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نوشیدنى هاى مفید براى هضم غذاسازمان تبلیغات اسالمى تماشاچى شده استبعد از سرقت، خودتان موبایلتان را ردیابى کنیددامادهاى بى رحم 1401 ثبت برند MT9  براى طارمى سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

چرا باید 
هندوانه 
بخوریم؟

کشف احتکار بى سابقه در اصفهان
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اوردوز زندگى

آیا مى دانستید هندوانه نسبت به هر میوه یا سبزى تازه دیگرى 
لیکوپن دارد؟ معجزه اى که خطر ابتال به سرطان را کاهش مى دهد.
 آنتى اکسیدان ها که به عنوان معجزه هاى حیات شناخته مى شوند 

منافع زیادى دارند و لیکوپن با کاهش خطر ابتال به سرطان، بیمارى 
قلبى و اختالالت چشمى مرتبط با افزایش سن مرتبط است...

 «کمپ هاى اصفهان براى ساماندهى معتادان 
زن متجاهر ناکافى است.» این صریح ترین نقل 
قولى است که بعد از سال ها که به اعتیاد زنان به 
عنوان یک تابو نگریســته مى شد از زبان رئیس 
کل دادگسترى استان اصفهان گفته شده است. 

زنان معتاد متجاهر نه جاى خواب،نه شــلتر، نه 
شناسنامه و نه جایى در ماده 16 قانون مبارزه با 
مواد مخدر دارند و خیلى هایشان بارها خودکشى 
ناموفق داشته اند. آنها شــب ها را در پارك هاى 
سطح شهر سر مى کنند و در معرض انواع و اقسام 
آســیب ها قرار مى گیرند، بارها زندان رفته اند و 

خانه اول و آخر خود را «خیابان» مى دانند...! 
حاالبــه گفته رئیس کل دادگســترى اســتان 
اصفهان، این استان براى ســاماندهى معتادان 

متجاهر به خصوص زنان...

BRTBRT،،  شرق و غرب اصفهان   شرق و غرب اصفهان 
را به هم متصل مى کندرا به هم متصل مى کند

جزئیات ایجاد یک خط تندروى جدیدجزئیات ایجاد یک خط تندروى جدید
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5 میلیون لیتر مواد اولیه تولید روغن موتور در یک انبار متروکه

صیادمنش از هال سیتى مى رود؟
رسانه هاى ترکیه مدعى شدند مالک باشگاه هال سیتى به دلیل عملکرد 
ضعیف مهاجم ایرانى این تیم، با مهاجمان جدیدى به توافق رسیده است.

اللهیار صیادمنش مهاجم تیم ملى فوتبال ایران در نقل و انتقاالت زمستانى 
فصل قبل به صورت قرضى تیم فنرباغچه ترکیه را به مقصد تیم هال سیتى 
در رقابت هاى چمپیونشیپ انگلیس ترك کرد. صیادمنش هرچند زمان 

کمى براى هماهنگى با تیم، کشور و ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

زنانى که از اعتیاد مى میرند 

بازدید دانشجویان و 
رؤساى مراکز پیام نور 

استان اصفهان از 
خانه مشروطیت

جنگ براى نایب قهرمانى و بقا
سپاهان-شهرخودرو؛ امشب در نقش جهان
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عزت اللهى در اندیشه عزت اللهى در اندیشه 

توسط رئیس هیئت عامل توسط رئیس هیئت عامل 
صندوق توسعه ملى صندوق توسعه ملى 

صورت گرفت؛صورت گرفت؛

افشاگرى افشاگرى 
باورنکردنى از باورنکردنى از 
کسرى بودجه کسرى بودجه 
یک وزارتخانهیک وزارتخانه
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عضو کمیسیون برنامه و عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس:بودجه مجلس:

به حساب برخى به حساب برخى 
مدیران ارشد مدیران ارشد 

یارانه واریزیارانه واریز
شده است!شده است!
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فیلم ملتهب پژمان جمشیدى فیلم ملتهب پژمان جمشیدى 
دیروز اکران نشددیروز اکران نشد
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آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 
اتحادیه صنف تولید کنندگان مصنوعات چوبی شهرستان اصفهان

(شماره : 1401/522 تاریخ 1401/02/25)
با عنایت به مصوبه بند (7) جلســه 123  هیأت عالی نظارت بر ســازمان هاي صنفی کشــور و مجوز شماره 48651 مورخ 
1401/02/18 دبیر خانه آن هیأت ، بدینوســیله به آگاهی اعضاي اتحادیه مصنوعات چوبی شهرستان اصفهان می رساند؛ 
داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه می توانند به مدت 15 روز از روز ســه شــنبه مورخ 1401/03/10 تا روز 
سه شــنبه مورخ 1401/03/24 با مراجعه به ســامانه ایرانیان اصناف (www.iranianasnaf.ir) در قسمت سامانه هاي 
الکترونیک – انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند و ســپس جهت تأیید ثبت نام با همراه داشتن اصل مدرك تحصیلی به 
ساختمان شهید خرازي اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به نشانی: میدان آزادي – بلوار دانشگاه اصفهان – روبروي 

در شمالی دانشگاه مراجعه نمایند.
*تذکر مهم : بدلیل حذف ثبت نام فعلی انجام شده ،افرادي که در فراخوان قبلی ثبت نام کرده اند باید مجددا ثبت نام نمایند.

مدارك الزم جهت ثبت نام: مدرك تحصیلی یا اعتبار نامه عضویت در هیئت مدیره – یک قطعه عکس رنگی 4×3

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرایی نحوه برگزاري انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاي صنفی :
داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات 
کشوري، در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه هاي صنفی منوط به استعفاي آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات 

می باشد.(تبصره 6 ماده 22 قانون ) 
عضویت افراد در هیأت مدیره بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد. (تبصره 1 ماده 22 قانون) 

*(الحاقی 1392) اعضاي مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت به منظور اخالل در انتخابات استعفا 
داده باشند و اعضاي معزول از آن  هیأت ،نمی توانند براي انتخابات بعدي هیأت مدیره داوطلب شوند(تبصره 4 ماده 22 قانون).

در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاري انتخابات داخلی در حضور رییس یا نماینده کمیسیون 
نظارت تعیین می شود. (تبصره 3 ماده 24 قانون)

داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانی سامانه نسبت به ثبت و بارگذاري مدارك تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت 
نام اقدام نمایند. عدم بارگذاري هریک از مدارك در بازه رمانی فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است. (تبصره 2 ماده 

6 اصالحی آیین نامه اجرایی)
چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره براي اتحادیه هاي تا 1000 عضو،کمتر از 10 نفر و در اتحادیه هاي بیش از 1000 
عضو کمتر از 15 نفر باشد، هیأت اجرایی موظف است ؛ فهرست داوطلبان را براي بررسی به کمیته موضوع ماده 8 این آیین نامه 
ارسال نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایی موظف است فهرست داوطلبان را براي بررسی به کمیته موضوع ماده 8 
این آئین نامه ارسال نماید. مالك تعداد اعضاي اتحادیه براي تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده، تعداد اعضاي داراي پروانه 

کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. (ماده 7 اصالحی آئین نامه اجرایی)
انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک ســوم اعضا رســمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب 
مذکور،هیأت اجرایی مکلف است مطابق ماده (11)این آیین نامه نسبت به برگزاري فراخوان نوبت دوم با حضور حداقل یک 
چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مزبور کمیسیون موظف است 

نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید. (ماده 17 اصالحی آئین نامه اجرایی)

اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان
هیأت اجرایی برگزاري انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاي صنفی شهرستان اصفهان

1- تابعیت جمهوري اسالمی ایران
2-اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوري اسالمی ایران                                      

3-نداشتن سوء پیشینه کیفري مؤثر   
4-عدم ممنوعیــت تصــرف در اموال ماننــد: حجر 

ورشکستگی و افالس
5-عدم اعتیاد به مواد مخدر                                                                        

6-عدم اشتهار به فساد
 7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم براي افراد فاقد 

سابقه عضویت در هیأت مدیره
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
( پروانه کســب معتبر، مجوزي است که تاریخ اعتبار آن 
منقضی نگردیده ،  صاحب آن تغییر شــغل نداده و واحد 
صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد و واحد 

صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد)
10- وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه

.

ى
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صیاد
رسانه هاى تر
ضعیف مهاجم
اللهیار صیادمن
فصلقبل به ص
در رقابت ه
کمى
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عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سامانه 
رفاه ایرانیان با گذشت10سال از هدفمندى یارانه ها هنوز 
ناقص است، مثًال عده اى یارانه حقشان بوده و پرداخت 
نشده و عده اى مانند برخى نمایندگان مجلس یا برخى 
مدیران ارشد نظام یارانه به حسابشان پرداخت شده است. 
این نشان مى دهد که بانک اطالعاتى سامانه رفاه ایرانیان 

هنوز ناقص است و نیاز دارد که کامل و به روز شود.
رحیم زارع در پاســخ به این ســئوال که علیرغم حذف 
ارز 4200 تومانى از 4 قلم کاالى اساســى اما گرانى در 
گســتره بیشــترى از اقالم مورد نیاز خانوارها مشاهده 
مى شــود، گفت: یک مسئله در کشور اســتمرار گرانى 

و عــدم نظارت کافى از ســوى دســتگاه هاى نظارتى 
اســت، براى مثال از ســال 97 که موضوع ارز 4200 
تومانى بر واردات کاالهاى اساســى اعمال شــد، مگر 
یارانه گوشــت قرمز برقرار نبود؟ اما مشاهده مى کنیم 
که در این ســال ها افزایش قیمت زیادى داشته است.

وى همچنین ابراز کرد: اقتصاد ما یک اقتصاد اســتثناء 
است و دستگاه ها و نهادهایى که باید نظارت مى کردند، 
کوتاهى کردند؛ در نتیجه گرانــى و تورم در داخل ایجاد 
شده و تحت تأثیر آن شاهد یک اختالف قیمت هستیم 
که این اختــالف قیمت انگیزه بــراى قاچاق معکوس 

ایجاد مى کند. 

معاون اجتماعــى فرماندهى انتظامى اســتان ایالم با 
اشاره به  گروگانگیرى فردى در  یکى از اداره هاى استان 
ایالم گفت:  این فرد در یک اقــدام جنون  آمیز  اقدام به 
گروگانگیرى و در نهایت تیراندازى به ســمت عوامل 

این اداره کرد.
پیش از ظهر دیروز یکى از  نیروهاى ســابق  اداره اموال 
و امالك بنیاد مستضعفان استان ایالم  در این مجموعه 
اقدام به گروگانگیرى کرد   که بالفاصله نیروهاى نوپو در 

محل حاضر شدند.
ســرهنگ فرزاد یاســمى، معاون اجتماعى و ارشــاد 
فرماندهى انتظامى استان ایالم با تأیید این خبر گفت: 

این حادثه صبح امروز در محــل  اداره اموال و امالك 
بنیاد مستضعفان استان ایالم رخ داد و در پى آن یکى از 
کارکنان سابق این اداره که  از این مجموعه اخراج شده 
بود اقدام به گروگانگیرى و در نهایت تیراندازى به سمت 
عوامل این اداره کرد.وى با بیان اینکه در این حادثه تلخ 
گروگانگیر سه نفر از کارکنان این اداره را کشت و خودش 
نیز دست به خودکشى زد، تصریح کرد: در پى این حادثه 

همچنین هفت نفر زخمى شدند.
به گفته  یاســمى  در حــال حاضر وضعیــت برخى از 
مصدومان وخیم گزارش شــده و ابعاد مختلف موضوع 

نیز در دست بررسى است.

به حساب برخى مدیران ارشد 
یارانه واریز شده است!

گروگانگیرى خونین
 در ایالم

افزایش بار مراجعه به 
مراکز درمانى

   ایرنا| معاون فنى مرکز سالمت و محیط 
کار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: وجود گرد و غبار به کشور که باعث افزایش 
آالینده هاى هوا شده، بار مراجعه مردم به مراکز 

درمانى را سه برابر افزایش داده است. 

لشکر آماده سفر به کانادا! 
  روزنامه کیهان| نخســتین بــازى 
تدارکاتى تیم ملى فوتبال ایران براى مسابقات 
جام جهانــى 2022 قطر بامــداد 16 خردادماه 
 BC Place مقابل تیم ملى کانادا در ورزشــگاه
ونکوور برگزار مى شود... مى شــنویم برخى از 
وزارت نشینان... به افرادى مختلف رجوع کرده و 
جویاى این شده اند که فدراسیون چه تعداد همراه 
را با خود به کانادا اعزام خواهد کرد؟! نگرانى ها 
زمانى بیشتر مى شود که برخى منابع از 80 نفره 
بودن این کاروان خبر مى دهند وبرخى نیز تعداد 
نفرات را بیشــتر عنوان مى کنند. اینجا بار دیگر 
ثابت مى شــود صعود به جام جهانى براى یک 
عده دکان دو نبشى تلقى مى شود تا کار خودشان 

را پیش ببرند.

کدام سالمندان زندگى 
بهترى دارند؟

بررســى ابعاد مختلف شــاخص    ایسنا|
«دیده بانى ســالمندى» در ایران نشان مى دهد 
که کمترین نمره این شاخص مربوط به استان 
سیستان و بلوچستان و بیشترین نمره مربوط به 
استان تهران است. همچنین مشخص شد که 
ایران در این شــاخص در بین 97 کشور جهان 

رتبه 64 را دارد. 

12 میلیون «مجرد» داریم 
  ایسنا|رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت 
کشور با تأکید بر لزوم در پیش گرفتن سیاست  
مانــع زدایــى از ازدواج جوانــان و فرزندآورى 
خانواده ها، گفت: در حال حاضر حدود 12 میلیون 
مجرد در کشــور داریم که از این میان شــش 
میلیون پسر 20 تا 45 ساله و 5/6 میلیون دختر 
15 تا 40 ساله «مجرد» هستند که اگر وارد تجرد 
قطعى شوند، از آنجا که طبیعتًا فرزندى ندارند از 
خود جانشینى باقى نخواهند گذاشت و جمعیت 

جدید جایگزین نمى شود.

چند سال طول مى کشد 
خانه بخریم؟

احتســاب    روزنامه سازندگى|بــا 
میانگین قیمت خانه و درآمد ســاالنه در سال 
1401 شاخص طول انتظار براى خانه دار شدن 
که ســال 1399، حدود 22 ســال بود، در حال 
حاضر به بیش از 30 سال رسیده است. بررسى ها 
نشان مى دهد در 22 ســال اخیر، درآمد سرانه 
ایرانیان با رشد 40 درصدى همراه شده که قیمت 
دالرى مســکن جهش تقریبــًا 330 درصدى

 داشته است. 

دومین توله یوز هم
 تلف شد 

معاون ســازمان حفاظت محیط    انتخاب|
زیست از تلف شدن دومین توله یوز آسیایى به 
دنیا آمده در مرکز تکثیر یوز آســیایى خبر داد و 
گفت: علت تلف شدن این توله در دست بررسى 
است.  حســن اکبرى گفت: صبح روز سه شنبه 
دامپزشــک تیمارگر توله یوزها متوجه تغییر در 
عادت دفع آنها مى شــود که تصمیم بر این شد
 توله ها، براى بررسى بیشتر و نظارت دامپزشکى 
به یک بیمارستان تخصصى دامپزشکى در تهران 
منتقل شوند که متأسفانه یکى از توله ها در مسیر 

انتقال به تهران تلف شد. 

خبرخوان

مانى مهدوى

انتشار خبر قتل عام یک خانواده در گرگاب اصفهان بسیارى 
را در آنجا ( که زادگاه قاتل است) و روستاى چمزین شهرکرد 
(که زادگاه همسرش است) در شوك فرو برد. عامل این قتل 
عام، داماد خانواده بود کــه به گفته پلیس، معتاد و به گفته 

اقوام یکى از مقتولین دچار مشکالت روحى بود.
 در این حادثه که غروب شنبه هفته جارى اتفاق افتاد، فردى 
در حالى که از خشم لبریز بود به خانه پدر همسر سابقش 
رفت و با اسلحه کمرى، همســر و پدر و مادر او را به قتل 
رساند. سپس به همراه دختر 5 ساله اش راهى گرگاب شد و 
سراغ برادر خودش رفت و او را هم از شلیک گلوله بى نصیب 
نگذاشت اما او جان سالم به در برد و راهى بیمارستان شد. 
بعد از این جنایات، قاتل مقابل خانه پدرى اقدام به شلیک 
به خودش کرد. پیکر بى جان او روى زمین افتاد و گلوله به 

دختر 5 ساله اش کمانه و او را هم مجروح کرد.
او که گفته مى شود یک کارگاه مبلسازى در شاهین شهر 
داشته و اوضاع مالى اش هم بد نبوده،  پیش تر یک ازدواج 
ناموفق دیگر هم داشته و همسر مقتولش دومین همسر 
طالق گرفته او بود. درگیرى هاى اخیر این دو نفر بخاطر 
فرزندشان بود که نهایتاً منجر به قتل همسر سابق او و پدر 
و مادرش مى شود. او با خانواده خودش هم بر سر میراث 
پدرى نزاع داشته و به همین دلیل قصد کشتن برادرش را 
هم داشت که ناموفق بود. آخر و عاقبت داماد قاتل هم که 

معلوم شد؛ خودکشى و مرگ.
اما این اولیــن دامادى نبود که امســال جنایت آفرید. 
دهم اردیبهشت در همین اصفهان فردى که پدر، مادر 
و خواهر همســر خود را به قتل رســانده بود به مراجع 
قضایى تحویل داده شــد. عامل این جنایت داماد 38 
ساله خانواده بود که شبانه از روى دیوار منزل پدر همسر 
خود در خیابان میرزاطاهر وارد خانه او شد و پدر 75 ساله 
همسر، مادر 65 ساله همسر و خواهر 22 ساله زن خودش 
را به وسیله چاقو به قتل رساند. داماد قاتل که خود را به 
کالنترى معرفــى کرد، انگیزه اش از ایــن قتل عام را 

اختالفات خانوادگى اعالم کرد.
گفتــه شــده انگیزه اصلــى این قتــل اصــرار زن و 

خانواده اش بر طالق بوده است. این مرد و زن که داراى 
دو بچه کوچک هستند و ظاهراً مشکل اقتصادى چندانى 

هم نداشته اند در کربکند برخوار زندگى مى کردند.

دورتر از اصفهان
جنایت هاى دامادهاى خشــمگین امسال به اصفهان 
محدود نبود. پنج شنبه هفته گذشته در جنایتى دیگر از 
این نوع در محله فالح تهــران مردى افغان که به مواد 
مخدر اعتیاد داشت به خانه خانواده همسرش رفت و بعد 
از درگیرى مادرزنش را با چاقو به قتل رســاند و همسر 
و پدرزنش را مجروح کرد. ایــن قاتل در محل جنایت 
دستگیر شد و انگیزه اش را اختالفات خانوادگى و دخالت 

خانواده همسرش اعالم کرد.

روز 27 فروردین هم اهالى روستایى در نزدیکى ارومیه 
با صداى شلیک گلوله سراسیمه از خانه هاى خود بیرون 
آمدند و داماد خانواده همسایه را دیدند که در حال فرار 
است. با حضور مأموران پلیس آگاهى آنها با اجساد زن 
و مرد میانســال و پیکر نیمه جان دختر جوانى روبه رو 
شدند.  در تحقیقات اولیه مشخص شد داماد خانواده به 
علت اختالفات خانوادگى به خانه پدر زنش رفته و بعد 
از درگیرى پدرزن و مادر زنش را کشــته و همسرش را 
مجروح کرده است. پلیس بعد از دو روز موفق شد قاتل 

فرارى را دستگیر کنند.
در جنایتى هولناك در ضیا آبــاد قزوین نیز داماد جوان 
به خانه خانواده همسرش رفت و بعد از اینکه همسرش 
حاضر به بازگشت به خانه نشــد، همه اعضاى خانواده 

همسرش را به قتل رساند. 15 فروردین ماه مرد عصبانى 
بعد از شلیک به کسى که از پیش با او اختالف داشت،  
به خانه مادرزنش رفت و در اقدامــى هولناك پدرزن، 
مادر زن و همســرش را بــا هفت تیر به قتل رســاند. 
داماد قاتل شــش ســاعت بعد از فرار از محل جنایت

 دستگیر شد.
در اولین جنایت خشن امســال هم که 15 فروردین در 
رضوانشهر گیالن رخ داد، داماد 48 ساله عصبانى وقتى 
همسرش به نشــانه قهر به خانه مادرش رفت، به آنجا 
رفت و همســرش را با چاقو در خواب و برادر زنش را با 
اسلحه شکارى به قتل رساند. او سپس با بریدن گوش 
مادرزنش از محل جنایت فرار کرد، اما دو ســاعت بعد 

هنگام خروج از گیالن دستگیر شد.

قتل هاى خانوادگى از تهران و قزوین و گیالن تا اصفهان

دامادهاى بى رحم 1401 گیر طالبان به کارمندان 
سازمان ملل!  

  خبرآنالین|وزارت امر به معروف و نهى از منکر 
طالبان از کارمندان زن ســازمان ملل متحد در کابل 
خواسته است که حجاب را رعایت کنند. مأموران وزارت 
امر به معروف حتى خواسته اند که به محل کار کارمندان 
سازمان ملل دسترسى داشته باشــند تا ببینند حجاب 
مراعات مى شــود یا خیر. این فرمان بــا واکنش هاى 
گسترده داخلى و خارجى روبه رو شد. در پى این واکنش ها 
عاکف مهاجر، سخنگوى وزارت امر به معروف و نهى از 
منکر، با پخش نوار ویدیویى گفت که محتواى این فرمان 
تحریف شده است. به گفته او، تنها پوشیدن برقع اجبارى 
نیست و «حجاب عربى و چادر که در روستاهاى کشور 

استفاده مى شود»، نیز حجاب شمرده مى شود!

جعل حیرت انگیز 
   ایرنا| نشــریه «نیوزویک» اعالم کــرد: تقریبًا 
نیمى از 22/2 میلیون دنبال کننده حساب کاربرى «جو 
بایدن»، رئیس جمهورى آمریکا در شــبکه اجتماعى 
توییتر، جعلى هســتند.  این نتیجه گیرى بر اســاس 
تجزیه و تحلیل تعــدادى از عوامل، از جمله موقعیت 
جغرافیایى، تصاویر حســاب کاربرى و کاربران جدید 

به دست آمده است.

تیک هاى  «پوتین» سوژه شد!
  بهار| دیــدار «والدیمیر پوتیــن» و «امامعلى 
رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان، در حالى برگزار شد 
که رئیس جمهورى روسیه در این مالقات بسیار ناآرام و 
پریشان حال به نظر مى رسید. در تصاویر و ویدیوهاى 
منتشر شــده پوتین در حین صحبت پاهاى خود را با 
حالت عجیب حرکت مى دهد و لرزش دست راست او 
نیز به خوبى مشخص است. این رفتار غیرعادى احتماًال 
مورد توجه رحمان نیز قرار گرفت. وقتى که پوتین از 
مسائل امنیتى تاجیکستان صحبت مى کرد، انگشتان 

پا و پاشنه هاى خود را مى چرخاند.

چرا اعالم وصول نمى شود؟ 
نماینده مــردم ســارى در صحن علنى    ایلنا|
مجلس از تعلل در اعالم وصول استیضاح برخى از وزرا 
از جمله وزیر صنعت گالیه کرد و گفت: سه ماه است 
که استیضاح وزیر صمت تحویل هیئت رئیسه شده اما 
در هیئت رئیسه معطل مانده است. على بابایى کارنامى 
گفت: مجلس در بعد نظارتى حق دارد و در بحث گرانى 
خودرو و اوضاع و احوال اقتصادى نمى تواند از حقوق 
ملت کوتاه بیاید. هیئت رئیســه توضیح دهد که چرا 

استیضاح وزیر صمت اعالم وصول نمى شود. 

تدریس زبان آلمانى 
در مدارس 

معاون وزیر و رئیس سازمان مراکز و مدارس    پانا|
غیردولتى و مشــارکت هاى مردمى وزارت آموزش و 
پرورش گفت: براى سال 1401 در تعدادى از مدارس 
غیردولتى زبان آلمانى به صــورت عملیاتى تدریس 
خواهد شد. احمد محمودزاده درباره آموزش زبان هاى 
دیگر به جز زبان انگلیسى در مدارس غیردولتى گفت: 
 پیگیر هستیم زبان هاى دیگر را در مدارس غیر دولتى 
وارد کنیم از جمله زبان هاى مدنظر براى ســال هاى 

آینده زبان آلمانى، روسى و چینى است.

توقیف کشتى خارجى 
حامل سوخت قاچاق 

  میزان| رئیس کل دادگسترى استان هرمزگان 
از توقیف یک فروند کشــتى خارجى حامل 550 هزار 
لیتر ســوخت قاچاق در آب هاى خلیج فارس خبر داد. 
مجتبى قهرمانى تصریح کرد: 7 نفر خدمه کشتى نیز 
پس از دستگیرى، در بازداشت به سر مى برند. کشتى 
مذکور نیز پس از توقیف با اسکورت نیروهاى عملیاتى و 
شناورهاى دریابانى جمهورى اسالمى ایران به بندرگاه 
هدایت و براى سیر مراحل قانونى و بررسى هاى الزم 

تحویل مقامات قضایى شده است.

در شرایطى که سازمان ســینمایى خبر آغاز اکران فیلم 
«علفزار» از دیروز چهارشنبه 28 اردیبهشت اعالم کرده 
بود، مدیر دفتر پخش خانــه فیلم که پخش «علفزار» را 
بر عهده دارد، اعالم کرد با توجه به آماده نبودن نســخه 
نهایى و اقالم تبلیغاتى فیلــم، اکران از اوایل هفته آینده 

آغاز مى شود.
ســعید خانى، مدیــر پخش خانــه فیلم گفــت: همه 
برنامه ریزى هایمان براى اکران «علفزار» در 18 خرداد 
بود. اما طى صحبت هایى که دوستان در سازمان سینمایى 
با ما داشتند و با توجه به افت فروش فیلم ها قرار شد این 
فیلم زودتر اکران شــود. در این شــرایط مراحل فنى و 
آماده سازى نســخه  نهایى فیلم هنوز تمام نشده و ما در 
تالشــیم فیلم را آماده نمایش کنیم و همزمان بتوانیم 
شرایط را براى یک تبلیغات و اطالع رسانى مناسب جهت 

اکران این فیلم انجام دهیم در نتیجه فیلم از اوایل هفته  
آینده اکران خواهد شد.

فیلم «علفزار» از فیلم هاى جنجالى چهلمین جشنواره 
فیلم فجر بود. داستان فیلم «علفزار» داستان یک بازپرس 
است که در آستانه انتقالى اش دچار کشمکش هایى در 

چند پرونده مى شود.
این فیلم یکى از پربازیگرترین فیلم هاى جشنواره سال 
گذشته فیلم فجر بود که با کارگردانى یک جوان فیلم اولى 
با نام کاظم دانشى و تهیه کنندگى بهرام رادان تولید شده 
است. این فیلم در چندین رشته نامزد و در نهایت برنده 
چهار جایزه بهترین صداگذارى، بهترین تدوین، بهترین 
نقش مکمل زن و بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم فجر 
شد. بازى پژمان جمشیدى و سارا بهرامى در این فیلم، 

تحسین منتقدین را برانگیخته است.

سازمان منابع طبیعى و آبخیزدارى کشور اظهارات اخیر 
ترکیه درباره اینکه منشأ بخشــى از طوفان هاى گرد و 

غبار ایران از ناحیه صحراى آفریقاست را قویاً رد کرد. 
رضا بیانى مشــاور این ســازمان گفــت: پایش ها و 
بررســى هاى روزانه ما از طریق تصاویــر ماهواره اى 
مدیس نشان مى دهد منشأ گرد و غبارى که 7 آوریل به 
سمت ایران آمد از ناحیه کانون گرد و غبار غرب موصل 
و از جنوب ترکیه در مرز با عراق اســت و این تصاویر را 

ثبت و آرشیو کرده ایم.
رضا بیانى افزود: با احداث ســد آتاتــورك در ترکیه بر 
سرشاخه هاى رودخانه هاى دجله و فرات که 10 تا 15 
برابر سد هاى ایران هســتند، میزان آب این رودخانه ها 
که دشت هاى عراق را مشروب مى کند کم شده و از این 
رو بسیارى از هور ها در پایین دست حوضه دجله و فرات 

از بین رفته اند.
بیانى درباره منشأ خارجى گرد و غبار ها در ایران گفت: 

در غرب کشور پاکستان در مرز با ایران، تاالبى است که 
خشک شده و با فعل و انفعال به وجود آمده در آن منطقه، 
تقریبًا قسمتى از شرق ایران تحت تأثیر رخداد هاى گرد 
و غبار قرار گرفته است و تاالبى در غرب افغانستان در 
استان نیمروز نیز واقع شده و با خشک شدن آن، گرد و 

غبار از آن ناحیه وارد ایران مى شود.
وى افزود: از سمت جنوب ایران، کانون هاى گرد و غبار 
در جنوب ریاض عربستان و در محدوده بیابانى نجران 
و هافرالبتین وجود دارد و گرد و غبار از این مناطق وارد 

عراق و سپس وارد آبادان، خرمشهر و اهواز مى شود.
مشاور سازمان منابع طبیعى و آبخیزدارى کشور درباره 
کانون هاى گرد و غبار عراق نیز توضیح داد: کانون هاى 
بعدى در کشور عراق و در مناطق الواسط، غرب بصره، 
غرب موصل و دیرالزور در مرز بین عراق و سوریه است 
و این کانون هاى گرد و غبار ایــران را تحت تأثیر قرار 

مى دهند.

 رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملى در اظهاراتى نوع 
نگاه به این صندوق را مورد نقد قرار داد و با انتقاد از فشار 
بودجه بر صندوق گفت: وقتى اواخر سال مى شود حداقل 
سه ماه بودجه را در مجلس و کمیسیون تلفیق بررسى 
مى کنند اما نهایت آنچه در دســتور کار قرار مى گیرد با 
کسرى مواجه اســت و براى تأمین آن سراغ صندوق 
توسعه ملى مى روند. مشخص نیست در این سه ماهى 
که مى گویند شب و روز بودجه را بررسى مى کنند و انگار 

با تلسکوپ آن را رصد مى کنند چه اتفاقى افتاده است.
مهدى غضنفرى افزود: چرا باید بودجه طورى باشــد 
که هنوز سه ماه از سال نگذشته وزیرى باید به من نامه 
بزند که 22/5 هزار میلیارد تومان کسرى بودجه دارم و 
به من پول بدهید. درحالى که صندوق ملى نباید کسرى 

بودجه را جبران کند.
وى گفت: ما نمى توانیم بودجه جارى و بودجه عمرانى را 
تأمین کنیم. اینها را اگر مى خواهید از آقاى میرکاظمى 
(رئیس سازمان برنامه و بودجه) بگیرید. به گفته وى هر 
چه مى شود مى گویند برویم و از صندوق توسعه ملى 
بگیریم. مگر در بودجه براى حوادث غیر مترقبه م نابع 

تعیین نشده که سراغ صندوق مى روید؟
غضنفرى همچنین گفت: ما بورس نیستیم که هر وقت 
دچار زیان شد یا پول کم آورد مى گویند صندوق توسعه 
ملى آن را جبران کند. در عین حال بانک هم نیســتیم 
که بگویند هر وقت کم آوردیم برویم از صندوق توسعه 
ملى بگیریم. بانک وجود دارد اگــر پول مى خواهید از 

بانک بگیرید.

افشاگرى باورنکردنى
 از کسرى بودجه یک وزارتخانه

آرمان کیانى
در حالى که رستوران ها بعد از دو سال رکود فوق العاده 
به دلیل شیوع کرونا، تازه چند وقت است شرایط نسبتًا 
عادى را تجربه مــى کنند، تغییــرات قیمتى چند نوع 
کاالى اساسى در روزهاى اخیر تأثیر خود را روى منوى 
آنها و همچنین فروش فســت فودى ها و کترینگ ها 

نشان داده است. 
روزنامه «همشهرى» در این باره گزارشى منتشر کرده 
است و در آن مشکالت تهیه روغن و نوسان قیمت مرغ 
و تخم مرغ را عامل گران شــدن یک باره غذاى این 
واحدها دانسته است. به نوشته این روزنامه،  قیمت هاى 
جدید این مراکز نشــان مى دهد که دستکم بین 20 تا 
30 درصد به قیمت تمام اقالم عرضه شده، افزوده شده 
است و حاال ارزان ترین غذاى یک رستوران که کشک 

و بادمجان است 40هزار تومان قیمت خورده است.
در این گزارش آمده که حتى ساالدهاى بدون پروتئین و 
سیب زمینى سرخ کرده هم به دلیل افزایش قیمت روغن 
به کار رفته در آنها و همچنین در تهیه سس، باال رفته 
است. به طور کلى هر ماده غذایى که نان باگت، مرغ و 
تخم مرغ و روغن در تهیه آنها یا سسشان به کار رفته 

باشد مشمول افزایش قیمت شده اند.
اما حاال سئوال روز این است؛ آیا مشتریان سابق فست فود 
و غذاهاى رستورانى توانایى خریدن این خوراکى هاى 
گران را خواهند داشت؟ «همشهرى» پاسخ این سئوال 
را از قول یک رستوراندار اینطور داده است: «اگر هزینه ها 
افزایش یابد ناچاریم براى تأمین حقوق پرسنل باز هم 
افزایش قیمت داشته باشیم اما معتقدم مردم به زودى به 

قیمت هاى جدید عادت مى کنند.»

به جاى جوجه  کباب
 با کشک و بادمجان سر کنید!

فیلم ملتهب پژمان جمشیدى
 دیروز اکران نشد

 منشأ گرد و غبار ایران، صحراى آفریقا نیست
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افتتاح بزرگ ترین مدرسه 
اوتیسم در اصفهان 

مجتمع آموزشـى مهر آفرین ویژه کودکان اوتیسـم در 
ناحیه 4 آموزش و پرورش اصفهان با حضور وزیر آموزش 
و پرورش و روسـاى مجامع خیرین مدرسه سـاز کشـور 
افتتاح شـد. مجتمع آموزشـى مهر آفرین ویژه کودکان 
اوتیسم با مشارکت خیرین مدرسه ساز احداث شده است. 
این مجتمع آموزشى با 3507 متر مربع زیربنا،  3988 متر 
مربع محوطه سازى، 5907 متر مربع متراژ زمین، 300 
متر طول دیوارکشى، 340 متر مربع سالن همایش، 650 
متر مربع زمین چمـن مصنوعى، 160 متر مربع سـالن 

غذاخورى و سازه بتنى احداث شده است.

فوت راننده 50ساله 
سـخنگوى آتش نشـانى و خدمـات ایمنى شـهردارى 
اصفهـان از حادثـه برخـورد سـوارى جى ال ایکـس بـا 
جدول هاى نیوجرسـى در بزرگراه خلیج فـارس خبر داد 
که ایـن حادثه موجب فوت راننده 50سـاله شـد. فرهاد 
کاوه آهنگران اظهار کـرد: حادثه برخورد سـوارى پژو با 
جدول هاى نیوجرسـى در بزرگراه خلیج فارس سـاعت 
3:30 بامداد چهارشـنبه به آتش نشانى اصفهان گزارش 
شد. وى افزود: براى امدادرسـانى به این حادثه ایستگاه 

شماره 13 بالفاصله به محل اعزام شد.

جشن دانش آموختگى 
فراگیران فراجا 

سرتیپ دوم سـتاد ابوالقاسـم فدایى فرمانده آموزشگاه 
علمى تخصصى شهید بهشتى فراجا در نود و هشتمین 
دوره آئین جشـن دانش آموختگى فراگیران آموزشـگاه 
علمى تخصصـى فراجا گفـت: درجـه داران فرماندهى 
انتظامـى جمهـورى اسـالمى ایران پـس از طـى دوره 
یکساله و آموزش هاى فشرده و تخصصى، آماده خدمت 
به مردم هستند و به یگان هاى مختلف در سراسر کشور 

اعزام مى شوند. 

ناوگان اتوبوسرانى اصفهان 
بهسازى مى شود

رییس کمیسـیون حمل و نقل و هوشمندسازى شوراى 
اسـالمى شـهر اصفهان از تصویب 200 میلیـارد تومان 
اعتبار در کمیسـیون تلفیق شورا براى بهسـازى ناوگان 
اتوبوسرانى این کالنشهر خبر داد. محمدرضا فالح افزود: 
بر اساس قول مدیرعامل شرکت اتوبوسرانى اصفهان با 
تأمین این مبلغ تا نیمه دوم سـال بخشى از اتوبوس هاى 
فرسوده نوسازى و وارد ناوگان خواهند شد. وى اضافه کرد: 
حداقل یک هزار و 200 دسـتگاه اتوبوس باید به صورت 
روزانه در خطوط مختلف اتوبوسرانى شهر فعال باشد اما در 
حال حاضر به سبب  فرسودگى و خرابى اتوبوس ها، حدود 

700 دستگاه در حال خدمت رسانى است.

اصالح و اتصال خط آب
اصالح و اتصال خط 300 چدن، ابتداي خیابان هشـت 
بهشت شرقی به طول 200 متر و اتصال آن به خط 400 
خیابان بزرگمهر انجام شـد. به گـزارش روابط عمومی 
آبفاى منطقه یک، بـا آغاز فصـل گرمـا و در ادامه روند 
شناسایی محدوده هاي کم فشار در تابستان سال گذشته 
در سطح منطقه، این عملیات در نیمه اردیبهشت ماه سال 
جاري به مدت یک هفته به منظور جلوگیري از کم آبی 

ساکنین این مناطق در فصول گرم سال انجام شد. 

مشکالت رینگ چهارم ترافیکى
رئیـس شـوراى اسـالمى شـهر اصفهـان بـا اشـاره به 
برنامه  ریـزى براى رفع موانـع پیش روى پـروژه رینگ 
چهارم ترافیکى، گفت: در قسـمت هایى از پروژه رینگ 
چهارم حفاظتى که در منطقه 15 قرار دارد پیشرفت هایى 
حاصل شده است، اما با موانعى نیز روبه رو هستیم. محمد 
نورصالحى گفت: بر این اسـاس تصمیم گرفته شـد که 
تمام معاونت هاى سـتادى شـهردارى اصفهان به ویژه 
معاونـت مالى و اقتصـادى و معاونت شهرسـازى عضو 
ثابت جلسات پروژه هاى عمرانى باشند تا موانع پیش رو 

سریع تر رفع شود.

خبر

معاون سیاســى امنیتى اجتماعى استاندارى اصفهان با 
بیان اینکه موجودى استان در حوزه دام سبک و سنگین و 
طیور باید کامال مشخص و شفاف باشد، خاطرنشان کرد: 
معاونت اقتصادى اســتاندارى باید انحصار ورود دام را 

بشکند تا رقابت سالم در بازار محقق شود.
به گــزارش اداره کل روابط عمومى و امــور بین الملل 
استاندارى اصفهان، محمدرضا جان نثارى، معاون سیاسى 
امنیتى اجتماعى اســتاندارى اصفهان در نشست ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان اصفهان ضمن تشکر از 
زحمات و تالش هاى مسئوالن در جهت تامین و توزیع 
نهاده هاى دامى در اســتان، اظهار داشت: رصد مستمر 

اقتصادى از موضوعات مهمى اســت کــه براى برنامه 
ریزى دقیق، هدفمند و اثربخش بدان نیازى مبرم است.

وى با بیان اینکه موجودى اســتان در حوزه دام سبک 
و ســنگین و طیور باید کامال مشــخص و شفاف باشد، 
خاطرنشان کرد: معاونت اقتصادى استاندارى باید انحصار 

ورود دام را بشکند تا رقابت سالم در بازار محقق  شود.
جان نثارى همچنین بر حمایــت قاطع از تولیدکنندگان 
دام و طیور تاکید کرد و متذکــر گردید: با حضور میدانى 
و اطالع رسانى و رصد تولیدکنندگان بایستى نهاده هاى 
دامى عادالنه و منصفانه بین همه جامعه هدف به صورتى 

مصوب توزیع شود.

مدیرکل مطالعات و برنامه ریزى معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شهردارى اصفهان از ایجاد یک خط تندروى (BRT) شرقى-
غربى حدفاصل خیابان هشت بهشت شرقى تا انتهاى خیابان 

آتشگاه اصفهان خبر داد.
محمد پورمیدانى گفت: با توجه به وضعیتى که بر شهر هاى 
کشور حاکم است، اولویت اول براى کاهش تراکم ترافیک 
توسعه حمل ونقل همگانى است و در ذیل آن توسعه مترو 

در اولویت قرار دارد.
پورمیدانى مى گوید در اولویت بعدى، توسعه خطوط تندرو 
اتوبوســرانى قرار دارد که از جمله مزایــاى آن مى توان به 
سرعت باالى ایجاد آن در مقایســه با احداث خطوط مترو 

اشاره کرد، همچنین در حال حاضر سه خط تندرو در اصفهان 
وجود دارد که عملیات عمرانــى تکمیل خط 3 در محدوده 
خیابان هاى ولى عصر (عج)، عبدالرزاق و مسجدســید رو 
به اتمام است و تنها مباحث ایمن سازى مسیر آن باقى مانده 
اســت. به گفته مدیر کل مطالعات و برنامه ریزى معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان یک خط تندروى 
شــرقى-غربى حدفاصل خیابان هشت بهشــت شرقى تا 
انتهاى خیابان آتشگاه آماده بهره بردارى است همچنین یک 
خط تندرو نیز از خیابان دو طبقه امام خمینى (ره) مى گذرد که 
در قالب «خط پرش» در حال بهره بردارى است و در محل 

تقاطع ها از فضاى زیر پل این خیابان استفاده مى کند.

BRT، شرق و غرب اصفهان را 
به هم متصل مى کند

انحصار ورود دام به 
استان اصفهان شکسته شود

جانشین فرمانده انتظامى استان از کشف محموله بزرگ 
مواد اولیه روغن موتور به ارزش بیش از 4 هزار میلیارد 

ریال از انبارى متروکه در حاشیه شهر اصفهان خبر داد.
سردار محمدرضا هاشمى فر در این زمینه اظهار داشت: در 
راستاى طرح تشدید مبارزه با کاالهاى قاچاق و احتکارى 
ماموران پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان مطلع شدند مقدار زیادى مواد اولیه روغن موتور 
در یک انبار متروکه واقع در حاشیه شهر احتکار شده که 

بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وى افزود: مامــوران پس از تکمیــل تحقیقات خود و 
کسب اطالعات الزم در این مورد در هماهنگى با مرجع 
قضائى از این انبار بازدید کردند که در نتیجه این عملیات 
5 میلیون و 200 هزار لیتر مواد اولیه تولید روغن موتور 

کشف شد.

جانشــین فرمانده انتظامى اســتان اصفهــان ارزش 
محموله مکشوفه را برابر ارزیابى کارشناسان مربوطه 
بالغ بر 4 هزار و 860 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: در 
بررسى هاى تخصصى صورت گرفته مشخص شد این 
مواد اولیه متعلق به یکى از شرکت هاى صنعتى است که 
یک سال است آنها را در این انبار متروکه نگهدارى و از 
ارائه به کارخانجات و شــرکت هاى تولید روغن موتور 

خوددارى کرده است.
وى تصریح کرد: براســاس اعالم کارشناسان هزینه 4 
بشــکه از این مواد اولیه معادل پول یک خودروى 200 
میلیون تومانى است و این موضوع نشان مى دهد که اگر 
این حجم از مواد اولیه در اختیار شرکت هاى تولیدى قرار 
مى گرفت، معلوم است که چقدر روغن موتور در کشور 

تولید مى شد.
هاشمى فر نوع تخلف صورت گرفته را در کشور بى سابقه 
عنوان و خاطرنشــان کرد: در حالى این کشف بزرگ 
توسط پلیس امنیت اقتصادى استان اصفهان در یکى 
از انبارهاى متروکه حاشــیه اى رخ داده که امروز بیشتر 
کارخانجات و شرکت هاى تولید روغن موتور با مشکل 
کمبود مواد اولیه مواجه هســتند. وى تاکیــد کرد:  در 
هماهنگى با مرجع قضائى تمامى عوامل اصلى احتکار 
این محموله تحت پیگرد قانونى قــرار گرفته و با آنها 

برخورد هاى الزم صورت خواهد گرفت.

کشف احتکار بى سابقه در اصفهان

اســتاندار اصفهان از تخلیه یکصد مدرســه در این 
استان بدلیل فرونشست زمین خبر داد و گفت: توسعه 

مدارس در مناطق محروم باید در اولویت باشد.
سید رضا مرتضوى سه شنبه در گردهمایى رییسان 
مجامع خیران مدرسه ساز کشور با بیان اینکه 330 
مدرسه توسط خیران در استان اصفهان ساخته شده 
اســت، افزود: با پرداختن به مسائل فرهنگى قادر به 

رفع محرومیت زدایى خواهیم بود.

اســتاندار اصفهان به گالیه مندى برخى از خیران 
مدرسه ســاز اشــاره کرد و افزود: افرادى که به این 
عرصه ورود مى کنند باید تکریم شــوند، مسیر براى 
امور خیر باز شــود و دولت براى حمایت از آنها گام 

بردارد.
وى با اشــاره به آموزش برخى از مباحث درسى در 
دوران تحصیلى مدارس، تصریح کرد: در زمان حاضر 
تغییر محتوایى کتاب هاى درسى یک ضرورت است.

تخلیه 100 مدرسه در اصفهان 

مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان اظهار کرد: امروز 
در یک برهه اى از انقالب اسالمى قرار گرفتیم که سازمان 
تبلیغات اسالمى باید بگوید در 40 ســال اخیر چه اقدامى 

انجام داده است.
حجت االســالم  مهدى فوقى با بیان اینکه با زیاد ماندن 
یک مسئول در یک سمت مخالف هستم، ادامه داد: زمانى 
که کارتابل ادارى را باز مى کنم درخواست هاى مختلف در 
زمینه دریافت میز، اتاق و صندلى است، مگر قبل از انقالب 
اسالمى که با فشار نظام منحوس پهلوى همه جنایت ها را 

براى جلوگیرى از گسترش از افکار امام به خرج دادند میز و 
صندلى در کار بود، مگر اتاق و دفترى بود؟

به گزارش ایسنا؛ مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
گفت: امروز حرف هاى نو جامعه تبلیغاتى ما کجاســت؟ 
همراهى با نســل جوان و نوجوان کجاست؟ اسالم حرف 
نو دارد، چرا آنها را به نســل جوان منتقل نمى کنند؟ امروز 
سازمان چه برنامه اى براى ابالغ حرف هاى نو نظام اسالمى 
به نسل جوان دارد؟ امروز هیئت هاى ما باید بگویند نسبتشان 
با ایجاد جشن و نشاط در جامعه به صورت مشروع چیست؟ 

امروز ســازمان تبلیغات اسالمى تماشــاچى شده است، 
مى نشیند و نگاه مى کند که چه اتفاقى افتاد و سپس محکوم 

مى کند.
وى خاطرنشان کرد: اگر مسئولیتم اجازه مى داد تمام دفاتر 
تبلیغات اسالمى در سطح کشور را تعطیل مى کردم. ما میز و 
مسئول دفتر نمى خواهیم، بلکه باید با جوانان ارتباط بگیریم و 
افراد دغدغه مند را پاى کار بیاوریم، مگر ما چه کسى هستیم 
که از انتقاد ناراحت شویم. پس کجا باید از ما بپرسند که در 

تبلیغات اسالمى چه کار مى کنیم.

سازمان تبلیغات اسالمى تماشاچى شده است

 «کمپ هاى اصفهــان براى ســاماندهى معتادان زن 
متجاهر ناکافى است.» این صریح ترین نقل قولى است 
که بعد از ســال ها که به اعتیاد زنان به عنوان یک تابو 
نگریسته مى شــد از زبان رئیس کل دادگسترى استان 

اصفهان گفته شده است. 
زنان معتاد متجاهر نه جاى خواب،نه شلتر، نه شناسنامه 
و نه جایى در ماده 16 قانون مبــارزه با مواد مخدر دارند 
و خیلى هایشــان بارها خودکشى ناموفق داشته اند. آنها 
شــب ها را در پارك هاى سطح شهر ســر مى کنند و در 
معرض انواع و اقسام آسیب ها قرار مى گیرند، بارها زندان 

رفته اند و خانه اول و آخر خود را «خیابان» مى دانند...! 
حاالبه گفته رئیس کل دادگسترى استان اصفهان، این 
استان براى ســاماندهى معتادان متجاهر به خصوص 
زنان با کمبود کمپ  و مکان هاى مناسب موضوع ماده 16 

قانون مبارزه با مواد مخدر مواجه است.
مراکز ماده 16، مراکزى است که معتادان متجاهر پس از 
دستگیرى، حداقل بین سه تا شش ماه در آنجا نگهدارى 
و بازپرورى مى شوند و در این مدت ضمن ترك اعتیاد، 
با حرفه آموزى براى بازگشت به جامعه آماده مى شوند. 

تا همین یکى دو سال پیش، یک شلتر زنان در اصفهان 
وجود داشت که دست و پا شکسته به زنان معتاد، خدمات 
رســانى مى کرد اما این مرکز هم به دالیل نامعلومى از 

جمله کمبود اعتبارات دوام نیاورد.

جمعیــت 10 درصدى با مشــکالت 10 
برابرى 

استان اصفهان، اکنون بیش از پنج میلیون نفر جمعیت 
دارد و براساس آخرین آمار، جمعیت معتادان این استان 
دستکم 120 هزار نفر است که 10 درصد از آنها را زنان 
تشکیل مى دهند. جمعیت 10 درصدى با مشکالت 10 

برابرى.
مشــکالت مربوط به این زنان زمانى خودش را بیشتر 
نشــان مى دهد که بخش زیادى از این زنان به صورت 
انتخابى یا اجبارى خانــواده را ترك مى کنند و حتى بعد 
از پاك شدن نیز مایل به بازگشــت به سمت خانواده ها 
نیستند. بسترى کردن این زنان در دوره هاى بین 20 تا 

30 روزه ســم زدایى هم فایده اى ندارد. طبق تحقیقات 
جدید:« اکثر زنان معتاد در شمال اصفهان، کارتن خواب، 
بى سواد و بى خانواده اند.»آنها یا شغلى پیدا نمى کنند یا 
توسط کارفرما استثمار مى شــوند لذا چون بعد از ترك 
اعتیاد هم ممر درآمد مناســبى ندارند و راه دیگرى جز 
کارتن خوابى پیدا نمى کنند، دوباره به چرخه تن فروشى 

و اعتیاد باز مى گردند.
به گفته مدیرکل درمان و حمایت هاى اجتماعى ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر، تخمین زده مى شــود که بیش از 
200 هزار زن معتاد در کشــور وجود داشته باشد و طبق 
بررسى هاى پراکنده صورت گرفته، سرعت رشد اعتیاد 
در زنان و جوامع زنانه رو به افزایش است. در کنار آمارى 
که رضا تویسرکان منش ارائه داده است، آمار تازه ارائه 
شده از پزشکى قانونى کشور هم به خوبى این موضوع 
را نمایان کرده که تلفات ســوءمصرف مواد در بین زنان 
معتاد اصفهانى، عدد درشتى اســت؛ این استان با433 
نفر فوت زنان ناشــى از مصرف مواد مخدر بعد از تهران 
با هزار و 337 و فارس با 447 در مقام ســوم فاکتورهاى 

خطر قرار دارد.
بر اســاس تحقیقات انجام شــده تا یــک دهه پیش، 
جمعیت معتادان زن اصفهان به 6 درصد ختم مى شــد؛ 
اما اکنون این رقم به 10 درصد رسیده است. زنانى که اگر 
پناهگاه هایى هم براى آنها وجود داشــته باشد، شامل 
کمپ هاى خصوصى اســت که معمــوًال جایى براى 

آنها ندارد. 
ســاالنه صدها نفر از این زنان به دالیل مختلف روانه 
گورستان مى شوند و با اینکه مطابق قانون، سازمان هاى 
حمایتى مثل بهزیستى، موظف به تهیه احتیاجات ابتدایى 
این زنان در قالب اقشار آسیب پذیر هستند؛ اما همانطور 
که گفته شد به دالیلى نامعلوم ســازمان بهزیستى نیز 
ترجیح مى دهد که با این موضوع به روشنى برخورد نکند. 
سال گذشته، سازمان بهزیستى اصفهان از آمار حدود 8 
هزار نفرى معتادان زن خبر داد که در 87 مرکز اقامتى، 52 
مرکز درمان سرپایى، دو مرکز شلتر زنان و مردان، پنج 
مرکز گذرى، سه موبایل ون به این افراد خدمات ارائه داده 
مى شود، خدمات جسته گریخته اى که به نسبت جمعیت 

معتادان زن کافى نیست.

جاى خالى مراکز دولتى حمایت کننده
طى سال هاى اخیر، ســازمان هاى غیر دولتى و NGOها 
بازویى بودند در کنار بهزیستى؛ اما برخى از این سازمان ها نیز 
با مشکالت اقتصادى به وجود آمده، نتوانستند ادامه دهند. 
اکنون کافى نبودن امکانات و حمایت ها وضعیت این زنان را 
بدتر کرده و همچنان جاى خالى مراکز دولتى حمایت کننده 
در موضوع اعتیاد، احساس مى شــود؛ با این تفاسیر، حاال 
نهادهاى حمایتى نه تنها کارنامه قابــل قبولى از خود ارائه 
نکرده اند؛ بلکه مسئوالن این نهادها خیلى شفاف مى گویند 
به دلیل عدم تخصیص بودجه مناسب، توان مقابله با سیل 

مکرر درخواست هاى این قشر براى کمک را ندارند. 

زنانه تر شدن اعتیاد 
بیشترین شیوع اعتیاد زنان در میانگین سنى 19 تا 35 سال 
بوده و عمده مصرف آنها مواد صنعتى اســت. در این بین 
گزارش هاى ســاالنه از اعتیاد زنان هم اعداد و اطالعات 
تلخى را عایدمان مى کند و مى گوید: «اعتیاد زنانه تر شده 

است.» 
اعالم افزایش کشفیات مواد مخدر نیز مهر تأییدى بر این 
فرضیه است که «کشفیات جرم، صرفًا یک سوم از جرایم 
رخ داده را دربرمى گیرد و دوسوم جرایم از نگاه پلیس پنهان 
مى ماند.» بنابراین افزایش کشفیات و نگاهى به حجم مواد 
کشف شده، زنگ خطرى را به صدا درآورده که از افزایش 
ورودى مواد مخدر از مرزهاى کشــور، افزایش توزیع و در 
نهایت افزایــش مصرف و مصرف کننــده به خصوص در 
میان زنان خبر مى دهد.  به گفته کارشناســان مواد مخدر، 
علت عمده مرگ و میر معتادان به ویژه زنان، چند مصرفى 
است. چندمصرفى یا مولتى اعتیاد مشکل تازه کشور ماست 
که ناشى اســت از مصرف هر ماده اى که به دست شخص 
معتاد مى رســد. عالوه بر این، اما مصرف مواد ناخالص از 
دالیل عمده مرگ اســت، ناخالصى هایى که به گفته دکتر 
محمد عبدخدا، کارشــناس درمان اعتیــاد از تهیه مواد از 
ساقى هاى مختلف نشأت مى گیرد. اوردوز ارتباط تنگاتنگى 
با مصرف مواد ناخالص دارد، به گفته عبدخدا، ناخالصى هاى 
مواد باعث مى شود مصرف کننده براى رسیدن به نشئگى، 
مواد بیشترى مصرف کند که این مصرف بیشتر مى تواند به 

اوردوز ختم شود.

زنانى که از اعتیاد مى میرند 

اوردوز  زندگى

دریا قدرتى پور
معاون فنى مرکز بهداشــت اصفهان بیشترین درصد 
جمعیت جامعه را متولدان دهه شصتى دانست و گفت: 
میانگین نرخ ســالمندى کشــور 12 درصد است که 
این عدد در اصفهــان به 10/7 مى رســد، در کنار آن 
درصد جوانان و نوجوانان جمعیت اســتان از میانگین 
کشــور پایین تر و به عبارتى جمعیت اصفهان از کشور 

سالمندتر است.
مهران زینلیان با اشــاره به شــاخص هاى جمعیت در 
اســتان، افزود: نرخ بارورى کلى جمعیت از عدد هفت 
در سال 1345 به 1/7 رسیده است یعنى در گذشته هر 
مادرى به طور متوســط هفت فرزند به دنیا مى  آورد و 

اکنون این عدد به 1/7 و در اصفهان 1/4 رسیده است.
معاون فنى مرکز بهداشت اســتان اصفهان با اشاره به 
فرصت پنج تا هفت ســاله براى حفظ جوانى جمعیت، 

اظهار کرد: از دهه 70 تاکنون بعد خانوار به شدت کاهش 
یافته و به حدود سه رسیده است که نشان دهنده وخامت 
شرایط اســت همچنین روند تغییرات جمعیتى نشان 
دهنده آن است که میانگین سنى افراد جامعه ظرف 45 
سال، 10 سال افزایش یافته یا به عبارت بهتر جمعیت 

کشور در 45 سال اخیر 10 سال پیرتر شده است.
وى پیــرى جمعیت را همــراه با بحران رشــد نرخ 
بیمارى هاى غیرواگیر، ســرطان بیمارى هاى قلبى 
عروقى، سکته، دیابت و مشــکالت مزمن سالمتى 
دانســت و گفت: از ســوى دیگر با افزایش میانگین 
سنى جامعه، جمعیت در ســن بارورى که قرار است 
به شکوفایى و امنیت کشــور کمک کنند را از دست 
مى دهیم و بار زیادى نیز به نظام ســالمت و اقتصاد 

کشور وارد مى شود.

اصفهان در رتبه هفتم نرخ بارورى

مدیرکل زمین شناسى و اکتشافات  معدنى اصفهان، 
موجودى آبخوان ایــن اســتان را 3/8 میلیاردمتر 
مکعب اعالم کرد و گفت: اکنون که مسئوالن استان 
دریافته اند که «فرونشست» مشکل اصلى اصفهان 
است، باید در ســفر رئیس جمهور یا مسئوالن ملى 
به این شــهر، همه دســتگاه ها اصلى ترین مشکل 

اصفهان را فرونشست اعالم کنند.
رضا اسالمى اظهار کرد: نرخ کنونى فرونشست در 

این میدان، پنج سانتى متر است. برخى معتقدند که 
همه ترك هاى موجود در بناهاى تاریخى میدان 
نقش جهان به دلیل فرونشســت نیست؛ درحالى 
که وقتى ترك هاى فراوانى در بناهاى یک منطقه 
دیده شــود، نمى توان نقش فرونشست در ایجاد 
مشکل را انکار کرد؛ مدیران شهرى نیز به تازگى در 
بازدید از برخى نقاط شهر پذیرفتند که بسیارى از 
ترك هاى ایجاد شده در بناها، ناشى از فرونشست 

زمین است.
مدیرکل زمین شناسى و اکتشافات معدنى اصفهان، 
بحران فرونشست در دشت اصفهان را جدى دانست 
و گفت: تنها کارى که سازمان زمین شناسى مى تواند 
انجام دهد، اعالم وضعیت بحرانى است تاجایى که 
اگر مشکل حل نشود به شــکل خوش بینانه تا سال 
1409 و بدبینانــه تــا ســال 1415 آب در آبخوان 
اصفهان تمام مى شــود و وقتى مرگ کامل آبخوان 
اتفاق بیفتد، حتى جارى شدن زاینده رود نیز مشکلى 

را حل نمى کند!

اصلى ترین مشکل اصفهان فرونشست است
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 با توجه به ایراداتى که به سیستم شــارژ محصوالت اپل وارد است، گوشى آیفون 15 
ممکن است بدون پورت الیتنینگ عرضه شود.

 اتحادیه اروپا قصد دارد قانون جدیدى وضع کنــد تولیدکنندگان لوازم الترونیکى (از جمله 
سازندگان گوشى هاى هوشمند) ملزم هســتند که تمام پورت هاى شــارژ اختصاصى را از 
دستگاه هاى خود حذف کنند و به درگاه USB-C مجهز شــوند. چنان که مى دانید این درگاه 
پرکاربردترین درگاه ها براى شارژ است و به عنوان استاندارد طالیى در نظر گرفته مى شود. مسلما 
در این میان شرکت اپل بیشتر از همه از این قانون ضرر خواهد کرد، چرا که آن ها مدت هاست از پورت 

الیتنینگ براى شارژ گوشى هاى خود استفاده مى کنند.
پس تعجبى ندارد که اصالحیه اتحادیه اروپا تا حد زیادى متوجه بازیگر اول صنعت فناورى، یعنى شرکت 
اپل اســت. در درجه اول باید گفت که پورت USB-C بسیار فراگیر شــده و اصالح قانون به نفع استفاده 
همگانى از این پورت بسیار ســودمند خواهد بود. در درجه دوم هم باید اضافه کنیم که پورت USB-C در 
مقایسه با پورت الیتنینگ مناسب تر است. حتى باید اضافه کنیم که وضعیت شارژ محصوالت اپل مدت 

زیادى است که کمى آشفته بوده است. پس جا دارد نگاهى به سیستم شارژ محصوالت اپل بیندازیم.
پیش از هر چیز به مهمترین محصول اپل، یعنى آیفون 13 پرو مکس، مى پردازیم. ســرعت شارژ برترین 

پرچمدار اپل، یعنى آیفون 13 پرو مکس به شرح زیر است:
مدت زمان شارژ آیفون 13 پرو مکس با شارژر 65 واتى برابر با 1:45 ساعت
مدت زمان شارژ آیفون 13 پرو مکس با شارژر 20 واتى برابر با 1:55 ساعت

زمان شارژ آیفون 13 پرو مکس با MagSafe برابر با 2:20 ساعت
البته رایج ترین شارژر در بین همه کاربران، شارژر استاندارد 20 واتى اپل خواهد بود. همانطور که مى بینید این 
شارژر مى تواند باترى 4352 میلى آمپر ساعتى آیفون 13 پرو مکس را در عرض حدودا دو ساعت شارژ کند.

از نظر فنى، این سرعت بسیار کند است، به خصوص در مقایســه با پرچمداران اندرویدى مدرن مانند وان 
پالس و شیائومى که از سرعت شارژ 45 تا 120 وات پشتیبانى مى کنند و در عرض تنها 15 تا 30 دقیقه، صد 

در صد شارژ مى شوند. در مورد سامسونگ این زمان به حدود یک ساعت مى رسد.
حال سوالى که پیش مى آید این است که چرا مثال Pro Huawei P۳۰ که محصول 2019 است این قدرت 
را دارد که دو برابر سریع تر از آیفون 13 پرو مکس که جدیدترین آیفون است، شارژ شود. این در حالى است 

که هر دو باترى یکسانى دارند.
مسئله بعدى در مورد شارژ MagSafe است. این سیستم شارژ که از زمان آیفون 12 مطرح شد، نه سریع 

است، نه ایمن و نه بى سیم. ما سه مشکل درباره این نوع شارژ مى توانیم مطرح کنیم.

اول این که سیســتم MagSafe نه تنها کند 
است، بلکه کندترین راه «سیمى» براى شارژ 
تلفن در ســال 2022 به شــمار مى آید. دوم 
این که MagSafe نسبت به شــارژ بى سیم 

استاندارد، «بى ســیم» محسوب نمى شود، زیرا 
اساسًا یک شارژر سیمى مغناطیسى است؛ و سوم 

این که MagSafe واقعًا ایمن نیست. براى مثال در 
صورت برخورد با کابل، ممکن است دستگاه آیفون از 

روى میز بیافتد و آســیب ببیند. این در حالى است که در 
اصل این سیستم براى امنیت بیشتر درست شده بود.

یکى دیگر از مشکالت آیفون شارژ بى سیم معکوس است. 
 Pro Huawei P۳۰ و Pro 6 Pixel براى نمونه گوشــى هاى

(2019) مى توانند هدفون هاى بى ســیم را به صورت بى ســیم 
شــارژ کنند. براى این کار فقط باید هدفون ها را در پشت گوشى 

قرار داد. این قابلیت شــارژ براى زمانى که در خانه نیستید مى تواند 
بسیار مفید باشد. مخصوصا اگر عازم سفر هستید و مى خواهید خیلى 

سبک سفر کنید.
ناگفته نماند که مانند شارژ سریع، شارژ بى سیم معکوس مى تواند در 

مواقع اضطرارى به کمک شما بیاید. مثال شخصى که گوشى اش 

خاموش شده مى تواند از گوشى شخص دیگرى شارژ معکوس بگیرد؛ به اندازه اى که بتواند گوگل مپ را 
فعال کند یا یک تاکسى اینترنتى بگیرد و به خانه برسد. چنان که به نظر مى رسد شارژ معکوس بى سیم حتى 

در آیفون 14 هم ارائه نخواهد شد.
اعتقاد بر این است که شرکت اپل ممکن است ابتدا شارژ بى سیم معکوس را روى آى پد معرفى کند. اما براى 

اینکه این اتفاق بیفتد، در پنل پشتى آى پد یا حداقل در بخشى از باید از شیشه یا پالستیک استفاده شود.
در این جا باید از مشــکل بزرگترى صحبت کنیم. مشکل اصلى شــارژ در محصوالت اپل این نیست که 
آیفون ها آهسته شارژ مى شوند یا شارژ MagSafe چندان کاربردى نیست. مسئله این است که تقریبًا کل 

مجموعه محصوالت اپل از کابل ها یا شارژر هاى مختلف استفاده مى کند. بیایید نگاهى دقیق تر بیاندازیم.
 USB-C گوشى هاى آیفون از طریق کابل الیتنینگ شارژ مى شوند. در نقطه مقابل بیشتر آى پد ها از طریق
شارژ مى شوند، با این حال آى پد استاندارد همچنان از پورت الیتنینگ استفاده مى کند. جدیدترین مک بوك 
پرو مى تواند از طریق USB-C شــارژ شــود. با این حال در این محصول، MagSafe سریع ترین شارژى 
است که مى توانید دریافت کنید و البته این تنها کابلى است که در جعبه خرید دارید. ایرپاد ها از طریق کابل 
الیتنینگ شارژ مى شوند، اما هدفون هاى محصول اپل از USB-C استفاده مى کنند؛ و در نهایت اپل واچ از 

یک شارژر اختصاصى استفاده مى کند که چند سالى است مورد استفاده قرار داد.
با در نظر گرفتن موارد گفته شده، اگر مى خواهید به سفر بروید و آیفون، آى پد پرو، اپل واچ و مک بوك پرو 
(2021) را نیز با خود ببرید، باید چهار کابل مجزا همراه داشته باشید تا بتوانید آن ها را شارژ کنید. البته اگر 
شارژر چندکاره ندارید، مجبورید در کنار چهار کابل، چهار شــارژر جداگانه نیز همراه خود بردارید. هر چند 
 USB-C فراموش نکنیم که افشا شده که اپل به دنبال ارائه فناورى جدیدى است که شارژر هایى با دو پورت

عرضه کند. با این فناورى بخشى از این مشکل حل مى شود.
در پایان این گزارش بیایید نگاهى به این نکات بیاندازیم که آیا این سیستم شارژ آشفته تنها به این خاطر 
است که شرکت اپل مى خواهد درآمد بیشترى از فروش انواع شــارژر ها کسب کند؟ و آیا آیفون 15 بدون 

پورت شارژر ارائه مى شود؟
شرکت اپل به گونه اى محصوالتش را ارائه کرده اســت که بتوانند به طور یکپارچه با هم کار کنند. به جز 
مسئله شارژ به نظر مى رسد که اپل به این هدف خود رسیده است. چنین نقطه ضعفى از بزرگترین شرکت 

فناورى جهان بعید به نظر مى رسد.
اکنون این ســوال پیش مى آید که آیا این غول فناورى آمریکایى تنها به خاطــر پول اندکى که از فروش 
شارژر هاى متفاوت به دست مى آورد، سیستم شارژ را یکپارچه نمى کند؟ مسئله بعدى حذف شارژر از جعبه 
فروش محصوالت است. فراموش نکنیم که حذف شارژر از جعبه فروش هم اکنون توسط برخى از سازندگان 

گوشى هاى اندرویدى، از جمله سامسونگ آغاز شده است.
ید  از این شرکت ها پرسید که چرا شــارژر درون جعبه را با

اختیارى نمى کنید و اجــازه نمى دهید مردم 
تصمیم بگیرند که آیا به آن نیاز دارند یا خیر؟ 
همچنین این سوال بســیارى از کاربران از 
شرکت اپل اســت که چرا به آیفون 14 پرو 
قابلیت شارژ سریع نمى دهد؟ یا چرا به آن شارژ 
بى ســیم معکوس نمى دهد تا بتواند اپل واچ و 

ایرپاد را در مواقع لزوم شارژ کند؟
شاید برنامه اپل در تمام مدت این بوده که به سمت 
یک آیفون بدون پورت حرکت کند. شــایعاتى درباره 
آیفون بدون سینى سیم کارت شنیده ایم؛ و البته شایعات 
پیرامون آیفون «فقط شارژ بى سیم» اپل سال هاست که در 

فضاى مجازى دست به دست مى شود.
به نظر مى رســد که به لطف فشــار اتحادیه اروپا، سال 2023 
ممکن است سالى باشــد که پاسخ این ســؤال طوالنى مدت را 
دریافت کنیم. به نظر من، اپل با تغییر به USB-C موافقت نخواهد 
کرد، زیرا اگر این شرکت مایل به انجام این کار بود، تاکنون آن را انجام 
داده بود. واضح ترین راه حل براى اپل اکنون شــارژ MagSafe است. 

شیوه اى که به نظر نمى رسد چندان مطلوب کاربران باشد.

کوالکام ســرانجام ســرى تراشــه هاى جدیدش تحــت عنوان 
Networking Pro را به صورت عمومى ارائه کرد که از فناورى واى 

فاى 7 پشتیبانى مى کنند. سرعت دانلودى که مى توان با این فناورى 
تجربه کرد، به حدود 33 گیگابیت بر ثانیه مى رسد و همچنین با استفاده 
از 16 جریان اتصال مختلف در این تراشه ها، اتصال پایدارترى فراهم 

شده است.
طبق گزارش هاى منتشر شــده، از این تراشه ها در روترهاى خانگى 
و ســازمانى مى توان اســتفاده کرد و از کانال هاى گسترده تر 320 
مگاهرتزى در طیف 2,4، 5 و 6 گیگاهرتزى پشــتیبانى مى کنند. به 
طور دقیق تر، این فناورى اتصال پایدارتر، پهناورتر و پرسرعت ترى را 

براى کاربران به ارمغان مى آورد به طورى که مى توان از آن حتى در 
استادیوم هاى بزرگ نیز استفاده کرد.

فناورى واى فاى 7 در حالى ارائه شده که تا یکى دو سال پیش بسیارى 
از کاربران براى استفاده از آن شگفت زده بودند. بنابراین مى توان انتظار 
داشت که طى سال هاى آینده پیشرفت هاى بیشترى در فناورى واى 
فاى حاصل شود. فناورى Wi-Fi ۷ با عنوان ۸۰۲٫۱۱be IEEE نیز 

شناخته مى شود.
«نیک کوچارفســکى»، معاون و مدیرکل زیرساخت هاى بى سیم و 
شبکه کوالکام توضیح مى دهد که دو فناورى واى فاى 7 و 6 مى توانند 
براى مدت طوالنى با «تکامل و رشد» بازارها همزیستى داشته باشند.

زمان در دسترس قرار گرفتن فناورى واى فاى 7
البته فناورى Wi-Fi 7 هنوز براى اســتفاده عمومى مورد تایید قرار 
نگرفته و معلوم نیســت که کوالکام چطور مى خواهد این تراشه ها را 
در دسترس قرار دهد. بر اساس گزارش هایى که منتشر شده، احتماال

 تایید شدن این فناورى تا سال 2024 زمان خواهد برد. بنابراین باید 
زمان بیشترى را منتظر باشیم تا اطالعات بیشترى درباره آن منتشر 

شود.
چندى پیش نگاهى به قابلیت هاى فناورى Wi-Fi 7 داشــتیم. این 
فناورى از سرعت و پهناى باند بیشترى برخوردار است و مى تواند براى 

بسیارى از کاربران واى فاى، یک پیشرفت جذاب باشد.

ممکن است براى شما نیز پیش آمده باشد که اینستاگرام پست افرادى 
را که دنبال مى کنید، به شما نشــان ندهد. این اتفاق به این دلیل است 
که پست هاى اینستاگرام به ترتیب زمانى مرتب نشده اند. این شبکه 
اجتماعى محبوب، در آخرین آپدیت خود این مشکل را با ارائه گزینه اى 
براى مشاهده پســت ها به صورت زمانى برطرف کرده است. کاربران 
اینستاگرام اکنون کنترل بیشترى روى فید خود دارند. در این مطلب نحوه 
مرتب کردن فید اینستاگرام به ترتیب زمانى را به شما آموزش مى دهیم.

فید کرونولوژیک اینستاگرام چیست؟
رتبه بندى پست هاى اینستاگرام در سال 2016 طبق تعامل کاربران با 
آن پست تغییر کرد. این نوع رتبه بندى پست هاى قدیمى و جدید را به 
کاربران نشان مى داد و تشخیص اینکه کدام جدیدتر هستند را دشوار 
مى کرد. فید کرونولوژیک اینستاگرام فید اینستاگرام شما را از جدید به 
قدیمى مرتب مى کند. این ویژگى به طور پیش فرض فعال نیست. براى 

فعالسازى فید کرونولوژیک مراحل زیر را دنبال کنید:
Favorites فید

فید Favorites پست هاى دوســتان، اینفلوئنسر ها و یا هر کسى که 
قصد دارید به لیست اضافه کنید را نمایش مى دهد. افزودن کاربران به 
این لیست باعث مى شود که این حساب ها در باالى فید Home شما 
نمایش داده شود و همچنین به ترتیب زمانى مرتب شوند. در حال حاضر 
شما نمى توانید بیش از 50 کاربر را به این لیست اضافه کنید و ممکن 
است طبق نیاز کاربران این تعداد در آینده توسط اینستاگرام افزایش یابد.

Following فید
فید Following پست هاى همه کاربرانى را که دنبال مى کنید نمایش 
مى دهد. با انتخاب این فید پست هاى این فید به ترتیب زمانى مرتب شده 
و هیچ پست اخیر را که معموًال در پست هاى پیشنهادى مدفون مى شوند 

از دست نخواهید داد.

نحوه تغییر فید اینستاگرام به ترتیب زمان
1- ابتدا مطمئن شوید که اپلیکیشن اینســتاگرام را به آخرین نسخه 

آپدیت کرده اید.
2- برنامه اینستاگرام را باز کنید.

3- روى لوگوى اینستاگرام در گوشه باال سمت چپ ضربه بزنید.
4- حال گزینه Following را انتخاب کنید.

اکنون مى توانید پست هاى همه افرادى را که دنبال مى کنید به ترتیب 
زمانى مشاهده کنید.

چگونه کاربران را به لیست عالقه مندى ها اضافه کنیم
1- برنامه اینستاگرام را باز کنید.

2- روى لوگوى اینستاگرام در گوشه باال سمت چپ ضربه بزنید.
3- سپس گزینه Favorites را انتخاب کنید.

4- با ضربه زدن روى Add Favorites یا با انتخاب گزینه در گوشــه 
سمت راست باالى صفحه مى توانید کاربران را به لیست اضافه کنید.

5- کاربرانى را که مى خواهید به لیست عالقه مندى هاى خود اضافه 
کنید در صفحه بعد انتخاب کنید و روى Confirm Favorites ضربه 

بزنید.
به یاد داشته باشید که شما فقط مى توانید تا 50 عضو را به لیست مورد 

عالقه خود اضافه کنید.

نحوه تنظیم فید کرونولوژیک اینستاگرام به عنوان فید 
پیش فرض

امکان مرتب کردن تمام فید اینستاگرام به ترتیب زمانى وجود ندارد. اگر 
 Following مى خواهید پست ها را به ترتیب زمانى مشاهده کنید، باید فید

یا Favorites را به طور جداگانه انتخاب کنید.

در این مطلب نحوه مشاهده میزان رم رایانه را در سیستم عامل هاى مختلف به شما آموزش مى دهیم:
رم نوعى حافظه براى ذخیره سازى داده ها اســت که اجازه مى دهد فایل ها در مدت زمانى کوتاهى نوشته و خوانده شوند. دانستن 

میزان RAM رایانه شخصى به دالیل مختلفى مهم است؛ ابتدا باید مطمئن شوید که رم کافى براى نیاز هاى خود دارید.
براى اجراى روان نیاز بــه میزان RAM خاصى دارد. همچنین ممکن اســت بخواهید برنامه خاصى را نصب کنید که 

رم دســتگاه شــد.در این مطلب نحوه مشاهده به راحتى و بدون باز کــردن کیس مى توان متوجه میزان 
آموزش مى دهیم:میزان رم رایانه را در سیستم عامل هاى مختلف به شما 

بررسى میزان رم در ویندوز 10 و 11
براى بررسى میزان رم دستگاه در ویندوز 10 و 11 

مراحل زیر را انجام دهید:
1- ابتدا روى نماد ویندوز راست کلیک کرده و Settings را انتخاب کنید.

2- سپس System را انتخاب کنید. در پایین صفحه About را انتخاب کنید.
3- میزان رم سیستم خود را در لیست مشخصات دستگاه خواهید دید.

MacOS بررسى میزان رم در
براى بررسى میزان رم دستگاه در سیستم عامل MacOS مراحل زیر را انجام دهید:

1- روى منوى Apple کلیک کرده و About This Mac را انتخاب کنید.
2- تب Overview به طور پیش فرض انتخاب شده اســت. مقدار رم نصب شده در کنار Memory نمایش 

داده مى شود.
Chrome OS بررسى میزان رم در

براى بررسى میزان رم دستگاه در سیستم عامل Chrome OS مراحل زیر را انجام دهید:
1- مرورگر کروم را باز کنید و chrome://system را در نوار جستجو تایپ کنید و سپس اینتر را بزنید.

2- در لیست meminfo را پیدا کرده و دکمه Expand را انتخاب کنید.
3- در قسمت MemTotal مقدار رم رایانه شخصى شما بر حسب کیلوبایت نوشته شده است. براى تبدیل آن به گیگابایت مى توانید 
عدد مقابل MemTotal را بر 1,048,576 تقسیم کنید. به عنوان مثال در اینجا مقدار رم 16248736 کیلوبایت را مشاهده مى کنید. 

با تقسیم آن بر 1,048,567 رم این دستگاه 15.59 گیگابایت مى باشد.

گوگل ترنسلیت پس از اشاره هایى به این ویژگى تا سال 2020،اکنون سابقه جستجوى شما را در حساب Google شما ذخیره مى کند.   این عملکرد تاریخچه جستجو 
توسط Android Police اعالم شد و باید براى همه کاربران Google Translate هنگام راه اندازى برنامه در حال حاضر در دسترس باشد. اگر ترجیح مى دهید از 

پشتیبان گیرى از مواردى که قبًال به واژگان محلى خود تبدیل کرده اید اجتناب کنید، درخواستى را خواهید دید که « backup your translation history » را با 
گزینه هاى « Manage history » یا « use Translate without an account » ارائه مى کند.

در بخش تنظیمات عمیق تر، مى توانید روى گزینه « history » ضربه بزنید و با ضربه زدن روى آن، همه جستجوهاى قبلى شما در فهرست زمانى بارگذارى 
مى شوند. براى دسترسى سریع از نماد ستاره باال سمت چپ در نماى صفحه اصلى اصلى، مى توانید هر جستجوى فردى را که در Google Translate انجام 

داده اید مورد عالقه خود قرار دهید. همه اینها به صورت محلى قابل مشاهده است اما در سراسر حساب شما پشتیبان گیرى مى شود تا هر دستگاه دیگرى 
که وارد آن شده اید بتواند به جستجوها دسترسى داشته باشد.

براى یافتن معانى کلمات یا عباراتى که ترجمه مى کنید، مى توانید ســابقه Google Translate خود را ذخیره کنید. ترجمه هاى ذخیره شده شما در 
دستگاه هاى شما همگام سازى مى شود.

برنامه Translate تاریخچه شما را از دستگاه شما با ابر همگام مى کند. وقتى وارد سیســتم مى شوید، ترجمه هاى شما به طور خودکار در فضاى 
ابرى ذخیره مى شوند.

مى توانید با ضربه زدن روى آواتار نمایه خود در سمت راست باالى نماى اصلى برنامه Google Translate، مدت زمان ماندگارى درخواست ها 
در حســاب خود را تنظیم و کنترل کنید. از اینجا، روى «History» ضربه بزنید تا تنظیمات حســاب Google خاص شما براى برنامه باز 

شود. 
صفحات پشتیبانى رسمى Google براى Translate بیان مى کند که مى توانید به ســادگى از برنامه در دستگاه خود خارج شوید تا از 

پشتیبان گیرى جستجوها جلوگیرى کنید.

معرفى ویژگى جدید گوگل ترنسلیت

e براىTranslate بیان مى کند که مى توانید به Google صفحات پشتیبانى رسمىe

پشتیبان گیرى جستجوها جلوگیرى کنید.

کند  MagSafe نه تنها سیســتم eه

ه کندترین راه «سیمى» براى شارژ 
2ــال 2022 به شــمار مى آید. دوم 
MagSa نسبت به شــارژ بى سیم 

 «بى ســیم» محسوب نمى شود، زیرا
 شارژر سیمى مغناطیسى است؛ و سوم 
MagSa واقعًا ایمن نیست. براى مثال در

خورد با کابل، ممکناست دستگاه آیفون از
یافتد و آســیب ببیند. این در حالى است که در 

سیستم براى امنیت بیشتر درست شده بود.
 از مشکالت آیفون شارژ بى سیم معکوس است. 

ProHuaweiP۳۰ و Pro6Pixe ه گوشــى هاىl

را به صورت بى ســیم ى توانند هدفون هاى بى ســیم
ند. براى این کار فقط باید هدفون ها را در پشت گوشى 

نقابلیت شــارژ براى زمانى که در خانه نیستید مى تواند 
عازم سفر هستید و مى خواهید خیلى اگر  باشد. مخصوصا

 کنید.
د که مانند شارژ سریع، شارژ بى سیم معکوس مى تواند در 

طرارى به کمک شما بیاید. مثال شخصى که گوشى اش 

گوشى هاى اندرویدى، از جمله سامسونگ آغازشده است.
ید  که چرا شــارژر درونبا از این شرکت ها پرسید

اختیارى نمى کنید و اجــازه نمى دهی
تصمیم بگیرند که آیا به آن نیاز دارند
همچنین این سوال بســیارى از کار
شرکت اپل اســت که چرا به آیفون
قابلیت شارژ سریع نمى دهد؟ یا چرا بهآ
بىســیم معکوس نمى دهد تا بتواند اپل

کند؟ ایرپاد را در مواقع لزوم شارژ
شاید برنامه اپل در تمام مدت این بوده که به
یک آیفون بدون پورت حرکت کند. شــایعاتى
آیفون بدونسینى سیم کارت شنیده ایم؛ و البتهش
پیرامون آیفون «فقط شارژ بى سیم» اپل سال هاست

فضاى مجازى دست به دست مى شود.
به نظر مى رســد که به لطف فشــار اتحادیه اروپا، سال
اینســؤال طوالنى ممکناست سالى باشــد که پاسخ
با تغییر به USB-C موافقت من، اپل Cدریافت کنیم. به نظر

کرد، زیرا اگر این شرکت مایل به انجام این کار بود، تاکنون آن
MagSafe داده بود. واضح ترین راه حل براى اپل اکنون شــارژe

شیوه اى که به نظر نمى رسد چندان مطلوب کاربران باشد.

چگونه میزان 
رم رایانه خود را
 بررسى کنیـــــم؟

ب
کنید که جرب براى

اینزان رم دســتگاه شــد.در
آموزش مى دهیم:ما

1

انتخاب کنید. Settings را

انتخاب کنید. t صفحه About را

صات دستگاه خواهید دید.

لزیر را انجام دهید: ا

کوالکام 
فناورىWi-Fi 7 را 
براى روترهاى 
خانگى و سازمانى 
رونمایى کرد

چگونه فید اینستاگرام را به ترتیب زمان ارسال پست ها مرتب کنیم؟
با افزایش قیمت تلفن همراه و بیکارى، شاهد رشد سرقت تلفن همراه هســتیم و هر روز چند ویدئو از سرقت گوشى در نقاط مختلف کشور در 

شبکه هاى اجتماعى منتشر مى شود.
حتما اگر براى خودتان هم پیش نیامده باشد براى خانواده، دوستان یا همکاران تان پیش آمده که در یک لحظه گوشى همراه شان توسط موبایل 
قاپ ها به سرقت رفته است. موبایل قاپ ها برخالف دیگر سارقان که در شب و در محله هاى خلوت فعالیت مى کنند هر جایى باشند با دیدن طعمه 

حتى در خیابان هاى شلوغ و پرتردد هم سرقت را انجام مى دهند.
با افزایش قیمت تلفن همراه و بیکارى، شاهد رشد این سرقت ها هستیم و هر روز چند ویدئو از سرقت گوشى در جا هاى مختلف کشور در شبکه هاى 
اجتماعى منتشر مى شود. هرچند باید شهروندان موقع استفاده از تلفن همراه هشدار هاى پلیسى را رعایت کنند، اما بعد از این که گوشى تان به سرقت 

رفت هم مى توانید آن را ردیابى کنید به شرطى که کار هاى زیر را انجام دهید.
سرهنگ رامین پاشــایى معاون فرهنگى و اجتماعى پلیس فتاى انتظامى کشــور درباره نحوه ردیابى تلفن همراه بعد از سرقت، اظهار کرد: 

گفت: «پیش از این فقط در گوشى هاى «هموطنان تلفن همراه چند میلیونى را خریدارى مى کنند، اما از قابلیت هاى آن اطالعى ندارند.» او 
تمامى تلفن هاى همراه آیفون و در قسمت جیمیل گزینه اى به نام Find My iPhone وجود داشت، اما اکنون 

مى شود، مى توانند این قابلیت را دارند. وقتى این قابلیت فعال باشد و تلفن همراه گم یا دزدیده 
به موقعیت تلفن همراه خود پى ببرند.»

سرهنگ پاشایى بیان کرد: «عالوه بر این نرم افزار هایى وجود دارد 
که افراد مى توانند روى تلفن همراه و لپ تاپ خودشان نصب کنند 
و بعد از سرقت تلفن همراه موقعیت آن را متوجه شوند، همچنین 
افراد مى توانند با آن نرم افزار به تلفن همراهشان زنگ بزنند، ببینند 

گوشى دست چه کسى است و کجاست.»
معاون فرهنگى و اجتماعى پلیس فتاى انتظامى کشــور در ادامه 

درخصوص پیدا کردن گوشى به تنهایى از طریق نرم افزار ها هشدار داد و 
گفت: «با ردیابى تلفن همراه بعد از سرقت از طریق این راه ها، افراد حتما به 

مراجع انتظامى و قضایى مراجعه کنند و تنهایى براى پیدا کردن تلفن همراهشان 
اقدام نکنند.»

بعد از سرقت، خودتان موبایلتان را ردیابى کنید

و ر ى ن ى ی ب ز ى ىرى ى و ر ین پیشز
تمامى تلفن هاى همراه Find My iPho وجودداشت، اما اکنون

مى شود، مى توانند د و تلفن همراه گم یا دزدیده 

فزار هایى وجود دارد 
خودشان نصب کنند 
جه شوند، همچنین

ن زنگ بزنند، ببینند 

ظامى کشــور در ادامه 
یق نرم افزار ها هشدار داد و 
ریق این راه ها، افراد حتما به 

 براىپیدا کردن تلفن همراهشان

آیفون 15 بدون پورت الیتنینگ 
عرضه مى شود
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مى سوزاند؟
زبان را 

چرا آناناس 

ماست به تنهایى شــاید باعث الغرى 
نشود، اما خوردن ماست با 5 ماده غذایى 
زیر در رژیم الغرى به کمک شــما خواهد 

آمد.
 ماست یکى از خوراکى هاى خوشمزه و ساده اى 
اســت که فواید متعددى براى ســالمت ما دارد. 
ترکیب این محصــول لبنى با برخى مــواد طبیعى، 

مى تواند براى الغرى مفید باشد.
ماســت هاى ســاده که از باکترى هاى مفید سرشارند و 
حاوى پروتئین هستند، هم احســاس سیرى طوالنى ترى 
به وجود مى آورند و هم اثــرات مفیدى براى میکروبیوم روده 
یا حتى سیســتم ایمنى دارند. همه ما با افــزودن چند خوراکى 
مغذى دیگر به ماســت مى توانیم میان وعده باکیفیت و ســالمى 
داشته باشیم که از اثربخشــى خوبى براى دستیابى به وزن مطلوب 

برخوردار است.
اگر ماست در رژیم کاهش وزن شــما هم جایگاه ویژه اى دارد، مى توانید 

از گزینه هاى ترکیبى زیر استفاده کنید. این گزینه ها به ترتیب عبارتند از:

ماست و بادام
درحالى که بعضــى از مغز هاى خــام مانند بادام 

مى توانند کالرى و چربى زیادى داشته باشند، 
اما اســتفاده ترکیبى از آن ها همراه با ماســت 

ســاده به عنوان یک منبع پروتئین باکیفیت مى تواند به 
کاهش وزن مطلوب و بهتر کمک کند. براســاس مطالعه اى 
کــه Journal of Research in Medical Sciences در 
سال 2014 منتشر کرده است، زنان چاق و بزرگسالى که روزانه از 50 
گرم بادام خام به عنوان بخشى از یک رژیم کم کالرى استفاده مى کنند، 

درنهایت وزن بیشترى نسبت به دیگران کم مى کنند.

ماست و گردو
اگر بادام جزو مغز هاى خام محبوب شما نیست، مى توانید گردو را با ماست ترکیب 
 Nutrition کنید تا از مزیت هاى خاص ایــن ترکیب بهره مند شــوید. مطالعه
Journal در سال 2017 نشــان مى دهد زنان چاقى که از گردو در رژیم غذایى 

کم کالرى خودشان استفاده مى کنند، کلسترول تام خون و کلسترول بد خون (LDL) را بیشتر از دیگران 
کاهش مى دهند و حتى فشار خون سیستولیک خودشــان را هم پس از گذشت 6 ماه به سطح بهترى 

مى رسانند.

ماست و جوى دوسر
محققان بار ها تاکید کرده اند که بلغور جوى دوســر، داراى خواص ویژه و اثبات شــده اى براى مبارزه با 

کلسترول خون است. 
به همین دلیل هم جوى دوسر به یکى از بهترین گزینه ها براى ترکیب شدن با ماست و اضافه شدن به 

برنامه کاهش وزن تبدیل مى شود.
مطالعه Journal of the American College of Nutrition در سال 2016 نشان مى دهد کسانى 
که از بلغور جوى دوسر به عنوان یکى از اجزاى ثابت رژیم غذایى استفاده مى کنند، پس از مدتى اشتهاى 
خودشان را کاهش مى دهند، مجموعه کالرى هاى دریافتى روزانه را کمتر مى کنند و احساس رضایتمندى 

از غذا خوردن را هم باالتر مى برند.

ماست و بذر کتان
اگر مى خواهید مقدارى فیبر ســالم و امگا-3 تقویت کننده سالمت قلب به برنامه غذایى 

خودتان اضافه کنید، حتما از بذر کتان کمک بگیرید.
ترکیب ماســت و بذر کتان نه تنها یک میان وعده مغذى و باکیفیت را در اختیار شما 
 Obesity مى گذارد بلکه مى تواند به کاهش وزن شما هم کمک کند. تحلیل جامع
Reviews از 45 آزمایش مختلف در ســال 2017 نشــان داده است 
که مصرف منظم و مســتمر بذر کتان با کاهش 
وزن و همچنین کاهش انــدازه دور کمر مرتبط 

است.

ماست و گریپ فروت
اضافه کردن گریپ فروت به ماســت ســاده، یکى 
از بهترین خوراکى هاى ســالم بــراى کاهش وزن 
مطلوب را در اختیار شما مى گذارد. بر اساس مطالعه 
 ،Journal of Medicinal Food منتشر شــده در
افراد چاقى که از گریپ فــروت تازه یا آب گریپ فروت 
تازه و طبیعى استفاده مى کنند، در درازمدت کاهش وزن 

بیشترى را تجربه خواهند کرد.

ترفند الغرى 
با خوردن ماست!

 گردو در رژیم غذایى

ماست و بذ
د مقدارى فیبر ســالم و امگا-3
افه کنید، حتما از بذر کتان کمک
ســت و بذر کتان نه تنها یک م
د بلکه مى تواند به کاهش وزنش
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ماست به تنهایى شــاید باعث الغرى
5نشود، اما خوردن ماست با 5 ماده غذایى 
در رژیم الغرى به کمک شــما خواهد  زیر

آمد.
 ماست یکى از خوراکى هاى خوشمزه و ساده اى 
اســت که فواید متعددى براىســالمت ما دارد. 
ترکیب این محصــول لبنى با برخى مــواد طبیعى، 

مى تواند براى الغرى مفید باشد.
ماســت هاى ســاده که از باکترى هاى مفید سرشارند و 
حاوى پروتئین هستند، هم احســاس سیرى طوالنى ترى 
به وجود مى آورند و هم اثــرات مفیدى براى میکروبیوم روده 
یا حتى سیســتم ایمنى دارند. همه ما با افــزودن چند خوراکى 
مغذى دیگر به ماســت مى توانیم میان وعده باکیفیت و ســالمى 
داشته باشیم که از اثربخشــى خوبى براى دستیابى به وزن مطلوب 

برخوردار است.
اگر ماست در رژیم کاهشوزن
از گزینه هاى ترکیبى زیر استفاد

ماست و با
درحالى که بعضــى از مغز هاى خــام

مى توانند کالرى و چربى زیادى داشته باش
اما اســتفاده ترکیبى از آن ها همراه با ماسـ
ســاده به عنوان یک منبع پروتئین باکیفیت
کاهش وزن مطلوب و بهتر کمک کند. براســا

of Research in Medical Sciences کــهs
4سال 2014 منتشر کرده است، زنان چاق و بزرگسالى
ا گرم بادام خام به عنوان بخشى از یک رژیم کم کالرى

درنهایت وزن بیشترى نسبت به دیگران کم مى کنند.

ماست و گردو
اگر بادام جزو مغز هاى خام محبوب شما نیست، مى توانید گرد
کنید تا از مزیت هاىخاصایــن ترکیببهره مند شــوید.

کم کالرى خودشان استفاده
کاهش مى دهند و حتى فشا

مى رسانند.

محققان بار ها تاکید کرده اند
کلسترول خون است. 

به همین دلیل هم جوى دوس
برنامه کاهش وزن تبدیل مى
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که از بلغور جوى دوسر به عنو
خودشان را کاهش مى دهند،
مى را هم باالتر از غذا خوردن

ن شــما هم جایگاه ویژه اى دارد، مى توانید 
ده کنید. این گزینه ها به ترتیب عبارتند از:
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 احساس سنگینى شکم و ِکرختى بدن پس از خوردن یک شام سنگین بسیار طبیعى است. بدن پس از خوردن غذا فرآیند 
هضم آن را آغاز مى کند که طى این فرآیند خونرسانى به دستگاه گوارش افزایش مى یابد.از زمان هاى بسیار قدیم افراد 
براى احساس بهتر در معده خود پس از صرف شام، اقدام به مصرف نوشیدنى هاى مخصوص مى کردند.در این مطلب، 

نوشیدنى هاى مناسب پس از صرف شام را به شما معرفى مى کنیم:

1- چاى نعناى تازه
یکى از نوشــیدنى هاى بســیار پرطرفدار در شمال آفریقا و 

کشور هاى حاشــیه دریاى مدیترانه، چاى نعناى تازه است. 
براى تهیه این چاى کافى است میزان کمى نعناى تازه را 
در آب جوش ریخته و اجازه دهید دم بکشد. این چاى به 
میزان قابل توجهى به آرامــش معده پس از غذا کمک 
مى کند. همچنین به دلیل رایحه مناسب نعنا، احساس 

خوشایند تنفس به فرد دست مى دهد.

2- زنجبیل و آب لیمو
ترکیب زنجبیل با آب لیموى تازه یکى از نوشیدنى هاى 

پرطرفدار در روسیه است. این نوشیدنى تند و اسیدى به معده 
براى هضم غذا کمک مى کند و باعث ایجاد آرامش در دستگاه 

گوارش مى شود.

3- چاى ترش
چاى ترش یکى از نوشیدنى هاى طبیعى براى کاهش فشار خون محسوب مى شود. مى توانید به این چاى کمى عسل، 

ادویه و آب لیمو اضافه کنید. این نوشیدنى معجزه آسا به آرامش معده شما پس از شام کمک شایانى مى کند.

4- چاى سبز
چاى سبز که خاستگاه آن به چین باز مى گردد یکى از نوشیدنى هاى آرامش بخش براى معده و دستگاه گوارش محسوب 
مى شود. با این حال، بهتر است چاى سبز را بدون شیرین کننده هایى مانند قند و عسل مصرف کنید. چاى سیاه که امروزه 
در جهان محبوبیت بیشترى دارد نیز مى تواند براى آرامش معده مفید باشد، اما نباید آن را 2 ساعت پس از غذا مصرف 

کرد، زیرا منجر به عدم جذب آهن و کم خونى در افراد مى شود.

مى سوزاند؟
زبان را 

چرا آناناس 

ز ى نچ ز ى ن ل یىر رژیم ر و ر

بیعى است. بدن پس از خوردن غذا فرآیند 
ش مى یابد.از زمان هاى بسیار قدیم افراد 
هاى مخصوص مى کردند.در این مطلب، 

 به شما معرفى مى کنیم:

ى نعناى تازه
ى بســیار پرطرفدار در شمال آفریقا و 

ه دریاى مدیترانه، چاىنعناى تازه است. 
ى کافى است میزان کمى نعناى تازه را 
خته و اجازه دهید دم بکشد. این چاى به 
غذا کمک  هى به آرامــش معده پس از
ن به دلیل رایحه مناسب نعنا، احساس 

 به فرد دست مى دهد.

جبیل و آب لیمو
ب لیموى تازه یکى از نوشیدنى هاى 

ست. این نوشیدنى تند و اسیدى به معده 
مى کند و باعث ایجاد آرامش در دستگاه 

ى ترش
ى شود. مى توانید به این چاى کمى عسل، 

 از شام کمک شایانى مى کند.

ش براى معده و دستگاه گوارش محسوب 
 عسل مصرف کنید. چاى سیاه که امروزه 
2ما نباید آن را 2 ساعت پس از غذا مصرف 

آناناس یکى از میوه هاى بســیار 
پرخواص و مفید براى بدن انسان است. شاید براى 

شما هم اتفاق افتاده باشــد که دقایقى پس از خوردن آناناس، 
احساس سوزش در دهان خود کرده باشید. اما آیا تاکنون به دلیل بروز 

این موضوع فکر کرده اید؟
برخى افراد پس از سوزش دهان تصور مى کنند که به آناناس آلرژى دارند. در سوى 

مقابل، برخى افراد خوردن آناناس ترش و اســیدى بودن آن را بــه این موضوع مرتبط 
مى دانند.گرچه آناناس داراى اسید سیتریک اســت اما دلیل سوزش دهان، این ماده نیست. 

متخصصان مى گویند تنها ماده غذایى آناناس، بروملین است. این ماده یک آنزیم است که باعث 
هضم پروتئین مى شود.بروملین با هضم کردن سطح پوست دهان، باعث سوزش مى شود. این 
آنزیم در مرکز آناناس به وفور وجود دارد. در صنایع از این آنزیم براى نرم کردن گوشت (بیات کردن 
گوشت) استفاده مى کنند.با این حال، نباید از این موضوع وحشت کنید. اگر بروملین به صورت مکمل 
غذایى مورد استفاده قرار گیرد نه تنها آسیبى به بدن وارد نمى کند، بلکه خواص ضدالتهابى داشته و 

مى تواند براى بیماران بسیار مفید باشد.
متخصصان مى گویند اگر به مصرف آناناس آلرژى ندارید، نباید نگران آنزیم بروملین باشید. در 
حقیقت بدن انسان قابلیت خارق العاده اى براى التیام خود دارد و سلول هاى آسیب دیده دهان 

پس از مصرف آناناس به سرعت ترمیم مى شوند.
با این وجود، اگر مى خواهید دهانتان به طور کلى پس از مصرف آناناس دچار سوزش 

نشود، مى توانید این میوه را قبل از مصرف کمى داغ کنید.

نوشیدنى هاى مفید براى هضم غذا
صحبت هاى یک مادر دندان پزشک در مورد این که چرا از 
بوسیدن لب هاى کودکش خوددارى مى کند انعکاس بسیار 

گسترده اى در پلتفرم «تیک تاك» داشت.
دکتر جویس کانگ، رئیس مرکز دندان پزشکى اورنج اند 
مگنولیا (Orange and Magnolia) در ناحیه کوستا مسا 
در کالیفرنیا، از این پلتفرم شبکه هاى اجتماعى براى ارائه 
توصیه هایى استفاده کرد که به گفته او به سالمت کودکان 
کمک مى کند. پژوهش پیشین دکتر کانگ نشان مى دهد 
که او در مقایســه با همکارانش، حامل مقدار بیشــترى 
باکترى عامل پوســیدگى دندان است که ممکن است به 

کودکش منتقل شود.
او در ویدئویى در پلتفرم تیک تاك که بیش از 2.4 میلیون 
بازدیدکننده داشته است، مى گوید: «باکترى ها مى توانند از 
طریق آب دهان به دیگران منتقل شــوند و این انتقال در 

کودکان بیشتر از بزرگ ساالن است.»
«کودکان معموال با باکترى هایى که عامل پوسیدگى دندان 
هستند متولد نمى شــوند. این باکترى ها در مراحل اولیه 
رشد از طریق بوسه یا استفاده مشترك از قاشق و چنگال 
دیگران به آن ها منتقل مى شــود. از چهار سالگى به بعد، 
زیست بوم دهان کودکان رشد کافى یافته است و مى تواند 
در جریان انتقال باکترى هاى بزاق، مقاومت بیشــترى از 

خود نشان دهد.»

یک گروه باکترى موسوم به «استرپتوکوك موتانس» از 
شکر مواد غذایى مصرفى تغذیه مى کنند. این باکترى ها 
از خود اسید ترشح مى کنند. در تئورى، نوزادان و کودکان 
کم ســن که این باکتــرى را ندارند و شــکر هم مصرف 
نمى کنند، بایــد کمتر در معرض خطر پوســیدگى دندان 

باشند.
این دندان پزشک غذاى پســر کوچکش را نمى چشد، از 
همان لیوان او آب نمى نوشد، قاشق و چنگال او را استفاده 

نمى کند، و البته به او غذا هاى پرشکر هم نمى دهد.
دکتر کانگ مى گوید: «البته راه هاى بســیار دیگرى جز 
بوســیدن هم براى انتقال غیرعمد باکتــرى وجود دارد. 
مى خواهم حداکثر شــانس را به او بدهم که باکترى هاى 

عامل پوسیدگى دندان را از من نگیرد.»
این نظریه در مورد دو نفرى نیز که ممکن است غذایى را به 
اشتراك مصرف کنند، اما یکى- به رغم نظافت دندان ها- 

بیش از دیگرى دچار پوسیدگى دندان است، صادق است.
دکتر کانگ مى گویــد: «برخى از مــردم به رغم مراقبت 
بهداشتى مناسب از دندان هایشان، بیشتر دچار کرم خوردگى 
مى شوند. این بدان دلیل است که ما مثل هم نیستیم. در 
افرادى که دچار پوسیدگى دندان هستند، عوامل دیگرى 
جز بهداشت دهان و دندان، از جمله باکترى و ژن، نیز در 

کارند.»

هشدار یک دندان پزشک؛ هرگز دهان کودکان را نبوسید

دکتر «جولیا گوئرینى» عضو بنیاد داروسازى دیجیتال انگلیس مى گوید 

که کدئین ضد درد، که یک درمان موثر براى بسیارى از موارد است، ممکن 
است باعث آسیب کبد و کلیه شود.

گورینى به روزنامه انگلیسى «دیلى اکسپرس» گفت: کدئین دارویى است 

که فرد باید بسیار مراقب آن باشد، زیرا مى تواند عوارض مزمن بزرگى از 

جمله اعتیاد ایجاد کند.وى افزود: اعتیاد به کدئین مى تواند باعث مشکالت 

روحى و جسمى طوالنى مدت شــود، مانند آسیب کبدى، آسیب کلیوى، 

ر این شرایط، اعتیاد به کدئین مى تواند به 
پانکراتیت حاد و غیره، عالوه ب

برخى از قسمت هاى مغز آسیب برساند و منجر به افزایش خطر افسردگى 

رد که اگرچه کدئین بدون نســخه فروخته 
مزمن شــود.گورینى تاکید ک

 از سه روز از آن استفاده کرد و فقط باید در صورت 
مى شود، اما نباید بیش

لزوم استفاده شود.وى افزود: همیشه در وهله اول سایر دارو هاى خط اول 

د را امتحان کنید و اگر مطمئن نیستید با پزشک خود صحبت کنید.
براى در

ى از مردم در این توهم زندگى مى کنند که 
گورینى هشدار داد که بســیار

مخدر بدون نسخه معتاد شد حال آنکه بسیارى از مردم 
امکان ندارد به مواد 

ال معتاد شده اند و اکنون باید با مســائل جدى ترى از درد دست و پنجه 
قب

نرم کنند.

خطرات داروهاى کدئین دار را بشناسید

آیا مى دانستید هندوانه نسبت به هر میوه یا ســبزى تازه دیگرى لیکوپن دارد؟ معجزه اى که خطر ابتال به سرطان را 
کاهش مى دهد.

 آنتى اکسیدان ها که به عنوان معجزه هاى حیات شناخته مى شوند منافع زیادى دارند و لیکوپن با کاهش خطر ابتال به 
سرطان، بیمارى قلبى و اختالالت چشمى مرتبط با افزایش سن مرتبط است.

ویتامین ب6 براى سالمت پوست و چشم مهم است. ویتامین آ به بدن شــما کمک مى کند تا پروتئینى را که در غذا 
مى خورید، تجزیه کند و همچنین براى عملکرد مناسب سیستم ایمنى و عملکرد عصبى مناسب مهم است.

ویتامین سى هم به تقویت سیستم ایمنى بدن و همچنین جذب آهن کمک مى کند. پتاسیم یک ماده معدنى مهم براى 
بدن است و براى کاهش فشار خون مفید است و براى عملکرد اعصاب نیز مهم است.

هندوانه به بدن آبرسانى مى کند
همانطور که از نام انگلیسى آن مشخص است (واترلمون و اشاره به لغت واتر در آن)، 92 درصد هندوانه از آب تشکیل 
شده است. جاى تعجب نیست که این صیفى رایج ترین صیفى اى اســت که در آمریکا خورده مى شود و براى شاداب 
ماندن و هیدراته ماندن در روز هاى گرم تابستان عالى است. هندوانه در ایران هم بسیار محبوب است و از دیرباز در سفره 

ایرانیان جاى داشته اشت.

راه هاى انتخاب
 یک هندوانه عالى

هنگام انتخاب هندوانه، به دنبال هندوانه اى باشــید که سفت، 
متقارن و سنگین (توپر) باشد. در خصوص هندوانه هاى گرد در 

اثر ماندن روى زمین و رسیدن 
در آفتاب باید یــک لکه زرد در 
قسمت زیرین وجود داشته باشد. 

اگر این لکه خیلى کمرنگ یا سفید 
باشد، ممکن است خیلى زود چیده 

شده باشد و رسیده نباشد.

چرا باید هندوانه بخوریم؟

اى انتخاب
دوانه عالى

بال هندوانه اىباشــید که سفت، 
 در خصوص هندوانه هاى گرد در 

دن 
 در 
شد. 

سفید 
د چیده 
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آگهى تبصره 3 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
شماره نامه: 140185602024001608 - تاریخ ارسال نامه: 1401/02/21 - نظر 
به اینکه چهار دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى 276/9 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان طى ســند انتقال 122582 مورخ 90/4/28 دفتــر 99 اصفهان به مهدى 
وحدت پور انتقال و در دفتر 941 صفحه 254 ســند برگ به شماره چاپى 254303 
صادر شــده و نامبرده به موجب گواهى حصر وراثت 140009290009662201 
مورخ 1400/9/2 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان فوت نموده وراث 
حین الفوتش ساناز ایران پور زوجه و فخرى نور افزا مادر و محمد وحدت پور فرزند 
میباشند و به موجب نامه 140005802002000887 مورخ 1400/9/12 اداره اجراى 
اسناد رسمى در حق ساناز ایرانپور بازداشــت است و خانم فخرى نور افزا به موجب 
درخواست مورخ 1400/12/5 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود 
آن ذیل شــماره یکتاى 14012155860000002 و رمز تصدیق 805177 مورد 
گواهى دفترخانه اسناد رسمى 76 اصفهان رسیده است اعالم نموده که سند مالکیت 

متوفى نزد خانم ساناز ایرانپور میباشد که به موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت انجام بدواً به نامبرده اخطار و به موجب اخطاریه و عدم ارائه سند مالکیت 
مزبور سند مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضى است چنانچه سند مالکیت مفقودى 
جهت انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خوددارى و آن 
را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمایید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت 
المثنى موکول به اســتعالم از این اداره مى باشــد لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد.  م 

الف: 1319628 - مهدى شبان  - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
از طرف لیال رزم /2/404

آگهى تبصره 3 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
شماره نامه: 140185602024001906 - تاریخ ارسال نامه: 1401/02/27 - نظر به 
اینکه سند مالکیت ده حبه و دو هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ به استثناء 
بهاى ثمنیه اعیانى آن پالك 274 باقیمانده (که در راســتاى استانداردسازى به پالك 
274/3 تبدیل گردیده اســت) واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل صفحه 275 دفتر 
1274 امالك به شــماره چاپى دفترچه اى 0163578 به نــام مهدى وحدت پور ثبت 
صادر و تســلیم گردیده و به موجب گواهى حصر وراثت 140009390009662201 
مورخ 1400/09/02 شعبه 10 حقوقى (حصر وراثت) شــوراى حل اختالف اصفهان 
فوت گردیده و ورثه حین الفوت وى عبارتند از ساناز ایران پور (زوجه) و فخرى نورافزا 
(مادر) و محمد وحدت پور (فرزند)، ســپس خانم فخرى نورافزا احدى از ورثه نامبرده 

برابر درخواســت وارده بشــماره 1401/002364 مورخ 1401/01/29 و نیز دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره 45267 مورخ 1401/01/28 به 
گواهى دفتر خانه اسناد رسمى شماره 76 اصفهان رسیده است درخواست صدور سند 
مالکیت سهم االرث خود را از پالك ثبتى فوق الذکر را نموده و اعالم داشته دفترچه سند 
مالکیت مذکور نزد ساناز ایران پور مى  باشد، در همین راستا به موجب تبصره 3 ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت بدوا به نامبرده اخطار شده که به جهت انقضاى مدت ده روز از 
تاریخ ابالغ و عدم مراجعه و تحویل سند مالکیت به این منطقه ثبتى، مراتب یکبار آگهى 
تا چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم مى باشد و یا مجوز قانونى 
جهت نگهدارى سند مالکیت دارد به این منطقه ثبتى ارائه و یا نسبت به تحویل دفترچه 
سند مالکیت اقدام نماید در غیر اینصورت پس از پایان مهلت ده روز از انتشار آگهى و 
عدم وصول اعتراض موجه دفترچه ســند مالکیت وراث طبق مقررات صادر و دفترچه 
اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. م الف: 1319627 - مهدى شبان - مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان از طرف لیال رزم /2/405

آگهى تغییرات 
شرکت آرام برج پرنیان شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 40293 و شناســه ملــى 10260579737 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - محمــد ابراهیم گرجى 
1286922951 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره 2 - محســن گرجى کدملى 1289042391 به 
ســمت عضو هیات مدیره 3 - پروانه جاگیرى کدملى 
1288900147 به ســمت نایب رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شــدندکلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضــاء مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر اســت . ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1316508)

آگهى تغییرات 
شرکت آرام برج پرنیان شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 40293 و شناسه ملى 10260579737 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آدرس 
شــرکت به استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محلــه گورتان ، 
کوچه شــهید خورســندى[49] ، خیابان آتشگاه ، 
پالك 0 ، ساختمان مهرعلیان ، طبقه دوم کدپستى 
8186798717 انتقــال یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح شــد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1316507)

آگهى تغییرات 
شرکت بازرگانى کیان فوالد فرنام پارت سهامى خاص 
به شماره ثبت 67679 و شناسه ملى 14009987570 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/12/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد :موسســه حسابرســى بهین تراز آریا به شناسه 
ملى 14010848201 به سمت بازرس اصلى و آقاى 
جواد جانقربانى پوده به شــماره ملى 1282406485 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1317647)

آگهى تغییرات 
شــرکت صنایع شــیمیایى پارس افق شرق سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 32249 و شناســه ملى 
10260527937 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1400/11/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :سرمایه شرکت از مبلغ 5001000000 
ریال به 40000000000ریــال از محل مطالبات حال 
شــده وصدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده 5 
اساسنامه بشــرح زیراصالح شد.ســرمایه شرکت 
مبلــغ 40000000000 ریــال نقدى اســت که به 
40000000ســهم با نام عادى1000ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1316513)

آگهى تغییرات
اتحادیــه صنــف آرایشــگران و پیرایشــگران 
مردانه شهرستان شاهین شــهر و میمه موسسه 
غیر تجارى به شــماره ثبت 5300 و شناسه ملى 
14007263631 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/07/22 و نامه شماره 
104/22/3661 مورخ 1399/10/03 اداره صنعت 
و معدن و تجارت شهرستان شاهین شهر تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : اساســنامه جدید مورد تصویب 
وجایگزین اساســنامه قبلى گردید.ســید محمد 
میرســاالرى به کدملى 1960064649 بسمت 
رئیس هیئت مدیره وغالمعباس گودرزى به کدملى 
بســمت نائب رئیس اول وعباس فالح به کدملى 
6229968381 بسمت نائب رئیس دوم وعلیرضا 
نقى پور جرقویه به کدملى 1292648767 بسمت 
دبیر و محمدعلى اسدى به کدملى 5559623857 
بســمت خزانه دار و رســول على ملکى به کدملى 
5110577412 بســمت بازرس اصلى و حسین 
صنعت زاده به کدملى 1817137761 بســمت 
بازرس على البدل اتحادیه و شــهرام عزیزى به 
کدملى 1288070268 بســمت عضو على البدل 
هیئت مدیره اتحادیه براى مدت چهار سال انتخاب 
گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ،سفته، بروات ،قراردادها و عقود اسالمى 
با امضا رئیس اتحادیه و خزانه دار و در غیاب هریک 
نائب رئیس اول همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1316418)

آگهى تغییرات
موسسه آموزشگاه دخترانه مهر اندیشان 
نجف آباد به شماره ثبت 323 و شناسه ملى 
14003821165 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/12/08 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : حمید رحیمــى حاجى آبادى 
به شــماره ملى 0054610613 و پروانه 
مغزى به شــماره ملى 1091090009 و 
سهیال کارشناس نجف آبادى به شماره ملى 
1091087199 بسمت اعضاى اصلى هیات 
مدیره میترا کارشناس نجف آبادى به شماره 
ملى1090268114 و سعید شاه سوارى 
نجف ابادى به شماره ملى 1091079749 
بسمت اعضاى على البدل به عنوان اعضاى 
هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند 
و مرتضــى صفرى نجف ابادى به شــماره 
ملى 1091046476 بــه عنوان بازرس به 
مدت دوسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1316769)

آگهى تغییرات
شرکت آموزشــگاه دخترانه مهر اندیشان 
نجف آباد موسســه غیر تجارى به شماره 
ثبت 323 و شناسه ملى 14003821165 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: حمید رحیمى حاجى آبادى به شماره ملى 
0054610613 به عنــوان رییس هیئت 
مدیره و سهیال کارشــناس نجف آبادى به 
شــماره ملى 1091087199 عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل و پروانه مغزى به شماره 
ملى 1091090009 عضــو هیئت مدیره 
ونایب رئیس هیات مدیره ومنشــى هیات 
مدیره و ســعید شاه ســوارى نجف ابادى 
به شــماره ملى 1091079749 بسمت 
عضو على البدل و میترا کارشــناس نجف 
ابادى به شــماره ملــى 1090268114 
بسمت عضو على البدل براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداســالمى با امضاى مدیر 
عامل همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1316770)

آگهى تغییرات
شرکت نوژان گستران ایرانیان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 50884 
و شناســه ملى 10260694567 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1401/01/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محمد ترابى به شماره ملى 
1282463251 به سمت رئیس هیات 
مدیره و امید اطرجى بالنگى به شــماره 
ملى 1283874271 به ســمت نایب 
رئیس هیات مدیره و حمیدرضا سبحانى 
به شــماره ملــى 1284766101 به 
سمت عضو هیات مدیره و ناصر امینى به 
شماره ملى 0060530413 به سمت 
مدیر عامل وعضو هیــات مدیره براى 
بقیه مدت دو سال ( تا 1402/10/30 ) 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضا ء حمیدرضا 
ســبحانى و محمد ترابى همراه با مهر 
شــرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1317648)

آگهى تغییرات
شــرکت حمل و نقل احسان مطلق سهامى 
خاص به شــماره ثبت 185 و شناسه ملى 
10260047200 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى ســالیانه مورخ 
1401/02/06 و نامه شــماره 21/7977 
مورخ 1401/2/10 اداره راهدارى و حمل 
و نقل جــاده اى اصفهــان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : جمشــید زاهدنیا به شماره ملى 
1249642051 و سیما عسگرى انارکى به 
شماره ملى 0051052164 و على رحیمى 
پور انارکى به کدملــى 1249875838 و 
ابوالفضل هادى به کدملى 6229762420 
بســمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. رضا نظرى 
به شــماره ملى 0074671731 به سمت 
بازرس اصلى فرضیه رحیــم پور انارکى به 
شماره ملى 1287806521به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب 
شــدند. روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نایین (1318035)

آگهى تغییرات
شرکت ســالمت گســتر دانیال سهامى 
خاص به شــماره ثبت 36894 و شناسه 
ملــى 10260544494 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى 
ســالیانه مورخ 1401/01/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد :مرجان غروى نیســتانى 
به کدملى 4723189211 و سیدمســیح 
غروى نیستانى به کدملى 1249497302 
و نگین هالکوهــى فیل آبادى بــه کدملى 
1270884530 بعنــوان اعضــاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. افســانه فرهودى خواه به کدملى 
1288231571 و راضیــه نقــى زاده 
قهدریجانى به کدملــى 1100357556 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند 
.روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1318026)

آگهى تغییرات
شرکت پارسیان دیزل ســپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 56370 و شناسه ملى 
14005920064 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى ســالیانه مورخ 
1401/02/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: زهرا اســحقى عاشــق آبادى به کدملى 
1293190799 و علیرضا برزگر عاشــق 
آبادى به کدملــى 1290606528 و ناهید 
آزادى مهرگانى به کدملى 1111712883 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. محمد رجایى به 
کدملى 1112132661 و عباس مانده على 
بودانى به کدملى 1292382023 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال مالى انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
اگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1318021)

آگهى تغییرات
شرکت سالمت گســتر دانیال سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 36894 و 
شناســه ملــى 10260544494 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/01/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
:1 - سیدمسیح غروى نیستانى کدملى 
1249497302 به سمت عضو هیات 
مدیره 2 - مرجان غروى نیستانى کدملى 
4723189211 به سمت مدیرعامل و 
رئیس هیأت مدیره 3 - نگین هالکوهى 
فیل آبادى کدملى 1270884530 به 
ســمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، ســفته ، قراردادها و اوراق عادى 
و ادارى با امضاء مدیرعامــل و با مهر 
شرکت معتبر است .مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1318018)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سام تجارت رکسانا درتاریخ 1401/02/20 به شماره ثبت 1021 به شناسه 
ملى 14011124670 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه ، تولید ، توزیع و خرید و فروش انواع مواد غذایى و ارائه 
کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت 
متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى 
دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى 
شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ 
قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شــرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى. درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى 
: استان اصفهان ، شهرستان نائین ، بخش مرکزى ، شهر نائین، محله آیت اله نائینى ، کوچه (دکل 
مخابرات) ، بلوار شهیدمطهرى ، پالك 42 ، مجتمع تجارى الماس کویر نایین ، طبقه اول ، واحد 131 
کدپستى 8391933164 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 4085400 مورخ 1401/01/28 نزد بانک بانک شهر شعبه 
بوستان ملت با کد 405 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره آقاى محمدرضا رؤفى اصفهانى به شماره ملى 1130503968 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم راهله سعیدى به شماره ملى 1249933439 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مریم خانى به شماره ملى 5659908721 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان آقاى میثم عربیان بافران به شماره ملى 1249492483 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال آقاى روح اله عقیلى دهنوى به شماره ملى 5419752441 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نایین (1318022)

آگهى تغییرات 
شــرکت بازرگانى کیان فوالد فرنام پارت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 67679 و شناســه ملى 
14009987570 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/02/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله خواجو ، خیابان چهارباغ خواجو ، بن بســت 
صدر[27] ، پــالك 271 ، مجتمع تجــارى ادارى 
برق ادیســون ، طبقه اول ، واحد 104 کدپســتى 
8153773671 تغییــر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1318017)

آگهى تغییرات 
شرکت تامین فلز صبا سهامى خاص به شماره ثبت 
65418 و شناسه ملى 14009389901 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
تجارت موسسه حسابرسى بهین تراز آریا شناسه 
ملى 14010848201 به ســمت بازرس اصلى و 
على شکرالهى به شــماره ملى 1293024708 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1318024)

آگهى تغییرات 
شــرکت ثمین ارتباطات ایرانیان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 56654 و شناسه ملى 14006033678 
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1400/12/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدامین کریمى به شماره 
ملى 1292664150 به ســمت رئیس هیات مدیره، 
مرتضى افشارى به شــماره ملى 1291636250 به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره و بهزاد سرشاد به شماره 
ملى 1293263435 به سمت مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره براى بقیه مدت دو سال (تا تاریخ 1402/10/07) 
انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1318025)

آگهى تغییرات 
شرکت اکسیر فوالد سپنتا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 70193 و شناســه ملــى 14010809238 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت 
در واحد ثبتى اصفهــان به آدرس اســتان اصفهان ، 
شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله شــاهزاده ابراهیم ، خیابان کواالالمپور ، خیابان 
شمس آبادى ، پالك - 93 ، ساختمان تجارى ادارى آالء 
، طبقه دوم ، واحد 202 کدپستى 8134633446 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1318028)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى کاوش گســتر پایا شرکت سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 17143 و شناســه ملى 
10260380686 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/01/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: مجید جمشیدى به شــماره ملى1286002087 به 
سمت بازرس اصلى و حسین سعیدى دهاقانى به شماره 
ملى1940411505 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد. تراز و صورتهاى مالى منتهى به سال 1400 مورد 
تصویب قرار گرفت . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1318040)

آگهى تغییرات 
شرکت شایان تجهیز امروز ســهامى خاص به شماره 
ثبت 67651 و شناســه ملــى 14009980589 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهــان، محله عباس آبــاد ، کوچه 
مادى نیاصرم[4] ، خیابان آیت اله شــمس آبادى[1] ، 
پــالك - 1 ، مجتمع ثریــا ، طبقه منفــى 1 ، واحد 11 
کدپســتى 8133783585 انتقــال یافــت و ماده 3 
اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1318044)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل احسان مطلق ســهامى خاص به شماره ثبت 185 و شناســه ملى 10260047200 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/02/06 و نامه شماره 21/7977 مورخ 1401/2/10 اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - جمشید زاهدنیا 
به شماره ملى 1249642051 به سمت رئیس هیئت مدیره2 - سیما عسگرى انارکى به شماره ملى 0051052164 به سمت نایب رئیس هیت مدیره 
3 - مهرداد زاهدنیا به شماره ملى 0069720991به سمت مدیر عامل خارج از اعضا 4 - على رحیمى پور انارکى عضو هیئت مدیره 5 - ابوالفضل هادى 
به شماره ملى 6229762420 عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء امضا مدیر عامل و 
رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 

بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نایین (1318071)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى خورشید گســتران دیار نون سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 4585 و شناســه ملى 14008432561 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/11/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیدصادقى نجف آبادى با کد ملى 1080249508 و 
وحید صادقى نجف آبادى باکدملى1080468943 و محمدرضا صادقى نجف آبادى با کد ملى 1091497443 بعنوان هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. اکرم احمدیان نجف آبادى با کد ملى 1091556571 بعنوان بازرس اصلى و امیرحسین شاه پورى باکدملى 1080163891 بعنوان 
بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب گردیدند.روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1318072)

آگهى تغییرات
شرکت تالشگران اندیشه ورز مهام شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 60182 و شناسه ملى 14007492490 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى سالیانه مورخ 1401/02/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید کیانى به شماره ملى 1284591611 و على کیانى به شماره ملى: 0081637128 
و احمدرضا کیانى به شماره ملى: 0010872078 بســمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. هادى کیانى به شماره ملى 
2280881802 به سمت بازرس اصلى و فتانه پورسینا فرزند قاسم به شماره ملى 1284677206 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت براى سال مالى 
منتهى به 1400/12/29 به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1318062)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى خورشید گســتران دیار نون سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 4585 و شناســه ملى 14008432561 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/11/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : امید صادقى نجف آبادى با کد ملى 1080249508 بعنوان رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل و محمدرضا صادقى نجف آبادى کــد ملى 1091497443بعنوان نائب رئیس هیات مدیــره و وحیدصادقى نجف آبادى با کدملى 
1080468943بعنوان عضو هیات مدیره شرکت براى مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمى واوراق عادى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد./ اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1318065)
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بعد از آنکه چند هفته از مسابقات لیگ برتر و جام حذفى با 
حضور تماشاگران برگزار شد، به یکباره این تصمیم تغییر 
یافت و ورزشگاه ها در هفته بیست و هفتم لیگ برتر خالى 
از تماشاگر شد. گفته مى شد این رویه تا پایان لیگ ادامه 
خواهد داشت اما تماشاگران مجدداً فرصت یافتند در سه 
هفته پایانى لیگ برتر حضور در ورزشگاه را تجربه کنند. 
در این خصوص على بهادرى جهرمى، سخنگوى دولت در 
حســاب کاربرى خود در توییتر، نوشت: « با دستور معاون 
اول رئیس جمهور، مسابقات فوتبال تا پایان لیگ برتر با 

حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.»

تیم آ.ا.ك آتن در آخرین مسابقه فصل مقابل قهرمان سوپر 
لیگ یونان بــا وجود عملکرد خــوب دو بازیکن چپ پاى 
ایرانى خــود در نهایت 3 بر 2 نتیجــه را برابر المپیاکوس 
واگذار کرد. میالد محمدى، ملى پوش ایرانى آ. ا.ك روى 
دو گل تأثیرگذارى داشت. او در دقیقه 48 با یک پاس رو 
به عقب احسان حاج صفى را در شرایط ارسال قرار داد که 
سانتر دقیق این ملى پوش ایرانى از جناح چپ زمین و ضربه 
سر لوى گارسیا، گل دوم آ. ا.ك مقابل قهرمان لیگ یونان 
را به همراه داشت. کریم انصارى فرد دیگر ملى پوش این 
تیم یونانى هم که شــرایط خوبى در آ.اك سپرى نکرد و 

در دیدار مقابل تیم سابق خود تا پایان نیمکت نشین بود.

تماشاگران همچنان هستند

 درخشش 2 ایرانى در آتن

03

ســعید عزت اللهى، هافبک خوش نقش تیم ملى فوتبال 
ایران کم کم در حال ثبت یک رکورد جالب توجه در زمینه 
تعویض تیم هاى باشگاهى خود اســت. این بازیکن  25 
ســاله ایرانى محصول آکادمى ملوان بندرانزلى تاکنون 9 
تیم داشــته و حاال با جدایى از الغرافه به دنبال حضور در 
دهمین تیم باشــگاهى خود اســت. عزت اللهى اغلب به 
عنوان بازیکن قرضى در تیم هاى باشــگاهى خود حضور 
داشته اســت و چه بســا در صورت ادامه این روند بتواند 
تا پایان دوران فوتبــال خود یک رکــورد جهانى از خود

 ثبت کند.

عزت اللهى در اندیشه 
رکوردشکنى!

01
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بحث بازگشــت علیرضا بیرانوند به پرســپولیس هر روز 
جدى تر مى شود و خبرها از توافق این دروازه بان ملى پوش 
با باشــگاه پرســپولیس حکایت دارد. بیرانوند که دوران 
ناموفقى را در آنتورپ و بواویشــتا پشت سر گذاشته است، 
هنوز یک سال دیگر با باشــگاه آنتورپ قرارداد دارد و این 
باشگاه بلژیکى در پیشنهاد اول خود مبلغ 700 هزار دالر 
را براى صدور رضایت نامه بیرانوند پیشــنهاد داده بود اما 
حاال شنیده مى شــود این گلر پس از توافق اولیه با باشگاه 
پرسپولیس، با آنتورپ نیز براى صدور رضایتنامه به توافق 
رسیده است. بیرانوند قرار است به زودى قرارداد رسمى اش 
با باشگاه پرسپولیس را امضا کند و گویا مدت این قرارداد 

هم سه ساله خواهد بود.

تیم ملى نیوزیلند در تاریخ 19 خرداد با شــاگردان برانکو 
ایوانکوویچ بازى خواهد کرد. در حالى که برخى از نزدیکان 
فدراسیون فوتبال ایران در تالش بودند این مسابقه را براى 
تیم ملى ایران برنامه ریزى کنند اما بــا مخالفت دراگان 
اسکوچیچ ســرمربى تیم ملى با توجه به اینکه او نیوزیلند 
را حریف تدارکاتى مناســبى نمى دید این دیدار لغو شد و 
نیوزلندى هــا عمان را به عنوان حریــف جایگزین ایران 
انتخاب کردنــد. نیوزیلند به عنوان نماینده اقیانوســیه به 
مصاف تیم چهارم جدول آمریکاى شــمالى (کاستاریکا) 
رفته و برنده این دیدار به عنوان یکى از آخرین تیم ها راهى 

جام جهانى خواهد شد.

بیرانوند
 در یک قدمى پرسپولیس

عمان جایگزین ایران شد
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رسانه هاى ترکیه مدعى شــدند مالک باشگاه هال سیتى به دلیل 
عملکرد ضعیف مهاجم ایرانى این تیم، بــا مهاجمان جدیدى به 

توافق رسیده است.
اللهیار صیادمنش مهاجم تیم ملى فوتبال ایران در نقل و انتقاالت 
زمســتانى فصل قبل به صورت قرضى تیم فنرباغچه ترکیه را به 
مقصد تیم هال ســیتى در رقابت هاى چمپیونشــیپ انگلیس 
ترك کرد. صیادمنش هرچند زمان کمى براى 
هماهنگى با تیم، کشور و فرهنگ جدید 
داشــت اما به تدریج به یکى از بازیکنان 
اصلى ترکیب این تیم تبدیل شد و حتى 

ست  ن ا و یک بار گلزنى کند.ت
در حالى که صیادمنش و باشگاه هال سیتى روى ادامه همکارى و 
حتى خرید دائمى از باشگاه فنرباغچه توافق نظر داشتند، اما بعضى 
از رسانه هاى ترکیه مدعى شــدند مالک ترك تبار هال سیتى با 
جذب مهاجمان جدیــد نارضایتــى اش را از عملکرد صیادمنش 

نشان داده است.
ماجرا از توییت «یاگیز صابونچواغلو» خبرنگار سرشناس ترکیه اى 

در حوزه نقل و انتقاالت آغاز شد. وى با انتشار پیامى خبر داد هال 
سیتى با «بنجامین تته» و «فرناندو مارتینس» دو بازیکن شاغل 

در لیگ ترکیه براى فصل بعد به توافق رسید.
در این ارتباط ســایت «ajansspor» ترکیه نوشــت: «اللهیار 
صیادمنش که در نیم فصل دوم از فنرباغچه به هال سیتى قرض 
داده شد، نتوانســت عملکرد موفقى را در انگلیس ارائه دهد. جاى 
مهاجم ایرانى که کمتر از حــد انتظار بود با یکى دیگر از مهاجمان 

موفق سوپرلیگ ترکیه پر مى شود.»
این ســایت با اشــاره به صحبت هاى «ایلیجالى» مالک باشگاه 
هال ســیتى بعد از جذب صیادمنش که از او بــه عنوان «محمد 
صالح» جدید نام برده بود، نوشت: «هال سیتى از دریافت مجوز 
و رضایتنامه براى مهاجم 20 ساله ایران که با به ثمر رساندن یک 

گل در 12 بازى ناامید کننده بود، منصرف شد.» 
باوجود اخبار منتشر شده در ترکیه، صیادمنش اخیراً در مصاحبه اى 
با رســانه هاى ایران اعالم کرده بود ســرمربى و مالک باشگاه از 
عملکردش رضایت دارند و براى فصل آینده هم در هال ســیتى 

بازى خواهد کرد.

صیادمنش از هال سیتى مى رود؟

ذوب آهن در هفته بیست و هشتم رقابت هاى لیگ برتر، میهمان تیم فجرسپاسى شیراز است؛ 
دیدارى حساس و نفس گیر که نتیجه آن روى معادالت قعر جدول تأثیرگذار است و عالوه بر 
دو تیم برگزارکننده، براى تیم هاى نفت مسجدسلیمان و شهرخودرو نیز حائز اهمیت است.

ذوبى ها در شرایطى راهى شیراز مى شوند که هفته گذشته مقابل تراکتور با وجود بازى خوبى 
که به نمایش گذاشتند، با تساوى بدون گل متوقف شــدند و بهترین فرصت ممکن براى 
بهبود جایگاه شان را از دست دادند. شــاگردان تارتار که در سال جارى هنوز بردى به دست 
نیاورده اند، مى دانند که در صورت کسب امتیاز کامل مقابل فجرسپاسى و با در نظر گرفتن 
نتایج بازى تیم هاى آلومینیوم اراك، هوادار و پیکان، شانس رسیدن به رده هفتم جدول را 
دارند. سبزپوشــان اصفهانى در 27 هفته گذشته 9 برد، 6 تســاوى و 12 شکست به دست 

آورده اند و با اندوختن 33 امتیاز در رده دهم جدول جاى دارند.
در آن سو فجرسپاسى مدت  هاســت که حال و روز خوبى ندارد و از اصلى ترین گزینه هاى 
سقوط به شمار مى آید. طالیى پوشان جم در طول فصل جارى تنها 2 پیروزى به دست آورده 
و 11 تساوى و 14 شکست حاصل کار آنها در 27 هفته گذشــته بوده و با 17 امتیاز، در رده 
پانزدهم جدول جاى دارند. شاگردان سرآسیایى هفته گذشته مقابل هوادار با نتیجه یک بر 
صفر شکســت خوردند تا بهترین فرصت ممکن براى بهبود جایگاه شان را از دست دادند و 

براى بقا چاره اى جز پیروزى در بازى هاى باقى مانده ندارند.
تقابل ذوب آهن و فجرسپاسى قابلیت تبدیل شدن به یکى از جذاب ترین بازى هاى هفته را 
دارد؛ تالش فجرى ها براى بقا و نیاز هر دو تیم به 3 امتیاز بازى مى تواند این بازى را به شدت 
جذاب کند. ذوب آهن براى بازى با فجرسپاسى شرایط خوبى دارد؛ سبزپوشان اصفهانى در 
هفته هاى اخیر اگرچه بردى به دست نیاورده اند اما فوتبال با کیفیت و قابل قبولى را به نمایش 
مى گذارند و از انسجام تاکتیکى مناسبى برخوردار هستند. ذوب  آهن در فاز هجومى شرایط 
خوبى دارد و حضور بازیکنانى مانند باقرپسند و آشــورى زهر خط حمله این تیم را افزایش 

داده است.
برگ برنده ذوب آهن در مقابــل فجر قدرت و جنگندگى باالى خط میانى این تیم اســت. 
هافبک هاى ذوب آهن از آمادگى جسمانى باالیى برخوردار هســتند و همین به آنها اجازه 

پرس سنگین بازیکنان مقابل فرصت خلق موقعیت مى دهــد تا با 
گرفته و در حمالت با سرعت به مهاجمان اضافه را از آنهــا 

شوند. هافبک هاى ذوب آهن بدون شک در بازى فردا نقش ویژه اى بر عهده دارند و آمادگى 
بدنى آنها با توجه به زمین نامناسب ورزشگاه حافظیه، مى تواند در لحظات حساس گره گشاى 
کار باشد. در فاز دفاعى نیز شرایط ذوب آهن خوب بوده و درخشش فرعباسى در هفته هاى 

اخیر بدون شک نقطه اتکا تارتار است.
فجرسپاسى تیم سخت کوش و جنگنده اى است که فوتبالى بســته و متمرکز را به نمایش 
مى گذارد و به دنبال ارائه یک بازى تخریبى و پرفشار است. این تیم در فاز هجومى شرایط 
خوبى ندارد و خط حمله این تیم با 9 گل زده ضعیف ترین عملکرد را در بین سایر تیم هاى لیگ 
برترى از خود به جاى گذاشته است. شاگردان سرآسیایى در فاز دفاعى نیز با مشکل مواجه 

هستند و دریافت 25 در 27 هفته نشان از ضعف این تیم در خط دفاعى است. 
آنچــه مســلم اســت تقابــل ذوب آهــن و فجرسپاســى بدون شــک بازى ســختى 
براى سبزپوشــان اصفهانى خواهد بــود و چالش اصلى تارتــار مقابله بــا انگیزه باالى

 فجرى ها است.

مرضیه غفاریان
هفته بیست وهشتم لیگ برتر در حالى امشب با برگزارى 
هفت دیدار به پایان مى رســد که شــاگردان نویدکیا 
پس از ســه مصاف ســخت با تیم هاى تهرانى در سه 
هفته گذشته، از ســاعت 19 امشب باید در نقش جهان 
برابر تیم قعرنشین شــهرخودرو صف آرایى کنند. البته 
ســپاهانى ها در این رقابت با حریف دست و پا بسته اى 

روبه رو نخواهند شد. 
اگر چه خطر ســقوط به لیــگ یک شــاگردان داوود 
سیدعباسى را تهدید مى کند اما آنها در صورت شکست 
خوردن نفت مسجد ســلیمان و فجر سپاسى شیراز در 
بازى هاى پیــش رو، هنوز کورســوى امیدى براى بقا 
در لیگ برتــر دارند و به همین دلیل بــا چنگ و دندان 
به دنبال بردن ســوغات 3 امتیازى از اصفهان به شهر 

خودشان هستند.
شهرخودرو با نفت مسجدسلیمان تیم چهاردهم جدول، 
4 امتیاز و با فجرسپاســى که تیم پانزدهم جدول است 
یک امتیاز فاصله دارد. به همین دلیل و با توجه به تقابل 
شاگردان سیدعباسى در ســه هفته باقیمانده لیگ برتر 
با تیم هاى باالى جدول یعنى ســپاهان، پرسپولیس و 
فوالد، حداقل روى کاغذ باید شانس اندکى براى بقاى 
آنها در لیگ برتر قائل شــد؛ اما هیچکدام از اینها باعث 
نمى شود نماینده مشهد دست از تالش براى دور شدن 
از محدوده خطر بردارد. شاگردان سیدعباسى که هفته 
گذشــته در ثانیه هاى پایانى با گشودن دروازه پیکان از 
مهلکه شکســت گریختند، حاال با روحیه اى مضاعف 

خود را آماده تقابل با طالیى پوشان اصفهان کرده اند. 
یکى از نکات جالــب این دیدار برعکــس بودن تعداد 
گل هاى زده و خورده این دو تیم اســت. مشــهدى ها 
تا اینجا 16 بار موفق به گشــودن دروازه حریفان خود 
شــده اند و 38 بار هم دروازه خود را باز شــده دیده اند؛ 
با این حســاب، آنها عنوان بدترین خط دفاع لیگ را از 

آن خود کرده اند و در خط حمله هم بــا قرار گرفتن در 
بین ســه تیم انتهایى جدول، عملکــرد ضعیفى از خود 
برجاى گذاشــته اند. در حالى که مهاجمان تیم نویدکیا 
با 39 گل زده در صدر جدول گلزنان لیگ بیست و یکم 
ایستاده اند و مدافعان این تیم هم با 17 گل خورده پس 
از استقالِل قهرمان، دومین خط دفاعى رقابت ها را به 

خود  اختصاص داده اند. 
بنابر این، مى تــوان روز خوبى را براى شــهریار مغانلو، 
سجاد شــهباززاده و دیگر مهاجمان توانمند سپاهان در 
گلزنى پیش بینــى کرد. همه اینها با این شــرط محقق 
مى شود که هافبک هاى تکنیکى سپاهان که موقعیت 
سازى آنها در فصل جارى از نقاط قوت تیم نویدکیا به شمار 
مى آمده در این بازى هم مانند دیدارهاى گذشته عملکرد 
خوبى از خود در میدان به نمایش بگذارند و با تغذیه خط 
آتش سپاهان زمینه فروریختن سنگر شهرخودرو و برترى 

طالیى پوشان اصفهان را فراهم کنند.
از طرف دیگر با توجه به آمار این دو تیم در حمله و دفاع 
مى توان گفت مدافعان و دروازه بان سپاهان هم با وجود 
اینکه در فصل جارى چنــدان مطمئن عمل نکرده اند، 
امشب در صورت انســجام در عملکرد دفاعى و بستن 
راه نفوذ بر مهاجمان تیم سیدعباســى نســبت به سایر 
مسابقاتى که پشت سرگذاشــته اند کار راحت ترى در 

پیش دارند.  
شــاگردان نویدکیا پس از برترى در هفتــاد و نهمین 
الکالسیکوى ایران و رساندن خود به فاصله 2 امتیازى 
تیم پرسپولیس با روحیه و انگیزه اى دوچندان به میزبانى 
رقیب قعرنشــین خود خواهند رفت. سپاهانى ها اگرچه 
موفق نشــدند جام قهرمانى را به اصفهان بیاورند ولى 
تالش خواهند کرد با پیروزى در سه دیدار پیش رو و در 
صورت شکست خوردن شاگردان گل محمدى،  با پیشى 
گرفتن از این حریف تهرانى عنوان نایب قهرمانى را از 

آن خود کنند. 

مهدى طارمى با شــرکت بزرگ آدیداس قرارداد همکارى امضا 
کرده و حاال شرکت آدیداس براى مهاجم بوشهرى پورتو عبارت 
MT9 را روى اســتوك هاى این بازیکــن درج کرده تا طارمى 
نیز همچون بازیکنان مطرح و بزرگ دنیــاى فوتبال داراى برند 

مخصوص خودش باشد.
این خبرى بود که چند ماه پیش توســط آدیــداس و به صورت 
رسمى اعالم شد. برند معروف تولید البسه، کفش و توپ ورزشى 
که با بزرگ ترین تیم هاى باشــگاهى و ملــى جهان و همچنین 
فوق ستاره هاى معروف دنیاى فوتبال همکارى مى کند، با طارمى 

نیز وارد یک قرارداد کارى شد.
مدتى پیش نخستین تصاویرى که از طارمى با برند آدیداس منتشر 
شد، او را با توپ و لباس هاى این شــرکت نشان مى داد. بازیکن 
ایرانى که پس از فصل درخشانش در پورتو، توانسته بود در فوتبال 
پرتغال آقایى کند، شــرایطى را براى خودش مهیا کرد تا شرکت 

آلمانى و چندملیتى آدیداس با او قرارداد همکارى امضا کند.
حاال و پس از پایان فصل لیگ پرتغال که با قهرمانى پورتو همراه 
بود، آدیداس از جدیدترین تصاویر مهدى طارمى با لباس، کفش 

و توپ این شرکت رونمایى کرده است.
نکته جالــب در خصوص طارمى، درج مخفف نام و شــماره این 
بازیکن روى اســتوك هاى این بازیکن است. جایى که شرکت 
آدیداس براى مهاجم بوشهرى پورتو عبارت MT9 را درج کرده 
تا طارمى نیــز همچون بازیکنان مطرح و بــزرگ دنیاى فوتبال 

داراى برند مخصوص خودش باشد. 
این مخفف نام و شــماره بازیکنان، یادآور بزرگان دنیاى فوتبال 
همچون کریستیانو رونالدو با برند CR7 یا لیونل مسى با مخفف 
نام LM10 و یا سایر بزرگان دنیاى فوتبال است و حاال طارمى 
نیز توانسته اســت برند مخصوص خود را در شرکت آدیداس به 

ثبت برساند.

فجرسپاسى - ذوب آهن؛ امشب در شیراز
گاندوها در اندیشه کسب اولین پیروزى 1401

سپاهان-شهرخودرو؛ امشب در نقش جهان

جنگ براى
 نایب قهرمانى و بقا

 MT9 ثبت برند
براى طارمى

رسانه هاى ترکیه مدعىش
عملکرد ضعیف مهاجم ای

توافق رسیده است.
اللهیار صیادمنشمهاجم
زمســتانى فصل قبل به

مقصد تیم هال ســیتى
تركک
ه
د
ا

ست  ن ا و یکت
در حالى که صیادمنش و
حتى خرید دائمى از باشگا

از رسانه هاى ترکیه مدعى
ن جذب مهاجمان جدیــد

نشان داده است.
ماجرا از توییت «یاگیز ص

برگ برنده ذوب آهن در مقابــل فجر قدرت و جنگندگى باالى خط می
هافبک هاى ذوب آهن از آمادگى جسمانى باالیى برخوردار هســتند

پرس سنگین بازیکنان مقابل فرمى دهــد تا با 
گرفته و در حمالت با سرعترا از آنهــا 
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معاون اشــتغال و خودکفایى کمیته امــداد از برگزارى 
اولین دوره آموزشى خدمات کشــاورزى پهپادى براى 
مددجویــان اصفهانى بــا هدف ارتقاى ســطح درآمد 

اقتصادى خبر داد.
احمد رضایى با اشاره به اینکه طرح خدمات کشاورزى 
پهپادى با هدف ارتقا ســطح درآمد خانواده هاى تحت 
حمایت آغاز بکار کرده است، گفت: با توجه به لزوم بهره 
گیرى از ظرفیت هاى دانش بنیان براى توانمندسازى 
اقتصادى مددجویان و پذیرش فناورى پهپاد در صنعت 
کشــاورزى همچنین ظرفیت باالى اشتغالزایى در این 
صنعت، کارگاه هاى آموزشى براى اشتغال در طرح نوین 

پهپاد شروع شده است.
وى با بیان اینکه کارگاه آموزشى این طرح نوین از خدمات 
کشاورزى در قالب الگوى راهبرى شغلى و در یک برنامه 
فشرده براى مددجویان برگزار مى شــود، ادامه داد: در 
اولین کارگاه آموزشى 4 روزه، تیمى سه نفره از مددجویان 

بوئین میاندشت، تحت آموزش قرار گرفتند.
رضایى به شــرایط الزم بــراى واگــذارى پهپادها به 
مددجویان جویاى کار اشــاره کرد و افزود: کمیته امداد 
استان اصفهان به متقاضیان واجد شرایط براى دریافت 
این پهپادها عــالوه بر پرداخت تســهیالت مورد نیاز، 

آموزش هاى الزم نیز ارائه خواهد کرد.
معاون اشتغال و خودکفایى کمیته امداد استان با تاکید به 
مزایاى کاربرد این پهپادها، بیان داشت: استفاده این طرح 

نوین از تخریب زمین و مزارع بوسیله تراکتور جلوگیرى 
و انجام عملیات در مناطق ســخت عبور را تسهیل و در 
مصرف بهینه سم به میزان 30 تا 50 درصد، آب به میزان 

90 درصد کمک مى کند و همچنین سمپاشى در مدت 
زمان هفت الى ده دقیقه بــراى هر هکتار را امکان پذیر 

مى کند.

اشتغالزایى با پهپاد کشاورزى براى 
مددجویان کمیته امداد اصفهان

در نخستین «جشــن ملى روابط عمومى» و بیستمین 
دوره جایزه صنعت روابط عمومى ایــران که با تقدیر از 
فعاالن و پیشکســوتان روابط عمومى کشور همراه بود، 
جایزه برنامه ریزى به علیرضا امیرى مدیر روابط عمومى 
ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در 

ایران، اهدا شد.
علیرضا امیرى گفت: بدون تردید نقش کلیدى صنعت 
فوالد در رشد و توسعه بخش هاى گوناگون جامعه اعم از 
اقتصاد، اشتغال، عمران، خودکفایى و ... انکارناپذیر است. 
متخصصان روابط عمومى با تعریف استراتژى هاى به 
روز و بهره گیرى از ابزارهاى متنوع، ضمن اطالع رسانى 
دستاوردهاى بنگاه هاى صنعتى، چالش ها و فرصت هاى 
پیش روى تولید و توسعه آن ها را براى گروه هاى مختلف 

ذینفعان تبیین مى نمایند.
وى افزود: روابط عمومى ذوب آهن اصفهان با انتشــار 
هفته نامه آتشکار و ماهنامه تخصصى فوالد از دهه 40، 
انتشار کتاب به منظور مکتوب نمودن خاطرات و تجربیات 
بنیانگذاران اولین صنعت فوالد کشور به عنوان یک سند 

ماندگار براى انتقال دانش به نسل هاى آینده و همچنین 
ثبت و ضبط خاطرات شهدا، جانبازان و ایثارگران، حضور 
فعال در شــبکه هاى اجتماعى و نمایشگاه هاى داخلى 
و خارجى، ساخت مستند با موضوعات متنوع، برگزارى 
برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى، تعامل با جامعه پیرامون 
و ... همواره تالش داشته است ارتباط دو سویه با مخاطبان 

را حفظ و توسعه دهد.
مدیر روابط عمومى ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: این 
شرکت با ایجاد و نگهدارى 16 هزار و پانصد هکتار فضاى 
ســبز که عمده به صورت دیم آبیارى مى شود، احداث 
بیمارستان شــهید مطهرى به منظور خدمت رسانى به 
مردم شهرستان و کشور، احداث باشگاه فرهنگى ورزشى 
در راستاى ایجاد روحیه شادابى و نشاط در نسل جوان و 
برگزارى مسابقات ملى و بین المللى، احداث شهر بزرگ 
فوالدشهر، اشتغالزایى گســترده از بدو تاسیس تاکنون، 
تولید محصول استراتژیک ریل در گســتره خاورمیانه 
و ... در زمینه عمل به مسئولیت هاى اجتماعى همچون

 ستاره اى درخشان در سپهر صنعت ایران مى درخشد.

ذوب آهن جایزه برنامه ریزى را دریافت کرد

نهمین نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویى و ششمین 
نمایشــگاه تخصصى تشریفات و تســهیالت ازدواج، 
دو نمایشگاهى هســتند که به صورت همزمان تا یکم 

خردادماه در اصفهان برپا هستند.
این دو نمایشگاه که به صورت مشترك در فضایى بالغ 
بر 10 هزار مترمربع فضاى نمایشگاهى برپا مى شوند، در 
مجموع میزبان 70 شرکت از استان هاى مختلف کشور 
خواهند بود تا به ارائه توانمندى هــا و جلوه هاى زیباى 
فعالیت هاى خود براى مخاطبان عمومى و عالقمندان 

بپردازند.
نهمین نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویى در فضایى 
بالغ بر چهــار هزار مترمربع برپا مى شــود و میزبان 37 

شرکت از سه اســتان اصفهان، تهران و مرکزى خواهد 
بود. این شرکت ها زیباترین گل ها، گیاهان، محصوالت 
دارویى گیاهى و همچنین گل هاى آپارتمانى را به نمایش 
مى گذارند تا مردم اصفهان در اردیبهشت زیبا، میهمان 

عطر و بو و رنگ گل هاى جذاب بهارى شوند.
در کنار این نمایشگاه، ششــمین نمایشگاه تشریفات و 
تسهیالت ازدواج برپا مى شــود که میزبان 32 شرکت 
از اســتان هاى اصفهان، تهران، آذربایجان شرقى و قم 
خواهد بود و شرایطى را فراهم مى آورد تا این شرکت ها 
محصوالت و خدمات خود را در پنج هزار و 600 مترمربع 

فضاى نمایشگاهى به نمایش بگذارند.
مؤسسات تشریفاتى برگزارکننده مراسم و مجالس در این 

نمایشگاه حضور دارند و همچنین در کنار این مؤسسات، 
تولید و عرضه کنندگان ملزومات تسهیالت ازدواج شامل 
لوازم خانگى و آشــپزخانه، صنایع چوب و مبلمان، میز 
نهارخورى، کاالى خواب، لوســتر و فرش ماشینى به 

عرضه محصوالت خود خواهند پرداخت.
نهمین نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویى و ششمین 
نمایشــگاه تخصصى تشریفات و تســهیالت ازدواج 
طى روزهاى 28 اردیبهشــت تا یکم خردادماه 1401 
در نمایشــگاه بین المللى اصفهان واقــع در کمربندى 
شــرق، روبروى منطقه روشن دشــت برپا مى شــود و 
عالقمندان مى توانند از ســاعت 13 تــا 20 به بازدید

 از آنها بپردازند.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به مناسبت روز جهانى 
ارتباطات و روابط عمومى، با صدور پیامى، این روز را به 

همه فعاالن عرصه روابط عمومى کشور تبریک گفت.
در پیام محمدیاسر طیب نیا آمده است: درست است که 
تالش هاى همه جانبه و شــبانه روزى در شرکت فوالد 

مبارکه براى لبیک گفتن به منویات مقام معظم رهبرى 
در راســتاى تأمین نیاز داخلى و رســیدن به قله اقتصاد 
غیرنفتى ادامه دارد ولى در این بین نباید از روایت صحیح 
تالش هاى جوانان این مرز و بوم در این زمینه و انعکاس 

صحیح آن غافل شویم.
وى افزود: روایت دســت اول، صادقانه و هنرمندانه با 
نگاهى عمیــق و غیر تبلیغاتى به موضــوع تولید باعث 
مى شــود تا جریان هاى غرض ورزانه صنعت ستیزى از 

خارج کشور که گاهى ناآگاهان داخلى نیز آن را تشدید 
مى کنند، نتوانند به هدف شوم خود یعنى وابستگى دائم 

صنعت و اقتصاد کشور به واردات برسند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در این پیام آورده است: 
عبارت "روابط عمومى، پشتیبان تولید" عبارتى صحیح، 
دقیق و به جاســت که این تالش هاى شــبانه روزى و 
هنرمندانه فوالدمردان روابــط عمومى فوالد مبارکه را 

براى تزریق امید به مردم جامعه توصیف مى کند.

 

نباید از روایت تالش  
صنعتگران غافل شویم

میزبانى اصفهان از نمایشگاه هاى گل و گیاه و تسهیالت ازدواج

دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در اقدامى شایسته، بازدید 
از خانه مشروطیت را براى جمعى از دانشجویان و رؤساى 
مرکز پیام نور شهرســتان ها تدارك دید و دو پژوهشگر 

توضیحات الزم را براى آنان ارائه کردند.
معاون اجرایــى دانشــگاه پیام نــور مرکز اســتان در 
زمینــه اینگونه بازدیدهــا در گفتگویــى اختصاصى به 
«نصف جهان» گفت: مجموعه دانشگاه به عنوان سرشاخه 
تولید فرهنگ بــوده و در اولین گام دانشــجویان باید با 
شکل گیرى تاریخ اسالمى آشنا شوند تا بدینسان انقالب 

اسالمى بیش از پیش شناخته شود. 
پیمان آقایى با بیــان اینکه خانه مشــروطیت مى تواند 
معرف این امر باشد، افزود: در این فضا، بهتر و دلنشین تر 
مى توان با فرهنگ اسالمى آشنا شــد و این بازدیدها در 

این راستاست. 
وى گفت: در یک دهه اخیر وضعیت در نبرد فرهنگى تغییر 
کرده و ما از دشــمن در فضاى مجازى عقب هستیم که 
مى توان با کشاندن جوانان به اینگونه مجموعه ها و مراکز 

فرهنگى، آنها را در شناخت بهتر مفاهیم یارى داد. 
معاون اجرایى دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان از بازنگرى 
در روش هاى فرهنگى در دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: 
معتقدم ما در کنار تخصص بایــد به امر تعهد، توجه ویژه 
داشته باشیم و تربیت دانشجویى متعهد را سرفصل قرار 
دهیم. بنابراین در دوره جدید مدیریتى ما در چندین وجه 

کار خواهیم کرد. 
آقایى انتقــال معارف به دانشــجویان، هویت بخشــى و 
شــکل گیرى هویت در نســل جوان در راستاى فرهنگ 
ایرانى اسالمى، تقویت غیرت مذهبى، مهارت هاى زندگى 
متعارف، تقویت کارآفرینى و... را از جمله اهداف دانشــگاه 
پیام نور برشمرد و افزود:  براى هر شاخه اى برنامه داریم و یک 
سند جامع فرهنگى توسط تیمى در دانشگاه پیام نور تدوین 
کرده ایم که در آن به دنبال تحول فرهنگى هســتیم و این 
امر از مهرماه سال جارى با جدیت به مرحله اجرا درمى آید. 

وى گفت: در بازدید از خانه مشــروطیت تعداد زیادى از 
دانشجویان و همچنین رؤساى دانشــگاه هاى پیام نور 
شهرستان ها حضور یافته و دو پژوهشگر به آنان توضیحات 

الزم را ارائه مى دهند. 
در طى این بازدید که حدود دو ســاعت به طول انجامید، 
مهدى فاتح پور، ارشد فلسفه و پژوهشگر خانه مشروطیت 
گفت: نگاه حاج آقا نورا... نجفى، مغفول ترین و ناگفته ترین 

ابعاد مشروطه اصفهان است. 
وى با بیان اینکه در جریان مشروطه، کمتر به اقدامات و 
آثار حاج نورا... نجفى اصفهانى پرداخته شده است افزود: 
در این میان حوزه اصفهان ابعاد مهم اجتماعى و فرهنگى 

داشته است. این درحالى است که حاج آقا نورا... نجفى چهار 
سال پیش از مشروطه، به هزینه خود زمینى خریدارى و 
صفاخانه ایجاد کرده تا مسلمانان و مسیحیان در کنار هم 

و با یکدیگر گفتگو کنند. 
فاتح پور مى گوید: حاج آقا نورا... نجفى عالوه بر سیاست، 

به تولید ملى ارزش مى گذاشت و بر آن تأکید داشت. 
وى با تشریح وقایع سیاســى، مذهبى، اقتصادى و... در 
زمان حاج آقا نورا... و عکس العمل هاى این عالم وارسته، 
او را کســى خواند که مبادرت به ساخت اولین مدرسه در 
شهر اصفهان نمود. این پژوهشگر این را هم گفت که پس 
از مرگ حاج آقا نورا...، خانه او (خانه مشروطیت فعلى) به 

صورت خرابه اى درآمده است. 

محمدحسین شوشترى دیگر پژوهشــگر که راهنمایى 
رؤساى دانشگاه پیام نور بازدیدکننده از خانه مشروطیت را 
به عهده داشت هم از اتاق هاى این مجموعه گذر کرده و 

به تشریح هر یک پرداخت. 
خانه مشروطیت به قدمت عصر قاجار با معمارى چشم  نواز 
متعلق به رهبر سیاسى عصر مشروطه آیت ا... حاج آقا نورا... 
نجفى است و عالوه بر سبک معمارى داراى پنجره هاى 

اُرسى، شیشه هاى رنگى، حوض زیبا و... است. 
وى افزود: اتفاقات تاریخى مهمــى در این خانه و مکان 
روى داده است که در آن قسمتى از فرهنگ و تاریخ شهر 
اصفهان و در واقع ریشه برخى از تحوالت زندگى امروز 

را مى توان دید. 

بازدید دانشجویان و رؤساى مراکز پیام نور
 استان اصفهان از خانه مشروطیت

ساسان اکبرزاده

با پیام سرپرست آبفاى استان اصفهان، طرح فرهنگى 
آموزشى ســه شــنبه هاى آبى در 52 روستاى منتخب 

آغاز شد.
در این طرح که براى ســومین ســال پیاپى به اجرا در 
مى آید کارشناسانى از معاونت هاى بهره بردارى و توسعه 
آب، خدمات مشترکین و دفتر روابط عمومى و آموزش 
همگانى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به همراه 
مدیران آبفاى مناطق خودگردان روزهاى سه شنبه هر 
هفته با حضور در روستاهاى منتخب، روش هاى صرفه 

جویى در مصرف آب را به روستاییان آموزش مى دهند.
ممنوعیت مصارف غیر شرب آب شبکه توزیع، معرفى 
ســامانه هاى خدمات غیــر حضــورى و ارتباطات با 
مشتریان، چگونگى گزارش انشعاب غیر مجاز به شرکت 
آبفا، چگونگى استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب نظیر 
پرالتورها، سردوش ها، فالش تانک هاى کم مصرف، 
شیرآالت فشارى زمان دار، اهرمى و الکترونیکى از جمله 
موضوعاتى است که در طرح «سه شنبه هاى آبى» به 

روستاییان آموزش داده مى شود.
طرح فرهنگى آموزشى سه شــنبه هاى آبى امسال در 

52روســتاى منتخب اســتان اصفهان با جمعیتى بالغ 
بر 69 هزار نفر در مــدت چهار ماه اجرا مى شــود و در 
نخســتین هفته از اجراى آن، ویست خوانسار، حتم آباد 
قهجاورســتان و على آباد چادگان میزبان کارشناسان 

آبفا خواهد بود.
سرپرست آبفاى اســتان اصفهان در پیام خود با اشاره 
به این که از مجموع 1302 روســتاى استان تعداد 949 
روستا تحت پوشش خدمات این شرکت قرار دارند گفت: 
خشکسالى هاى مســتمر و کاهش آبدهى منابع محلى 
موجب شده تا در حال حاضر آب مورد نیاز 305 روستا در 

طول سال به صورت سیار تامین شود.
ناصر اکبرى هدف از اجراى طرح سه شنبه هاى آبى را 
آموزش مدیریت مصرف آب به روستاییان عنوان کرد و 
گفت: بعد از یکپارچه سازى شرکت هاى آب و فاضالب 
شهرى و روستایى، طرح هاى مختلف فنى و فرهنگى 
در روستاهاى استان اصفهان به اجرا در آمد که از جمله 
مى توان به اجراى 300 کیلومتر خط انتقال و شــبکه 
آبرسانى در مدت 100 روز براى تامین آب شرب پایدار 

روستاییان اشاره کرد.
وى افزود: در حوزه مســائل فرهنگى نیز امسال براى 
سومین سال پیاپى است که طرح سه شنبه هاى آبى در 
تعدادى از روستاهاى استان اجرا مى شود چرا که معتقدیم 
همکارى روستانشینان در مصرف بهینه آب، گام بزرگى 

در آبرسانى پایدار به سایر مناطق محروم خواهد بود.
سرپرست آبفاى استان اصفهان گفت: در شرایطى که 
هنوز آب مورد نیاز ساکنان بیش از 300 روستاى استان 
به سختى و با استفاده از تانکرهاى سیار تامین مى شود، 
آموزش روش هاى صرفه جویــى در مصر ف آب باید 

همچنان در اولویت نخست برنامه هاى فرهنگى باشد.

سه شنبه هاى آبى براى سومین سال به روستاهاى اصفهان مى رود

در حاشیه بیست و ششــمین نمایشگاه بین المللى نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشــیمى تفاهمنامه شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با شــرکت صنایع شیمیایى ایران (شیران) 

به امضا رسید.
محسن قدیرى مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
درباره جزئیات این تفاهمنامه گفت: در سال تولید دانش 
بنیان هستیم و خوشبختانه قراردادى که امضا کردیم، با 
تفکر دانش بنیانى انجام دادیم. به منظور برگشت خوراك 

گاز پتروشیمى تفاهمنامه اى با شرکت صنایع شیمیایى 
ایران امضا مى کنیم که بتوانیم 104 محصول که همه آنها 
دانش بنیان هستند و ارزش آن بشکه اى حدود 2000 دالر 
است (از 100 دالر به 2000 دالر برسانیم)، تولید کنیم. تمام 

محصوالت ویژه و دانش بنیان هستند.
وى ابراز امیدوارى کرد که شرکت پاالیش نفت اصفهان 
بتواند این موفقیــت بزرگ را در چند ســال آینده انجام 
دهد. براى 20 کارخانه به صورت مشترك در حدود 350 

میلیون دالر هزینه مى شود که امید است بتوانیم در سه فاز 
محصوالت متعددى را تولید کنیم و افتخار بزرگى هم براى 
پاالیشگاه اصفهان، هم شــرکت صنایع شیمیایى ایران 
(شیران) و هم براى کشور ایران در سال دانش بنیان است.

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: در فاز 
اول کار را شروع مى کنیم. در این راستا حدود 8 محصول 
تولید خواهد شد و کارهاى مطالعاتى و طراحى پایه اى آن 

انجام شده است.

امضاى تفاهمنامه شرکت پاالیش نفت اصفهان با شرکت صنایع شیمیایى ایران


