیب کند تا براى همه کسانى که 

آن را مى بینند جذاب باشد. 
به گفته این مجســمه ساز، مجســمه ها مى تواند تأثیر 
فرهنگى بسیار زیادى روى مردم اصفهان بگذارد، با توجه 
به اینکه اصفهان شهرى است که از ابتدا با هنر و هنرمند 
پیوند خورده اســت و این موضوع با توجــه به ارتباطات 
گسترده فرهنگى امروز باعث شــده که مردم با هنرهاى 

دیگر هم آشنا شوند.
به گفته مرادپور، یکــى از ماندگارتریــن انواع هنرهاى 
تجسمى، مجسمه است که نقش مهمى در تکامل و رشد 
فرهنگ و تمدن بشرى ایفا مى کندو به همین خاطر نصب 

تندیس، سردیس و المان شهرى مرتبط با اسطوره ها در 
یک شهر، تأثیر بسزایى در انتقال مفاهیم ارزشى جامعه به 

مردم آن شهر دارد.
در کنار این هنرمند مجســمه ســاز، هاکان سنگونول از 
کشور ترکیه هم که 18 سال ســابقه کار مجسمه سازى 
دارد معتقد است که مجسمه ها مى تواند تبادالت فرهنگى 

را نشان دهد.
او که با مجســمه اى با عنــوان جاده ابریشــم در این 
سمپوزیوم شــرکت کرده اعتقادش بر این است که این 
مجسمه تبادالت فرهنگى جاده ابریشم را نشان دهد. این 
هنرمندگفت: با توجه به اینکه موضوع سمپوزیوم اصفهان 
شهر زندگى بود مى خواستم با ساخت مجسمه اى در رابطه 
با جاده ابریشم نشان بدهم که تبادالت فرهنگى زیادى 
بین اصفهان و ترکیه وجود دارد و جاده ابریشم تنها براى 
مبادله کاال نبوده بلکه نقش زیادى در مبادالت فرهنگى 

هم داشته است.
محمــد بهرامــى، مجســمه ســاز دیگرى اســت که 
مجسمه اش الهام گرفته از منطق الطیر عطار است. او در 
پاسخ به این سئوال که این اثر تا چه حد مى تواند با مردم 
اصفهان ارتباط برقرار کند مى گوید: یکى از مشخصه هاى 
مردم اصفهان کبوترخانه هاست و هویت مردم اصفهان 
با پرنده ها پیوند خورده و قطعًا از همین روى بوده که من 
نیز با الهام از این موضوع سعى کردم که این اثر را بسازم 
و احساس مى کنم که مردم اصفهان بتوانند با این مجسمه 

ارتباط خوبى برقرار کنند.

بهرامى در ادامه با اشــاره به اینکه اگر این آثار هماهنگ 
و متناســب با فضاى محیطى خود باشــد و  مجسمه در 
فضاى شهرى مورد نظر به شیوه اى هماهنگ قرار  گیرد، 
شــهروندان مى توانند به خوبى با آن ارتباط برقرار کنند 
و به نوعى درك و ســلیقه زیباشناسانه این مخاطبان نیز 

ارتقا مى یابد.
به گفته او طراحى و ســاخت فضاهایى حــاوى عناصر، 
آرایه ها و آثار هنرى، به ویژه مجسمه هاى شهرى، به دلیل 
قابلیت هاى زیباشناسانه و تأثیرگذارى که دارند مى توانند 
در تسکین آشفتگى شهر و خستگى بصرى شهروندان، 
مفید باشــد و در عین حال باعث ارتقاى ســلیقه و درك 
هنرى و بصرى شهروندان، به عنوان مهمترین مخاطبان 

این آثار شود.
قشقایى، رئیس انجمن مجســمه سازى ایران نیز که 40 
سال است در امر مجسمه ســازى کار مى کند و تندیسى 
ساخته که حجمى از بال و آهن را تشکیل مى دهد در این 
رابطه مى گوید: مى خواســتم با این تندیس نشان دهم 
که درست اســت که اصفهان یک شهر صنعتى است اما 
مردمانش نباید ذات اصلى و فرشته گون خود را از یاد ببرند. 
به گفته این هنرمند با سابقه در حال حاضر در کشورهاى 
اروپایى بــه نوعى عقبگــرد را مى بینیم که با ســاخت

 مجسمه هایى که از شرق به آنها دیکته شده سعى دارند 
مسائل عرفانى ما را در ساخت مجسمه هایشان بیاورند و 
این امتیازى است که ما داریم و در اصفهان هم این مسائل 

عرفانى به وفور یافت مى شود. 

شرکت کنندگان در سمپوزیوم مجسمه سازى اصفهان از نقش هنر در زندگى شهرنشینى مى گویند

مجسمه ها آشفتگى شهرى را 
تسکین مى دهند

ایده هاى نوروزیتان را ارسال کنید
نصــف جهــان   ســازمان فرهنگــى، تفریحــى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهــان، فراخــوان 
ملى طــرح و ایــده را با عنــوان ایده نمــا برگزار

 مى کند.
این فراخوان که بــا موضوع عید نوروز اســت، در 
قالــب طرح اســتقبال از بهــار از طریــق اجراى

 پروژه هاى پذیرفته شده توســط پیشنهاد دهنده 

با حمایــت معاونت فرهنگى شــهردارى اصفهان 
امکانپذیر است و عالقه مندان مى توانند در فرصت 
به دست آمده تا 10 اســفند، ایده هاى و طرح هاى 
خود را به ســازمان فرهنگى تفریحى شهردارى به 
شماره ایتا 09304336598 ارســال کنند و براى 
اطالعات بیشتر نیز با شماره تلفن 03132658577 

ارتباط برقرار کنند.

مریم محسنى
تجهیزات و عالئــم ترافیکى مثل «مخــروط هاى 
ترافیکى» نقش اصلى شان این است که از ترافیک و 
تصادف جلوگیرى کنند و در ایمنى رانندگان تأثیرگذار 
باشند. اما برخى اوقات همین مخروط ها به دلیل اینکه 
به واســطه گرد و غبار و آلودگى دیگر رنگى بر چهره 
ندارند و یا رنگ قالب شبانه آنها و شبرنگ هایشان دیگر 
مشخص نیست هنگام شب ممکن است دیده نشوند و 
خودشان عاملى براى حوادث و اتفاقات رانندگى باشند.

به نظر مى رسد که این موانع و تجهیزات باید هر چند 
وقت یکبار شستشو یا بررســى شوند تا در هنگام شب 
قابل دیدن باشند چرا که ممکن است به خصوص براى 
راکبان موتور سوار خطر بالقوه اى محسوب شوند و خود 

به آمار تصادفات اضافه کنند.
گرچه این موضوع تنها مربوط به موتورسواران نیست 
و رانندگان و عابران پیاده هــم از این موضوع مصون 
نبوده و با دیده نشــدن این عالیم ممکن اســت دچار 

حادثه شوند.

مخروط هاى ترافیکى یا عامالن حوادث!

700 لرزه بر اندام زمین!
نصف جهان   روزنامه «یاقوت وطن» در شماره هفتم 
اسفندماه خود تیتر اولش را به این موضوع اختصاص 
داده که ایران بهمن ماه بیش از 700 بار لرزیده است. 
در متن این گزارش آمده که بر اســاس آمار شبکه 
هاى لرزه نگارى مرکز لرزه نگارى کشورى وابسته 
به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بیش از 700 
بار لرزید که 16 زمین لرزه با بزرگى بیش از 4 ریشتر 

بوده است.

در این گزارش همچنین عنوان شده که آذربایجان 
غربى با 324 زمین لرزه ثبت شده رکورددار بوده و 
پس از این استان، اســتان هاى خراسان رضوى و 
خراسان جنوبى به ترتیب با 65 و 45 زمین لرزه ثبت 
شده است. همچنین مرکز لرزه نگارى کشورى در 
بهمن ماه امسال هفت زمین لرزه نیز در استان تهران 
ثبت کرده است که بزرگ ترین آنها با بزرگى 3/3 در 
مقیاس امواج درونى زمین در شهر دماوند بوده است. 

دریاقدرتى پور

نگاه روز

پنجم اسفند سال 1398 بود که اولین مبتالیان به کرونا در 
استان اصفهان شناسایى شدند و درباره آن اطالع رسانى 
صورت گرفــت. در روزهاى پس از آن آمــار مبتالیان به 
کووید-19 با شتاب زیادى افزایش یافت و به مرور بر آمار 
ابتال و مرگ و میر ناشــى از کرونا افزوده شد به طوریکه در 
سه سال گذشته حدود 518 هزار نفر در استان اصفهان بطور 
قطعى مثبت به این بیمارى مبتال شــدند و حدود 19 هزار 
بیمار قطعى و مشکوك جان باختند که از بین آنها 12 هزار 

نفر بطور قطعى مبتال به کرونا بودند.
از ابتداى همه گیرى بیمارى کووید-19 در استان اصفهان 
تاکنون یک میلیون و 575 هزار نمونــه آزمایش کرونا از 
افراد محتمل به ابتال گرفته شده است که حدود 518 هزار 
نفر موارد مثبت مبتالى قطعى و نمونه هاى مثبت بودند و 
تا کنون حدود 221 هزار نفــر داراى عالئم این بیمارى در 

بیمارستان هاى استان بسترى شدند.

به گفته مسووالن دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، بیشترین 
آمار بسترى و مرگ و میر ناشــى از کرونا در این استان در 
موج پنجم و در تابستان سال 1400 اتفاق افتاد به طوریکه 
باالترین میزان بســترى به ســه هزار و 600 نفر در روز 
رســید اما این آمار در پیک ششــم به یکهزار و 850 نفر و 
در پیک هفتم به 650 نفر کاهش یافت، موج پنجم کرونا 
با شیوع سویه دلتا آغاز شد و نسبت به سایر موج هاى دیگر 

وخیم تر بود.
سخنگوى ســابق دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان که از 
ابتداى همه گیرى بیمارى کووید-19 وظیفه اطالع رسانى 
درباره آن را به عهده داشــت در گفت و گو با ایرنا گفت: در 
ابتداى فراگیرى این بیمارى در چین، اطالعات بسیار کمى 
در اختیارمان بــود و ابعاد بیمارى چندان مشــخص نبود، 
عده اى آن را برابر با آنفلوآنزا مى دانســتند که در ماه هاى 
آبان و آذر همان سال با موج این بیمارى در اصفهان مواجه 

بودیم، عده اى درباره آن بسیار وحشت داشتند و برخى نیز 
مى خواستند که در این زمینه عادى سازى شود.

آرش نجیمى بدترین موج کرونا در اصفهان را موج پنجم 
دانست که سویه دلتا در آن شیوع یافت و گفت: قبل از آن 
تعداد بیماران بسترى در روز در استان به حدود 2 هزار نفر 
رسیده بود اما وقتى سویه دلتا وارد کشور شد، تعداد بیماران 
بسترى در روز به نزدیک چهار نفر رســید، مجبور شدیم 
تخت اضافه کنیم، حتى در راهروها برخى از بیمارستان ها 
تخت گذاشتیم، تعداد تلفات به باالترین حد رسید بطوریکه 
به گفته یکى از مدیران ما یک اتوبوس انسان هر روز از دست 
مى دادیم، وضعیت بسیار بدى بود بطوریکه مجبور شدیم به 

سمت آماده کردن بیمارستان هاى صحرایى برویم.
وى افزود: موج پنجم یا همان دلتا، شیب بسیار تندى داشت 
و تعداد مرگ و میر روزانه آن در اصفهان به باالى 50 نفر 

هم رسید.

کرونا 3 ساله شد با 19 هزار قربانى در اصفهان

تصویب طرح جمع آورى و 
دفع آب هاى سطحى دستگرد

نصف جهان    شهردار دستگرد از تصویب طرح جامع 
جمع آورى و دفع آب هاى سطحى این شهر خبر داد و 
گفت: مرحله اول طرح اصالح نقاط سیل خیز و محل 
تجمع روان آب ها در شهر دستگرد پایان یافت و از این 
به بعد شهرى ایمن تر در مقابل سیالب خواهیم داشت.
اصغر رحیمى از اتخاذ تمهیدات الزم جهت ساماندهى 
روان آب ها و سیالب هاى احتمالى از جمله ساماندهى 

دو مسیل قدیمى شهر خبر داد.
وى افزود: سیالب مرکزى شهر از محله میالد تا منطقه 
کارگاهى، سیالب اسالم آباد از جاده سین تا انتهاى 
صحراى دستگرد، خیابان بعثت از میدان نورباران تا 
پارك بهارستان و خیابان قدس از میدان شهدا تا محله 
ملک الشعراى بهار از جمله مهمترین مسیرهاى دفع 

روان آب هاست که درحال ساماندهى هستند.

شهردار دســتگرد با اشاره به مســطح بودن شهر 
دستگرد و کم بودن شــیب طولى در معابر شهرى 
اظهار کــرد: به منظور مرتفع کردن این مشــکل، 
48 حلقه چاه جذبى جدید در ســال جارى حفارى 
شد. وى ادامه داد: با حفر چاه هاى مذکور از تجمع 
روان آب هاى ناشى از بارندگى در شهر جلوگیرى 

مى شود.
رحیمى بهسازى جوى و نهرها، حفر کانال، الیروبى 
و بازگشــایى مســیرهاى حرکت آب در سطح شهر 
به منظور سرعت بخشــى به خروج سیالب و تهیه و 
آماده ســازى تجهیزات براى جلوگیرى از ورود روان 
آب ها به محل سکونت و کسب  و کار شهروندان در 
مواقع بحرانى را از دیگر اقدامات انجام شده در قالب 

این طرح عنوان کرد.

جانمایى یادمان شهداى گمنام در پارك کوهستانى 
محمدآباد

نصف جهــان   شهردار محمدآباد از جانمایى یادمان 
شهداى گمنام در پارك کوهستانى واقع در ورودى 

این شهر خبر داد.
محمد اسماعیل زاده اظهار کرد: عملیات احداث پارك 
کوهستانى به مساحت 15 هزار مترمربع از اسفندماه 
سال 1400 آغاز شده و در حال حاضر با پیشرفت 80 
درصدى در دست اجراست و سه دستگاه اسباب بازى 
کودکان، آالچیق، دریاچه، آبشار مصنوعى و برکه در 

این طرح پیش بینى شده است.
وى با بیان اینکه پارك کوهســتانى در دست اجرا، 
واقع در ورودى شــهر محمدآباد رنگ و بوى شهدا 
را مى گیرد، تصریح کرد: با پیگیرها و پس از بازدید 
مدیرکل حفظ و نشر ارزش هاى دفاع مقدس و مدیر 
یادمان هاى شهداى گمنام اســتان اصفهان از این 
پارك، جانمایى یادمان شهداى گمنام در محل این 

بوستان مورد تأیید قرار گرفت.

عده  اى به جان شهردارى اصفهان افتاده اند
عضو کمیســیون حمــل و نقل و هوشمندســازى 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: شمارى از 
افراد در شــهردارى و ســازمان هاى وابسته به آن 
همچــون زالــو بــه جــان بیت المــال افتاده اند 
و در قالــب قراردادهــاى کذایــى و بى فایــده،

 سواستفاده مى کنند.
محمدرضا فالح در جلســه شوراى شــهر اصفهان 
هشدار داد: در صورت اثبات این مساله، با آنها برخورد 

قانونى و قضایى مناسب خواهیم داشت.
وى بدون دادن توضیح بیشــتر در ایــن باره گفت: 
براى تشویق شهروندان نیازى به هزینه هاى گزاف 
و بیهوده مانند آنچه در قالب پویش موسوم به «آدم 
و هوا» (استفاده از عروسک هاى فضایى براى تذکر 
به خودروهاى تک سرنشــین) در اصفهان شاهد آن 
بودیم نیست، بلکه باید بستر استفاده از حمل و نقل 

عمومى براى همگان مهیا شود.
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 در حالى که سودجویان از راه هاى مختلف براى کالهبردارى 
و فریب مردم استفاده مى کنند، کالهبردارى هاى تلفنى نیز 
این روزها بیش از گذشته شایع شده  و به همین دلیل، از سوى 
کارشناسان همواره توصیه مى شود که کاربران در مواجهه با 

موارد مشکوك هوشیار باشند.
احتماال دفعات متعددى اتفاق افتاده که با شما تماس تلفنى 
گرفته مى شود و پیشــنهادهایى ارائه مى شود که تا حدودى 
مى تواند براى کاربران تلفن همراه شک برانگیز باشد، باید 
دقت کنید که على رغم عجیب بودن این پیشنهادها، احتمال 
این که کاربران در آستانه ى فریب خوردن توسط کالهبرداران 

باشند، بسیار زیاد است.
از ســال هاى 92 و 93 بود که تماس هــاى کالهبردارى 
مبنى بــر ارائه ســیم کارت هاى ماهواره اى و یا پیشــنهاد 
شماره هاى مشابه خط فعلى مشــترکین و ... در اپراتورهاى 
مختلف گزارش شد. درخواســت پول براى یکسان سازى 

تعرفه هــاى اپراتور از دیگــر انواع کالهبردارى هاســت. 
در حالــى که یکسان ســازى تعرفه ها و تک نرخى شــدن 
تماس هاى درون شــبکه یا برون شــبکه بــراى اپراتورها 
هزینه اى براى مشــترکان ندارد و جزو خدماتى اســت که 
توســط اپراتورها ارائه شــده، اما برخى اقدام به سودجویى 
از این موضوع کــرده و تماس هایى با آن هــا گرفته و بابت 
یکسان ســازى تعرفه ها درخواســت هزینه کرده اند؛ البته 
اپراتورها اعالم کردند که این درخواســت ها کالهبردارى 
بــوده و نبایــد هزینــه اى بابت ایــن خدمــات پرداخت

 شود.
اما حاال یک رویه جدیــد دیگر براى کالهبــردارى پیش 
گرفته شد. طبق گزارشــاتى که به خبرنگار تسنیم رسیده، 
یکى از انــواع کالهبردارى هاى تلفنى جدیــد به این گونه 
است که ابتدا تماس هایى با مشترکین تلفن همراه از طرف 
کالهبرداران گرفته مى شــود که آنها خود را به عنوان دفاتر 

خدمات مشــترکین اپراتورها معرفى کــرده و در مکالمات 
خود به این موارد اشــاره مى کنند که آنها براى مشترکین 
پیامکى ارســال کرده اند و بابت افزایش تعرفه آنتن دهى، 
به آنها پیشــنهاد ســیم کارت هاى ۵G را دادند و به همین 
منظور از مشترکین طلب پرداخت وجه کرده اند و همچنین 
ادعایى مبنى بر اینکه بسته ســیم کارت مورد نظر از سوى 

دفاتر خدمات براى مشترکین 
ارسال شده اما به دالیل 

برگشت  مختلفى 
خورده است، به 
همیــن دلیل 
از مشترکین 
درخواســت 

آدرس جدید براى ارســال 
مجدد مى کننــد و بابت آن پرداخت وجه 

دیگرى را طلب مى کنند.
کالهبرداران درکنار این توضیحات تاکید بر این دارند که 
در صورت پرداخت نکردن هزینه هاى گفته شــده، پس از 
مدت کوتاهى سیم کارت هاى فعلى مشترکین دیگر قابلیت 

آنتن دهى ندارد و غیرفعال مى شود.
نکته مهم این است کاربران حق دارند درباره هر شخصى 
که تلفنى با آنها تماس مى گیرند و به آنها پیشنهاد مى دهند، 
بررســى هاى الزم را انجام دهند، با نامه نــگارى از آن ها 
اطالعات کارى بخواهند، تماس بگیرند، مرجع هاى آن ها 
را استعالم کنند و زمانى براى فکر کردن و تصمیم گیرى در 

مورد پیشنهاد آن ها داشته باشند.
در همین زمینه، «محمدرضا قنــادان»، مدیرکل فروش 
سیمکارت ها در اپراتور همراه اول، در خصوص اقدامات الزم 
علیه این کالهبردارى ها اظهار داشت: در این مواقع دو نوع 
اقدام از دست اپراتورها برمى آید که همیشه در رویه اجرایى 
قرار مى گیرد، ابتدا اینکه درصورتى که شــاکى خصوصى 
وجود داشته باشد، اپراتور مورد نظر این موضوع را پیگیرى 
کرده و در شرایطى که آنها را شناسایى مى کنند، خود اپراتور 
نیز اقامه دعوایــى صورت مى دهد. در ایــن حالت یکى از 
شرایط دشوار این است که بسیارى از کالهبردارها تماس 
هاى خود را از طریق پلتفرم هاى خارجى و یا با شــماره اى 
برقرار کردند که وقتى به پیگیرى آن شماره ها مى پردازند، 

به خط و ربط دقیقى نمى رسند.
قنادان اضافه کرد: براى شکایت از کالهبرداران، مشترکین 
باید اقامه دعوایى را به عنوان شاکى خصوصى صورت دهند 
و اعالم کنند که شــماره اى با آنها تماس گرفته و مرتکب 
یک اقدام کالهبردارانه شده است. در ادامه آن شماره توسط 
قوه قضائیه و پلیس فتا پیگیرى شده و یا به اپراتورها منتقل 
مى شــود و اپراتورها نیز بر روى دعواى مشترکین، دعواى 
جداگانه اى را اضافه کرده و روى پرونده آنها اعاده حیثیت 
مى کنند و وکالى اپراتورها از دعواى مشــترکین حمایت 

مى کنند.
وى افزود: اقدام دومى که به صورت دوره اى انجام مى شود 
این است که اطالع رسانى توســط اپراتورها به طور مکرر 
توســط مبادى رســمى و عمومى انجام مى شود که براى 
اپراتور همراه اول شماره 9990، وبسایت mci.ir و اپلیکیشن 

MyMCI است.

قنادان تصریح کرد: پلیس فتا مسیر موجود دیگرى است 
که پیامک هایــى با عنوان Pishgiri براى مشــترکین 
به طور مکرر ارســال مى کند. ما 
کالهبــرداران را به پلیس فتا 
معرفى کــرده و مــواردى را 
داشتیم که این کالهبرداران 
و باندهایى از آنها براســاس 

شکایت ها متالشى شده است.

صفحه قفل گوشــى هاى سامســونگ داراى یک قابلیت 
مخفى و مفید به نام Touch and Hold Edit است.

در طول سالیان اخیر، سامسونگ سخت مشغول کار روى 
بهبود رابط کاربرى One UI و به کار بــردن قابلیت هایى 
ســودمند در آن بوده اســت. امــا آنچه که جالب اســت، 
سامســونگ معموًال قابلیت هاى مخفى را در گوشى هاى 
خودش مى گنجانــد که از دید بســیارى از کاربران پنهان 
مى مانــد. امروز ما در مــورد یکــى از ویژگى هاى مخفى 
این گوشــى ها خواهیم پرداخت که مربوط به صفحه قفل 

گوشى هاى سامسونگ است.

قابلیت مخفى صفحه قفل گوشى هاى سامسونگ
این قابلیــت که با بروزرســانى One UI5.0 ارائه شــده، 
Touch and Hold Edit نام دارد. همانطور که از نامش پیدا 

اســت، این قابلیت به کاربران اجازه مى دهد بدون رفتن به 
صفحه تنظیمات گوشــى خود، بتوانند تغییراتى در صفحه 
اصلى دیوایسشــان ایجاد کنند. اما ابتدا الزم است که آن 

را فعال کنید:
 Lock 1. وارد صفحه تنظیمات گوشى خود شــوید. روى
Screen ضربه بزنید.2. گزینه Touch and Hold Edit را 

فعال کنید.3. حاال کلید پاور را فشار دهید تا گوشى شما وارد 

صفحه قفل شود.4. اکنون دو بار روى صفحه گوشى ضربه 
بزنید یا آن را بردارید تا صفحه قفل ظاهر شــود.5. در یک 
بخش خالى صفحه قفل انگشــتتان را نگه دارید.6. سپس 
مى توانید عناصر مختلف صفحه را ویرایش کنید.7. به طور 
مثال امکان تغییر ظاهر ساعت این صفحه با لمس آن وجود 

خواهد داشت.
با این قابلیت مخفى در صفحه قفل گوشى هاى سامسونگ، 
شــما مى توانید اطالعــات بیشــترى را روى این صفحه 
به نمایش بگذارید. به طور مثال اطالعات تماس مخاطب 
خاص خودتان را به این صفحه اضافــه کنید تا بتوانید فوراً 

با او تماس بگیرید.

یک قابلیت مخفى دیگر در گوشى هاى اولترا 
سامسونگ

 Screen Off اما عالوه بر این، قابلیت مخفى دیگرى به نام
Memo در گوشى هاى سرى گلکسى اس 23/22 اولترا و 

 S Pen گلکسى نوت 20 سامســونگ وجود دارد که از قلم
این گوشى ها اســتفاده مى کند. Screen Off Memo در 
واقع به کاربــران اجازه مى دهد زمانى که صفحه گوشــى 
خاموش است، بدون باز کردن اپلیکیشن یادداشت بردارى 

سامسونگ، بتوانند مســتقیمًا در صفحه قفل گوشى خود 
یادداشــتى را وارد کنند. اما در ابتدا باید این قابلیت را فعال 
کرد:1. وارد صفحه تنظیمات گوشى خود شوید.2. به پایین 
صفحه آمده و بخش S-Pen را انتخــاب کنید.3. به دنبال 
گزینه اى به نام Screen Off Memo بگردید و آن را فعال 
کنید.از این پــس مى توانید بدون باز کــردن قفل صفحه 
گوشى خود، روى آن یادداشــت بردارى کنید. البته پیش 
از نوشتن روى صفحه، باید دکمه پاور قلم S Pen را فشار 
دهید تا روشن شود. سپس مى توانید متن یادداشت شده را 

در حافظه گوشى خود ذخیره کنید.

 وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات اعالم کرد سیم کارت با اینترنت بدون فیلتر 
براى گردشگران خارجى در ایران طراحى خواهد شد.

عیســى زارع پور، وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات از برنامــه این وزارتخانه 
براى طراحى ســیم کارت هاى ویژه گردشــگران خارجى در ایــران خبر داد 
و گفت طبق شــنیده ها، توریســت ها و گردشــگران خارجى حاضر در کشور 

به دلیــل فیلترینگ دو اپلیکیشــن اینســتاگرام و واتس اپ با مشــکل دچار
 هستند.

طراحى سیمکارت با اینترنت بدون فیلتر
وزیــر ارتباطــات و فنــاورى اطالعــات در ادامــه گفته هــاى خــود بیان 

کرد با توجه بــه اینکه در ایــران براى دسترســى به ایــن دو پلتفرم خارجى 
محدودیت هایى وجــود دارد، در همین راســتا قصد داریم ســیم کارت هاى 
ویژه اى را طراحى کنیــم تا گردشــگران خارجى که به ایران ســفر مى کنند 
بتوانند در مدت زمان حضور خود در کشــورمان بهتر از فضاى مجازى استفاده

 کنند.

کاربران اندروید مى توانند از F-Droid به عنوان یک فروشگاه برنامه امن که مى تواند جایگزین خوبى 
براى گوگل پلى باشد، بهره ببرند.

اگر دستگاه اندرویدى دارید، ممکن است از F-Droid لذت ببرید.
این فروشگاه برنامه جایگزینى براى گوگل پلى است و فقط شامل برنامه هاى منبع باز است که ممکن 
است کمک مالى بخواهند، اما عموما بدون تبلیغات و خرید هاى درون برنامه اى هستند. این واقعیت 
که برنامه ها منبع باز هستند همچنین آن ها را به طور کلى قابل اعتماد مى کند، هر کسى روى زمین 
مى تواند کد را بخواند و این امر باعث مى شود کسى متوجه شود که آیا آسیب پذیرى امنیتى آشکار یا 

تجاوز به حریم خصوصى وجود دارد یا خیر.
Sideloading برنامه ها، به معنى نصب نرم افزار از منابعى غیر از گوگل پلى در اندروید بسیار راحت تر 

از iOS است، زیرا نیازى به جیلبریک نیست و F-Droid با ارائه مجموعه اى بررسى شده از برنامه هاى 
منبع باز بدون ردیابى و بدون تبلیغات، کار را آسان تر مى کند.

F-Droid نحوه راه اندازى
 Download F-Droid بروید، روى F-Droid.org در دستگاه اندرویدى، مرورگر خود را باز کنید و به
ضربه بزنید و فایل حاصل را باز کنیــد. جز در مواردى که از پیش به مرورگــر خود اجازه نصب نرم 
افزار از منابعى غیر از گوگل پلى را داده باشــید، هشــدارى به شــما مى گوید که تلفن شما مجاز به 
نصب برنامه هاى ناشــناس نیســت. بــراى دور زدن این مورد، 
روى Settings و سپس Allow از این منبع ضربه بزنید. به عقب 
برگردید، تلفنتان یک بار دیگر از شما مى پرسد که آیا مى خواهید 
F-Droid را نصب کنید یا خیر، براى پایــان، روى Install ضربه 

بزنید.
براى اجازه دادن به F-Droid باید مراحل مشــابهى را طى کنید. 
اولین بار که ســعى مى کنید نرم افزارى را از روى آن نصب کنید، 
 Allow و سپس Settings همان پیامى را که در مرورگر مشاهده کردید، مشاهده خواهید کرد. روى
from this source براى دادن مجوز به F-Droid براى نصب برنامه ها ضربه بزنید. براى نصب هر 

برنامه اى که مى خواهید دکمه برگشت را بزنید.

F-Droid درباره امنیت در
به طور کلى ایده خوبى است که هنگام بارگذارى جانبى برنامه ها در اندروید مراقب باشید، زیرا یک 
برنامه مخرب مى تواند براى امنیت و حریم خصوصى شما مخرب باشد. تیمى از داوطلبان F-Droid را 

نگهدارى مى کنند، بنابراین ممکن است به حق نگران ورود نرم افزار هاى ناقص باشید.
این مطمئنا یک نگرانى معتبر اســت، اما F-Droid در حال حاضر اقدامات امنیتى گسترده اى دارد و 
طى چندین ممیزى امنیتى شخص ثالث به دقت مورد بررسى قرار گرفته است. این پلتفرم همچنین 
سیاست سختگیرانه اى مبنى بر عدم اجازه هیچ برنامه اى با ویژگى هاى ردیابى دارد، به همین دلیل 
است که محققان آزمایشــگاه حریم خصوصى Yale اعالم کرده اند که F-Droid حتى از گوگل پلى 
ایمن تر است.این بدان معنا نیست که هنگام نصب برنامه ها نباید شک و تردید داشته باشید. همچنان 
باید مجوز هاى برنامه هاى خود را کنترل و تنظیمات امنیتى اندروید خود را به طور مداوم بررسى کنید، 
 F-Droid همانطور که با هر برنامه دیگرى انجام مى دهید، اما عالوه بر این مى توانید بدون نگرانى از

نرم افزار نصب کنید.

F-Droid برنامه هاى مورد عالقه ما در
F-Droid قرار نیست جایگزین گوگل پلى براى اکثر افراد شود، اما یک جایگزین خوب و ساده براى 

یافتن برنامه هاى رایگان و ایمن قبل از شیرجه رفتن به باتالقى است که فروشگاه برنامه گوگل نامیده 
مى شود. اگر نمى دانید از کجا شــروع کنید، در اینجا برخى از برنامه هاى مورد عالقه بیشتر کاربران 
وجود دارد. Tuner یک برنامه عالى براى کوك گیتار یا هر ساز زهى است، در حالى که Tusky یک 

مشترى بسیار خوب براى Mastodon است. 

پس از مسدود شــدن سرشــماره هاى پیامکى، 
شرکت ها به استفاده از شماره هاى شخصى براى ارسال 
پیامک روى آوردند و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
هم سامانه #800* را براى شناسایى و مسدودسازى 
این شــماره ها راه اندازى کرد؛ در عین حال، همچنان 
بعضى از پیامک هاى تبلیغاتى از سوى خود اپراتورهاى 
همراه ارسال مى شود که البته براى غیرفعال سازى این 

پیامک ها هم راه حل وجود دارد.

روش عدم دریافت پیامک هاى تبلیغاتى 
اپراتور همراه اول

براى عدم دریافت پیامک هاى تبلیغاتى در اپراتور همراه 
اول، مشترکان مى توانند با یکى از روش هاى ارسال عدد 
«1» به «8999»، شماره گیرى کد دستورى 8999#*،  
تماس با مرکز اطالع رســانى 9990،  مراجعه به سامانه 
همراه من (پرتال و اپلیکیشن)  نسبت به قطع سرویس پیام 

تبلیغاتى خود اقدام کنند.
البته همراه اول ذکر کرده که پیامک هاى اطالع رسانى 
اپراتور و اطالع رسانى سرویس هاى پایه و باند پهن همراه 

اول، پیامک هاى تبلیغاتى محسوب نمى شوند،  بنابراین 
درصورت قطع سرویس پیام تبلیغاتى، مشترکین این نوع 
پیام ها را دریافت مى کنند. همچنین برخى مشترکین به 
واسطه عضویت در باشگاهى خاص یا ارائه شماره خود به 
فروشگاه ها از این مبادى پیامک تبلیغاتى دریافت مى کنند 

که در این خصوص نیز اپراتور دخالتى ندارد.

روش فعالســازى و غیرفعالســازى 
پیامک هاى تبلیغاتى ایرانسل

کاربران اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) نیز مى توانند 
تصمیم بگیریند که مایل به دریافت کدام گروه پیامکى 

هستید و سپس براى دریافت یا عدم دریافت هر دسته 
از پیامک ها اقدام کنند. این کار با مراجعه به اپلیکیشن 
ایرانسل من و گزینه  «مدیریت پیامک هاى تبلیغاتى، 
شماره گیرى کد  5006#* و دریافت فهرست کاملى از 
گروه هاى پیامکى و پیامک به 5006 و انتخاب کلیدواژه 
مربوط به دریافت هر دســته از پیامک ها،  امکان پذیر 

است.

مدیریت خدمات پیامکى در اپراتور رایتل 
چگونه است؟

در اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) نیزکاربر مى تواند با 
استفاده از نرم افزار رایتل من و مراجعه به منوى "مدیریت 
خدمات پیامکى انبوه و ارزش افزوده"، شماره گیرى کد 
دستورى #800* یا کد دســتورى #195* و انتخاب 
قطع تبلیغات، شــماره گیرى کد #3*800* یا ارسال 
عدد 3 بــه 800، براى غیرفعال ســازى و جلوگیرى از 
دریافت پیامک هاى تبلیغاتى کــه از مراکز پیام  مانند 
(100012345 و 3000012345) و شماره هاى مشابه 

ارسال مى شود، کاربرد دارد.

مراقبت از باترى گوشــى هوشــمند براى افزایش 
طول عمر وکارایى آن بســیار مهم است، زیرا یکى از 
مهم ترین اجزاى گوشى به شــمار مى رود. با اجتناب 
از برخى عادت هاى بد هنگام شــارژ کردن گوشــى، 
مى توان عملکر شــارژ گوشــى خود را بهبود بخشید 
و عمر باتــرى را افزایش داد. کاربران گوشــى هاى 
هوشــمند، مى توانند به راحتى عادات اشتباه هنگام 
شارژ گوشى هوشمند خود را تغییر داده، وبه طول عمر 
و عملکرد باترى گوشى بیفزایند.به جاى اینکه باترى 
گوشى خود را با هزینه گزاف حفظ یا جایگزین کنید، 

اگر عادت هاى زیر را دارید، فورا آن ها را رها کنید:
1. از شارژ گوشى با کاور موبایل خوددارى 

کنید:
یکى از رایج ترین عادات کاربران گوشى هاى هوشمند 
شارژ کردن گوشى با قاب موبایل یا اصطالحا کاور آن 
است، اما کارشناسان توصیه نمى کنند گوشى خود را 
در این حالت شارژ کنید، زیرا ممکن است دو مشکل 
اصلى ایجاد کند: اول باعث ایجاد دماى باال در باترى 

و شکستگى سوکت شارژ شــود.دوم، در برخى موارد 
ممکن اســت هنگام شارژ شدن بســیار داغ شود که 
مى تواند ســرعت شــارژ را کاهش داده و عمر باترى 

را کاهش دهد.
2. از اســتفاده روزانه از شــارژر ســریع 

خوددارى کنید:
اگر گوشى هوشــمند شما مجهز به شــارژر 40 واتى 
یا سریعتر است، مهم اســت که هر روز از آن استفاده 
نکنید. این عادت مى تواند باترى را در سال اول استفاده 
بسیار ضعیف کند. براى جلوگیرى از این امر، مى توانید 

یک شارژر ثانویه کندتر به همراه داشته باشید.پس 
از آن مى توانید از شارژر سریع فقط در زمانى استفاده 
کنید که به شارژ سریع نیاز دارید. ممکن است این امر 
خالف واقع به نظر برسد، اما اســتفاده از یک شارژر 
بسیار سریع به شــکل روزانه مى تواند به باترى فشار 

وارد کند و باعث خراب شدن سریع تر آن شود.
3. قبل از رسیدن میزان شارژ باترى به زیر

 5 درصد گوشى خود را شارژ کنید
عادت دیگــرى که مى توانــد براى باترى گوشــى 
هوشمند شما مضر باشد مصرف شارژ باترى تا سطح 
کمتر از 5 درصد درست قبل از شارژ کردن آن است. 
این عادت از همه موارد بدتر اســت، زیــرا زمانى که 
سلول به زیر 10 مى رسد فشــار زیادى به باترى وارد 
مى کند. اگر این عــادت هر روز تکرار شــود، باعث 
تضعیف باترى شما بسیار بیشتر از حد معمول خواهد 
شد. براى جلوگیرى از این امر، بهتر است گوشى خود 
را زمانى شــارژ کنید که باتــرى آن 15 تا 20 درصد 

شارژ دارد.

جایگزینى امن براى گوگل پلى

شیوه جدید کالهبردارى
5G با پیشنهاد تحویل سیمکارت 

آشنایى با 2 قابلیت  مخفى گوشى هاى سامسونگ

3 رفتار مضر که باترى گوشى شما را از بین مى برد چگونه پیامک هاى مزاحم را لغو کنیم؟

سیمکارت با اینترنت بدون فیلتر ویژه گردشگران
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پیاز داراى خواص دارویى فراوانى براى بدن اســت این گیاه دارویــى به صورت پخته یا خام 
خواص بى نظیرى دارد.

اگرچه هر نوع سبزى فوایدى براى سالمتى دارد اما برخى از سبزیجات مانند پیاز خواص بسیار 
خاصى دارند.

پیاز به طور کلى براى سالمت قلب، استخوان و روده شناخته شده است وحتى فواید دیگرى 
دارد که ممکن است بسیارى از افراد از آن شگفت زده شوند.

 با ایــن حــال، اگر بــه پیاز حســاس هســتید قبــل از اســتفاده با پزشــک مشــورت 
کنید.

افزایش بــارورى، کمــک به ســینوس ها، جلوگیــرى از پوســیدگى دنــدان، جلوگیرى 
از ســرماخوردگى و آنفوالنــزا و درمان گــوش درد از جمله خــواص شــگفت انگیز پیاز

 است.

یکى از راه هاى درمان جوش شســتن صورت با آب ولرم و صابون اســت. روغن زیتــون حاوى ویتامین، 
آنتى اکسیدان و آهن است. این روغن به دلیل خاصیت تسکین دهندگى پوست به ترمیم جاى جوش کمک 

مى کند. استفاده از سیب و عسل براى زیبایى پوست بسیار توصیه شده است و در بسیارى از ماسک هاى 
پوست نیز استفاده مى شود. براى درمان جوش صورت مى توانید از مخلوط سیب و عسل استفاده 

کنید.
براى جوشى که هنوز به طور کامل عفونى نشده اســت، استفاده از یخ به کاهش 

التهاب کمک مى کند.
مصرف کافى مایعات و آب به همراه استفاده از کرم ضد آفتاب در درمان جوش 

مفید است.
آلوئه ورا نه تنها با کاهش التهاب پوست احساسى عالى به شما مى دهد، آزردگى و 

قرمزى جوش را از بین برده و پوستتان را درخشان و صاف مى کند.

در این مطلــب مى خواهیم برخى مــواد غذایى را 
که باید در رژیم غذایى تان باشــد تــا از ریزش مو 

جلوگیرى شود، مرور کنیم.

آب چغندر
آب چغندر تازه، سرشار از کربوهیدرات، پروتئین، 
پتاسیم، کلسیم، ویتامین بى و ویتامین سى است. 
این نوشیدنى را روزانه بنوشید تا مخازن این مواد 
مغذى در بدن تان پر شود. در این  صورت ریزش مو 

متوقف خواهد شد.

عدس
عدس  پر از مواد غذایى سالم همچون آهن، روى، 
پروتئین و بیوتین است. همچنین دانه سویا و لوبیا 
قرمز هم براى پیشگیرى از ریزش مو عالى هستند. 
پس اطمینان حاصل کنید که به طور منظم از این 

حبوبات مصرف مى کنید.

اسفناج
ســبزیجات برگدار همچون بروکلــى، کلم پیچ، 
شنبلیله و اســفناج به حفظ سالمت فولیکول هاى 
مو کمک و همچنین گردش چربى پوســت سر را 
نیز تســهیل مى کنند. این سبزیجات تامین کننده 

بتا کاروتن، فوالت، ویتامین سى و آهن هستند.

تخم مرغ
تخم مرغ، منبعى غنى از پروتئین، روى، سلنیوم، 
سولفور و آهن اســت. روى ماده اى است که براى 
ترمیم بافت پوست سر و تضمین صحت عملکرد 
غدد چربى در اطــراف فولیکول هاى مو ضرورى 
اســت. همچنین کمبود آهن هم از علل شناخته 
شده  ریزش موست. پس مطمئن شوید که به اندازه  
کافى آهن مصرف مى کنید. این مواد به اکسیژن 
رســاندن به فولیکول هاى مو و سالم نگه داشتن 

آن ها کمک مى کند.

گردو
گردو حاوى اســیدهاى چرب امگا3، ویتامین E و 

بیوتین اســت. این مواد مغذى از سلول هاى موى 
شما در برابر آسیب هایى که معموال به خاطر تابش 
زیاد نور آفتاب پدیدار مى شود، محافظت مى کند. 
گردو حاوى مس نیز هســت. مس به غنى سازى 
رنگ طبیعى موهاى شــما کمــک مى کند. پس 
از همین امروز ســاالدتان را به کمى روغن گردو 

آغشته کنید.

مریم گلى
قرن هاســت مردم بر این باورند که مریم گلى از 
ریزش مو پیشگیرى مى کند. مصرف روزانه روغن 
مریم گلى یا خود مریم گلى به عنوان ادویه، فرایند 
بازسازى پوســت بدن را بهبود مى بخشد. بدین 
معنى که پوست و مویى سالم تر پیدا خواهید کرد. 
عصاره مریم گلى را به شــامپوى خود بیفزایید یا 
چاى غلیظ مریم گلى بنوشــید تا رشد موهاى تان 

را تحریک کنید.

زغال اخته
تمام میوه ها سرشــار از مواد مغذى هســتند اما 
زغال اخته ها پر از ویتامین ســى اند. ویتامین سى 
باعث مى شــود گردش خون در پوست سر بهتر 
شــود و از رگ هاى خونى ظریف که مواد غذایى 
فولیکول هاى مو را تامین مى کنند، مراقبت شود. 
کمبود ویتامین سى در برنامه  غذایى شما، مى تواند 

موهاى شما را مستعد خشکى و شکنندگى کند.

ماهى قزل آال
ماهى قزل آال انبارى از پروتئیــن و ویتامین دى 
است، دو ماده اى که اجزاى کلیدى موهایى سالم و 

قوى به حساب مى آید.
 این ماهــى آب هاى شــیرین، منبــع بزرگى از 
اســیدهاى چرب امگا3 هم هســت، اسیدى که 
مورد نیاز غشاى ســلولى و چربى طبیعى محافظ 

پوست سر است.

استرس بخشى جدایى ناپذیر از زندگى ماست. نحوه برخورد 
ما با آن، تفاوت را ایجاد مى کند. ابتدا به جاى روى آوردن به 
الکل، داروهاى ضد افسردگى و داروهاى ضد اضطراب به 
عنوان یک راه حل سریع، دستور العمل هاى طبیعى سالم را 

براى کاهش استرس امتحان کنید.
 در دنیاى پر سرعت امروز، ممکن اســت ما از نظر فناورى 
پیشرفته باشیم، اما مشکالت جســمى و روحى ما به طور 
چشمگیرى افزایش یافته و سطح اســترس ما به اوج خود 
رسیده است. همه ما به طور منظم با استرس مواجه هستیم. 
با این حال، زمانى که بدن مجبور به تجربه استرس مداوم مى 
شود، سردرد، فشار خون باال، درد قفسه سینه، بى خوابى را 
تجربه خواهد کرد و همچنین ممکن است شرایط بیمارى 
شــما را بدتر کند.معموًال اولین واکنش ما در هنگام غلبه بر 
استرس این است که به دنبال راه حل آسانى مانند دریافت 
دارو باشیم. این نه تنها یک روند خطرناك است، بلکه عالوه 
بر وابستگى شما به داروها، شما را در معرض خطر عوارض 
جانبى داروها نیز قرار مى دهد. به همین دلیل است که افراد 
بیشترى به دنبال راه حل هاى ایمن تر و طبیعى تر براى مبارزه 
با استرس هستند. مصرف نوشیدنى هاى طبیعى مانند چاى 
کاوا، چاى سبز و شــیر گرم یا مکمل هاى نوشیدنى در بازار 
که اثر آرام بخشى بر بدن دارند، رو به افزایش است. در ادامه 
مواردى ذکر شده است که به عنوان دمشن استرس شناخته 

شده و کاربرد دارند.

چاى بابونه
چاى بابونه یک چاى گیاهى بسیار محبوب است و به طور 
گسترده براى درمان استرس، اضطراب و بى خوابى استفاده 
مى شود. شناخته شده است که سیستم عصبى شما را آرام 
مى کند، ماهیچه ها را شل مى کند و به شما کمک مى کند 
خواب خوبى داشته باشــید، به خصوص اگر قبل از خواب 
مصرف شود. پس از یک روز طوالنى در محل کار، طبیعت 

گرم و آرام بخش این نوشــیدنى مــى تواند به 
افزایش سطح هورمون هاى سروتونین 

و مالتونین در بدن شما کمک کند 
که به کاهش استرس و نگرانى 
شما و داشتن خوابى خوب مى 
انجامد. از طرفى مصرف گیاه 
بابونه موجب کاهش درد دندان و 
کمر نیز خواهد شد و ماده اى مفید 

در خصوص درمان سرماخوردگى 
است؛ درمان تهوع، استفراغ و برطرف 

کردن سوختگى پوســت از دیگر فواید مصرف 
گیاه بابونه است.

شیر گرم
نوشیدن شیر گرم در شــب براى داشتن خوابى راحت یک 
سنت قدیمى است که براى اکثر افراد آشناست. شیر حاوى 

اسید آمینه تریپتوفان است که به سروتونین تبدیل مى شود، 
انتقال دهنده عصبى احساس خوب که به بهبود خلق و خوى 
شما و همچنین اثر آرام بخش کمک مى کند. همچنین دماى 
گرم اثر آرام بخش و تسکین دهنده بر بدن دارد. این نوشیدنى 
به ویژه زمانى مفید اســت که پس از یک روز کارى سخت 

استرس دارید و نیاز به خواب با کیفیت دارید. 

آب گیالس تارت
 Prunus آب گیالس تــرش از میوه درخــت
cerasus کــه بومى جنوب غربى آســیا و 

اروپا است تهیه مى شود. گیالس ترش 
به دلیل فواید ســالمتى که دارد به طور 
فزاینده اى محبوب شده است. گیالس 
ترش به طور طبیعى سرشار از مالتونین 
اســت، هورمونى که بــه تنظیم چرخه 
خواب شــما کمک مى کند. گیالس ترش 
همچنین حاوى مقدار زیادى ترکیبات تریپتوفان 
و آنتوسیانین است که به بدن کمک مى کند مالتونین تولید 

کرده که به بهبود کیفیت خواب کمک مى کند. 

چاى کاوا
 Piper کاوا یــک نوشــیدنى اســت که از ریشــه گیــاه
methysticum تهیه مى شــود. مدت هاســت که توسط 

ســاکنان جزایر اقیانوس آرام جزایر هاوایى، واناتو، فیجى، 
تونگا و سلیمان استفاده مى شود. مواد شــیمیایى فعال در 
کاوا ترکیباتى هستند که به نام کاواالکتون ها شناخته مى 
شوند. این ترکیبات مانند داروهاى ضد افسردگى و داروهاى 
ضد اضطراب، بر شــیمى مغز تأثیر مى گــذارد . موثرترین 
کاواالکتون براى کاهش اضطراب کاوان است . کاوا ضمن 
حفظ شفافیت، به تسکین ذهن فرد کمک مى کند و به طور 

موقت اضطراب، استرس و بى خوابى را تسکین مى دهد. 

چاى سبز
چاى ســبز از برگ هاى گیاه کاملیا سیننســیس تهیه مى 
شود. فواید بیشــمار چاى ســبز به دلیل وجود دو ماده اى 
اســت(gallate-3-EGCG [Epigallocatechin] و 
L-theanine ) که تقریباً منحصراً در چاى ســبز یافت مى 

شود. EGCG سرشار از آنتى اکســیدان است و به کاهش 
آسیب اکسیداتیو در ســلول ها و بهبود عملکرد بدن و مغز 
کمک مى کند. L-theanine، یک اسید آمینه، مسئول طعم 
منحصر به فرد چاى سبز و همچنین اثرات آرامش بخش آن 
است. بر اساس یک مطالعه، افرادى که روزانه چهار فنجان 

چاى سبز مصرف مى کنند، کمتر دچار افسردگى مى شوند. 

چاى نى جو دوسر
کاه جو از جوى ســبز، Avena sativa مى آید. این ماده در 
طب سنتى براى درمان خستگى عصبى و افسردگى استفاده 
شده اســت. کاه جو دو ســر حاوى ویتامین B است که اثر 
تسکین دهنده و مغذى بر روى سیستم عصبى مرکزى دارد. 
مصرف منظم کاه جو به افزایش جریان خون در مغز کمک 
مى کند و به شما کمک مى کند تا هوشــیارتر شوید. براى 
حمایت از سالمت مغز، افزایش انرژى، کاهش خطر بیمارى 
قلبى، کاهش استرس و کاهش سطح اضطراب مى توانید این 

چاى را امتحان کنید.

آبمیوه تازه
آبمیوه تازه حاوى مقدار زیادى ویتامین و مواد معدنى است که 
به بدن ما کمک مى کند تا با تمام فشارها و استرس ها به شیوه 
اى موثر مقابله کند. تهیه آبمیوه تازه از میوه ها و سبزیجات 
غنى از مواد مغذى، به بدن شما مقادیر زیادى آنتى اکسیدان 
و مواد مغذى ضرورى مى رساند و به بدن کمک مى کند تا از 
آسیب هایى که استرس و اضطراب ایجاد مى کند بجنگد و 
بهبود یابد. به گفته دانشگاه مریلند، کسانى که روزانه 1000 
میلى گرم ویتامین C یا بیشتر مصرف مى کنند، معموًال به 
موقعیت هاى استرس زا واکنش مالیم ترى نشان مى دهند. 
همچنین آب تازه به کنترل فشار خون کمک مى کند. سطح 
کورتیزول [هورمون استرس] شــما معموًال صبح ها باالتر 
مى رود، از این رو مصرف آبمیوه تازه در صبح یک راه عالى و 
خوشمزه براى شروع روز است. آب تازه سبزیجات برگ سبز 
مانند کلم پیچ، اسفناج، کاهو منابع غنى ویتامین B هستند 
که یک ویتامین مهم براى اعصاب و مدیریت استرس است. 

تغذیه صحیح نوزاد باعث کاهش عوارض و مرگ و میر، 
کاهش خطر بیمارى هاى مزمن و رشد ذهنى و جسمى 
مى شود، اما طبق یک مطالعه بین المللى اخیر، بسیارى 
از ادعا هاى بهداشتى و تغذیه اى که در مورد محصوالت 
شیرخشک براى نوزادان مطرح مى شود، از نظر علمى 

تأیید نشده است.
شــیر مادر به عنوان بهترین گزینه بــراى تغذیه نوزاد 
شناخته شده است. اما برخى از زنان به دالیل پزشکى یا 
اجتماعى نمى توانند یا نباید نوزادانشان را تغذیه کنند و 

باید به شیر خشک بسنده کنند. 
مهم است که شیر خشــک انتخاب شده براى نوزادان 
فواید تغذیه اى مطلوبى را ارائه دهد.یک نظرســنجى 

بین المللى اخیر به ادعا هاى بهداشتى و تغذیه اى که 
بین سال هاى 2020 تا 2022 در مورد شیر خشک 
موجود در اســترالیا، کانادا، آلمــان، هند، ایتالیا، 
ژاپن، نیجریه، نروژ، پاکستان، روسیه، عربستان 
سعودى، آفریقاى جنوبى، اسپانیا و... انگلستان 

و آمریکا پرداخته است.
محققان ادعا هاى شــرکت هاى شیر 

خشک را در خصوص رشد و تکامل 
نوزادان بررسى کردند. آن ها 757 

شیرخشک مخصوص نوزادان را شناسایى کردند که به 
طور متوسط   دو ادعا داشتند.

53 ٪ شــرکت ها ادعا کردند که فرمول تولیدى شــیر 
خشک به رشد مغز یا چشــم و سیستم عصبى کمک 
مى کند و 39 ٪ ادعا کردند که این فرمول سیستم ایمنى 

سالم را تقویت مى کند.
نگرانــى محققــان در 74 درصد محصــوالت هیچ 
مدرك علمى پیدا نکردند که ادعا هاى سالمت خاص 
آن ها را تأیید کند.14 درصد بررســى هاى محققان به 
کارآزمایى هاى بالینى ثبت شده آینده نگر مراجعه کردند.
ثبت نام آینده نگر فرآیندى اســت که در آن محققین 
قبل از ثبت نام شــرکت کنندگان جزئیات یک 
کارآزمایى را به صورت عمومى مشخص 

مى کنند.
در 88 درصد مــوارد کارآزمایى هاى 
ثبت شــده بودجــه اى را از صنعــت 
شیرخشک نوزاد یا نهاد هایى که مستقیمًا 
به این صنعت وابسته هســتند دریافت 
کردند. به راحتــى مى توان درك کرد 
که چگونــه و چرا والدیــن به طور 
منطقى به ادعا هاى مطرح شــده 

در خصوص شرکت هاى تولید کننده شیرخشک هاى 
نوزادان اعتماد مى کنند.

براى آن ها منطقى است که فرض کنند ادعایى مانند این 
که فرمول شیر خشک رشــد مغز را بهبود مى بخشد، باید 
درست باشد. در سال 1981، ســازمان بهداشت جهانى 
(WHO) کد بازاریابى جایگزین هاى شیر مادر را منتشر کرد.
این کد به دنبال تنظیم بازاریابى شــیر خشــک براى 
نوزادان اســت و در پاســخ به ترویج، توسط صنعت 
شیرخشک، تغذیه با شیر خشــک نسبت به شیردهى 
نوشته شده است. اجراى این آیین نامه داوطلبانه است.

از دولت ها در سراسر جهان خواسته مى شود تا از ارائه 
اطالعات عینى و ثابت در مــورد تغذیه نوزاد اطمینان 
حاصل کنند، اما ملزم به تصویب قانونى براى اجراى 

این مطلب نیستند.
محققان بر این باورند که خودتنظیمى صنعت شــیر   

خشک براى نوزادان کارساز نیست و توصیه مى کنند 
که هنگام اظهارنظر هاى بهداشتى و تغذیه اى خاص در 
مورد شیر خشک باید بررسى دقیق ترى صورت گیرد. 
آن ها از ســازمان هاى دولتى و نظارتى مى خواهند که 
ادعا هاى بهداشتى غیرمستند مانند آنچه در این مطالعه 

دیده مى شود را بررسى کنند.

کمردرد به عنوان یکى از بدترین دردها در زندگى انسان 
در نظر گرفته مى شود. این درد به ویژه زمانى که شما را از 
کارهاى روزمره چون راه رفتن یا رانندگى منع کند، کالفه 

کننده تر خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آنالین، یکى از مهم ترین علت هاى 
کمردرد در بانوان پوشیدن کفش هاى نامناسب از جمله 
کفش هاى پاشنه بلند است. البته در این مقاله مى خواهیم 
با دلیل به شما نشان دهیم که چگونه سایر کفش ها چه در 

بانوان و چه در آقایان مى تواند سبب کمر درد شود.

چگونه کفش ها باعث کمردرد مى شوند؟
این  که شما چه کفشى را انتخاب مى کنید و کفش انتخابى 
چگونه از پاى شما حفاظت مى کند، تاثیر مستقیمى بر بدن 
شما مى گذارد. در واقع زمانى که شما با پاهایتان حرکت 

مى کنید، حرکت سایر اعضاى بدن نیز تحت تاثیر قرار 
گرفته و تغییر مى کند.تمامى اعضاى بدن انسان با یکدیگر 
در ارتباط هستند. کوچکترین ناراحتى در یک جزء بدن 

سبب ایجاد درد در اعضاى دیگر مى شود.

کاهش وزن و کفش هاى تونى
اولین مورد به عنوان خطرنــاك ترین نوع کفش، کفش 
هایى با شکل ثابت هستند. کفش هاى تونى داراى ساق 
کوتاه در کنار کفى نامناسبى هستند که در هنگام راه رفتن 
سبب لغزش مى شــوند. در واقع براى راه رفتن با چنین 
کفش هایى مجبور هستید که فشار زیادى را بر عضالت 

پاى خود وارد کنید.
طراحى پاشنه نامناسب در چنین کفش هایى سبب توزیع 
وزن به صورت غیر طبیعى مى شود. در نهایت این عدم 

تعادل سبب شکستنگى یا دررفتگى پا مى شود. 

کفش هاى پاشنه بلند
بر هیچکسى پوشیده نیست که کفش 
هاى پاشنه بلند به عنوان یکى از 
اصلى ترین و شایع ترین عوامل 
کمردرد به شمار مى روند. با وجود 

هشدارهایى که هر ســاله به جهت عدم پوشیدن چنین 
کفش هایى توسط سازمان بهداشت ستون فقرات جهانى 
داده مى شــود حدود 72 درصد از بانوان از این کفش ها 

استفاده مى کنند.

 کفش هاى تخت و تأثیر آنها بر کمردرد
شاید با مطالعه قســمت قبل این تصمیم را بگیرید که 
کفش هاى تخــت بهترین انتخاب براى پوشــیدن و 
جلوگیرى از کمردرد هستند. اما این باور اشتباه است زیرا 
کفش هاى تخت خود مى توانند عاملى به جهت ایجاد 

کمردرد باشند.
اینکه شــما از کفش بدون هیچ گونه پاشنه اى استفاده 
کنید، پاهایتان در وضعیت نامطلوبى قــرار گرفته و در 
مدت زمان کوتاهى دچار کمردردهاى شدید خواهید شد. 

صندل عاملى براى کمردرد
شاید تعجب کنید که صندل در این لیست به جهت ایجاد 
کمردرد حضور داشته باشد. اما شما به منظور نگه داشتن 
صندل فشار بسیارى با انگشتان خود بر روى سطح صندل 
ایجاد کنید. چنین فشارى در زمان قدم زدن سبب آسیب 

دیدگى پا و در نهایت کمردرد خواهد شد.

روش هاى خانگى درمان جوشخواص باورنکردنى مصرف روزانه پیاز

دشمن استرس را بشناسید

فواید شیرخشک براى نوزادان یک ادعاى کذب است؟اگر کمردرد دارید سمت کفش هاى نامناسب نروید

چه بخوریم تا 
ریزش مو نداشته باشیم؟
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منبــع بزرگى از  این ماهــىآب هاى شــیرین،
اســیدهاى چرب امگا3 هم هســت، اسیدى که 
مورد نیاز غشاى ســلولى و چربى طبیعى محافظ 

پوست سر است.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 2261 مورخ 1401/11/10 به شماره کالسه 1632 مالکیت 
آقاى/ خانم رضا کارگر خوزانى به شناســنامه شــماره 1130150666 کدملى 
1130150666 صادره فرزند محمد صادق در ششــدانگ یکباب خانه مخروبه 
به مســاحت 107,17 مترمربع پالك شــماره 1105 فرعى از 72 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر بــه موجب 16124 مورخ 
1400/1/30 دفترخانه 388 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه 
و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشــند 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: 1401/11/23- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/12/08- م الف: 1452415 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/164

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 1711 مورخ 1401/10/25 به شماره کالسه 1363 مالکیت 
آقاى/ خانم فاطمه قاسمى اندانى به شناسنامه شماره 63 کدملى 1141593939 
صادره فرزند یداله در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
328,99 مترمربع پالك شــماره 841,1 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 36154 مورخ 58/3/13 
دفتر61 خمینى شــهر و ســند 31252 مورخ 78/12/19 دفتر 35 و سند 1712 
مورخ 94/12/13 دفتر 322 و وکالتنامه 47330 مورخ 1401/10/7 دفتر 322 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 1713 مورخ 1401/10/25 به شماره کالسه 1364 مالکیت 
آقاى/ خانــم عبداله مختــارى اندانى به شناســنامه شــماره 1074 کدملى 
1818760908 صادره فرزند رجبعلى در یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 328,99 مترمربع پالك شماره 841,1 فرعى از 111 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند 
36154 مورخ 58/3/13 دفتر 61 خمینى شهر و سند 31252 مورخ 78/12/19 
دفتر 35 و ســند 1712 مورخ 94/12/13 دفتر 322 و وکالتنامه 47330 مورخ 
1401/10/7 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و 

محرز گردیده است.
برابــر راى شــماره 1714 مــورخ 1401/10/25 به شــماره کالســه 1366 
مالکیت آقاى/ خانم محمد مختارى اندانى به شناســنامه شماره 123 کدملى 
1141350475 صادره فرزند عبداله در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 328,99 مترمربع پالك شــماره 841,1 فرعى از 111 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 36154 
مورخ 58/3/13 دفتر 61 خمینى شهر و سند 31252 مورخ 78/12/19 دفتر 35 و 
سند 1712 مورخ 94/12/13 دفتر 322 و وکالتنامه 47330 مورخ 1401/10/7 
دفتــر 322 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحضــه 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: 1401/11/23- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/12/08- م الف: 
1452519 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید 

محمدحسن مصطفوى/11/167

آگهى فقدان سند مالکیت
سینا ظهرابى با وکالت از مهدى صانعیان با تســلیم دوبرگ استشهاد شهود 
مدعى مفقود شدن ســند مالکیت به شماره ســند 99 / ب 484573 میزان 
ششــدانگ پالك 406/38835 واقع در بخش 16 ثبتــى اصفهان در دفتر 
الکترونیک 139920302035024461 به نامش صادر و تســلیم گردیده ( 
بازداشت و رهن ندارد و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایى از 
بین رفته چون درخواست صدور سند المثنى گردیده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 ..ق.ث مراتب آگهى میگردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این 
اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشــود المثنى ســند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد.تاریخ انتشار:1401/12/08-م الف: 1461602- على جوانى - مدیرحوزه 

ثبت ملک شاهین شهر -از طرف زهره زرگرى/12/149

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008004888 - تاریخ ارسال نامه: 1401/12/04 
- نظر به اینکه سند مالکیت به شــماره چاپى 49508 نسبت به تمامیت 12 و 
هفتـ  چهلم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالك ثبتى 125 فرعى از 34 
اصلى ثبت دفتر امالك به شماره 445 صفحه 154 بنام رحمت اله آقاسى ثبت 
و سند صادر گردیده اســت. هم اکنون آقاى: رحمت اله آقاسى فرزند علیرضا 
با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده 140121702008018184 مورخ 
1401/12/02 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود ذیل 
شماره 998361 مورخ 1401/12/20 توســط دفترخانه اسناد رسمى شماره 
4 شهرضا گواهى امضاء گردیده اســت مدعى است که سند مالکیت به دلیل 
جابجائى سهل انگارى از بین رفته اســت. لذا درخواست سند المثناى پالك 
فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین  نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم نماید و رســید اخذ کند تا صورت 
جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/12/08- م الف: 1461961- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شهرضاـ  از طرف محمدحسن صمصامى/12/150

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

گردیده است. 

برابر راى شماره 2103 مورخ 1401/11/05 به شماره کالسه 1123 مالکیت آقاى/ 
خانم نوح یزدى خوزانى به شناسنامه شماره 5735 کدملى 1142285383 صادره 
خمینى شهر فرزند احمدرضا در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
272,62 مترمربع پالك شــماره 277 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى 39147 مورخ 1400/02/22 
دفتر 322 و سند 186208 مورخ 87/10/16 و سند 186208 مورخ 87/10/16 دفتر 
73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/08- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/23- م الف: 1461320 – رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/147

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

برابر آرا صادره هیــات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت 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 نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 7ـ راى شماره 14717- 1401/12/03 هیات اول  آقاى سهراب جوانبخت 
به شناسنامه شماره 11 کدملى 6339868770 صادره شهرکرد فرزند على اصغر در 
ششدانگ یکباب خانه (در حال ساخت) به مساحت 272,96 مترمربع پالك شماره 
2654 فرعى از 40 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
طبق دفتر الکترونیکى 14002030202502031 امالك . تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/12/08 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/23- م الف: 1462459- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان – شهریارى/12/153

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008004853 - تاریخ ارسال نامه: 1401/12/02 - نظر 
به اینکه سند مالکیت به شــماره چاپى 019400 نســبت به تمامیت 11,75 حبه 
مشــاع از 72 حبه ششــدانگ پالك ثبتى 741 فرعى از 2 اصلى ثبت دفتر امالك 
شماره 535 صفحه 464 و شماره ثبت 93484 بنام جمال یاحقى ثبت و سند صادر 
گردیده است. هم اکنون آقاى: جمال یاحقى با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
140121702008017475 مورخ 1401/11/19 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلى که امضاء شهود ذیل شــماره 23603 مورخ 1401/11/12 توسط دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 292 شهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است که سند 
مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى 
پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم نماید و رســید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به 
ارائه کننده مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 

صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند 
المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/12/08- م الف: 1461963- 
مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضاـ  از طرف محمدحسن 

صمصامى/12/152

آگهى ماده 105- اصالحى قانون ثبت
شماره نامه: 140185602008004881 - تاریخ ارسال نامه: 1401/12/04 - نظر 
به اینکه خانم مژگان محرابى مالک مقدار هشت حبه مشــاع باستثناء بهاء ثمنیه 
اعیانى از 72 حبه ششــدانگ پالك 486 فرعى از 2 اصلى واقع در فضل آباد بخش 
یک ثبتى شــهرضا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین  نامه اصالحى قانون ثبت 
طى درخواست وارده به شــماره 140121702008017722 مورخ 1401/11/25 
خواستار پرداخت بهاء یکـ  هشتم اعیانى از ششدانگ پالك فوق الذکر گردیده اند 
که بهاء مقدار مذکور طبق ثبت دفتر امالك به نام لعیــا خانم میرعلى ملک فرزند 
غالمحسین مى باشد لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون 
ثبت موضوع جهت ارزیابى یکـ  هشتم اعیانى پالك فوق توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى طى شــماره 140185602008004753- 1401/11/27 به کانو.ن 
کارشناسان رسمى اســتان اصفهان اعالم که کانون کارشناسان طى نامه شماره 
1401/6620 مورخ 1401/11/30 با ارســال گزارش ارزیابى اعالم نموده پالك 
فوق الذکر فاقد هرگونه اعیانى اعم از ساختمانـ  درب و دیوار و اشجار مى باشد که 
در اجراى تبصره یک ماده 105 مراتب یک نوبت آگهى میشود که ذینفع به این اداره 
مراجعه نماید و در صورتیکه مدعى تضییع حقى از خود میباشد میبایست ظرف مدت 
یک ماه پس از انتشار این آگهى، به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را به 
این اداره ارائه نماید هرگاه ظرف مهلت مقرر گواهى طرح دعوى ارائه نشود اداره ثبت 
شهرضا نسبت به حذف بهاء باستناد ماده فوق اقدام خواهد نمود و در صورت وصول 
گواهى طرح دعوى در مدت مذکور حذف بهاء ثمنیه اعیانى مقدار فوق الذکر موکول 
به صدور حکم قضائى میباشد.تاریخ انتشــار:1401/12/08- م الف: 1462703- 
مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضاـ  از طرف محمدحسن 

صمصامى/12/155

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008004886 - تاریخ ارسال نامه: 1401/12/04 - نظر 
به اینکه سند مالکیت به شــماره چاپى 435534-98/ب نسبت به تمامیت 31,61 
سهم مشاع از 201,5 سهم ششــدانگ پالك ثبتى 315 فرعى از 176 اصلى ثبت 
دفتر الکترونیک به شماره 139920302008000178 بنام سیما حاتمى ثبت و سند 
صادر گردیده است. هم اکنون خانم: معصومه قهرمانى وکالتنا باستناد وکالت فروش 
شماره 47620 مورخ 1401/2/21 دفترخانه 247 شهرضا با ارائه درخواست کتبى به 
شماره وارده 140121702008018193 مورخ 1401/12/02 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 23741 مورخ 1401/12/20 توسط 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 292 شهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است 
که سند مالکیت به دلیل جابجائى ســهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست 
سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود که هر کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رســید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و 
سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض، اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام 
به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/12/08- م الف: 
1461962- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضاـ  از طرف 

محمدحسن صمصامى/12/151

آگهى تغییرات
 شرکت ســهامى خاص پوالد نادین پارتاك به شناســه ملى 14009098150 و 
به شــماره ثبت 64457 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد مهــدى عبداللهى طادى به 
کدملى1270417241و امیر داورى دولت آبادى به کد ملى 1287354971بترتیب 
بسمت بازرســان على البدل و اصلى شرکت براى ســال مالى 1401 انتخاب شدند 
.ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالى 1400 به تصویب رســید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1461100)

آگهى تغییرات
 شــرکت نورا تجارت آیریک ســهامى خاص به شــماره ثبت 2071 و شناســه 
ملى 14008622103 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مورخ 
1400/05/24 مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش 
مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله دستگرد قداده ، کوچه رضایى ، کوچه (کمپ) ، پالك 
220 ، طبقه همکف - کدپستى 8436178391 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1459453)

تاسیس
 موسسه غیر تجارى مدرسه بسکتبال عارف زاده درتاریخ 1401/12/02 به شماره ثبت 7023 به شناسه ملى 14012013499 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : مدرسه بسکتبال عارف زاده موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت : انجام کلیه فعالیتهاى ورزشى در 
زمینه بسکتبال اعم از آموزش، برگزارى مسابقات و تمرینات ورزشى، معرفى ورزشکاران به اردوى تیم ملى و برگزارى تمرینات آمادگى جسمانى و بدنسازى مرتبط 
با کلیه رشته ورزشى بسکتبال از مبتدى تا پیشرفته براى همه رده هاى سنى به صورت تفریحى، همگانى، حرفه اى و قهرمانى و در دو بخش بانوان و آقایان در قالب 
گروهى، نیمه خصوصى و خصوصى. برگزارى دوره هاى آموزشى تربیت مربى.انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت 
هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى دولتى و خصوصى صرفا در راستاى موضوع فعالیت شرکت ، اخذ وام و اعتبارات مالى از 
بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح 
(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد). به موجب مجوز از اداره کل اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برابر با شماره مجوز 
1401/203/1153 در تاریخ 1401/02/17در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر بهارستان، گلستا ن، خیابان نسترن، خیابان یاس 2، پالك 136، طبقه 1 کدپستى 8144167829 سرمایه شخصیت 
حقوقى 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى امین عارف زاده به شماره ملى 2360139495 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه آقاى 
هادى عارف زاده به شماره ملى 2370491779 دارنده 600000 ریال سهم الشرکه مدیران آقاى امین عارف زاده به شماره ملى 2360139495 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى هادى عارف زاده به شماره ملى 2370491779 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1461097)

آگهى تغییرات
 شرکت تعاونى تولید روستایى زرین کشت برخوار به شناسه ملى 10260587102 و به شماره ثبت 41014 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/10/14 و نامه 2058/3/342/740/333 مورخ 1401/10/20 اداره تعهاون روستایى برخوارتصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه وصورت حساب سودوزیان 
شرکت دردوره مالى ســال 1400موردتایید وتصویب مجمع قرارگرفت عباس کمالى دولت آبا دى کد ملى6609533717 و حسین فتاحى دولت آبادى کد ملى 
-6609552649 و على اسدى دولت آبادى کد ملى 6609517231 -و مصطفى ارفع الرفیعى دولت آبادى کد ملى 6609543852 ورحیم رفیعى دولت آبادى 
کد ملى 6609517908 بعنوان اعضاء اصلى هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند و امیرحسین ارفع الرفیعى کد ملى 6609156654 و خلیل ملکى دولت 
آبادى کد ملى 1291743901 بعنوان اعضاء على البدل هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب شده اند. بهرام استکى کد ملى 1280822651وحسین ملکى دولت 
آبادى کد ملى 6609534276 به سمت بازرسان شرکت براى مدت یکسال مالى انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1459065)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص کماوران به شناسه ملى 10260354200 و شماره ثبت 14421 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/10/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى رامین مردانى به شــماره ملى 1285688491 به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقاى على مردانى به شماره ملى 
1271376229 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى نیکرام مردانى به شماره ملى 1280965908 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
تا تاریخ 1403/10/16 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره نیزخواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1461102)

آگهى تغییرات
 شرکت تعاونى تولید روســتایى زرین کشت برخوار به شناسه ملى 10260587102 و به شــماره ثبت 41014 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/10/15 و نامه 
205/3/342/740/333 مورخ 1401/10/20 اداره تعاون روستاى برخوارتصمیمات ذیل اتخاذ شد عباس کمالى دولت آبادى کدملى 6609533717بعنوان ریئس هیئت مدیره و 
حسین فتاحى دولت آبادى و کدملى 6609552649 بعنوان نایب ریئس هیئت مدیره وعلى اسدى دولت آبادى کدملى 6609517231 بعنوان منشى و مصطفى ارفع الرفیعى دولت 
آبادى کدملى 6609543852 بعنوان عضو هیئت مدیره و رحیم رفیعى دولت آبادى کدملى 6609517908 بعنوان عضو هیئت مدیره براى مدت سه سال شمسى تعیین سمت شده اند. 
محمدعلى باقرى فرزندمحمد،کدملى 1286572878بعنوان مدیرعامل شرکت، تا پایان دوره هیئت مدیره انتخاب گردید. به استنادماده 50 اساسنامه، کلیه چک ها، قراردادهاواسناد 
واوراقى که ایجادتعهدبراى شرکت نمایدویاتمام ویا قسمتى ازحق شرکت رامنتفى سازدبه استثناى مواردى که هبات مدیره به منظوراداره امورجارى شرکت ترتیب خاصى داده شود 
پس ازتصویب هیات مدیره با امضاى رئیس هیات مدیره ومدیرعامل ومهرشرکت معتبرخواهدبود. اوراق عادى باامضاى مدیرعامل صادرخواهدشدمگرمراسالت هیات مدیره که باامضاى 

رئیس هیات مدیره صورت خواهد گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1459064)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص کماوران به شناسه ملى 10260354200 و شماره ثبت 14421 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مورخ 1401/10/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى على مردانى به شماره ملى 1271376229، آقاى نیکرام مردانى به شماره ملى 1280965908 
و آقاى رامین مردانى به شماره ملى 1285688491 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/16 انتخاب گردیدند. آقاى حمید شاه 
قلى به شماره ملى 1819402827 به سمت بازرس اصلى و آقاى حبیب شاه قلى قهفرخى به شماره ملى 1819352552 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 (1461117)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص سپاهان قطعه زنده رود به شناسه ملى 14004561062 و به شماره ثبت 3823 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى مهدى باستانى نجف آبادى به شماره ملى 1080167765 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى مجتبى 
باستانى نجف آبادى به شماره ملى 1090996829 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وخانم فریبا ایزدى نجف آبادى به شماره ملى 1091049866 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.خانم بهاره روح اله به شماره ملى 1080252533 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى وخانم مریم 
ایزدى به شماره ملى 1092190775 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1460030)

تاسیس
 موسسه غیر تجارى پرتو محاسب امین درتاریخ 1401/12/01 به شــماره ثبت 7019 به شناسه ملى 14012009029 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : پرتو محاسب امین موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :-1 خدمات حسابرسى 
شامل انواع حسابرسى - بازرسى قانونى - مشاوره مدیریت مالى - طراحى و پیاده سازى سیستم مالى - خدمات مالى و حسابدارى و مالیاتى - نظارت بر 
امور تصفیه 6-- خدماتى که توسط دادگاه ها و مراجع قضایى در چارچوب موارد باال ارجاع و توسط حسابدار رسمى پذیرفته مى شود. - سایر مواردى که 
توسط شوراى عالى جامعه حسابداران رسمى ایران اعالم و تایید مى شــود. . به موجب مجوز از اداره کل جامعه حسابداران رسمى ایران برابر با شماره 
مجوز 400338661 در تاریخ 1401/11/16در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، نقش جهان، خیابان آمادگاه، خیابان باغ گلدسته، پالك -5، ساختمان گلدیس، طبقه 3، واحد 
237 کدپستى 8145613384 سرمایه شخصیت حقوقى 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى عطاء اله برنا به شماره ملى 
1284433560 دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه آقاى مصطفى داورى دولت آبادى به شماره ملى 1284558754 دارنده 2000000 ریال سهم 
الشرکه آقاى حسن عرب جعفرى محمدآبادى به شماره ملى 5649731391 دارنده 6000000 ریال سهم الشرکه مدیران آقاى عطاء اله برنا به شماره 
ملى 1284433560 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مصطفى داورى دولت آبادى به شماره ملى 1284558754 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسن عرب جعفرى محمدآبادى به شماره ملى 5649731391 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سـفته، بـرات و سـایر اوراق تجـارى بـا امضـاى 2 نفـر از اعضـاى هیأت مدیره و مهر مؤسسه 
معتبر است. 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 (1460049)
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مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آســیا (ACL) به 
پایان رســید و فوالد به عنوان تنها نماینده کشــورمان با 
شکست مقابل الهالل عربســتان از این رقابت ها حذف 
شد. فوالدى ها در این بازى عملکرد خوبى را از خود مقابل 
قهرمان آسیا به نمایش گذاشتند و در نهایت با نتیجه یک بر 
صفر شکست خوردند. سایت «سوفا اسکور» به ارزیابى فنى 
بهترین بازیکنان مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان 
آسیا پرداخت و 11 بازیکن برتر هفته را معرفى کرد. عارف 
آغاسى مدافع فوالد خوزســتان در تیم منتخب هفته لیگ 

قهرمانان آسیا ایستاد. 

مدافع ایرانى
 در تیم منتخب هفته

مهدى تارتار با اینکه پیشنهاد فدراسیون براى ارائه برنامه 
به منظور هدایت تیم ملى ایران را رد کرده است اما مى 
خواهد هرطور شده توانایى هاى خود را به منتقدانش 
ثابت کند. سرمربى ذوب آهن براى این مهم باید کار 
خود را از امروز وبا برترى برابر مس کرمان در فوالدشهر 

استارت بزند.
نام تارتار در حالى از سوى سردمداران فوتبال کشورمان 
جزو گزینه هاى مدنظر براى نشستن روى نیمکت تیم 
ملى مطرح شد که این سرمربى جوان چندى پیش تا 
آستانه خروج از باشگاه ذوب آهن هم پیش رفت. کارنامه 
نه چندان قابل توجه تارتار و نتایج نه چندان قابل دفاع 
تیم تحت هدایت او در فصل جارى که گاندوها را تا رده 
سیزدهم جدول پایین کشانده باعث شد که به محض 
رسانه اى شدن خبر قرارگرفتن نام او در بین کاندیداهاى 
هدایت یوزهاى ایرانى، تیر انتقادات به ســمت سئول 

نشین ها روانه شود.
این اتفاق بدون شک تأثیر بسزایى در مصاف ذوب آهن 
و مس کرمان خواهد گذاشت؛ ســرمربى جوان ذوب 
آهن که حضور در بیــن گزینه هاى هدایت تیم ملى را 
مایه مباهات خود مى دانــد حاال با انگیزه اى مضاعف 
شــاگردانش را براى رویارویى با حریف کرمانى اش 
به صف خواهد کرد. تارتار مــى خواهد با غلبه بر مس 
ثابت کند اعتماد فدراســیون به شایستگى هاى او بى 
دلیل نبوده است. خدا را چه دیدید؛ شاید هم ذوب آهن 
تارتار همچون ذوب آهن سال 89 که پس از برترى بر 
همین تیم کرمانى تا فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود 
کرد با دســت خالى روانه کردن مهمان خود، از امروز 
ناگهان اوج بگیرد. شاید همین قرارگرفتن اسم تارتار 
در فهرست کاندیداهاى سرمربیگرى تیم ملى به نقطه 
عطفى در کارنامه این ســرمربى جوان تبدیل شــود. 
انتخاب شدن براى هدایت تیم ملى افتخار کمى نیست 
و همین موضوع مى تواند با باال بردن اعتماد به نفس 

مربى کاندیدا شده به عنوان یک نیروى محرك عمل 
کند و باعث زیرو رو شدن آینده کارى او باشد. 

ذوب آهن تارتار این روزها دچار بحران شــده و براى 
خروج از این شریط سخت به یک شوك نیاز دارد. شاید 
گزینه شدن سرمربى این تیم، همان ضربه مورد نیازى 
باشد که الزم است به سبزپوشان اصفهانى وارد شود و 

آنها را به خود بیاورد. شاید با این اتفاق سربازان تارتار هم 
به خودباورى بیشترى برسند و با روحیه اى دو چندان به 
جنگ مهمان کرمانى خود در فوالدشهر بروند تا پیروز 

از این میدان بیرون آیند.
همه اینها در کنار رقابت تنگاتنگ این دو تیم همسایه 
در رده هاى ســیزدهم و چهاردهم جدول با یکدیگر 

برجذابیت تقابــل ذوب آهن و مس کرمــان خواهد 
افزود. حــاال ذوب آهن که با 2 امتیاز بیشــتر از رقیب 
کرمانى اش یــک رده باالتر از این تیم ایســتاده مى 
خواهد هر طور شــده برنده دیدار امروز باشد تا مبادا با 
از دســت دادن امتیاز در این بازى خانگى مجبور شود 
جایگاهش را به نفع مس از دســت بدهد. ضمن اینکه 

گاندوها بــراى بهبود موقعیت خــود در جدول رقابت 
ها نیم نگاهى هم به ســایر دیدارهاى امــروز، فردا و 
روز چهارشــنبه خواهند داشــت. دیدارهایى که اگر با 
باخت تیم هاى ملوان، نساجى و پیکان به اتمام برسد
 مى تواند ذوبى ها را امیدوار کند که با کسب هر 3 امتیاز 

از نبردشان با مس حتى تا رده دهم هم صعود کنند.
اما ذوبى هــا نباید از این نکته غافل شــوند که عالوه 
بر ســرمربى آنها که بدون شــک امروز، براى اثبات 
شایســتگى هایش پاى به اســتادیوم فوالدشــهر 
مى گذارد در اردوگاه رقیب هم مهره اى حضور دارد که 
با همین انگیزه پاى به میدان خواهد گذاشت. بازیکنى 
که در گذشته با پیراهن سبز ذوب آهن در این ورزشگاه 
حضور مى یافته اما امروز در صف جبهه مقابل به تقابل 

با هم تیمى هاى سابق خود خواهد پرداخت. 
عارف رســتمى، مهاجم مس کرمان در حالى اکنون 
با 7 گل زده بــراى تیمش در کنار شــهریار مغانلو در 
صدر جدول گلزنان لیگ ایســتاده که فصل گذشته 
مهدى تارتــار چندان اعتقــادى به اســتفاده از او در 
ترکیب تیم ذوب آهن نداشــت؛ با این تفاسیر، طالى 
این روزهاى مســى ها، هم براى اثبات توانایى هاى 
خود به سرمربى ســابقش و هم براى افزودن به تعداد

 گل هاى زده اش هرطور شــده ســعى خواهد کرد 
راهى براى نفوذ به دفاع ذوب آهن و فروریختن سنگر 
حبیب فرعباســى پیدا کند. مهمتر از همــه اینکه او 
مى داند بــا توجه به غیبت مهاجم 7 گله ســپاهان در 
این هفته به دلیــل محرومیت، با گلزنــى به گاندوها

 مى تواند به تنهایى در سکوى نخست بهترین گلزنان 
لیگ بایستد.

بــر همین اســاس، پربیراه نیســت اگــر بگوییم در 
هماورد حســاس ذوب آهن و مس کرمان «انگیزه» 
کلیدواژه مشــترك هــر دو تیم خواهد بــود و قدرت 
این نیرو اســت که  پیــروز این تقابــل پرهیجان را 

معین خواهد کرد.

ذوب آهن- مس کرمان، امروز در فوالدشهر

قدرت انگیزه، گاندوها را به ساحل 
پیروزى مى رساند؟

مرضیه غفاریان

دروازه بان پیشین تیم ملى فوتبال کشورمان بر این اعتقاد 
است که فدراسیون فوتبال براى انتخاب سرمربى تیم 

ملى بین گزینه ایرانى و خارجى تردید دارد.
رسول کربکندى درباره گزینه هایى که براى هدایت تیم 
ملى مطرح شده اند، اظهار داشت: من هم اسامى را دیدم 
و به هر حال هر کدام از آنها ســابقه اى در فوتبال دارند، 
ولى قضیه تیم ملى با باشــگاه متفاوت است و فردى 
که قرار اســت هدایت تیم ملى را بر عهده بگیرد باید 
روى بازیکنان تیم ملى تسلط داشــته باشد، خصوصًا 
در تیمى که بازیکنان حتى مى توانند سرمربى تیم ملى 

را تغییر بدهند!
وى در ادامه خاطر نشان کرد: ظاهراً فدراسیون در کنار 
مربیان ایرانى، چند گزینه خارجى را هم مدنظر قرار داده، 
ولى من معتقدم که فدراسیون هنوز تکلیف خودش را 
براى انتخاب سرمربى تیم ملى نمى داند. اگر یادتان باشد 
آقاى مهدى تاج مدتى پیش اعالم کرد که سرمربى تیم 
ملى قطعاً ایرانى است، ولى چند روز بعد اعالم کرد ممکن 

است ســرمربى خارجى انتخاب کنند. به نظر مى رسد 
فدراســیون فوتبال در حال خریدن زمان است، ولى به 
اعتقاد من هر مربى که هدایت تیم ملى را بر عهده بگیرد، 
واقعًا جرأت دارد چون ما کیفیت تیم هاى آسیایى را در 
جام جهانى دیدیم و قطعًا سرمربى جدید کار سختى در 

پیش خواهد داشت.
پیشکسوت فوتبال ایران در واکنش اینکه امیر قلعه نویى 
اعالم کرد، در مقطع زمانى فعلى آمادگى هدایت تیم ملى 
را ندارد، گفت: به نظر من قلعه نویى تصمیمى هوشمندانه 
گرفت. قبًال هم صابون تیم ملى به تن او خورده بود. ما 
به همین راحتى نباید مربیان مان را بســوزانیم، ولى در 
گذشته این کار را در مورد على دایى و قلعه نویى انجام 
دادیم. بدون شک هر فردى که براى هدایت تیم ملى 
انتخاب شود کار ســختى خواهد داشت، ولى امیدوارم 
در نهایت فدراسیون فوتبال گزینه اى را انتخاب کند که 
رزومه خوبى داشته، تشنه موفقیت باشد و اینکه بتواند 

این تیم پرستاره را به خوبى مدیریت کند.

فدراسیون هنوز نمى داند
 مربى خارجى مى خواهد یا ایرانى
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تیم فوتبال استقالل در مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى 
موفق شد در حضور هواداران خود در ورزشگاه آزادى ملوان 
انزلى را شکســت بدهد و راهى مرحله بعد بشود. استقالل 
با این برد به روند پیروزى هــا و موفقیت هایش ادامه داد تا 
عملکرد ریکاردو ساپینتو ســرمربى پرتغالى این تیم بیش 
از گذشته مورد حمایت هواداران استقالل قرار بگیرد. این 
موضوع مورد توجه رسانه هاى پرتغالى هم قرار گرفته است. 
وب سایت observador در پادکست خود به این موضوع 
پرداخت و اعالم کرد که ســاپینتو این روزها یک قهرمان 
و بت واقعى براى هواداران اســتقالل است. در این برنامه 
ضمن تشریح عملکرد ســاپینتو، صداى تشویق هواداران 
استقالل (با فریاد ســاپینتو) هم پخش شد و مجریان این 
پادکست هم اسم سرمربى استقالل را بعد از هر بار تشویق 

هواداران تکرار کردند!

محبوبیت  ساپینتو
 از دید پرتغالى ها

04

کارلوس کــى روش در اقدامى جالب به باشــگاه الســد 
پرافتخارترین و بهترین تیم این کشور رفت. السد همیشه 
بیشترین سهم بازیکنان ملى پوش قطر را دارد و به نوعى 
شبیه بایرن مونیخ براى تیم ملى آلمان است. کى روش از 
ماه گذشته رصد خود در فوتبال قطر را آغاز کرده است. مرد 
پرتغالى در اولین اقدام به مدرســه فوتبال اسپایر رفت که 
بیشترین سهم را از کشف استعدادهاى فوتبالى در این کشور 
را دارد. حاال او به باشــگاه هاى بزرگ قطرى سر مى زد در 
حالى که در ایران دستیاران خودش را سر تمرینات استقالل 
و پرسپولیس مى فرستاد! آیا باشگاه هاى قطرى از استقالل 
و پرسپولیس بزرگ تر هستند یا اینکه فدراسیون فوتبال این 

کشور، کارلوس کى روش را وادار به این کار کرده است؟

تغییر رفتار کى روش در قطر

فوتسالیست ایرانى والدپنیاس مهم ترین گل دوران 
باشگاهى خود را مقابل بارسلونا به ثمر رساند.

تیم فوتسال والدپنیاس اسپانیا که سعید احمدعباسى 
را دراختیار دارد، در یکى از حســاس ترین دیدارهاى 
هفته بیست و یکم لیگا ناسیونال مقابل تیم صدرنشین 

بارسلونا قرار گرفت.
سعید احمدعباسى که سه هفته پیش نخستین تجربه 
دوران بازى خود مقابل بارســلونا را در دیدار مرحله 
یک چهارم نهایى اسپانیا کاپ به دست آورده بود، در 
مسابقه شب گذشته از ابتدا برابر آبى انارى ها به زمین 
رفت و توانســت نمایش خوبى در شکســت تیمش 

داشته باشد.
ملى پوش ایرانى تیم فوتســال والدپنیاس در دقیقه 
9 که بازى بدون گل دنبال مى شــد، توانست دروازه 
بارسلونا را باز کند و تیمش را با یک گل پیش بیندازد 
که البته آبى انارى ها تا پایان نیمه نخســت با سه گل 

جواب آن را دادند.
در نیمــه دوم هم نتیجه اى مشــابه نیمــه اول رقم 
خورد تا در نهایت والدپنیاس على رغم گلزنى ســعید 
احمدعباسى شکست 6 بر 2 را در این مسابقه خانگى 
متحمل شود و با 31 امتیاز در جایگاه هفتم جدول لیگا 
ناسیونال اسپانیا بماند و فرصت صعود به رده ششم را 

از دست بدهد.
سعید احمدعباســى، ملى پوش ایرانى والدپنیاس، در 
دیدار مقابل بارسلونا توانست ششمین گل فصل خود 
در لیگا ناسیونال اسپانیا را به ثمر رساند. او پس از طیبى، 
تبدیل به دومین بازیکن ایرانى شد که توانسته به بارسا 

گلزنى مى کند.
گفتنى است، حسین طیبى دیگر بازیکن ایرانى شاغل 
در لیگا ناسیونال اسپانیا توانسته تاکنون 11 گل در این 
رقابت ها به ثمر رساند و مسلم اوالدقباد، دیگر بازیکن 

ایرانى تیم پالما هم 5 گل به نام خود ثبت کرده است.

گلزنى ملى پوش ایرانى مقابل بارسلونا
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فدراسیون فوتبال با اینکه هنوز سرمربى جدید تیم ملى را 
انتخاب نکرده اما برنامه هاى آماده سازى در فیفادى پیش 
رو را مشخص کرده است. بر این اساس دو دیدار دوستانه با 
روسیه و عراق در تعطیالت نوروز 1402 برنامه ریزى شده 
که 3 فروردین دیدار با روسیه برگزار مى شود و تیم ملى روز 
7 فروردین مقابل عراق قرار مى گیرد. اگرچه مشخص است 
که دیدار ایران و روسیه در ورزشــگاه آزادى و بعد از افطار 
برگزارمى شود اما هنوز محل برگزارى دیدار ایران و عراق 
تعیین نشده است. مسئوالن فدراســیون فوتبال بدشان 
نمى آید که بازى ایران با عراق در شــهرى غیر از تهران 
برگزار شــود. در این خصوص هنوز تصمیم گیرى انجام 
نشده اما شنیده مى شود مشهد یا اصفهان گزینه هاى اصلى 

میزبانى از دومین مسابقه دوستانه ایران در نوروز هستند.

اصفهان، میزبان
 بازى دوستانه ایران مى شود؟

هت تریک 
ملى پوش ایرانى در 
دورى از میادین

کاپیتان تیم ملى ایران و ســتاره پیشــین تیم فوتبال 
ســپاهان باز هم براى آ.ا.ك آتن نمایش خوبى از خود 

به جاى گذاشت.
در چارچوب هفته بیست و چهارم سوپرلیگ یونان، آ.ا.ك 
به مصاف آستراس تریپولیس رفت و به برترى 2 بر صفر 

رسید. در این بازى احســان حاج صفى 90 دقیقه 
در ترکیب آ.ا.ك بازى کرد و توانست به یکى از 
بازیکنان برتر زمین نام گیرد. آ.ا.ك با این برد 53 

امتیازى شود و با قرار گرفتن در رده دوم به 2 
امتیازى صدر راه یابد.

حاج صفــى در این فصل مهره 
بسیار مهمى براى آ.ا.ك بوده 

و یکى از عوامل اصلى در 
حضور این تیــم در رده 

دوم به شمار مى رود.
کاپیتــان تیــم ملى 

کشورمان در این مسابقه 
نیز بــراى آ.ا.ك نمایش خوبى 

داشت و توانســت در سمت چپ 
نفوذهاى بسیار خوبى به ثمر رساند.

حاج صفــى در این بازى نمره بــاالى 8 را گرفت تا به 
چهارمین بازیکن برتر زمین نام گیــرد. او از 66 پاس، 
دقت 83 درصد را از خود به جاى گذاشــت و توانست 
3 بار موقعیت گلزنى بــراى هم تیمى هایش ایجاد کند 
و از ســمت چپ به یکى از راه هاى حمله آ.ا.ك 

بدل شود.
بازیکن ایرانى آ.ا.ك آمار 100 درصد تکل 
موفق را به ثبت رســاند و توانست با یک 
قطع توپ، یک دفع توپ و 8 بازپس گیرى 
توپ نمایشى خوب در فاز تدافعى از خود به 

جاى گذارد.
آ.ا.ك چهارشنبه شب در دور برگشت 
نیمه نهایى جام حذفــى یونان به 
مصاف المپیاکوس خواهد رفت. 
دیدار رفت بــا نمایش خوب 
حاج صفى با برترى 3 بر 
صفر آ.ا.ك به پایان 
رسید تا این تیم در 
یک قدمى فینال 

قرار گیرد.

ستاره سابق سپاهان مهره بزرگ آ.ا.ك براى قهرمانى

هافبک ایرانى الوکره براى سومین مسابقه پیاپى دور 
از لیست بازیکنان این تیم بود.

تیم فوتبال الوکره در شرایطى در یک مسابقه خارج 
از خانه مقابل الشمال قرار گرفت و به تساوى بدون 
گل دست پیدا کرد که امید ابراهیمى، هافبک ایرانى 
این تیم مثل دو دیدار اخیرشــان دور از فهرســت 
بازیکنان بــود و باز هم مصدومیت اجــازه نداد در 

ترکیب قرار بگیرد.
امید ابراهیمى سه هفته قبل در مسابقه مرحله نیمه 
نهایى جام حذفى قطر پس از حدود دو ماه به ترکیب 
ابتدایى الدحیل بازگشت ولى پس از دو بار احساس 
مصدومیت در 45 دقیقه ابتدایى، در شروع نیمه دوم 
تعویض شد و پس از آن دیگر شــرایط بازى را به 

دست نیاورده و دور از لیست تیمش است.
هافبک ایرانى الوکره که در هشــت مسابقه فصل 
جارى لیگ ستارگان قطر دو گل به ثمر رسانده، یک 
پاس گل داده و یک پنالتى هم گرفته، طى دو دیدار 
اخیرشان مقابل قطر اس. سى و ام صالل نتوانست 
به دلیل آسیب دیدگى به میدان برود که این روند در 

بازى برابر الشمال نیز براى او ادامه پیدا کرد.
الوکره درحالى که امید ابراهیمى را براى ششمین بار 
در طول فصل جارى لیگ ستارگان قطر به عنوان 
یار ثابت یا تعویضى در اختیار نداشت، نتوانست مثل 
پنج بازى گذشــته اش به پیروزى دست پیدا کند 
و به تســاوى بدون گل مقابل الشمال رضایت داد 
تا 20 امتیازى شــود و در جایگاه ششم جدول این 

رقابت ها بایستد.

ی ب یم ر ن وز و ع
 آسیا ایستاد. 

رسانه انگلیسى در حالى از نزدیک شدن ستاره ایرانى 
پورتو به تاتنهام خبر داد که بنا بر ادعاى یک ســایت 
ایتالیایى، ســتاره ایرانى پورتو در لیست خرید مدیر 

ورزشى یوونتوس نیز قرار دارد.
اخبار زیادى در یک هفته گذشته درباره آینده مهدى 
طارمى ستاره تیم ملى کشورمان و عضو باشگاه پورتو 
و احتمال انتقالش به یوونتوس ایتالیا و یا باشگاه تاتنهام 

انگلیس مطرح شد.
 «LastWordOnSpurs» در همین زمینه رادیــو

انگلیس در خبرى از احتمال انتقال 
ستاره ایرانى خبر داد و نوشت: جم 
نجفى میلیادر ایرانى در حال آماده 

سازى پیشنهادى 3.75 میلیارد 
یورویى براى خرید باشگاه 
فوتبال تاتنهام هاتســپر 

است.
اگر نجفى موفــق به خرید 

این باشگاه انگلیسى شود، مهدى 
طارمى مهاجم ایرانى باشگاه پورتو 
در اولویت خرید تاتنهام قرار خواهد 

گرفت.
این در حالى است که پیش از این 
وبسایت بلســتینگ نیوز ایتالیا در 

مطلبى، به ســه خرید مدنظر فدریکو کروبینى، مدیر 
ورزشى یوونتوس، براى فصل آینده پرداخته و نوشته 
بود که او براى بخش تهاجمــى یوونتوس، مهدى 

طارمى را در نظر دارد.
ستاره ایرانى نمایش درخشانى را در 3 فصل گذشته 
به همراه پورتو داشته اســت. طارمى در یک فصل با 
20 گل و 11 پاس گل آمار جالبى داشــته و در لیگ 
قهرمانان اروپــا هم با 5 گل زده یکــى از موثرترین 

بازیکنان اروپا به شمار مى آید.
 این بازیکن ایرانى به خصوص اگــر یووه موفق به 
نگه داشتن دى ماریا نشود، انتخاب ایده آلى براى این 
باشگاه خواهد بود. طارمى که تا سال 2024 با پورتو 
قرارداد دارد، تمایلى به تمدیــد با این تیم پرتغالى 
ندارد و در نتیجه ممکن اســت باشگاه او را در 
تابستان 2023 بفروشد تا در نقل و انتقاالت 
بعدى او را به صورت آزاد از دست ندهد. 
به همین دلیل است که یوونتوس 
در پنجره حضور خواهد 
داشــت تا از 
این فرصت 

خصوص که استفاده کند به 
آنها آگه هســتند که میالن و رم نیز روى 

مهاجم 31 ساله متمرکز هستند.

بمب مهدى طارمى در آستانه انفجار

2ولیس رفت و به برترى 2 بر صفر 
0ســان حاج صفى 90 دقیقه 
 کرد و توانست به یکى از 
3 گیرد. آ.ا.ك با این برد 53

2گرفتن در رده دوم به 2

صل مهره 
ك بوده 

ى در 
ه 

ى 
بقه 

ش خوبى 
 سمت چپ 
ه ثمر رساند.

و از ســمت چپ به یکى از راه
بدل شود.

بازیکن ایرانى آ.ا.ك آمار
موفق را به ثبت رســاند
قطع توپ، یک دفع توپ
توپ نمایشى خوب در فاز

جاى گذارد.
آ.ا.ك چهارشنبه شب
نیمه نهایى جام ح
مصاف المپیاکو
دیدار رفت بـ
حاج صف
صف
ر

یک
قرار

ل انتقال 
ت: جم 
ل آماده 

لیارد 

 
هدى 
ه پورتو 
 خواهد 

 از این 
یتالیا در 

 این بازیکن ایرانى به خصوص اگــر
نگه داشتن دى ماریا نشود، انتخاب اید
باشگاه خواهد بود. طارمى که تا سال
قرارداد دارد، تمایلى به تمدیــد با ای
ندارد و در نتیجه ممکن اســت
ن 3تابستان 2023 بفروشد تا در
بعدى او را به صورت آزاد
به همین دلیل است
در پنجره

استفاده کند به 
آنها آگه هســتند که میالن
1مهاجم 31 ساله متمرکز هس
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ساسان اکبرزاده
جشنواره و نمایشگاه ملى «مســیر زآینده» به میزبانى 
فوالدمبارکه با حضور اســتاندار و جمعى از شرکت هاى 
فناور و دانش بنیان کشور در ســالن اجتماعات دانشگاه 
صنعتى اصفهان به مدت دو روز در اسفندماه 1401 برگزار 
شد. در مراسم افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه ملى «مسیر 
زآینده» مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه با تبریک اعیاد 
شعبانیه گفت: بشــر همواره دغدغه هاى زیادى داشته 
که نتوانسته به آن دست یابد اما یکى از آرزوهاى بشر که 
نتوانسته به آن دست یابد علم کیمیاگرى بود که مفهوم آن 

ارزش آفرینى است.  
محمدیاسر طیب نیا افزود: ادعاى ما این است که آرزوى 
علم کیمیا در فوالد مبارکه محقق شد چرا که امروز تبدیل 
سنگ آهن به محصوالت ویژه ازجمله ورق زنگ نزن و 
محصوالت ظریف پزشکى ازجمله پیچ هاى ایمپلنت با 
ارزش افزوده اى بالغ بر 34 هــزار برابرى به عنوان یکى 

از آرزوهاى بزرگ بشــر در فوالد مبارکه محقق شــده 
و این چیزى نیســت جز کیمیاگرى و اکســیرى به نام 
نوآورى که ارزش آفرینى مى کنــد. در حقیقت نوآورى، 
اکســیرى اســت که امروز مى توان پالنت ارتوپدى را 
براى جانبــازان تولید کرد. وى با نشــان دادن یک پیچ 
کوچک که در اختیار شــرکت کنندگان هم گذاشته شده 
بود گفت: این پیچ کوچک چهل ســال پیش وارد کشور 
شد و در ساخت فوالدمبارکه به کار گرفته شد ولى ما امروز 
براى اراده مستحکم ایرانى در فوالدمبارکه آن را هر وقت 
بخواهیم مى سازیم. بنابراین حرف من آن است که باید 
نگاه نوآورانه به نوآورى داشــته و به دنبال نگاه تحولى و 

تحول نگاه باشیم. 
مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارکــه گفت: امــروز در 
فوالدمبارکه 90 درصد قطعات را خودمان مى ســازیم و 
به خودکفایى رسیدیم و نوآورى شد و ظرفیت تولید به 10 
میلیون تن رسیده است. طیب نیا اضافه کرد: ما در تولید 

فوالد در جهان رتبه دهم را داریم ولى باید در نظر داشت 
که نوآورى و تداوم آن تضمین کننده پیشرفت نیست. اگر 
ما در ظرفیت تولید در جهان دوم هستیم و مجوز تولید 105 
میلیون تن را داریم اما همسایگان ما هم به این بازار ورود 
کرده اند. و سئوال این است که آیا با توجه به رقابت هاى 
موجود فوالد مبارکه با ادامه ایــن روند مى تواند همواره 

پیشتاز بماند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تا 13 یا 14 
سال آینده چالش هایى نظیر مواد اولیه گریبان گیر صنعت 
فوالد مى شود، همچنین محدودیت هاى دیگر نظیر انرژى 
از جمله گاز و افزایش قیمت آنها نیز مزید بر علت مى شود. 
تحول دیجیتال، الزامات محیط زیستى، نیروى انسانى و... 
از جمله مسائل دیگرى اســت که به عنوان چالش هاى 
صنعت فوالد کشور شناخته مى شود. وى از هدفگذارى 
شرکت فوالدمبارکه براى درآمد 15 میلیارد دالرى در سال 
1410 خبر داد و گفت: از این 15 میلیارد دالر، سه میلیارد 
دالر باید از راه نوآورى و دانش بنیان تأمین شود و شرکت 

فوالدمبارکه دانشى شود. 
مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه که اخیراً به یک کشور 
خارجى سفر و از کارخانجات آنها بازدید کرده، مى گوید: 
تفاوت ما با آن کارخانجات در چیســت؟ در حال حاضر 
بسیارى از شرکت هاى دنیا تجهیزاتى دارند که در صنعت 
کشور ما نیز چنین امکاناتى وجود دارد و اما باید با استفاده 
از نیروهاى دانشى، موضوع دانش به طور ویژه اى در این 
شرکت ها فعال شــود به همین خاطر ما باید با رویکرد 
تحقیق و توسعه زمینه  را براى توسعه زیست بوم فناورانه 
در کشور مهیا کنیم. امروز دیگر ماشین آالت کار نمى کنند 
که به همین خاطر با روى آوردن به نوآورى باز باید در این 
زمینه فعال باشیم. وى خاطرنشــان کرد: نیروى انسانى 
دانشى یکى از شاخصه هایى است که در این سازمان ها با 
رویکردهاى متفاوت به کار گرفته مى شود. به همین خاطر 
فوالد مبارکه به دنبال نگاه تحولى و تحول در نگاه است 

که البته این موضوع با تغییر افراد، مدیران و ســاختارها 
انجام نمى شود.

طیب نیا معتقد اســت: تغییر و تحول در نگاه الزم است 
و نــوآورى فقط در محصول نباید باشــد بلکــه باید در 
چهاربخش: نوآورى در مدیریت و حکمرانى ســازمانى، 
رفتن به مراکــز علمــى و تحقیقاتى، رفتن بــه دنبال 
شــرکت هایى که داراى دانش هســتند و نگاه جدید در 
نوآورى که ایجاب مى کند ما به دنبال تولید محصوالتى 

باشیم که تاکنون اتفاق نیفتاده است صورت پذیرد. 
مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه گفت: در این جشنواره 
و نمایشــگاه ملى ما از حدود 400 شــرکت دانش بنیان 
سطح کشور دعوت کرده ایم که به اصفهان آمده اند. وى 
اظهار امیدوارى کرد نوآورى شــرکت هاى دانش بنیان 
در فوالدمبارکه، استان و کشــور اتفاق افتاده و اصفهان 
قطب نوآورى کشور باشــد. طیب نیا در پایان سخنانش 
از شــرکت کنندگان در این جشــنواره ملى خواست تا 
پیشنهادات خود را در زمینه این سؤال که اگر: «مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه بودید چه مى کردید؟» ارسال دارند. 

■■■ 
معاون علمى، فناورى و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور 
هم در این جشــنواره با اظهار خوشــحالى از شرکت در 
جمع شــرکت هاى دانش بنیان و نوآور گفت: زمانى کار 
براى ارتباط بین صنعت و دانشــگاه بســیار سخت بود 
تا پروژه اى از این طریق به ســرانجام برســد ولى امروز 
شرکت فوالدمبارکه بزرگ ترین صنعت کشور و پیشرو 
و پیش قدم و حتى محرك نوآورى اســت و این بســیار 

خوشحال کننده است.
روح ا... دهقانى فیروزآبادى افزود: شــرکت فوالدمبارکه 
نگاه واقع بینانه براى انجام نوآورى دارد و نکته این است 
که وقتى از اقتصاد دانش بنیان صحبت مى شد منظور آن 
اســت که مغز و علم به کار مى آید. وى در بیان مثالى در 
این راستا گفت: ممکن است ارزش تجهیزات یک معدن 

در چغارت 10 هکتارى، چند میلیارد دالر باشــد و نیروى 
متخصص نداشته باشد. این معدن علیرغم اینکه ارزش 
مادى دارد اما سود آن ناشى از فروش منابع کشور است 
که نقطه باالدست زنجیره است. دهقانى ادامه داد: اما در 
مثالى که مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه در مورد ایمپلنت 
دندانپزشــکى زد، به جاى چند ده هکتار زمین و ارزش 
تجهیزات آن، تجهیزات ساخته شده داخلى 400 درصد 

سود خالص دارد و این همان نوآورى است. 
معاون علمى، فناورى و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور 
گفت: زنجیره یک درخت ریشــه، تنه، شاخه اصلى و در 
باالى آن شکوفه است که در حقیقت مى تواند دانش بنیان 
باشد و این کارخانه عجیبى اســت و این زنجیره باید با 
هم کار کند. بنابراین در کشور، جاهایى سرشاخه ها کار 

مى کنند که اگر به آنها برسند میوه مى دهد. 
دهقانى فیروزآبادى مى گوید: امروز در فوالدهاى خاص، 
چند شــرکت نوآور دانش بنیان هستند که مى خواهند به 
اقتصاد برسند. این درحالى است که امروز دولت توانایى 
و توانمندى سرمایه گذارى را نداشته و شرکت هاى بزرگ 
فوالدى همچون فوالدمبارکه براى خلق ارزش هاى باال، 
مى توانند ســرمایه گذارى هاى خطرپذیر انجام دهند که 
البته کلیدواژه زنجیره به سرشاخه درخت در این جشنواره 
و نمایشگاه ملى است. وى از شرکت هاى بزرگ خواست 
ســرمایه هاى نوآورى و دانش بنیان که نوعى مسئولیت 
اجتماعى هم به شــمار مى رود را تأمین کرده و به نسل 
جوان براى فعالیت، امید داده و آنان را در انجام امور خود 

امیدوار سازند. 
معاون علمىـ  فناورى و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور 
همچنین از شرکت هاى دانش بنیان و نوآور نیز خواست در 
عرصه توانمندى هاى خود نهراسند و با موفقیت به توسعه  
خود ادامه دهند. دهقانى اظهار امیــدوارى کرد با امید و 
انگیزه شرکت دانش بنیان و بهره گیرى از تجربیات شرکت 

فوالدمبارکه، این شرکت در این راستا خط شکن باشد. 

■■■ 
دبیر جشنواره و رویداد نمایشگاه ملى «مسیر زآینده»هم 
با تشریح روند فعالیت هاى این شرکت گفت: حدود 1/5 
سال پیش، مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه به ما مأموریت 
داد تا شرکت هاى دانش بنیان کشور را فعال کرده و از ابزار 

سرمایه گذار خطرپذیر استفاده شود. 
یحیى پالیزدار از قول معاون تحقیق و توسعه فوالدمبارکه 
گفت: ابتدا با پیاده سازى فرایند سرمایه گذارى خطرپذیر 
در زیست فناورى فوالدمبارکه بر چالش ها فائق آمدیم. 
البته یک فناور همه آن چیزى را که دارد نمى تواند با یک 
شرکت بزرگ به اشتراك بگذارد و ما توانستیم بخش هایى 
از این اکوسیســتم را قانع کرده تا با ما ســرمایه ها را به 
اشــتراك بگذارند و امروز 15 شرکت دانش بنیان در این 
جشنواره و نمایشگاه ملى حضور دارند. وى با بیان اینکه 
ما باید در دانشگاه ها نوآورى کنیم گفت: ما نقاط ضعف و 
قوت را دریافته و در کشور و اســتان باید به دنبال تزریق 

پول واقعى باشیم. 
پالیزدار گفت: از ابتداى ســال جارى تاکنون شــرکت 
فوالدمبارکه به شرکت هاى دانش بنیان در سطح کشور 
پنج هزار میلیارد تومان کمک کرده که ســهم اســتان 
اصفهان دو هزار میلیارد تومان بوده است که با شرکت هاى 
دانش بنیان کار کرده ایم. وى ادامه داد: ما همه دل در گرو 
رشد و پیشرفت کشور داشته و امید است با تالش اعضاى 
خانواده شرکت هاى دانش بنیان، به نقطه مطلوب نه فقط 

در فوالدمبارکه، بلکه در کشور دست یابیم. 
در ادامه از نمایشگاه ملى «مسیر زآینده» رونمایى و از چند 

شرکت دانش بنیان از سوى مسئوالن تجلیل شد. 
شایان ذکر اســت در دومین روز جشــنواره و نمایشگاه 
ملى «مســیر زآینده» تور فناورى بازدید مدیران فوالد 
انجام شد. در روز اول نیز در بخش دوم برنامه ها، برنامه 
هم اندیشى مســئوالن اســتانى و ملىـ  مسیر موفقیت 

انجام شد.

مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه در جشنواره «مسیر زآینده» تشریح کرد؛

نقش نوآوری و دانش بنیان در هدفگذاری فوالدمبارکه

نصف جهان انجمن دانش آموختگان «نســل فاضل» این بار در 

یک اقدام شایسته، همزمان با پنجم اســفندماه روز حماسه و ایثار 
مردم فالورجان که 146 شهید دوران دفاع مقدس را بر دست هاى 
خود تشــییع کردند همایش فرهیختگان و برگزیدگان شهرستان 
فالورجان را در سالن اجتماعات حضرت على(ع) آموزش و پرورش 
فالورجان با حضــور فرهیختگان ،اقشــار مختلف و مســئوالن 
دســتگاه هاى اجرایى و خانواده هاى شــهدا، ایثارگران و آزادگان 

برگزار کرد. 
مدیرعامل انجمن دانش آموختگان نسل فاضل فالورجان در این 
مراسم باشکوه با تبریک اعیاد شعبانیه، از همه شرکت کنندگان در 
این همایش تشــکر کرد و گفت: هدف ما از برگزارى این همایش 
که با شعار «فرصتى براى گفتگوى همدالنه و منتقدانه» برپاست 
گردآورى جمعى از نخبگان و دلسوزان شهرستان فالورجان با هر نوع 
سلیقه سیاسى و اجتماعى در جهت بهره گیرى از  تمامى ظرفیت هاى 
شهرستان فالورجان در راســتاى توســعه و اعتالى این دیار در 

بخش هاى مختلف آن مى باشد. 
عباس احمدى فالورجانى با بیان اینکه این انجمن در سال 1385 
کار خود را آغاز کرد و ســعى در رصد روند توســعه شهرســتان در 
زمینه هاى مختلف داشته است افزود: از روزى که در خدمت فرماندار 
جدید شهرستان فالورجان بودیم از ما خواســته شد تا جلساتى با 
فرهیختگان برگزار شود و این امر در هفته  فرهنگى شهرستان میسر 
شد و کلیدواژه ما استفاده بیشــتر در بخش هاى مختلف از ظرفیت 

فرهیختگان شهرستان فالورجان است. 
وى افزود: امروز اعالم مى کنیم در ســطح شهرســتان فالورجان 
هرکس هر قدمى مى تواند براى توسعه شهرستان بردارد جلو آمده و 

در این راستا سالیق گوناگون ،شهرى روستایى و... براى ما مطرح 
نبوده و نیست. 

مدیرعامل انجمن دانش آموختگان نسل فاضل ارکان اساسى این 
انجمن را هیئت مدیره ،شوراى اجرایى انجمن، شوراى سیاستگذارى 
فصلنامه و دبیرخانه دائمى پیشرفت برشمرد و گفت: این مجموعه 
مى خواهد حلقه وصل مردم،نخبگان و مســئوالن و دولت باشد و 
مى خواهیم امروز ظرفیت سازى بیشترى براى انجام فعالیت ها در 

انجمن داشته باشیم. 
احمدى فالورجانى این را هم گفت که پیشنهاد شد پنج نفر از عزیزان 
حاضر در همایش نقطه نظرات و راهکارهاى خود را براى توســعه 
شهرستان فالورجان ارائه دهند و همایش بیشتر به صورت عملیاتى 

پیش رود تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم. 
■■■ 

در ادامه، حجت االسالم و المسلمین صادقى اجگردى، نماینده ولى 
فقیه در سپاه صاحب الزمان(عج) که خود نیز از برگزیدگان شهرستان 
فالورجان مى باشد با تبریک اعیاد شــعبانیه گفت: اینکه انجمن 

دانش آموختگان نسل فاضل امروز این همایش را برگزار و نخبگان 
را دور هم جمع کرده، یک کار انقالبى انجام داد آن هم در این روزها 
که روزهاى پرافتخار براى تشییع شهدا در عملیات خیبر است و به 
همین خاطر شهرستان فالورجان، شهرستان خط شکن نام گرفت. 

حجت االسالم والمســلمین صادقى افزود: در دوران دفاع مقدس، 
رزمندگان ما در مقابل دنیا ایســتادند و امروز نیــز باید بار دیگر در 
گام دوم انقالب تصمیم بگیریم براى توسعه شهرستان فالورجان 
و بهره گیرى از ظرفیت نخبگان براى پیشــبرد انقالب و توســعه 
شهرســتان با همدلى، وفاق و البته حمایت و پشــتوانه اقتصادى، 
سیاســى و همدلى حاکمیت براى همه دیدگاه ها یــک بار دیگر 

خط شکن بیافرینیم. 
وى با بیان اینکه راهپیمایى مردم ایران اســالمى در بیست و دوم 
بهمن ماه سال جارى در کشــور بى نظیر بود گفت: این راهپیمایى 
بى نظیر در تاریخ ماندگار خواهد شد و از افتخارات ماست و حتى این 
راهپیمایى به گونه اى بود که نسل هاى دهه هاى 80 و 90 با حضور 
گسترده خود، ترفندهاى دشمن که مى خواست مردم را ناامید نشان 

دهد را خنثى نمود. 
نماینده ولى فقیه در سپاه صاحب الزمان(عج)  افزود: وقتى خداوند به 
انسان افتخارى عطا مى کند این افتخار را باید با بانگ بلند بیان کرد. 
بنابراین ظرفیت هاى شهرستان فالورجان را باید بلند گفت تا از این 

ظرفیت ها در سطح کشور، استان و شهرستان استفاده کرد. 
■■■ 

دکتر مهدى معینى، فرماندار شهرســتان فالورجــان هم که خود 
از جانبازان است پس از شنیدن پیشــنهادات و راهکارهاى توسعه 
شهرســتان فالورجان از ســوى نخبگان شهرســتان در سخنان 
کوتاهى بــا قدردانى از تالش همه دســت اندرکاران برگزارى این 
همایش و تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت شهداى پنجم اسفند 
ماه و عملیات خیبر گفت: در پنجم اسفند سال 62 در عملیات خیبر، 
146 رزمنده به درجه رفیع شــهادت نایل آمدند و بر روى دســتان 
مردم شهرستان فالورجان تشییع شدند که به همین مناسبت هفته 

فرهنگى نامگذارى شده است. 

وى با بیان اینکه شهرستان فالورجان متعلق به همه مردم و نخبگان 
این شهرستان است افزود: در برگزارى این همایش، همه کسانى که 

در برگزارى آن نقش داشتند بومى بودند. 
فرماندار شهرســتان فالورجان از تشکیل کارگروه هاى تخصصى 
ذیل دبیرخانه دائمى پیشرفت شهرستان خبر داد و خاطر نشان کرد: 
دیگران کاشــتند و ما خوردیم، ما مى کاریم تا دیگران بخورند و در 
حقیقت باید کارى کنیم که براى نسل آینده حرف براى گفتن باشد. 

■■■ 
فرمانده انتظامى شهرســتان فالورجان که خــود نیز یکى دیگر از 
برگزیدگان این شهرستان مى باشد نیز خاطر نشان کرد: این همایش 
جلسه بسیار باعظمتى اســت و باید کمیته هایى تخصصى تشکیل 
شــود و جلســات در این کمیته ها ادامه یابد تا بتوان از مشکالت و 

ناهنجارى هاى اجتماعى کاست. 
سرهنگ مرتضى هادیان قلعه میرى افزود: با همه فراز و نشیب ها که 
در زمان خدمت در استان هاى مختلف داشتیم اما فقط و فقط عالقه 
به کار مرا روى پا نگه داشته و خود وخانواده ام به کارم عالقه داشته 
و آن را ترك نخواهم کرد و از جامعه پلیس شهرستان مى خواهم تا با 
ایجاد امنیت براى تک تک افراد شرکت کننده در این همایش و آحاد 

مردم، آنان را در به کارگیرى از افزایش ظرفیت، یارى دهند. 
■■■ 

در ادامه مراسم خلبان کاظم کاظمى ونهرى، استاد خلبان هواپیماى 
ip  و خلبان هواپیماى فوق سنگین ترابرى ایلیوشین 76  گفت: به 
خاطر عالقه به خلبانى به تهران رفته و هر چند وقت یکبار به اصفهان 
مى آیم. البته جا دارد از انجمن دانش آموختگان نسل فاضل بخاطر 

برپایى این همایش قدردانى کنم. 
وى با بیان اینکه متأسفانه ما در بخش هوانوردى به اندازه انگشتان 
یک دست در شهرســتان فالورجان هوانورد و خلبان نداریم افزود: 
ســال 97 در پیربکران تالش کردیم از زمین هــاى متروکه، براى 
هوانوردى استفاده شود که میسر نشد و این بخش مغفول مانده است 

که مى توانست براى 150 نفر اشتغال ایجاد کند. 
این خلبان باتجربه مى گوید: ما در همه بخش ها در سطح شهرستان 

فالورجان، فرهیخته داریم، ولى در رشــته  خلبانى و هوانوردى که 
آینده ساز است فعالیتى صورت نگرفته است. 

وى از برگزارکنندگان این همایش خواست این روند را ادامه داده و 
پیشنهاد کرد: اطالع رسانى و سواد رسانه اى که بسیار مهم است در 

شهرستان بیش از پیش گسترش یابد. 
اســدا... مرادى قهدریجانى استاد فلسفه دانشــگاه فرهنگیان و از 
جانبازان دوران دفاع مقدس هم خاطر نشان کرد: وجود شهرستان 
فالورجان در جوار اصفهان هم فرصت و هم تهدید اســت. اگر آب 
در زاینده رود نباشد براى شهرستان فالورجان زیان به همراه دارد، 
چرا که مرگ و حیات ما به زاینده رود است و نبودن آب در زاینده رود 
موجبات مهاجرت به شهرهاى بزرگ را براى مردم شهرستان فراهم 
نمود. از دیگر سو افراد کم برخوردار به این شهرستان مهاجرت کردند. 
وى افزود: باید با مکانیزم هایى این خسارت عدم آب در زاینده رود را 
حل کرد و فرماندار تیم اقتصادى انتخاب کند و آن را بررسى نماید 
که البته این کار شدنى، اما بسیار سخت است و با همدلى و به دور از 

شعار، امکان پذیر است. 
مریم ا... دادیان فالورجانى، مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد فالورجان هم گفت: باید ورودى افراد به شهرستان فالورجان 
افزایش یابد تا از نظر اقتصادى به سوى توسعه گام برداریم و در این 
راستا مى توان از گردشگران استان براى بوم گردى و توانمندى در 

شهرستان فالورجان بهره گرفت. 
وى همچنین تکمیل بخش گوارش بیمارستان کلیشاد و سودرجان و 
افزایش دانشجو دانشگاه آزاد شهرستان فالورجان را از راه هاى رونق 

و توسعه  شهرستان فالورجان برشمرد. 
در ادامه از نشریه تخصصى فصلنامه نســل فاضل و تمثال شهید 
بهروز مرادى قهدریجانى رونمایى شد. شایان ذکر است شهرستان 
فالورجان در هشــت کیلومترى اصفهان با مساحت 408 کیلومتر 
مربع قرار داشته و داراى 11 شهر پیربکران، فالورجان، قهدریجان، 
کلیشاد و سودرجان، زازران، بهاران، ابریشم، اشترجان، مینادشت، 
طاد، بوستان زر، ســه بخش و 56 روستاست و از نظر تراکم دومین 

شهر کشور به شمار مى رود. 
شهرستان فالورجان 1456 شــهید تقدیم انقالب اسالمى کرده و 
داراى 500 اثر تاریخى اســت که 54 اثر ثبت ملى و پنج اثر آن ثبت 
جهانى شده  است. این پنج اثر شاخص که ثبت جهانى شده شامل: 
بقعه پیربکران، پل ورگان، پل بابامحمود، مسجد جامع اشترجان و 

چهار برج(برج کبوتر)مى باشد. 
این شهرستان داراى ظرفیت هاى بسیارى در زمینه هاى کشاورزى، 
بهداشت و درمان و... است که امید است با همدلى و تالش، هر روز 
در راستاى تعالى شهرســتان فالورجان گام  هاى بیشترى برداشته 

شود. 

در همایشى همزمان با گرامیداشت سالروز حماسه و ایثار مردم فالورجان؛

گردهمایی فرهیختگان و برگزیدگان شهرستان فالورجان برگزار شد 


