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چگونه تاریخ انقضاى خوراکى ها را افزایش دهیم؟صنعت اصفهان چقدر آب مى خورد؟آیا گوگل موتور جستجوى بى طرف و منصف است؟واریز «یارانه عید فطر» واقعیت دارد؟ سپاهانى ها به صعود  باور نداشتند سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

تخم مرغ باید 
چقدر جوشانده 

شود؟

درس هاى ماجراى پلنگ قائمشهر براى اصفهان
2
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فردا، ساعت 11، 
میدان امام(ره)

اگر تخم مرغ به مدت طوالنى بجوشد، گوگرد و آهن 
موجود در آن به مواد دیگرى تجزیه مى شود و محصول 

ارزش غذایى خود را از دست مى دهد.
 یک ستون نویس در پورتال چینى سوهو مى نویسد: 

تخم مرغ ارزش غذایى باالیى دارد و سرشار از پروتئین...

رئیس ستاد بزرگداشت روز قدس اصفهان گفت: 
شرکت در راهپیمایى روز قدس از مصادیق عمل 
صالح اســت زیرا نمونه کاملى از مبارزه با ظلم و 
حمایت از مظلوم، امر بــه معروف و نهى از منکر، 

تولى و تبرى و جهاد در این راهپیمایى است.
غالمرضا رضایى اضافــه کرد: برنامه روز جهانى 
قدس همزمان با سراسر کشور در تمام نقاط استان 
اصفهان برگزار خواهد شــد و مردم مى توانند در 
راهپیمایى این روز شرکت کنند. در شهر اصفهان 
نیز با توجه به جلسات متعددى که با دستگاه ها، 
نهادها و مراکز مسئول برگزار شد، قرار شد مراسم 
راهپیمایى از مسیرهاى هشت گانه از ساعت 10 
صبح به سمت میدان حضرت امام (ره) با حضور 

مردم روزه دار، متدین و ...

غرفه هایى از جنس نور غرفه هایى از جنس نور 
در بهار انس با قرآندر بهار انس با قرآن

حس و حال مردم اصفهان از  حس و حال مردم اصفهان از  
برگزارى هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترتبرگزارى هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت
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تجهیزات و سالح هاى بیهوشى به تعداد کافى در اصفهان وجود دارد؟ 

 واکنش عجیب طرفداران مهاجم ایرانى به گل نزدنش؛

یاران طارمى به او حسادت مى کنند!
 هم تیمى هاى طارمى به او حسادت مى کنند؟ از نظر طرفداران ایرانى مهاجم 

ملى پوش پورتو، پاسخ این سئوال مثبت است.
هنوز بازى پورتو و رقیب همیشگى اش اسپورتینگ در نیمه نهایى جام حذفى 
پرتغال تمام نشــده بود که عالقه مندان ایرانى مهدى، با هجوم به صفحه 
رسمى باشگاه پورتو در اینســتاگرام نظر عجیب خود را زیر پست هایى که 

مربوط به این بازى بود نوشتند؛ آن هم به...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

اعالم نتایج اولیه 
آزمایشات آلودگى 

زاینده رود

نگاه گردشگرى اصفهان به جام جهانى قطر
رئیس انجمن صنفى دفاتر گردشگرى، مسافرتى و هوایى استان مطرح کرد؛
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ادامه همکارىادامه همکارى
 محرم به شرط  محرم به شرط 

معاون سازمانمعاون سازمانبرطرف کردن 22 ایراد
 تأمین اجتماعى: تأمین اجتماعى:

اصفهان باید اصفهان باید 
صادرکننده صادرکننده 
مدیر باشدمدیر باشد
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معاون استاندار اصفهان:معاون استاندار اصفهان:

روز قدسروز قدس
تابلوىتابلوى

ضد استکبارى ضد استکبارى 
نظام استنظام است
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رضا رویگرى رضا رویگرى 
به یک شرط خانه دار شد 

..

3
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آگهى فراخوان عمومى ارزیابى کیفى
شناسایى و انتخاب پیمانکاران و انبوه  سازان 

(طرح اقدام ملى و نهضت ملی ساخت مسکن در استان اصفهان)  
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان  در نظر دارد نســبت به ارزیابى کیفى شناسایى 
انبوه ســازان و پیمانکاران حقوقى واجد شــرایط جهت طراحى و ســاخت پروژه هاى طرح 
اقدام ملى  و نهضت مســکن در سطح شهرســتانهاي استان اصفهان به شــرح زیر اقدام 
نمایند. ارزیابى کیفى وهمچنیــن کلیه مراحل بر گزارى فراخوان از طریق ســایت اینترنتى

 www.bonyadmaskan_isf.ir   انجام خواهد شد.
 تاریخ انتشار فراخوان در سایت بنیاد مسکن، روز پنجشنبه 1401/2/8مى باشد . 

1 - موضوع : طراحى وســاخت پروژه هاى طرح اقدام ملى و نهضت ملی مســکن در ســطح 
شهرستان هاي استان اصفهان

2 -  نوع فراخوان : ارزیابى کیفى انبوه سازان /پیمانکاران حقوقى 
3 -  نام و نشانى دستگاه : بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان به نشانى : اصفهان، بلوار 

دانشگاه، کوچه زمانى، کد پستى: 8173965866  تلفن: 36271017 دورنگار :36269403 
4 - گواهینامه صالحیت: پایه 1و2 و 3 در رشــته ســاختمان و ابنیه از ســازمان مدیریت و 
 برنامه ریزى براى پیمانکاران و یا حداقل پایه یک و ارشــد پروانه انبوه ســازى از وزارت راه 
و شهرســازى که حداقل 6ماه از تاریخ برگزارى این فراخوان اعتبار داشــته باشند، داشتن 
ظرفیت آزاد ( تعــدادى و ریالى) در رشــته مربوطه و نیز معتبر بودن نام شــرکت در پایگاه

  https://sajar.mporg.ir براى شرکت کنندگان و همچنین داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی 
و آخرین آگهی تغییرات داراي اعتبار زمانی الزامی است.

5 -  سایر شرایط شرکت کنندگان 
در اجراى ماده 2 آیین نامه راهکارهاى افزایش ضمانت اجرایى و تقویت حسابرسى وسنجش توان 
مالى انبوه سازان و پیمانکاران حقوقى، ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده آخرین سال مالى 
(99-1400) واظهارنامه مالیاتى الزامى است هر یک از انبوه سازان /پیمانکاران که مدارك مربوط 
به صورت هاى   مالى حسابرسى شده خود راارائه ننمایند ازفرآیند ارزیابى کیفى حذف خواهند 
شد همچنین دارابودن کلیه مجوزات قانونى از قبیل مفاصا حساب بیمه، دارایى، اداره کار و . . .  

الزامى است. 
6 -  برنامه زمانى و مکانى دریافت، تحویل اسناد ارزیابى کیفى: 

1 - 6- مهلت زمانى دریافت اسناد ارزیابى کیفى از سایت : از روزشنبه مورخ 1401/2/10  تا روز 
سه شنبه مورخ 1401/2/20

 2-6- مهلت زمانى تحویل استعالم ارزیایى کیفى : حداکثر تا تاریخ 1401/3/8 
( اسناد مربوطه باید به صورت جداگانه طبقه بندى و ممهور به مهر و امضاى مجاز متقاضى باشد 
و در مهلت مقرر به صورت دستى در پاکت در بســته ازطریق پستى به آدرس :اصفهان - بلوار 
دانشگاه کوچه زمانى - کد پستى :8173965866 -  تلفن : 36271017 دبیرخانه بنیاد مسکن 

استان اصفهان ارسال گردند. 
7 - از شرکت کنندگانى که موفق به کسب حداقل 65 امتیاز ارزیابى کیفى گردند براى شرکت در 

سایر مراحل دعوت به عمل مى آید. 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول
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این روزها در حالى زمینه گرانــى احتمالى نان به گوش 
مى رســد که مدتى اســت با وجود اینکه آرد در اختیار 
نانوایى هاى دولتى و آزادپــز همچنان بدون تغییر مانده 
است اما به گفته محمدرضا مرتضوى، رئیس اتحادیه آرد، 
قیمت آن نوع از آردى که در اختیار کارخانجات ماکارونى و 
کیک، کلوچه، نشاسته و رشته پزى قرار مى گیرد از کیلویى 

2500 تومان به 12 هزار تومان افزایش یافته است.
کریم ســبزیان، کارشــناس نان و آرد درباره افزایش 
ناگهانى قیمت آرد ماکارونى و کیک گفت: «این افزایش 
قیمت باید به صورت پلکانى و سال ها قبل اتفاق مى افتاد 
اما زمانى دولت دســت روى این فنر گذاشت و اجازه 

افزایش طبیعى قیمت را نداد و همانجا تصمیم اشــتباه 
بود و اکنون افزایش قیمت ها با حــذف یارانه تصمیم 
منطقى و درست اســت تا بازار قیمت نهایى را تعیین 
کند. اگر قرار اســت یارانه اى باشــد بهتر است به خود 
فرد نیازمند داده شود نه به نان و آرد یارانه داده شود که 

فرصت سوءاستفاده بدهد.»
وى درباره قاچاق آرد در ایــران گفت: «اکنون موضوع 
قاچاق به داخل کشور جدى اســت. آردى که در تهران 
کیسه اى 350 هزار تومان اســت در بغداد یک میلیون 
معامله مى شود و طبیعى است که قاچاق مى شود. رقابت 

سالم منجر به استاندارد شدن کیفیت نان مى شود.»

اگرچه برخى اخبار تأیید نشده از احتمال واریز یارانه معیشتى 
به مناسبت عید فطر جدید خبر مى دهند اما وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعى و سازمان هدفمندى یارانه ها پرداخت 
هرگونه یارانه عید فطر را تکذیــب مى کنند. علت تردید 
در اصالت و صحت این خبر توضیحات نامفهومى اســت 
که به دریافت کنندگان این یارانه جدید مربوط مى شــود.

براساس این روایت نامعتبر، یارانه عید فطر به سرپرستان 
خانواده هاى فاقد درآمد، صاحبان مشاغل آزاد، افراد فاقد 
درآمد ثابت و آســیب دیدگان محدودیت هاى کرونایى 
تعلق مى گیرد. اما هم ســازمان هاى پرداخت کننده یارانه 
واریز یارانه عید فطر را تکذیــب مى کنند هم اینکه بعد از 

اتمام تعطیالت نوروز تاکنون هیچ محدودیت کرونایى در 
چهار گوشه کشور اعمال نمى شود، در عین حال صاحبان 
مشاغل آزاد به فعالیت خود مشغولند.از همه مهمتر اینکه 
سازمان هدفمندى یارانه ها در هفته هاى گذشته به مناسبت 
ماه رمضان 150 هــزار تومان یارانه به افــراد فاقد درآمد 
ثابت پرداخت کرد. در همین رابطه پیگیرى ها از سازمان 
هدفمندى یارانه ها و وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
نشان داد که فعًال هیچ برنامه اى براى پرداخت یارانه عید 
فطر وجود ندارد. از زمستان گذشته تاکنون دولت سه نوبت 
یارانه به مناســبت بیســت و دوم بهمن، عید نوروز و ماه 

رمضان پرداخت کرده است.

قاچاق آرد و آینده 
قیمت نان

واریز «یارانه عید فطر» 
واقعیت دارد؟

مبلغ فطریه 1401 
دفتر آیــت ا... العظمى    دیده بان ایران|
سیستانى میزان و مبلغ فطریه امسال را اعالم کرد. 
بر این اساس از آنجا که میزان زکات فطره براى 
هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن براى فطریه 
بدل از آرد 40 هــزار تومان و براى فطریه بدل از 
برنج ایرانى 225 هزار تومان و فطریه بدل از برنج 

غیر ایرانى 60 هزار تومان تعیین شده است.

یک اتفاق مهم براى سینما 
پــس از گمانه زنى هــاى فراوان    ایسنا|
ســرانجام «ونســان لنُدن»، بازیگر فرانسوى 
فیلم «تیتان» و برنده سال گذشته جایزه نخل 
طالى جشنواره فیلم کن، به عنوان رئیس هیئت 
داوران نسخه هفتادوپنجم این رویداد سینمایى 
انتخاب شــد. اصغر فرهادى، سینماگر مطرح 
ایرانى و برنده جایزه اسکار نیز که گمان مى رفت 
به عنوان رئیس هیئت داوران انتخاب شود، به 

جمع اعضاى هیئت داوران این دوره راه یافت.

نویسنده نامدار درگذشت
  ایسنا|محمدعلى اســالمى ندوشــن، 
نویســنده و چهره فرهنگى پیشکسوت در 96 
ســالگى در کانادا از دنیا رفت. شــیرین بیانى، 
نویســنده و پژوهشگر و همســر محمدعلى 
اسالمى ندوشن درباره مراســم تشییع پیکر او 
نیز گفت: چون کســالت نداشت در این فکرها 
نبودیم، در همینجا به طریق اسالمى به امانت به 

خاك سپرده مى شوند.

پژمان به صحنه بازگشت 
نمایش «آنسوى آینه» به کارگردانى    صبا|
على ســرابى که ظرف روزهاى اخیر با دستور 
توقف از سوى شوراى نظارت و ارزشیابى اداره 
کل هنرهاى نمایشى مواجه شــده بود،  براى 
گروه دوم بازبینى به طور ویژه روى صحنه رفت 
که پس از رایزنى هــاى صورت گرفته، نمایش 
رفع توقیف و امکان فروش بلیت فراهم شد. اما 
نکته اى که در این میان نباید از نظر دور داشت، 
این است که هیچکس پاسخگوى صدمه گیشه 
تئاتر و جو ناامنى به وجودآمده نیســت. نمایش 
«آنســوى آینه» تا پیش از مرحله اول توقیف 
هر شب در تاالر وحدت روى صحنه رفت. ریما 
رامین فر، مارال  بنى آدم، پژمان  جمشیدى و على 

 سرابى در این نمایش ایفاى نقش مى کنند.

 کشف یک مزرعه خشخاش 
  همشهرى آنالین|معاون دادســتان 
عمومى و انقالب مرکز کهگیلویه و بویراحمد 
از شناسایى و امحاء مزرعه خشخاش در اکبرآباد 
یاسوج خبر داد. اســماعیل مسعودى کوشک 
اظهار کــرد: در این مزرعه بیــش از 500 بوته 

خشخاش کشت شده بود.

عالقه عجیب به قلیان
  باشگاه خبرنگاران جوان|بــه گفته 
رئیس دبیرخانه ستاد کشورى کنترل دخانیات، 
مصرف قلیان از ســال 1390 تا 1400 در گروه 
سنى باالى 18 سال، در بین زنان 57/6 درصد و 
در بین مردان 17/8 درصد افزایش داشته است. 
بهزاد ولى زاده مى گوید: به طور کلى حدود 28 
درصد افزایش مصرف قلیان در این گروه سنى 

داشته ایم.

یارانه و چاى! 
گشــت و گذار در بازار چاى تهران    بهار|
نشــان مى دهد که قیمت چاى ایرانى و خارجى 
افزایش یافته است. بر این اساس قیمت نیم کیلو 
چاى در برخى از برندهاى بازار به 144 هزار تومان 
رسیده اســت که حدود 3 برابر رقم یارانه نقدى 

محسوب مى شود.

تهدید نماینده شهرضا 
  برنا|ســمیه محمودى، نماینده مردم شهرضا 
 به تهدید شــدنش اشــاره کرد و گفت: دفعات قبل 
مواردى از قبیل تهدید بوده اســت. به طور مثال به 
بنده پیام دادند که «اگر این مســئله رأى بیاورد، تو 
را با خاك یکســان مى کنیم» خوب این یعنى چه؟ 
تهدید یک نماینده براى اینکه بخواهد رأى بدهد! با 
پیش شماره 915 این پیام به دست بنده رسیده بود. 
به همسرم گفتم اگر اتفاقى براى من افتاد سراغ این 

شماره تلفن بروید. 

کنایه به داماد روحانى 
  روزنامه کیهان|داماد رئیس جمهور سابق 
مى گوید: امروز وعده هاى رئیســى عملى نشــده و 
رؤیاى مسکن دســت نیافتنى شده اســت. یادآور 
مى شود در شایســته گزینى دولت سابق همین بس 
که قرار بود جناب داماد بدون تخصص کافى، معاون 
وزیر صمت شــود و در اثر اعتراض رســانه ها کنار 
گذاشته شد... ژســت نگرانى براى اشکنه و گوجه و 
تخم مرغ مردم، با رکوردهاى تورمى بى سابقه در سه 

سال اخیر سازگار نیست.

 خبر «العربیه»
 دروغ است

شــبکه خبرى «العربیه» در خبرى    تسنیم|
مدعى شد که نشست وزراى امور خارجه  کشورهاى 
عضو توافق هسته اى در وین برگزار خواهد شد و اعالم 
نهایى توافق احیاى برجام اعالم  مى شود؛ خبرى که 
کامًال غیرواقعى است. یک منبع آگاه نزدیک به تیم 
مذاکره کننده گفت: رفتــن وزرا در صورت توافق به 
وین، از چند ماه پیش مطــرح بوده ولى تاکنون زمان 
آن نامشخص است و تا زمانى که آمریکا خطوط قرمز 

ایران را نپذیرد، چنین اتفاقى  نمى افتد.

جنجال جدید 
مشــاور رئیــس مجلس گفــت که    ایسنا|
محمدباقر قالیباف از یکــى از نمایندگان دوره دهم 
شکایت خواهد کرد. احسان عسگرى نوشت: «آقاى 
دکتر  قالیباف قطعًا از آقاى جعفــرزاده ایمن آبادى، 
نماینده پیشین مجلس به دلیل انتشار مطلب کذب 
و تشــویش اذهان عمومــى و تکرار یــک ادعاى 
تکذیب شده در خصوص خرید ملک در ترکیه شکایت 
خواهد کرد.» جعفرزاده ایمن آبــادى ادعا کرده بود 
قالیباف دو دســتگاه آپارتمان را در ترکیه خریدارى 
مى کند و از رئیس مجلس خواست بگوید پول خرید 

آن را از کجا آورده است؟ 

خبرخوان

دریا قدرتى پور

 یک شنبه چهارم اردیبهشت، پلنگى که به احتمال زیاد 
گرسنه بوده، راه را به سمت شهر کج مى کند که ناگهان 
کلى ماشین غافلگیرش مى کنند. آتش نشان ها و نیروى 
انتظامى راه فرار پلنگ را مى بندند و باالخره هم پلنگ 
در یک تعقیب و گریز با مردم و مأموران کشته مى شود. 
فاجعه اى که گوش و چشــم اصفهان را هم به عنوان 

استانى غنى از حیات وحش تیز کرد.
بعد از ماجراى کشته شدن پلنگ قائمشهر بالفاصله این 
پرسش مطرح شد که اگر مشابه چنین اتفاقى درباره  هر 
کدام از گونه هاى حیات وحــش که در مناطق حفاظت 
شده و حفاظت نشده اصفهان زیســت مى کنند بیافتد 
و آنها تصمیــم بگیرند که راه شــهر را در پیش بگیرند، 
چه اتفاق ناگوارى براى شــهروندان یا آن گونه جانورى 
مى افتد و متولى حفاظت از آن کدام دستگاه یا سازمان 
خواهد بود؟ آیا آتش نشــانى به عنــوان متولى ایمنى 
شهرها مسئولیت زنده گیرى حیوانات در شهر را بر عهده 
مى گیرد؟ یا امکانات محیط زیست اصفهان آنقدر هست 

که ذخیره هاى ژنتیکى نادر به هر قیمتى از بین نرود؟
معاون محیط زیســت طبیعى و تنوع زیستى حفاظت 
محیط زیســت اصفهان در گفتگو بــا «نصف جهان» 
آمارى در این مــورد ارائه مى دهد که بــه اندازه کافى 

تأمل بر انگیز است.
حسین اکبرى از امکاناتى مى گوید که براى زنده گیرى 
حیات وحش در اصفهان کافى نیســت. او با اینکه این 
اطمینان را مى دهد اگر گونه اى از حیات وحش به سمت 
شهر بیاید اقدامات مداخله اى از سوى مسئوالن محیط 
زیست انجام مى شود اما این را هم مى گوید به این علت 
که این تجهیزات و سالح هاى بیهوشى به تعداد محدود 
در اصفهان وجود دارد اطمینان صد در صدى در زمینه 
زنده گیرى حیوانات وجود ندارد و ممکن است آن گونه 
از حیات وحش اصفهان هم در این مواقع به سرنوشت 

پلنگ قائمشهر دچار شود.
به گفته معاون محیط زیســت طبیعى و تنوع زیستى 
حفاظت محیط زیســت اصفهان، با وجود تنوع حیات 
وحش در اصفهان تنها یک تفنگ بیهوشــى حیوانات، 
دارت بیهوشى بلوپایپ و قفس زنده گیرى حمل و نقل 
پستانداران در اصفهان وجود دارد و این امکانات کفاف 

اتفاقات غیرمترقبه را نمى دهد.
اما کشته شدن پلنگ در قائمشهر نقطه شروعى است 
تا امکانات مــورد نیاز براى حفاظت از محیط زیســت 
بررسى شود. آنطور که اکبرى مى گوید، اگر مشابه چنین 
اتفاقى در اصفهان هم بیافتد، حداقل 29 قلم تجهیزات 

حمل و نقل شخصى یا زنده گیرى حیوانات نیاز است. 
به گفته این کارشــناس خرید این تجهیزات اکنون در 
فهرست اولویت هاى خرید محیط زیست اصفهان قرار 
گرفته است اما این اتفاق زمانى جامه عمل مى پوشد که 
اعتبارات الزم فراهم باشد:«قطعًا خرید این تجهیزات 

در فهرست اولویت دار ما قرار گرفته اما اعتبارات کافى 
نیست و به دنبال تأمین اعتبارات اولیه هستیم تا ضریب 

اطمینان از زنده گیرى حیوانات را باال ببریم.»
با این همه، رئیس ســازمان محیط زیست کشور دقیقًا 
دو روز پس از اینکه پلنگ قائمشــهر کشــته شــد و 
واکنش ها نسبت به نبود امکانات براى زنده گیرى این 
حیوان افزایش پیدا کرد، در عکس العمل به این سخنان 
اعالم کرد که سالح بیهوشــى در کل کشور به میزان 

کافى وجود دارد.
 اما صرف نظر از همه ابعاد و حاشــیه هاى پیرامون این 
ماجرا اعم از دالیل تأخیر در شــلیک دارت بیهوشى یا 
حتى اینکه پلنگ از جنگل وارد شــهر شد یا از محیطى 
محصور و باغ وحشــى خصوصى فرار کرد، یک نکته 
بسیار مهم در این ماجرا، حضور عجیب و پرتعداد مردم 
در محل حضور پلنگ براى تماشاى عملیات و تهیه فیلم 
بود؛ رفتارى که نتیجه آن ناآرام شدن پلنگ، درست اجرا 
نشــدن عملیات زنده گیرى و درنهایت ضرورى شدن 

شلیک به آن بود.
همان موضوعاتى که در کنار کمبود امکانات مرگ ساالنه 
حیات وحش در ایران را رقم مى زند و شاهد این مدعا هم 
کشته شــدن خرس قهوه اى در چند روز اخیر در اردبیل 
و ده ها حادثه دیگر است که باعث آن انسان ها هستند. 
حیات وحشــى که قربانى ناآگاهى و کمبــود امکانات 
مى شوند و اگر مسیر به همین منوال ادامه پیدا کند، در 
آینده اى که خیلى نزدیک است، اثرى از بعضى گونه ها 
در این سرزمین نخواهد ماند؛ درست مثل شیر ایرانى که 
شکار بى رویه، یال و کوپالش را ریخت و نسلش را منقرض 

کرد و نیز مانند ببر مازندران که حاال رد پایش را فقط در 
قصه ها و افسانه ها مى توان پیدا کرد.

حاال بیشــتر مردم، تفــاوت بین پلنــگ و یوزپلنگ را 
نمى دانند، حتى تفاوت این دو با شــیر و ببــر را؛ براى 
همین وقتى در روستایى، پلنگى یا خرسى پیدا مى شود، 
چوپانان به گمان اینکه گله شــان در خطر دریده شدن 
است، به جان آن حیوان مى افتند در حالى که خطر حمله 
این حیوانات را مى شود به طرق دیگر نیز دفع کرد؛ مثل 
ترساندن و دور کردنشان از محل بدون آنکه آسیبى به 

حیوان برسد. 
به گفته معاون محیط زیســت طبیعى و تنوع زیســتى 
حفاظت محیط زیست اصفهان، گونه هاى حیات وحش 
خودشان تمایلى به آمدن به شــهر ندارند، جایگاه این 
حیوانات در شهر نیســت و اگر موردى پیش بیاید بسیار 
استثناءاســت؛ اما حیات وحش در مواقع مختلف سال و 
بسته به شــرایطى که دارند رفتارهاى متفاوتى از خود 
نشــان مى دهند؛ بنابراین، اگر گونه حیات وحشى وارد 
شهر یا روستا شد باید از شــلوغى زیاد که باعث تهییج 
حیوان مى شــود دورى کرد به این خاطر که او در این 
مواقع حالت دفاعــى به خود مى گیرد و ممکن اســت 

حمله کند. 
وى حفظ خونســردى و خوددارى از ســرو صــدا را از 
مهمترین اصولى دانســت که دراین مواقــع مى تواند 
کمک کند تا عملیات زنده گیرى توسط آتش نشان ها و 
مسئوالن شهردارى و محیط زیست و نیروى انتظامى 

انجام شود. 
این در حالى است که آتش نشان ها دوره هاى زنده گیرى 

حیوانات وحشى و شــکارى را نگذرانده اند؛ زنده گیرى 
حیوانات کوچک یا شــهرى مثل گربه وحشى، سگ، 
خرگوش، پرندگان، مار و... را آتش نشانان انجام مى دهند 
اما در خصوص حیوانات وحشى و بزرگ تر مثل گرگ، 
شیر، خرس، پلنگ و... آتش نشانى نه لوازم آن را دارد و نه 

آموزشى در این باره داده مى شود. 
از طرفى شــاید بشــود به مردم براى ندانســتن این 
موضوعات حــق داد چــون تاکنون هیچ نهــادى به 
طور مســتمر و مؤثر بــراى آمــوزش افراد بــه ویژه 
مــردم جوامع محلــى تالش نکــرده و نکوشــیده تا 
با باال بردن ســطح آگاهى هاى عمومــى از حیوانات 

حمایت کند. 
معاون محیط زیســت طبیعى و تنوع زیستى حفاظت 
محیط زیســت اصفهــان در ایــن مورد مــى گوید: 
«تالش هاى زیادى براى آموزش مســائل زیســت 
محیطى انجام مى شود.» تالش هایى که البته تاکنون 
نتوانسته از مرگ حیوانات و حیات وحش بکاهد و هنوز 
شاهد مرگ هاى بى شمار و شکنجه حیوانات در مناطق 

مختلف روستایى و شهرى هستیم. 
آموزش هاى ضعیف و مجازات هــاى ضعیف تر، حاال 
عصاره مشکالت زیست محیطى اســت و دوستداران 
محیط زیســت معتقدند تشــدید مجازات ها مى تواند 
راهکارى براى جلوگیرى از تکرار این حوادث باشــد؛ 
هرچند افزایــش مجازات نیــز بدون آمــوزش راه به 
جایى نمى برد و در هر صورت باید به روســتایى اى که 
از چگونگى مواجهــه با پلنگ چیــزى نمى داند و فقط 

مى ترسد، هم حق داد.

درس هاى ماجراى پلنگ قائمشهر براى اصفهان
تجهیزات و سالح هاى بیهوشى به تعداد کافى در اصفهان وجود دارد؟

علیرضا غروى، مجرى، بازیگر و فیلمساز مى گوید در حال حاضر حاج مهدى عباسى نامى که 
یکى از مالکان بزرگ شمیران تهران اســت، به او گفته است در خیابان نیاوران یک آپارتمان 

150 مترى با تمام امکانات و چند پرستار آماده کرده است که رضا رویگرى بیاید، فقط تنها.
غروى که اظهار مى کند از دوســتان بسیار نزدیک رضا رویگرى اســت و در جریان زندگى 
خصوصى این هنرمند قرار دارد، از اینکه چهره هاى هنرى براى کمک به رضا رویگرى واکنش 
نشان داده اند از منظرى ناراحت است و مى گوید: «چطور آن موقع که تماس گرفتم، گریه کردم 
و خواستم براى رضاى عزیز کارى کنید، گرفتار بودید اما االن قهرمان بازى درمى آورید؟! او درد 
دل هایى با من مى کرد که فکر مى کنم پسرش، کیارش هم خبر ندارد، گریه هایى که رضا پیش 
من مى کرد، بخاطر ظلمى که به او مى شد. در حال حاضر حاج مهدى عباسى نامى که یکى از 
مالکان بزرگ شمیران تهران است، به من گفت در خیابان نیاوران یک آپارتمان 150 مترى با 
تمام امکانات و چند پرستار آماده کرده ام که رضا بیاید، فقط تنها، که من گفتم شما این کار را 
انجام بده، رضا کسى را ندارد و تنهاست. حاال آقایان از آن سر دنیا زنگ زده و مى گویند ما برایت 
خانه مى گیری م! آقاى رضا رویگرى نیاز به ترحم ندارد، آن روز که شما باید نوشدارو مى دادى 

نبودى، غیبت داشتى، گفتى گرفتارم!»
دوست رضا رویگرى در ادامه به یکسرى اتفاقات ناگوار در زندگى این هنرمند سرشناس اشاره 
مى کند و مى گوید: «موهاى رضا به طرز عجیبى سوزانده شده بود و من براى درمانش تا مدتى 
پماد خریدم که جاى زخم هایش خوب شوند. گریمور خودم را به خانه شخصى رضا بردم و گفتم 

جورى موهایش را درست کن که فکر کند مو دارد و اصًال هیچ اتفاقى نیفتاده است.»
علیرضا غروى مى گوید: «در حال حاضر خانه، وسایل و پرستار رضا رویگرى آماده است و این 

هنرمند بیش از این احتیاج به ترحم و دلسوزى نمایشى ندارد.»

انتقال صنعت فوالد ایران به سوریه آخرین راهکار وزیر صمت براى نجات تولیدکنندگان 
و کارخانه هاى تعطیل شــده اســت. در عین حال یک عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد 
مى گوید: به دلیل مشــکالت موجود تمایل فوالدگران به خــروج از این صنعت افزایش

 یافته است.
مدتى است که صنعت فوالد با چالش هاى متعددى دست و پنجه نرم مى کند. گرانى و قطعى 
برق و گاز و اخیراً افزایش تعرفه عوارض صادراتى ازجمله این چالش هاست. این چالش ها 
در سال گذشته به حدى رسیدند که 110 کارخانه فعال در بخش خصوصى تعطیل شدند. 
وزیر صنعت نیز در واکنش به اعتراض تولیدکنندگان نسبت به وضع موجود از آنها خواست 

که جمع کنند و بروند سوریه.
طبیعتًا انتقال صنایع انرژى بر به کشــورهاى دیگر مى تواند ابتکار جالبى باشد و منجر به 
بهینه سازى منابع شود. چه بسا کشورهاى توسعه یافته اى که فعالیت کارخانه هاى صنایع 
سنگین خود را به کشورهاى کمترتوسعه یافته منتقل مى کنند. اما نکته اصلى این است که 
آیا سوریه توان میزبانى از صنعت فوالد ایران را دارد یا خیر؟ چراکه این کشور مدت زمان 

طوالنى درگیر جنگ هاى داخلى و منطقه اى بوده است.
در رابطه با انتقال صنعت فوالد ایران به سوریه یک عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد گفت: انتقال این صنعت به سوریه پیشنهاد وزیر صمت بود که امکانپذیر نیست. چراکه 

سرمایه گذار به دنبال منافع و سود خود مى گردد و در سوریه نفعى براى آنها وجود ندارد.
رضا شهرستانى در گفتگو با «تجارت نیوز» اظهار کرد: اگر شرایط تولید و امکانات سوریه 
بهتر از ایران باشد شاید پیشــنهاد وزیر مورد قبول واقع شود. اما به نظر مى رسد که چنین 

اتفاقى عملى نخواهد شد. 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى 
گفت: کانتینرهاى ترك بــراى حمل هندوانه 
میدان اصلى میوه و تره  بار را محاصره کرده اند؛ 
به طورى که روزانــه بیــش از 700 کانتینر 
هندوانه از ایران به ترکیه صادر مى شــود. این 
مســئله باعث شده اســت قیمت این میوه در 

میدان اصلى میوه و تره بار افزایش پیدا کند.
اسماعیل مرادیان با اشاره به افزایش صادرات 
هندوانه به ترکیه، گفت: ترك ها با هدف حفظ 
منابع آبى خود میزان کشت هندوانه را کاهش 
دادند؛ چرا که براى تولید یــک کیلو هندوانه 
حداقل باید 300 لیتر آب مصرف کرد از این رو 
میزان صادرات هندوانه از ایران به ترکیه شدت 

گرفته است.
بــه گفته این فعــال صنفى؛ میــزان مصرف 
هندوانه در ماه رمضان بــراى کنترل عطش 

روزه داران افزایش پیدا مى کند. 

رضا رویگرى 
به یک شرط خانه دار شد 

صنعت فوالد ایران
 به سوریه منتقل مى شود؟

صادرات روزانه
 700 کانتینر 

هندوانه به ترکیه
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تأکید بر اتمام 
طرح هاى نیمه تمام 

در جلسه بررسـى طرح هاى اولویت دار استان اصفهان 
که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، بر اتمام 
طرح هاى نیمـه تمام با پیشـرفت بـاالى 50 درصد در 
سفرهاى استانى تاکید شد. جلسـه هماهنگى و بررسى 
اجراى طرح هاى اولویت دار اسـتان اصفهان به ریاست 
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در نهاد ریاسـت 
جمهورى برگزار شد. در این جلسه توافقات دستگاه هاى 
اجرایـى و بانک هـاى عامـل بـراى اجـراى طرح هاى 
اولویـت دار این اسـتان در حوزه هاى مختلف بررسـى و 

تصویب شد.

تدوین شیوه نامه 
کنترل سرخک در مدارس 

معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان گفت: وضعیت واکسـینه شـدن دانش آموزان 
علیه سـرخک با ارائـه کارت واکسیناسـیون در مدارس 
اسـتان رصد مى شـود و همچنین شـیوه نامـه اى براى 
کنترل این ویروس در دست تهیه و ابالغ است. آذرکیوان 
امیرپور افزود: اکثر دانش آموزان ایرانى در دوران طفولیت 
واکسـن سـرخک را دریافت کرده اند و این تاکید بیشتر 
براى دانش آموزان اتباع خارجى است. وى گفت: تاکنون 
مـوردى از ابتال به سـرخک در مدارس اسـتان گزارش 

نشده است.

صنعت اصفهان
 چقدر آب مى خورد؟

معاون امـور صنایـع اداره کل صنعت، معـدن و تجارت 
اصفهان گفـت: صنعت این اسـتان متهم شـده که آب 
زیـادى را در اصفهـان مصـرف مى کنـد اما بر اسـاس 
بررسى هاى انجام شده بیش از سه تا پنج درصد کل آب 
استان توسط صنایع مصرف مى شود. شاهین آذرى افزود: 
اصفهان بعنوان دومین اسـتان صنعتى کشور محسوب 
مى شود و صنعتى شـدن این اسـتان از دیرباز با استقرار 
ذوب آهن رخ داده است اما نساجى، ذوب و ریخته گرى 
و کانى هاى غیر فلزى، سرآمد صنایع این استان هستند.

چند درصد 3 دوز واکسن 
زدند؟

سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان گفت: 37 
درصد ازمردم شهرسـتان هاى تحت پوشـش دانشـگاه 
علوم پزشکى اصفهان هر سه ُدز واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند. پژمان عقدك اظهار داشـت: در حال حاضر 85 
درصد از شهروندان 12 سـال به باال در این شهرستان ها 
یک ُدز و 76 درصد دو ُدز واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

بالتکلیفى شبکه فاضالب 
فریدونشهر

در صورت تخصیص بودجه 330 میلیـارد تومانى، آبفاى 
اسـتان مى تواند فاضالب فریدونشـهر را در بـازه زمانى 
سه سـاله تکمیل و راه اندازى کند. مدیر دفتر مطالعات و 
بررسـى هاى فنى فاضالب اسـتان با اشـاره به سه نوبت 
مکاتبه بـا وزارت نیـرو و سـازمان برنامـه و بودجه گفت: 
بر اسـاس قانون جدیـد، تامین اعتبار تکمیـل طرح هاى 
فاضالب شهر هاى زیر 25 هزار نفر به مراکز استان ها واگذار 
شده است. سعید شمسایى افزود: امسال مکاتبات الزم با 
سـازمان هاى ذى ربط در اسـتان صورت مى گیـرد، ولى 

مشخص نیست که بودجه چه موقع تخصیص مى یابد. 

ایجاد دوشنبه بازار میوه 
مدیرعامل سـازمان میادین میوه و تره بار و سـاماندهى 
مشاغل شهرى شـهردارى اصفهان از برپایى «دوشنبه 
بازار میـوه و صیفى جات بعثت» در این کالن شـهر خبر 
داد. امیرحسـین ماه آورپور اظهار کرد: دوشنبه بازار میوه 
و صیفى جات بعثت از روز دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه 
فعالیت خود را در بازار بعثت اصفهان در خیابان بعثت، بعد 
از سه راه گلستان آغاز مى کند و پس از این تاریخ، روزهاى 

دوشنبه هر هفته دایر خواهد بود.

خبر

رئیس ستاد بزرگداشت روز قدس اصفهان گفت: شرکت 
در راهپیمایى روز قدس از مصادیق عمل صالح اســت 
زیرا نمونه کاملى از مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم، امر 
به معروف و نهى از منکر، تولى و تبــرى و جهاد در این 

راهپیمایى است.
غالمرضا رضایى اضافه کــرد: برنامه روز جهانى قدس 
همزمان با سراسر کشــور در تمام نقاط استان اصفهان 
برگزار خواهد شــد و مردم مى توانند در راهپیمایى این 
روز شرکت کنند. در شهر اصفهان نیز با توجه به جلسات 
متعددى که با دستگاه ها، نهادها و مراکز مسئول برگزار 
شد، قرار شد مراسم راهپیمایى از مسیرهاى هشت گانه از 

ساعت 10 صبح به سمت میدان حضرت امام (ره) با حضور 
مردم روزه دار، متدین و انقالبى برگزار شود.

رئیس ستاد بزرگداشت روز قدس اصفهان با اشاره به اینکه 
مراسم راهپیمایى روز قدس رأس ساعت 11 در میدان امام 
(ره) برگزار خواهد شد، گفت: برنامه هاى متعددى براى این 
روز پیش بینى شده از جمله برپایى میزهاى خدمت براى 
ادارات و دستگاه هاى خدمات رسان به مردم تا خدمات مورد 

نیاز در میدان امام به مردم ارائه شود. 
به گفته رضایى، پس از برگزارى مراسم روز جهانى قدس، 
نماز جمعــه در میدان تاریخى امام خمینــى (ره) برگزار 

خواهد شد.

معاون سیاسى و امنیتى استاندارى اصفهان گفت: نماد همه 
مستکبرین آمریکا و اسرائیل جنایتکار است و مردم باید با 
حضور یکپارچه خود در راهپیمایى روز قدس امسال، انزجار 

خود از استکبار بین المللى را به روشنى اظهار کنند.
محمدرضا جان نثارى با تأکید بــر لزوم حضور همه جانبه 
مردم در روز قدس، اظهار کرد: این روز یادگار امام(ره) است، 
ایشان آخرین جمعه ماه مبارك رمضان را به نام روز قدس 
نامگذارى کردند. این رویداد مهم فرهنگى جهان اسالم 

دو سالى بود که به دلیل شرایط کرونایى برگزار نمى شد.
وى با تأکید بــر اینکه روز قدس تابلــوى ضد ظلم و ضد 
استکبارى نظام جمهورى اسالمى است، ادامه داد: نظام 

جمهورى اسالمى ایران پشتیبان همه مظلومان عالم است 
و با مستکبرین سر سازش ندارد. 

معاون سیاسى و امنیتى استاندارى اصفهان تصریح کرد: 
مردم ما از درك باالیى برخوردارند و در روز قدس مانند تمام 
ســال هاى قبل به خیابان ها خواهند آمد و به جهان ثابت 
خواهند کرد که انقالب اسالمى کماکان پابرجا و مقتدرانه 

به کار خود ادامه خواهد داد.
جان نثارى اضافه کرد: امسال شرایط مناسبى براى برگزارى 
باشکوه راهپیمایى فراهم است و با توجه به همت جمعى 
در انجام واکسیناســیون عمومى، شــرایط بهترى براى 

راهپیمایى روز قدس فراهم شده است.

روز قدس تابلوى 
ضد استکبارى نظام است

فردا، ساعت 11،
 میدان امام(ره)

نصف جهان  با توجه به اینکه خیابان آبشار با تصفیه 
خانه فاضالب فاصله کمى دارد اما مردم این منطقه 
مدت هاست بخاطر بوى نامطبوع با مشکل مواجه 

شده اند.
یکى از شهروندان این محله با اشاره به اینکه بوى 
نامطبوع فاضالب در این منطقه باعث آزردگى خاطر 

ساکنان شده است خواستار رفع این مشکل از سوى 
شرکت آب و فاضالب استان شد. 

شایان ذکر است انتشار بوى بد فاضالب چند وقتى 
است که در نقاط مختلف شهر بیشتر شده و ساکنان 
مناطقى که با این معضل رو به رو هستند خواستار 

ساماندهى این موضوع شده اند.

گالیه از بوى نامطبوع فاضالب

نصف جهــان  با وجود اینکه قانون استفاده از کارت 
خوان در مطب هاى پزشــکى مصوب شــده اما 
همچنان برخى پزشکان از استفاده از دستگاه هاى 

پوز سرباز مى زنند.
طبق پیگیرى هاى «نصف جهان» و شواهد میدانى 
مشخص است که بسیارى از پزشکان به دلیل فرار 

مالیاتى از دستگاه کارتخوان استفاده نمى کنند واقدام 
به گرفتن پول نقد مى کنند. 

گفتنى اســت این موضوع نه تنهــا باعث افزایش 
فاصله طبقاتى شــده بلکه باعث ناهنجارى هاى 
اقتصــادى، اجتماعى و فرهنگــى در بخش هاى 

مختلف نیز مى شود.

همچنان جاى خالى دستگاه هاى پوز 

 به همت ســازمان فرهنگى تفریحى شــهردارى 
اصفهان، کارگاه تخصصى متن خوانى اسناد تاریخى 
در روزهاى 19 و 20 اردیبهشــت ماه سالجارى در 

کتابخانه مرکزى اصفهان برگزار مى شود.

این کارگاه، طى دو روز از ساعت 15 الى 20 در محل 
کتابخانه مرکزى اصفهان برگزار خواهد شد .

گفتنى اســت این کارگاه با تکیه بر مباحث ســند 
شناسى و ویژه کتابداران است. 

برگزارى کارگاه متن خوانى اسناد تاریخى

رئیس انجمن صنفى دفاتر گردشــگرى، مسافرتى و 
هوایى استان اصفهان درباره نرخ باالى برخى تورهاى 
داخلى نسبت به تورهاى خارجى، اظهار کرد: متأسفانه 

در پروازهاى خارجى نرخ هاى پایه رعایت نمى شود.
محسن رناسى در گفت وگو با ایســنا با تأکید بر اینکه 
امروز قیمت پروازهاى داخلى و خارجى از نظر هزینه اى 
با یکدیگر سازگار نیســتند، توضیح داد: پرواز ترکیه از 
اصفهان با مدت زمانى دو ساعت و کمتر از زمان پرواز 

اصفهان- نجف معادل 5 میلیون تومان است.
رناسى با اشاره به اینکه کنترلى بر تورهاى گردشگرى 
و قیمت هاى آن در کشــور نیســت، گفت: متأسفانه 
هتل هاى کیش به ویژه به واسطه مسابقات جام جهانى 
قیمت کاذب به خود گرفتــه و نرخ هاى آن عجیب و 
غریب است تا جایى که در ایام نوروز، تور یک هفته اى 
کیش حدود 21 میلیون تومان بود، در حالى که تور گوآ 
هندوســتان 18 میلیون تومان بود. وى اظهار کرد: در 
حال حاضر تور سه روزه هتل پنج ستاره به کیش حدود 

7 میلیون تومان است، در حالى که همین سفر به ترکیه 
حدود 8 میلیون تومان آب مى خورد.

وى با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر مقصد تورهاى 
مســافرتى از اصفهان به مقصد مشهد، کیش و قشم 
است، گفت: در تورهاى خارجى بیشتر سفر اصفهانى ها 
به ترکیه و دبى است. رناسى با بیان اینکه تور سه روزه 
دبى 10 میلیون تومان اســت، اظهار کرد: با افزایش 
قیمت تورهاى مسافرتى از مدت زمان سفرها کاسته 

شده است.
رناســى درباره برخى تدابیر دولت ایــران براى جذب 
تماشــاگران جام جهانى در کیش و قشــم و یا دیگر 
شهرهاى گردشگرى کشور، اظهار کرد: حدود شش 
شهر ازجمله اصفهان به عنوان مقصد دوم گردشگرى 
در ایام جام جهانى در نظر گرفته شده است تا از فرصت 
برپایى این مسابقات استفاده کنند و گردشگران عالوه بر 
کیش و قشم به شیراز و یزد و اصفهان سفر کنند هرچند 

که این برنامه ریزى به کندى پیش مى رود.

نگاه گردشگرى اصفهان به جام جهانى قطر
از مقابل چندین و چند نفــر در لباس خادمان امام رضا(ع) رد 
مى شــوى و همینطور که به راهت ادامه مى دهى، ناگهان 
چشمانت قفل مى شود به ضریح ضامن آهو. براى چند لحظه 
میخکوب مى شــوى و زمان و مکان را گم مى کنى. خیال 
مى کنى اینجا مشهد است و رو به روى ضریح حضرت على 
بن موسى الرضا(ع) ایســتاده اى. دلت مى خواهد چند قدم 
جلوتر بروى و دســتانت را گره بزنى به شبکه هاى نقره اى 
ضریح. همین که یک قدم دیگر بر مى دارى، با صداى همهمه 
بچه ها که در سالن نمایشگاه بین المللى اصفهان پیچیده، 
یادت مى افتد که اینجا نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان است 
که در هفدهمین دوره خود، با شبیه سازى این ضریح و حضور 
کانون هاى آستان قدس رضوى در استان اصفهان، حال و 

هواى مشهدالرضا را به خود گرفته است.
سه شنبه بعدازظهر است و یک ساعت بیشتر تا اذان مغرب 
و زمان افطار مانده اســت. خانم «بخشــى» که کنار یکى 
از غرفه هاى مخصوص همین آســتان ایستاده مى گوید: 
«شب گذشــته در تلویزیون دیدم کنار همین ضریِح شبیه 
سازى شده، نقاره زنى هم مى کردند و امروز هم که پرسیدم 
گفتند قبل از اذان مغرب باز هم این مراسم همینجا برگزار 

مى شود.» 
او در حالى که چــادر دختر 9 ســاله اش را مرتب مى کند، 
ادامه مى دهد: «راســتش را بخواهید تا قبــل از اینکه این 
نمایشگاه به دلیل شیوع کرونا متوقف شود هر سال با خانواده 
از آن بازدید مى کردیم اما تنها جذابیت این دوره نسبت به 
گذشته همین ضریح بود در حالى که ما انتظار داشتیم امسال 

نمایشگاه پس از وقفه دو سه ساله پربارتر از این باشد.»
آقاى «امامى» که به تنهایى کنار یکى دیگر از غرفه هاى 
آستان که صنایع چرمى دست ساز را براى حمایت از زنان 
بى سرپرست به نمایش و فروش گذاشــته ایستاده است، 
نظرى دیگر دارد و مى گوید: «به نظرم امســال نمایشگاه 
قرآن و عترت، هم از نظر دکوراسیون خاص و جذابش و هم 
تعداد غرفه هایى که براى بچه ها در نظر گرفته اند و خدماتى 
که در این غرفه ها به کودکان ارائه مى دهند خیلى نسبت به 

سال هاى قبل بهتر بود.»
غرفه هاى مخصوص بچه ها در این نمایشگاه کم نیست و 
استقبال کودکان و نوجوانان از این نمایشگاه هم چشمگیر 
اســت، به اندازه اى که جاى جاى این سالن وسیع پر شده 
از حضور این بچه ها که دســت در دســت والدین خود از 
غرفه ها بازدید مى کنند و گاهى به قدرى جذب غرفه هاى 
مخصوص خود مى شــوند که فرصت بازدید از غرفه هاى 

دیگر را هم از والدینشان مى گیرند.
مادربزرگ «زینب» دختر بچه چهارســاله اى که در غرفه 
دارالقرآن مخصوص کودکان در ابتداى ورودى شماره یک 
نمایشگاه  نشسته و مشغول نقاشــى کردن است مدام او را 
صدا مى زند و مى گوید: «ول کن نیســت، از وقتى آمدیم 
نشسته اینجا. هرچه صدایش مى زنم، انگار نه انگار.» کم 
نیســتند خانواده هایى که مانند این مادربزرگ و نوه اش از 
طرف مؤسسات فرهنگى و قرآنى استان با اتوبوس به این 

نمایشگاه آمده اند. 
اگر پیش از ورود به ســالن امیرکبیر هم متوجه ده دوازده 
اتوبوس پارك شــده، نشــده باشى، با جســت و خیز این 

بچه هاى پرشور و نشاط در محوطه سالن به وضوح پى به این 
موضوع خواهى برد. کودکان و نوجوانانى که اگر به چهره شاد 
یکایک آنها دقت کنى شک نمى کنى که هیچکدام از اینکه 
در بعد از ظهر یک روز بهــارى نیمه ابرى، به جاى رفتن به 
پارك یا شهربازى و مهمانى، به نمایشگاهى از جنس قرآن 

آمده اند، ناراضى نیستند.
«امیرعلى» و «امیر محمد» کنار دســت یکى از استادان 
خوشنویسى حاضر در نمایشگاه ایســتاده اند و با دقت به 
هنرنمایى دستان او و لغزش نِى خطاطى اش روى برگه نگاه 
مى کنند. این برادران دوقلو که با مادر و خانواده دایى خود 
به نمایشــگاه آمده اند، مى گویند: «خیلى از اینکه به اینجا
 آمده ایم خوشــحالیم. مخصوصًا غرفه "سالم فرمانده" را 

خیلى دوست داشتیم.»  
بچه هاى حاضر در نمایشــگاه قرآن و عترت اصفهان به 
زور حاضر مى شوند لحظه اى از شادى وصف ناپذیرى که 
در غرفه هایى چون «ماه مهربونى با بچه هاى آسمونى»، 
«شناسایى استعدادهاى قرآنى»، «غرفه تخصصى خدمت 
رضوى فرهنگى و هنرى»، غرفه هاى «دارالقرآن کودك و 
نوجوان» و غرفه هایى که رایگان روى چهره معصوم آنها 
نقاشى مى کشند و یا غرفه هایى که برایشان داستان هاى 
قرآنى را با عروســک و... اجرا مى کنند بگذرند و با کســى 

همکالم شوند تا کمى از حس و حالشان بگویند.
حق هــم دارنــد؛ بــزرگ ترها هم بیشــتر جــذب این 
غرفه ها شده اند. آنها حتى از غرفه رباتیک که به نظر برخى 
بازدیدکنندگان شاید به این نمایشگاه و حال و هواى قرآنى و 
معرفتى آن ربط چندانى ندارد هم نمى گذرند. خانم «ولیانى» 
یکى از مسئوالن این غرفه اما نظر کامًال متفاوتى دارد. او در 
حالى که نیم نگاهى به کودکان و نوجوانانى که مشغول بازى 
با سازه هاى دستى مخصوص ســن خود هستند مى کند، 
مى گوید: «این علم براى بچه ها خیلى مفید اســت. وقتى 
قرآن و آمــوزِش علوم مختلف کنار هم قــرار مى گیرند و 
بچه ها علوم قرآنــى و... را فرا مى گیرند نیاز اســت که به 
خالقیت آنها هم توجه شود و ما سعى کردیم با آموزش علم 
رباتیک و به چالش کشــیدن این جنبه از توانایى بچه ها، 
خالقیت آنها را هم شکوفا کنیم. موضوعى که شاید تاکنون 

کمى مورد غفلت قرار گرفته است.» 
اما اگر بخواهى از غرفه هاى مخصوص کودکان و نوجوانان 
در هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت و پربار بودن آنها چشم 
بپوشــى و همچنین اگر فرض کنى بیش از 50 عدد غرفه 
مخصوص کانون هاى رضوى بــا عناوین مختلفى چون 
«فرهنگى و هنرى»، «ایثار و شهادت»، «سالمت»، «سبک 
زندگى» و... امسال به این نمایشگاه اضافه نشده اند تا با ارائه 
برنامه هاى متنوع به مخاطبان خود بر رونق آن بیافزایند، به 
نظر اکثر بازدیدکنندگان، هفدهمین دوره نمایشگاه قرآن و 
عترت اصفهان مى توانست با شرکت غرفه داران بیشتر در 
حوزه هاى متنوع تر، بیش از این اصفهانى هاى قرآن دوست 
را به سمت خود جذب کند و افراد بیشترى حاضر مى شدند 
همراه خانواده رنج راه را هم به خود بخرند و از این نمایشگاه 
در کمربندى شرق اصفهان، روبه روى منطقه روشن دشت 

دیدن کنند و از خدماتى که در آن ارائه مى شود بهره ببرند. 
خانم «مؤمنى» پس از اینکه با وسواس زیاد در انتخاب رنگ، 
یکى از رحل هایى که به گفته غرفه دار به دست زندانى ها 

ساخته شده را مى خرد و آن را در گوشه اى از کالسکه نوزادش 
مى گذارد، مى گوید: «من همیشه از نمایشگاه قرآن و عترت 
اصفهان بازدید مى کردم، اما به نظرم این نمایشگاه مى تواند 
بیش از این روى حوزه هاى تخصصــى قرآن و حتى ارائه 
ملزومات فرهنگى کار کند و این دست برنامه ها را هم مورد 
توجه قرار دهد.» او که دانش آموخته و مدرس رشته علوم 
قرآنى است، ادامه مى دهد: «شک نکنید اگر این امر محقق 

شود افراد بیشتر جذب این نمایشگاه خواهند شد.»
«ســجاد» یکى از غرفه دارانى که دراین نمایشگاه کتب 
قرآنى و ادعیه و ملزومات فرهنگى به مخاطبان خود عرضه 
مى کند هم معتقد است اگر این نمایشگاه در مکانى در سطح 
شهر برگزار مى شد، بازدیدکنندگان آن به میزان چشمگیرى 
افزایش مى یافتند. او در حالى که یک حرز «امام جواد (ع)» 
را به زوج جوانى که مى گویند با موتور به نمایشگاه آمده اند 
هدیه مى دهد تا در مسیر برگشت خطرى متوجه آنها نشود 
مى گوید: «قبًال که این نمایشگاه در سطح شهر بود ما وقت 
سر خاراندن هم نداشتیم. هرکسى ماشین نداشت هم ترك 

موتورش سوار مى شد و براى بازدید مى آمد. اما حاال...»
با همه اینها هرکسى به این نمایشــگاه آمده نمى تواند به 
این راحتى ها از آن دل بکند و راهى خانه شود. حتى با وجود 
اینکه نزدیک افطار است. مردم  همچنان البه الى غرفه ها 
مى چرخند و از محصوالت مذهبــى، هنرى و فرهنگى و 
صنایع دستى بازدید مى کنند و گاهى هم دست به جیب مى 
شوند و چیزى مى خرند، شاید در حد یک یادگارى کوچک 

از این نمایشگاه.
خانم «باقرى» خیره شده به قاب هاى گچى کوچکى که 
وسط آنها آیه «َوإن َیکاد...» نگاشته شده و مى خواهد یکى 
از آنها را بخرد. سرانجام پس از دل دل کردن بسیار، همسر 
جوانش را مى فرستد تا براى پرداخت هزینه آن براى دختر 
جوانى که سازنده این قاب هاست در غرفه رو به رویى کارت 
بکشــد. دختر جوان که محصوالت زیباى دست سازش را 
روى میز کوچک دایره شکلى وســط غرفه هاى حجاب و 
عفاف و صنایع دستى با هنرنمایى خاصى چیده با اشاره به 
ساخته هایش مى گوید: «اکثراً مى آیند، به اینها نگاه کرده 

و کلى ذوق مى کنند؛ اما قیمت را مى پرسند و مى روند!»
گویا ذوق از دیــدن محصوالت مذهبى و هنــرى در این 
نمایشگاه حسى فراگیر بین همه بازدیدکنندگان است و شاید 
براى همین است که آقاى «محمد محمدى»، هنرمندى که 
اســامى مقدس را روى فلزهایى چون روى و مس، حک و 
پتینه کارى کرده مى گوید: «براى اولین بار است که این کار 
را کرده ام تا ببینم میزان استقبال مردم چقدر است. چون اکثراً 
به ظروف قدیمى عالقه دارند و االن هم همه مى پرسند که 

اینها چى هستند.»
کم کم به لحظات ملکوتى اذان مغرب نزدیک و نزدیک تر 
مى شویم اما باز هم پاها براى ترك سالن و فضاى معنوى 
خاصش همراهى مان نمى کنند. ســاعت افطار است اما 
عشق به قرآن و قرار گرفتن در فضاى معنوى این نمایشگاه 
آنقدر جذاب هست که بازدیدکنندگان، عجله اى براى ترك 
محوطه نمایشگاه نداشته باشــند. شاید هم منتظر شنیدن 
نواى گوشنواز نقاره زنى پیش از اذان هستند تا در ماه رمضان، 
ماه بهار انس با قرآن از این مسافت دور، از نمایشگاه قرآن 

و عترت اصفهان دلشان را وصل کنند به حرم ضامن آهو.

حس و حال مردم اصفهان از  برگزارى هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت

غرفه هایى از جنس نور در 
بهار انس با قرآن

مرضیه غفاریان

مدیر محیط زیســت و کیفیت منابع آب شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: دوشنبه این هفته اولین نتایج 
آزمایشات آلودگى زاینده رود در فالورجان به دست ما 
رسید و آن دسته از آالینده هاى اصلى و مهم همچون 
مواد نفتى، آلى و سموم در نمونه هاى ارسالى شناسایى 

نشد، اما همچنان ماهیت خود آالینده مشخص نیست.
مسعود سیدى پور در گفت وگو با ایســنا درباره نتیجه 
گزارش آلودگى آب زاینده رود که در روز شــنبه ســوم 
اردیبهشت و در منطقه فالورجان اصفهان اتفاق افتاد، 
اظهار کرد: از زمان وقوع این حادثه و تخلف، کارشناسان 
شــرکت آب منطقه اى در آن محل حضور پیدا کردند و 
نمونه بردارى ها انجام و در اسرع وقت با آزمایشگاه معتمد 

و مرجع ارسال شد.
وى تأکید کرد: ماهیت این آالینده توسط دستگاه هاى 
تخصصى به صورت گام به گام انجام مى شود و امیدواریم 

به زودى نوع ماده آالینده مشــخص و بتوانیم با تعامل 
همکاران اداره کل محیط زیســت به سراغ آن صنایع 
آالینده کوچک و بزرگ که موجب این آلودگى شده اند، 

برویم.
وى گفت: خوشبختانه بسیار سریع این آلودگى رفع شد و 
حجم آلودگى به میزانى نبود که در زاینده رود باقى بماند.

ســیدى پور با بیان اینکه این آلودگى تا سد آبشار رصد 
و موجب کدورت آب در همان روز شد، تصریح کرد: با 
پیمایش هاى صورت گرفته اطراف رودخانه، هیچ لکه و 
یا باقى مانده اى از این آلودگى در زاینده رود دیده نشده 
اســت. وى درباره نتیجه نهایى این آزمایشات، گفت: 
در بررســى هاى صورت گرفته، این آلودگى آثارى بر 
گیاهان اطراف رودخانه نداشته و در آب حل شده است 
و با شناسایى ماده اصلى آالینده آب زاینده رود، مى توان 

اثرات زیست محیطى آن را مشخص کنیم.

اعالم نتایج اولیه آزمایشات آلودگى زاینده رود 
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دالیل زیادى وجود دارد که کاربران بخواهند پست ها یا استورى هاى 
 Mute شخصى دیگر کاربران را در اینستاگرام بى صدا یا اصطالحا
کنند تا دیگر با محتوایى که آن ها به اشتراك مى گذارند روبرو نشوند. 
اما این دالیل همیشه به این معنى نیست که شما آن ها را براى همیشه 
در همین حالت نگه دارید و از فعالیت آن ها در فضاى مجازى مطلع 

نشوید.
اگر نظرتــان تغییر کرد مى توانیــد هر زمان که 
بخواهید پست ها یا 

اســتورى هاى افرادى که دنبال مى کنید را بى صــدا کنید. اگرچه 
نمى توان پست ها را در رایانه از حالت بى صدا یا Mute خارج کرد، اما 
این کار به راحتى از گوشى هاى تلفن همراه در دسترس است. در اینجا 
نحوه بازگرداندن پست هاى اینستاگرام برخى کاربران به حالت با صدا 

در آیفون یا اندروید آمده است.

نحوه فعال کردن مجدد پست ها
اگر قبال پست هاى اینستاگرام شخصى را بى صدا کرده اید، مى توانید 
آن ها را دوباره به حال اول بازگردانید. براى این کار باید مراحلى که 

در ادامه آورده شده دنبال کنید.

1. به پروفایل اینستاگرام شــخص یا اکانتى که مى خواهید آن را به 
حالت با صدا دربیاورید بروید.

2. روى Following، واقع در سمت چپ صفحه ضربه بزنید.
3. قسمت Mute را انتخاب کنید.

4. در این بخش گزینه پست ها، داستان ها یا هر دو را به حالت خاموش 
در بیاورید.

نحوه فعال کردن استورى اینستاگرام کاربران
اگر استورى خاصى از اینســتاگرام را به حالت بى صدا درآورده اید و 
مى خواهید آن را به حالت اولیه برگردانید باید این مراحل را دنبال کنید.

1. اینستاگرام را باز کنید و در صورت نیاز وارد شوید.
2. در بخش استورى ها که در باالى صفحه قرار دارد 
به جلو بروید تا زمانى که 

یکى از پروفایل هاى که به صورت خاکسترى 
رنگ اســت را بیابید. این در واقع همان 

کاربردى است که شما آن را به حالت 
بى صدا در آورده اید.

3. روى تصویر نمایه خاکسترى 
شده ضربه بزنید و نگه دارید.

4. از بین گزینه هاى نمایان شده 
روى Unmute ضربه بزنید.

اکنون استورى ها و پست هایى که 
در حالت بى صدا بوده اند به حالت اولیه 

خود در آمدند.

اگر از ویندوز 10 استفاده کرده اید، ممکن است بدانید که سیستم عامل به طور 
خودکار لیستى از هر شبکه بى سیمى را که به آن متصل شده اید ایجاد و ذخیره 
مى کند. ویندوز 11، سیستم عامل جدید مایکروسافت، همچنین لیستى از تمام 

شبکه هاى WiFi را به همراه عبارات عبور و سایر تنظیمات ایجاد 
و ذخیره مى کند.

ویندوز 11 ایــن کار را در پس زمینه انجام 
مى دهد تا زمانى که شما در محدوده قرار 
دارید، ممکن اســت همیشه به شبکه 

دخیره شده نداشــته باشید. در این 
صورت، باید یک شبکه بى سیم 

را در ویندوز 11 فراموش کنید. 
ممکن اســت دالیل مختلفى 
 WiFi پشــت فراموشى شــبکه

وجود داشته باشد، مانند اینکه ممکن 
است دیگر نخواهید به یک شبکه خاص 

متصل شوید یا بخواهید اتصال WiFi را عیب یابى کنید. 
همچنین، اگر چندین شبکه Wi-Fi در محدوده دارید و 

دستگاه شما به طور خودکار به شبکه اشتباهى متصل مى شود، فراموش کردن 
شبکه Wi-Fi به شما کمک مى کند.

دلیل هر چه که باشــد، فراموش کردن یک شبکه شناخته شده در ویندوز 11 
بسیار آسان است. از این رو، در این مطلب آموزشى، نحوه فراموش کردن یک 

شبکه WiFi ذخیره شده در ویندوز 11 را با شما به اشتراك مى گذاریم.

Action Center 1) با استفاده از
Action Center در ویندوز 11 نه تنها اعالن هاى برنامه ها و بازى ها را به شما 

نشان مى دهد، بلکه به شما امکان مى دهد چند ویژگى ضرورى 
مانند شبکه هاى WiFi، تنظیمات مکان، نور شب و ... 
 Action Center را کنترل کنید و مى توانیــد از
براى فراموش کردن شــبکه Wifi در ویندوز 11 

استفاده کنید.
1. اول از همــه، روى Action Center در ویندوز 11 خود 

کلیک کنید.
2. حاال مطمئن شــوید که واى فاى روشن اســت. در مرحله بعد، 
روى دکمه پیکان کنار WiFi کلیک کنید تا همه شبکه هاى موجود در 

محدوده لیست شوند.
3. اکنون، باید شبکه WiFi را که مى خواهید فراموش کنید، پیدا کنید.

4. بر روى شــبکه WiFi کلیک راســت کرده و گزینــه Forget را انتخاب 
کنید.

این ســاده ترین روش براى فراموش کــردن شــبکه WiFi در ویندوز 11 
اســت. با این حال، لطفاً توجه داشته باشــید که مرکز اقدام فقط شبکه اى را 
نشــان مى دهد که در محدوده موجود بوده اســت. همه شبکه ها را فهرست 

نمى کند.

2) با استفاده از تنظیمات
درســت ماننــد Action Center، مى توانید براى فراموش کردن شــبکه 
WiFi به برنامــه تنظیمات وینــدوز 11 اعتماد کنید. فرامــوش کردن یک 

شــبکه WiFi از طریق تنظیمات در ویندوز 11 بسیار آســان است. براى این 
کار، فقط باید برخى از مراحل ســاده اى را که در زیر به اشــتراك گذاشته ایم

 دنبال کنید.
1. ابتدا روى دکمه Start ویندوز 11 کلیک کرده و Settings را انتخاب کنید.

 Network & 2. در قسمت سمت راســت مطابق شــکل زیر بر روى گزینه
Internet کلیک کنید.

3. حاال در زیر Network & Internet بر روى گزینه WiFi کلیک کنید.
 Manage Known Networks 4. در صفحه بعد مانند تصویر زیر بر روى گزینه

کلیک کنید.
5. اکنون، لیستى از تمام شــبکه هاى واى فاى ذخیره شده در رایانه شخصى 
خود را مشاهده خواهید کرد. براى فراموش کردن یک شبکه WiFi، روى دکمه 

فراموشى در کنار نام Wifi کلیک کنید.
با این کار یک شــبکه WiFi از طریق تنظیمات در سیستم عامل ویندوز 11 

فراموش مى شود.
این ها روش هایى هســتند که مى توانیــد براى فراموش کــردن اتصاالت 
شــبکه بى ســیم در ویندوز 11 اســتفاده کنید. اگر نمى خواهید دســتگاه 
شــما بــه شــبکه WiFi خاصــى متصــل شــود، مى توانید آن شــبکه 

را فراموش کنید.

نحوه حذف شبکه واى فاى ذخیره شده در ویندوز 11
ه کرده اید، ممکن است بدانید که سیستم عامل به طور 
بکه بى سیمى را که به آن متصل شده اید ایجاد و ذخیره 
ستم عامل جدید مایکروسافت، همچنین لیستى از تمام 

همراه عبارات عبور و سایر تنظیمات ایجاد 

ا در پس زمینه انجام 
ما در محدوده قرار 
به شبکه  همیشه

شید. در این
ه بى سیم 

ش کنید. 
 مختلفى
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 اینکه ممکن 
یک شبکه خاص 

iد اتصال WiF را عیب یابى کنید. 
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استفاده کنید
1. اول از همــه، روى

کلیک کنید.
2. حاال مطمئنشــوید که و
WiF کل iروىدکمه پیکان کنار

محدوده لیست شوند.
i. اکنون، باید شبکه WiF را که مى خوا 3
i. بر روى شــبکه WiF کلیک راســ 4

کنید.
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 شبکه اجتماعى صوتى کالب هاوس قابلیت بازى را در هر دو نسخه iOS و اندروید آزمایش مى کند.
 شبکه اجتماعى صوتى کالب هاوس با راه اندازى بازى به نام Wild Cards شروع کرده که مجموعه سواالتى 
را مطرح کرده و باعث مى شود مکالمه شکل بگیرد و افراد یکدیگر را بهتر بشناسند. این بازى در حال حاضر 

به زبان انگلیسى موجود است.
براى شــروع بازى در کالب هاوس باید روى دکمه "پالس رومز" (+Rooms) کلیک کرده و سپس گزینه 
"بازى ها" (Games) را انتخاب کنید. ســپس به یک اتاق اجتماعى هدایت مى شوید که در آن مى توانید از 
دوستان تان براى بازى با خود دعوت کنید. بمحض این که همه در اتاق حاضر شدند، مى توانید با کلیک روى 

"شروع بازى" (Start Game)، بازى را آغاز کنید.

کالب هاوس فهرستى از سواالتى را فراهم کرد که در طول بازى ممکن است پرسیده شود مثال شاید از کاربر 
خواسته شود ظرف سه دقیقه نام فیلمى را پیدا کند که کل گروه آن را دوست دارند.

مکالمات صوتى زنــده در دوران پاندمى که مردم در سراســر جهان در 
خانه هایشــان در قرنطینه بودند، محبوبیت پیدا کرد اما با برداشــته 
شــدن محدودیتها در اکثر نقاط جهان و بازگشت مردم به زندگى 
عادى، کالب هاوس با عرضه قابلیت هاى جدیدى که رقیبانش 
ندارند، ممکن است به دنبال آن باشد که کاربران فعلى خود را 

حفظ کند.
کالب هاوس اخیرا قابلیت چت و گفتگوى متنى در اتاقهاى  

صوتى را عرضه کرده اســت. این قابلیت به افرادى که 
دوســت ندارند صحبت کنند، اجازه مى دهد 
بدون این که بخواهند حرف بزنند، در 
اتاق هاى صوتى مشارکت کنند.

عرضه آزمایشى قابلیت بازى در کالب هاوس

خواسته شود ظرف سه دقیقه نام فیلمى را پیدا کند که کل گروه آن را دوست د
مکالمات صوتى زنــده در دوران پاندمى ک
خانه هایشــان در قرنطینه بودند، محبو
شــدن محدودیتها در اکثر نقاط جه
عادى، کالب هاوس با عرضه قابلی
ندارند، ممکن است به دنبال آن

حفظ کند.
کالب هاوس اخیرا قابلیت چت
را عرضه کرده اســ صوووووتى
دوســت ندارند
ببدون این
اتاق

خاموش شــدن مــداوم صفحه نمایش گوشــى هاى 
هوشــمند یکى از مشــکالتى اســت کــه در هنگام 
خواندن یک متــن در تلفن خود بــا آن روبرو خواهید

 شد.
هنگامى که گوشى خود را در دست گرفته اید و مشغول 
خواندن یک کتاب الکترونیکى یا وب ســایت هستید، 
کم شدن نور صفحه نمایش و اصطالحا به خواب رفتن 
گوشى هوشــمند بار ها اتفاق مى افتد که مى تواند آزار 

دهنده باشد.
این ویژگى که بــراى صرفه جویــى در باترى در نظر 
گرفته، اما با اتفاق افتادن مدوام مى تواند خسته کننده 
باشد. خبر خوب این اســت که اپل متوجه این موضوع 

شده و چند راه حل مختلف ارائه مى دهد. در گوشى هاى 
آیفون و اندروید راه حل هایى براى رفع این مشکل در 

نظر گرفته شده است.
اپل چندین کنترل براى تنظیم روشــنایى، کنتراست، 
رنگ، اندازه متن و پررنگى دارد تا کار را براى کاربران 
آســان تر کند. عالوه بر این، «حالت خواننده» نیز در 
مرورگر سافارى براى حذف منو ها و قرار دادن عکس ها 
به صورت درون باعث کمتر شدن حواس پرتى کاربران 

مى شوند.
یکى از راه حل هــا براى جلوگیرى از خاموش شــدن 
گوشى هاى آیفون این است که گزینه «قفل خودکار» 
را در تنظیمــات «نمایــش و روشــنایى» تغییر داده 

و آن را روى «هرگــز» تنظیم کنید. ایــن تنظیمات از 
کم نور شــدن صفحه جلوگیرى مى کند و قفل کردن

 گوشــى را به خود کاربر واگذار مى کند تا با فشــردن 
دکمه کنارى، گوشــى را به حالت آماده بــه کار قرار 

دهد.
دو ویژگى کم نور شدن گوشــى و رفتن به حالت آماده 
به کار دو ویژگى بســیار مفیدى هستند که عمر باترى 
را به میــزان قابل توجهــى افزایــش مى دهند، براى 
انتخاب گزینه مفیدتر بهتر است که از ویژگى پیشرفته 
«Attention Aware» اســتفاده کنید که از حســگر 

تشخیص چهره استفاده مى کند.
ویژگى «Attention Aware» آیفــون را مى توان در 

 «Face ID & Passcode» بخش تنظیمات و در تب
پیدا کرد. کاربــر مى تواند با فعال کــردن این ویژگى 
از کم نور گوشــى خــود در زمانــى که بــه آن نگاه 
مى کند جلوگیرى کنــد. البته این تنها کارى نیســت 
که ویژگــى «Attention Aware» انجــام مى دهد. 
این قابلیت بــه عنوان یک ویژگــى امنیتى، اعالن ها 
را در زمانــى کــه قفل صفحــه فعال اســت نمایش

نمى دهــد مگــر اینکــه کاربر بــه صفحــه نمایش 
نگاه کند.

در گوشــى هاى اندرویــدى هم مى توان بــا افزایش
 زمان روشــن بودن صفحه نمایش این مشکل را حل 

کرد.

موتور جستجوى بى طرف و منصف است؟ آیا
بررسى ها نشان مى دهد گوگل توانمندى و قدرت حیرت انگیزى در سانسور و دستکارى 

نتایج جستجو، خارج کردن رقبا و شکل دهى به فرهنگ جوامع پیدا کرده است.
«پرونده حکمرانى فضاى مجازى»؛ یکى از مباحث مهمى که در بحث حکمرانى فضاى 
مجازى از اهمیت فراوانى برخوردار است، حکمرانى داده است که این موضوع در مجامع 
مختلف جهانى مثل مجمع جهانى حکمرانى اینترنت سازمان ملل متحد مورد تاکید 
واقع شده است. بررسى ها نشان مى دهد در دوره هاى مختلف برگزارى مجمع مذکور 
این مساله به عنوان مهمترین مســائل در حوزه حکمرانى داده مورد تاکید قرار گرفته 
است و ضرورت تسرى الگوى مقررات حفاظت از داده اتحادیه اروپا در دیگر کشور ها و 
مناطق از جمله حوزه بریکس (روسیه، برزیل، هند، آفریقاى جنوبى و چین) و برخى از 
ایالت هاى در آمریکا (مانند کالیفرنیا) و روند تبدیل شدن آن به یک چارچوب بین المللى 

مورد تأکید کشور ها واقع شده است.

موتور هاى جستجو؛ ابزار برترى در حکمرانى داده ها
یکى از ابزار هاى مهم براى برترى در حکمرانى داده در سطح جهانى، موتور هاى جستجو 
است. واضح است در حال حاضر گوگل به عنوان مهمترین موتور جستجو در کل دنیا 
مطرح است. گوگل پروژه اى تحقیقاتى بود که در ژانویه 1996 توسط لرى پیج و سرگئى 
برین، دو دانشجوى دکتراى دانشگاه اســتفنورد در کالیفرنیا رقم خورد. رسالت گوگل 
سازمان دادن به دنیاى اطالعات و قابل دسترس و مفید کردن آن است. گوگل تقریبا 
تمام نیاز هاى کاربران خود را مرتفع مى سازد. گوگل به طور تخمینى داراى بیش از یک 
میلیون سرور در سراسر جهان است و روزانه بیش از یک میلیارد درخواست جستجو در 

آن صورت مى گیرد.
در سال 2020، گوگل با حدود 86 درصد، بیشترین تعداد جستجوى در بین موتور هاى 
جستجو را به خود اختصاص داده است. البته این سهم در مقایسه با سال 2010، حدود 5 
درصد کاهش داشته و در سال 2010 سهم جستجوى گوگل در دنیا بیش از 90 درصد 

بوده است. 
همچنین گوگل یکى از باالترین درآمد هاى شرکت هاى فناورى اطالعات و ارتباطات 
در سال 2020 داشته است و با حدود 181 میلیارد دالر در رتبه هاى نخست درآمدزایى 

قرار داشته است.
 در ســال 2020، گوگل با حدود 86 درصد، بینک حدود 6 درصد، یاهو حدود 2 و نیم 
درصد و بایدو حدود نیم درصد از سهم جســتجوى دنیا را به خود اختصاص داده اند. 
نکته قابل توجه آنکه سهم بازار گوگل در سال 2010، بیش از 90 درصد بوده است که 
در حال حاضر به دلیل رشد جستجوگر هاى کشور هاى مختلف به رقم حدود 5 درصد 

کاهش یافته است.

انتقاد کارشناسان و سیاستمداران از عملکرد گوگل
مسلما گوگل را نمى توان صرفا موتور جســتجوى بى طرف و منصف دانست؛ زیرا که 
بسیارى از سیاستمداران و کارشنان حوزه فناورى اطالعات معتقدند گوگل توانمندى و 
قدرت حیرت انگیزى در سانسور و دستکارى در نتایج جستجو دست پیدا کرده که با این 
قدرت مى تواند رقباى موجود را از گردونه رقابت خارج نموده و همچنین شکل دهى به 
فرهنگ جوامع در اختیار این شرکت فناورى بزرگ دهد. به اعتقاد ایشان گوگل تالش 
دارد که با اثبات اقدامات غیرقانونى این شرکت ها، امتیازات ویژه موجود براى فعالیت 

آن ها در ایاالت متحده را لغو کند.
در این باره تدکروز سیاستمدار و حقوقدان آمریکایى که از سال 2013 به عنوان سناتور 
ایالت تگزاس در سناى ایاالت متحده حضور دارد و مدارك دانشگاهى خود را در رشته 

حقوق از دانشگاه هاى پرینستون و هاروارد کسب کرده با نشانه گرفتن انگشت اتهام 
خود به سمت گوگل در اشاعه سانسور گسترده و دستکارى در نتایج جستجو مى گوید: 
اگر شرکت هاى بزرگ حوزه فناورى (مثل گوگل)، نتوانند داده ها و شواهد قانع کننده اى 
مبنى بر عدم وقوع سانسور گسترده در سازوکار خود ارائه کنند هیچ دلیلى وجود ندارد 
که کنگره به سبب قوانین موجود، همچنان به آن ها امتیازات ویژه اعطا کند. این مساله 
عاملى است که ما را به عمق این مساله مى برد. این شرکت ها بسیار غیرشفاف عمل 

مى کنند. 
گوگل با افتخار اعالم مى کند که براى همــه و در هر زمان به صورت مداوم داده هاى 

مورد نظر را جمع آورى مى کند و نمایش مى دهد آن ها مى گویند که مى دانند شما چه 
چیزى را جستجو مى کنید. از اطالعات مربوط به خرید شما و عالیقتان هم آگاهى دارند. 
این در حالى است که این نوع از اشتراك گذارى اطالعات، یک جاده یک طرفه است. 
این روند باید تغییر کند و گوگل نمى تواند پشت الگوریتم هاى خود پنهان شود. همه ما 
به اطالعات نیاز داریم و محافظت از آزادى اطالعات و آزادى بیان چیزى است که به 

آن محتاج هستیم.
تدکروز مى گوید: کنتــرل گوگل بر آنچه مردم مى شــنوند، مى بیننــد، مى خوانند و 
مى گویند بى ســابقه اســت. تقریبا 90 درصد کل جســتجو هاى اینترنتى در ایاالت 
متحده از بیستر گوگل انجام مى شود. تسلط این شرکت بر داده هاى اینترنت به حدى 
باالســت که فعل گوگل کردن به یکى از واژه هاى پرکاربرد زبان ما بدل شده است. 
گوگل با این قدرت بازار مى تواند اغلب گفتمان هاى ما را کنترل کند و همواره در دفاع 
از خود، عنوان مى کند که عمدى در این اتفاق وجود نداشــته و همه مســئولیت ها بر 
عهده الگوریتم ها است. این در حالى اســت که موتور جستجوگر گوگل در واقع هیچ 
قدرتى ندارد و توسط انسان ها نوشته شده اســت؛ بنابراین هربار که در صفحات وب 
جســتجو مى کنید، فقط صفحاتى قابل مشاهده هســتند که مدیران گوگل تصمیم 
دارند به شمار نمایش دهند. این مورد در شــرکت هاى تابعه گوگل مثل یوتیوب هم 

قابل مشاهده است.
این حقوقدان آمریکایى با اشاره به اینکه فناورى هاى نوظهور نه تنها توانایى خاموش 
کردن صدا ها را دارند، بلکه قادر هســتند بسته اى مشخص از خوراك اطالعاتى را نیز 
در اختیار کاربر خود قرار دهند مى گوید: مســاله من این است که شرکت هاى بزرگ 
فناورى مانند گوگل با کنگره و مردم آمریکا در حال معامله هســتند، آن ها اطمینان 
مى دهند که بى طرف، منصــف و بــه دور از رفتار هاى مغرضانه عمــل کنند (ولى 
در واقع این گونه نیســت). اگر یک غول فناورى بخواهد بــه بلندگوى یک حزب و 
گروه خــاص بدل شــود، قطعا این حــق را دارد، اما بایــد بداند کــه در این صورت 
نمى تواند همچنان از امتیازات ویژه اى که دولت فدرال در اختیارش قرار داده اســت 

استفاده کند.

نحوه جلوگیرى 
از خاموش شدن 

صفحه نمایش 
گوشى 

هنگام مطالعه

کاهش یافته است.

نحوهج
از خام

صفحهص
گوشى
هنگام
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بهترین زمان براى میل کردن خوراکى ها زمانى است که تازه هستند؛ اما با چند ترفند ساده مى توان زمان انقضاى 
آن ها را براى مدت کوتاه افزایش داد.

شــرکت هاى تولیدکننده مواد غذایى براى تعیین تاریخ انقضاى محصوالت خود، آزمایش هاى متفاوتى انجام 
مى دهند. تمام معیار هایى که در این آزمایش ها وجود دارند، مورد تایید سازمان هاى جهانى بهداشت و استاندارد 

هستند.
این تاریخ هاى انقضا باید رعایت شوند تا سالمتى ما تهدید نشود؛ اما با چند ترفند ساده که در ادامه گزارش به آن ها 

اشاره شده است، مى توانید این تاریخ انقضا را براى مدت کوتاهى افزایش دهید.

برخى از خواص گیاه حنا بســیار جالب و شگفت انگیز
 مى باشــد. خواص حنا و ویژگیهاى دارویى آن بسیار 

متعدد و اعجاب برانگیز است.
خواص حنا براى پوست؛ یکى از مهمترین خواص 
حنا دفاع در برابر عفونت مى باشد. حنا مى تواند به بدن 
کمک کند تا در برابر عفونت، دفاع قوى ترى داشــته 
باشد و این باعث مى شود که کم کم باکترى هاى مضر 
از پوست محو شود. یکى از مهمترین خواص حنا براى 
پوست است. این باکترى ها سبب به وجود آمدن برخى 
از عفونت ها در بدن مى شود که به روش هاى مختلفى 
تولید مى شوند، و درمان پوست شما به طور منظم توسط 
حنا و اســتفاده از این خواص حنا تاثیر زیادى در حذف 

باکترى ها دارد.
 اختالالت کبــدى؛ از دیگر خواص حنــا در درمان 
اختالالت کبدى مى باشــد. حنا به عنوان گیاه پزشکى 
کامال مفید در نظر گرفته مى شود از این رو پوست گیاه 

حنا در درمان بزرگ شدن کبد و یرقان موثر مى باشد.
خواص برگ حنا؛ براى رفع و درمان اگزما الزم اســت 
َگرد برگ حنا را با برگ هلــو مخلوط کرده و به صورت 

ضماد استفاده شود.
خواص ریشه حنا؛ براى معالجه ترشحات سوزاکى 

مهبل از جوشانده ریشه درخت استفاده مى شود.
خواص حنا براى تســکین درد؛ حنــا مى تواند 

التهابى که منجر به درد مى شــود را کاهش بخشد، 
مى توان در مناطق آســیب دیده پوستتان، از حنا 

به عنوان مسکن ضعیف اســتفاده کرد. اگر فرد آلرژى 
و یا تمایل به اســتفاده از انواع دارو نــدارد، حتما از حنا 
و خواص حنا اســتفاده کند و عالوه بــر آنها حنا یک 
ماده طبیعى اســت کــه مزیت خاص آن محســوب

 مى شود.
 رفع جوش هاى دهان؛ یکــى از خواص حنا رفع 
جوش هاى دهان مى باشــد. براى رفــع جوش هاى 
دهان، جوشانده حنا را مزمزه کنید و نتیجه خوبى بگیرید.

جلوگیــرى از بیــد زدگى؛ یکــى از خــواص حنا این 
اســت که با گذاشــتن گل یا برگ حنــا در البه الى 
لباس هــاى خــود از بید زدگــى لباس جلــو گیرى

 مى کنید.
 خواص متعدد حنا؛ از جوشــانده برگ هاى حنا به 
صورت غرغره براى رفع پیله دندان اســتفاده مى شود. 

در مصرف داخلى بــراى کاهش درد 
معده بعد از زایمان و همچنین 

براى رفع خشــونت صدا 
تجویز مى شود. از دیگر 

خواص حنا این است که براى رفع عرق بدبوى پا بسیار 
موثر است.

حنا ضد سردرد؛ یکى از خواص حنا این است که با 
گذاشتن ضماد حنا با ســرکه روى پیشانى سر دردتان 

خوب مى شود.
خواص حنا براى بینایى؛ گذاشتن ضماد حنا بر سر 
باعث تقویت بینایى خواهد شــد. این یکى از جالبترین 

فواید حنا مى باشد.
خواص مختلف حنا؛ از خواص حنا این اســت که 
غرغره آن با آب دم کرده برگ آن براى زخمهاى دهان 
مفید اســت. خوردن دو گرم آن و یا خوردن آب خیس 
کرده 50 گرم آن براى یرقان، طحال، سنگ کلیه، مثانه 
و سختى ادرار نافع است. حنا براى رویانیدن ناخن اصلى 

به جاى ناخن کج اثر خوب دارد.
خنک کننده پوست؛ حنا و خواص 
حنــا تاثیر زیــادى در خنک 
کردن پوســت شما دارد 
که بــا اثر گذاشــتن 
در گــردش خــون 
بــدن ســبب این 
امر مــى شــود. اگر 
فردى از نقــاط داغ و 
یا گرفتگــى در مناطق 
خاصــى از بدنتــان رنــج 
مى برد، با استفاده از این خاصیت 

حنا مى تواند آن را بهبود بخشد. اما حنا نمى تواند نگرانى دراین 
موضوع را از بین ببرد و اگر وضعیت پوست فرد گرم است به 

پزشک مراجعه کند تا با دقت تمام مشکل را بهبود بخشد.
خواص حنا و پوست؛ از بین بردن بیمارى هاى قارچى 

پوست از دیگر خواص دارویى حنا مى باشد.
خواص حنا و شوره؛ پیشگیرى و درمان خارش سر و 

شوره یکى دیگر از خواص حنا مى باشد.
روماتیسم و خواص حنا؛ کاهش دردهاى روماتیسمى 

از خواص درمانى حنا مى باشد.
خواص حنا براى مو؛ حنا موها را پرپشت، قوى و نرم 
مى کند. این خاصیت حنا در داشتن موهایى سالم مى تواند 
بسیار موثر باشد. تقویت رشد مو و جلوگیرى از ریزش مو 

از خواص حنا است.
خواص حنــا و تعرق؛ جلوگیــرى از تعریــق زیاد 
یکى دیگر از خواص حنا مى باشــد. عوارض جانبى حنا 
خواص درمانى حنا نباید باعث شــود تا آن را به هر شکل 
و انــدازه اى مصرف و از عوارض آن غافل شــد. در مورد 
خواص حنا و هر ماده دیگر باید به این نکته مهم توجه داشت 
که به صرف گیاهى بودن، نباید یک ماده رابه هرشکلى 

مصرف نمود.
مقدار مجاز خوردن حنا 5 گرم اســت و مصرف بیشتر آن 
خطرناك اســت. حساسیت تماسى، آســم، سقط جنین 
واثر سوء بر روى حلق و ریه عوارض دیگر حنا هستند. به 
هنگام کار با گیاه حنا باید دقت کردتا از ورود آن به چشم 

جلوگیرى شود.

دانشمندان آمریکایى مى گویند مصرف قرص ماهى تاثیرى در جلوگیرى از ابتال به افسردگى ندارد.
 افسردگى یکى از بیمارى هاى روانى شایع در جهان است. بر اســاس اعالم سازمان جهانى بهداشت برآورد 
مى شود دست کم 5 درصد از جمعیت بزرگســال جهان به این بیمارى مبتال هستند. زنان بیشتر از مردان در 

خطر این بیمارى قرار دارند.
با این حال، آمار هاى مربوط به افسردگى در کشور هاى مختلف جهان متفاوت است.

براى مثال، طبق تحقیقات انجام شده در آمریکا در سال 2019، 19 میلیون و 400 هزار تن به افسردگى مبتال 
بودند که شامل 9.6 درصد زنان بزرگسال و 6 درصد مردان بزرگسال مى شود.

روغن ماهى یکى از مواد غذایى غنى از آنتى اکسیدان ها و اسید چرب امگا 3 است. قرص روغن ماهى امروزه به 
طور عمومى در داروخانه ها به فروش مى رسد و مردم از آن براى جلوگیرى از ابتال به بیمارى هاى قلبى – عروقى 

بهره مى گیرند.
یکى از موارد رایج استفاده از قرص ماهى براى جلوگیرى از ابتال به افسردگى است.

با این حال، تحقیقات جدید دانشمندان نشــان مى دهد این قرص تاثیرى در پیشگیرى از ابتال به افسردگى 
و یا بهبود خلقیات فرد ندارد. محققان آمریکایى طى یک پژوهش گسترده این موضوع را به اثبات رساندند.

در این تحقیقات دانشمندان اقدام به بررسى بیش از 18 هزار داوطلب باالى 50 سال کردند. هیچ کدام از این 
افراد داراى افسردگى نبودند و براى بلند مدت از قرص ماهى حاوى اسید چرب امگا 3 استفاده مى کردند. شواهد 
نشان داد این اسید چرب خطر ابتال به افسردگى و یا عالئم آن را کاهش نمى دهد. مصرف این قرص هیچ تاثیر 

قابل مالحظه اى در کیفیت خلقیات افراد نیز نداشت.

تخم مرغ باید چقدر جوشانده شود؟
افــزودن روغــن زیتون به 
ماکارانى صحبت مى کنیم 
که در هنــگام پخت با آب 
مخلوط نمى شود و به سطح 
باال مى آید. همچنین استفاده 
از قابلمه خیلى کوچک در زمان 
پخت و آب و نمک زدن به پاســتا در آخرین لحظه نیز 

اشتباه است.

اگر تخم مرغ به مدت طوالنى بجوشد، گوگرد و آهن 
موجود در آن به مواد دیگرى تجزیه مى شود و محصول 

ارزش غذایى خود را از دست مى دهد.
 یک ســتون نویس در پورتال چینى سوهو مى نویسد: 
تخم مرغ ارزش غذایى باالیى دارد و سرشار از پروتئین 
است، اما اشتباه در تهیه آن مى تواند این محصول را از 
خواص مفید محروم کند یا حتى به ســالمتى آسیب 

برساند.

به گفته نویسنده مقاله، عملیات حرارتى مواد غذایى به 
تخریب باکترى ها کمک مى کند. اما اگر تخم مرغ به 
مدت طوالنى بجوشد، گوگرد و آهن موجود در آن به 
مواد دیگرى تجزیه مى شود و محصول ارزش غذایى 

خود را از دست مى دهد. 
در عین حال، دوســتداران تخم مــرغ آب پز به دلیل 
حرارت ندادن ناکافى در معرض مســمومیت هستند. 

همانطور که در مقاله ذکر شــد، تخم مرغ خام به ویژه 
براى کودکان خطرناك است.

زرده تخم مرغ از نظــر محتواى پروتئین در راس هرم 
غذایى قرار دارد. براى اینکه به درستى زرده تخم مرغ 
جذب شــود و به کاهش وزن کمک کند، زرده ها باید 
باسبزیجات، ماهى، گوشت خورده شود. در ادامه این 
گزارش امده است که اگر مى خواهید هضم غذا را بهبود 

ببخشید و کمبود ویتامین را فراموش کنید، دو عدد زرده 
تخم مرغ را به رژیم غذایى خود اضافه کنید.

پیش از این در خبر ها آمده بود که در تحقیقات مشخص 
شــده اســت که گروهى از نوجوانانى که صبحانه با 
پروتئین باال یا به عبارتى تخم مــرغ مصرف کردند، 
400 کالرى دریافتــى روزانه خــود را کاهش و توده 
چربى بدنشــان را از دســت دادند؛ این در حالى است 

که گروه هایى که صبحانه با 
پروتئین معمولى مصرف کردند 

یا به حذف صبحانه ادامه دادند، چربى بیشــترى 
در بدن داشتند.

پیش از این، کارشناسان فرانسوى، متخصص آشپزى 
Tiefen Campe در مورد رایج ترین اشــتباهات در 
پخت ماکارونى صحبت کردند. از جمله در مورد بیهودگى 

10 اتفاقى 
که

 با خوردن 
زیاد 

زردچوبه
 برایتان 
مى افتد!

چگونه تاریخ انقضاى خوراکى ها را 
افزایش دهیم

افــزود
ماکاران
که در
مخلوط
باال مى آی
از قابلمه خیل

صبحانه با 
صرف کردند 

 دامه دادند، چربى بیشــترى 

سان فرانسوى، متخصص آشپزى 

بهترین زمان براى
آنها را براى مدت
شــرکت هاى تول
مى دهند. تمام مع

هستند.
این تاریخ هاى انق
اشاره شده است

ز را اینمحصول
به ســالمتى آسیب  مــرغ آبپز در عین حال، دوســتدارانتخم

محرارت ندادن ناکافى در معرض مســمومیت هستند.  گزارش امده است که اگر مى خواهید ه

قى 

ردن 

چوبه

چگونه

قطعا زردچوبه به تنهایــى براى کاهش وزن 
کافى نیست؛ ولى اگر شــما در رژیم الغرى 
باشید یا برنامه ورزشى الغرى داشته باشید، زرد 
چوبه مى تواند در سوخت و ساز بیشتر بدن شما 
را یارى دهد و موجب کاهش وزن بیشتر شود.

در زردچوبه، پلى فنــال وجود. پلى فنال نوعى 
آنتى اکسیدان است که موجب کاهش التهابات 
در بدن مى شــود. التهابــات مفاصل یکى از 
درد هاى رایج است که درصد پیدایش آن در 
افراد کهنسال یا برخى از جوانان بیشتر است. 
استفاده زردچوبه این خاصیت را دارد که این 

التهابات را کاهش یابد.

طبق گزارش مرکز کنترل و پیشــگیرى 
از بیمــارى، بیش از 100 میلیــون نفر از 
بزرگساالن در آمریکا، پیش زمینه دیابت 
یا به بیمارى دیابت مبتال هســتند. 2 نوع 
دیابت وجود دارد؛ یکى به دالیل ژنتیکى 
در ما به وجود مى آیــد و دیگرى به علت 
سبک زندگى اشتباه پژوهشگران دریافتند 
که زردچوبه مى تواند به کنترل قند خون 
کمک کند و از آســیب به کلیه و سیستم 

عصبى جلوگیرى کند.

طبق گزارش ریدرز دایجســت، مردمى 
که در هند زندگى مى کننــد نرخ آلزایمر 
کمترى نسبت به مردم اروپا و آمریکا دارند. 
به همین علت پژوهشــگران قرص هاى 
مکملى از زردچوبه تهیه کرده و به بیمارانى 
که در خطر ابتال به این بیمارى قرار دارند 

تجویز مى کنند.

سرطان تجمع غیرعادى سلول هاى بدن 
است که ممکن است هر جاى از بدن اتفاق 
بیافتد. در این راستا سیســتم ایمنى بدن 
وارد عمل شده و سلول هاى سرطانى را از 
بین مى برد. خاصیت آنتى اکسیدان بودن 
زردچوبه از پیرى و تکثیر غیرعادى آن ها 

جلوگیرى مى کند. 

این ادویه پر فایده، در واقع خاصیت آنتى باکتریال 
نیز دارد و از عفونت هاى قارچى رحم جلوگیرى 
مى کند. ســندرم تخمدان پلى کیســتیک به 
واسطه ى یک اختالل در غدد درون ریز به وجود 
مى آید. ماده کورکومین موجــود در زردچوبه 
خاصیت ضو موتــاژن دارد که موجب برطرف 

ساختن این اختالالت در زنان مى شود.

زردچوبه با ترى گلیسرید خون مقابله کرده و 
موجب کاهش سطح کلسترول خون مى شود. 
این نوع چربى در خون به علت استفاده بیش از 
حد از چربى به وجود مى آید. چربى هایى که ما 
مى خوریم، ولى نمى سوزانیم. خوراك ما باید 

بر اساس فعالیت مان نتظیم شود.

بیمارى هاى قلبى بیشــترین علت مرگ در 
سرتاسر جهان است. کورکومین موجود در این 
ادویه، موجب بهبــود عملکرد عضالت قلب 
شــده و از گرفتگى عروق جلوگیرى مى کند. 
با مصرف بیشتر این ادویه، شما احتمال بروز 
مشکالت قلبى و عروقى را کاهش داده و از 
بیمارى هایى مانند سکته قلبى دورى مى کند.

کورکومین موجود در زرد چوبه باعث مى شود 
رادیکال هاى آزاد که شامل مولکول اکسیژن 
هســتند از بین برونــد. ایــن مولکول هاى 
رادیکالى در بدن، تعــادل و خنثى بودن بقیه 
مولکول ها  را برهم زده و آسیب هاى زیادى از 
جمله مشکالت کبدى، پیرى زودرس و بزرگ 

شدن تومور را به وجود مى آورند.

گفتیم که پلى فنال موجود در زردچوبه موجب 
کاهش التهابات بدن مى شود. پلى فنال در مورد 
حاالت روحى ما نیز اثر دارد و تا حد بسیارى با 
افســردگى مقابله مى کند. طبق مقاله اى که 
مجله نقد غذا و علوم تغذیه در ســال 2019 
منتشر کرده است، زردچوبه عالئم بیمارى هاى 

اضطرابى و افسردگى را کاهش مى دهد.
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سرعت بخشى به کاهش وزن

 کاهش التهابات در بدن

کمک به کاهش قند خون

         ضد آلزایمر

       ضد سرطان

جلوگیرى از کیست تخمدان

     ضد کلسترول خون

کاهش بیمارى هاى قلبى

مبارزه با مولکول هاى رادیکالى

شــاید پیش از این درباره فواید زردچوبه          ضد افسردگى
خوانده باشید؛ اما آیا با فواید بیشتر استفاده 

کردن آن آشنایى دارید؟
 زردچوبه خاصیت ضــد التهابى و آنتى 
اکسیدانى دارد، آیا مى دانید این خاصیت 
در بدن ما چه فوایدى خواهد داشت؟ با ما 
همراه باشید تا در این باره بیشتر بخوانید. 
شاید نظر شما را درباره این ادویه عوض 
کند و آن را بیشــتر در ســبد غذایى خود 

قرار دهید.

؟

3. اول بپزید بعد 
نگه دارید

برخى از خوراکى ها به 
خصوص ســبزى ها را 

زمانى که پخته شده باشند، زمان بیشترى مى توانید 
در فریزر یا یخچال نگه دارید تا فاسد نشوند.سبزى ها 
پیش از چیده شــدن از آب و خاك تغذیه مى کنند و 
زمانى که تازه هســتند نیز به عنوان یک گیاه زنده 
شناخته مى شوند. همین امالح معدنى در سبزیجات 
مى توانند به زودى باعث خراب شــدن آن ها شوند. 

پس ابتدا آن ها را بپزید سپس در فریزر قرار دهید.

2. ترشى و مربا
برخى مواقع ممکن اســت بعضــى از خوراکى ها 
را در حجم زیــاد خریدارى کنید و تا زمان فاســد 
شدن آن ها، برنامه اى براى میل کردنشان نداشته

 باشید.
 در این مواقع مى توانید این خوراکى ها مانند انواع 
میوه و صیفــى جات را 
به مربا یا ترشى تبدیل 
کنید و تا مدت طوالنى 
در وعده هاى صبحانه یا 

کنار غذا میل کنید.

4. جعبه نان 
بهترین راه براى 
نگهدارى نان

ترکیب آرد با آب باعث 
ایجاد مولکول هایى مى شود که برابر هوا و اکسیژن 
حساس هســتند؛ به همین دلیل در صورتى که نان 
درون پالستیک یا جعبه نان قرار نگیرد، به سرعت 
خشک شده و شروع به کپک زدن مى کند؛ بنابراین 
اگر مى خواهید نان را براى مدت طوالنى نگه دارید، 
آن را فریز کنید. در غیر این صورت حتما درون جعبه 

نان قرار دهید.

5. نگهدارى صیفى جات 
در جاى سرد و تاریک

بسیارى از صیفى جات و دســته اى از سبزى ها در 
صورتى که در مکان هاى نسبتا سرد و تاریک قرار 
بگیرند، دیر تر از وضعیت عادى خراب مى شوند. البته 
بهتر است هر خوراکى را تازه میل کرد؛ اما این روش 
مى تواند براى مدت کوتاهى تاریخ انقضاى آن ها را 

افزایش دهد.

1. فریزر کردن
قرار دادن هر چیز خوراکى در جاى سرد و جلوگیرى از 
فاسد شدن آن ، از سالیان بسیار دور براى انسان ها ثابت 
شده است.مولکول هاى فسادزا در سرما به هیچ عنوان 
شیوع پیدا نمى کنند؛ مگر این که مدت بسیار زیادى را 
در آن مکان گذرانده باشند.در صورتى که مى خواهید 

خوراکى خود را در فریزر 
قرار دهیــد، حتما آن را 
درون یک پالســتیک 
گذاشته و هرگونه هوا را 

از داخل آن خارج کنید.

خواص شگفت انگیز گیاه حنا

گر خواص حنــا در درمان 
حنا به عنوان گیاه پزشکى 
شود از این رو پوست گیاه 

د و یرقان موثر مى باشد.
 درمان اگزما الزم اســت 
 مخلوط کرده و به صورت 

معالجه ترشحات سوزاکى 
ت استفاده مى شود.

کین درد؛ حنــا مى تواند 
شــود را کاهش بخشد،

حنا   دیده پوستتان، از

ا خواص متعدد حنا؛ ز جوشــانده برگ هاى حنا به 
صورت غرغره براى رفع پیله دندان اســتفاده مى شود. 

در مصرف داخلى بــراى کاهش درد 
معده بعد از زایمان و همچنین 

براى رفع خشــونت صدا 
تجویز مى شود. از دیگر 

و سختى ادرار نافع است. حنا براى رویانیدن ناخن
به جاى ناخن کج اثر خوب دارد.

حخنک کننده پوست؛ حنا و
حنــا تاثیر زیــادىد
کردن پوســتش
که بــا اثر گذ
در گــردش
بــدن ســب
امر مــى شـ
فردى از نقــا
یا گرفتگــى در
خاصــى از بدنتــان
با استفاده از این مى برد،

برخى از خواصگ
 مى باشــد. خواص
متعدد و اعجاب بر
خواص حنا برا
حنا دفاع در برابر
ب کمک کند تا در
باشد و این باعث
از پوست محو شو
پوست است. این
از عفونت ها در بد

دانشمندان آمریکایى مى گویند مصرف قرص ماهى تاثیرى در جلوگیرى از ابتال به افسردگى ندارد.
 افسردگى یکى از بیمارى هاى روانى شایع در جهان است. بر اســاس اعالم سازمان جهانى بهداشت برآورد 
مرداندر از شتر زنانب تند تاله مارىم اینب الجهانبه تبزرگ جمع از دستکم5درصد شود 5م

درد هاى رایج است که درصد پیدایش آن در 
افراد کهنسال یا برخى از جوانان بیشتر است. 
استفاده زردچوبه این خاصیت را دارد که این 

التهابات را کاهش یابد.

به همین علت پژوهشــگران قرص هاى 
مکملى از زردچوبه تهیه کرده و به بیمارانى 
که در خطر ابتال به این بیمارى قرار دارند 

تجویز مى کنند.

این نوع چربى
حد از چربى
و مى خوریم،
بر اساس فعا

تصورى اشتباه درباره قرص ماهى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5563مورخه 1400/10/28خانم زینب حجتى نجف آبادى فرزند على در ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 134/34مترمربع قسمتى از پالك شــماره 408  اصلى واقع در قطعه7 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08 - 1299907/ م الف  - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى 

 1/234/

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

راى شماره 140060302026009964 مورخ 1400/07/22 هیات چهار خانم افسانه السادات 
رضوى قهفرخى به شناسنامه شماره 3951 کدملى 1292749318 صادره اصفهان فرزند سید 
حجت اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 88,54 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادى 
و مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى صفر حسینعلى زاده خراسانى از سند 5704- 50,02,13 

دفترخانه 96 اصفهان واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08 - م الف: 

1300324 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى /1/239 

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

راى شــماره 140060302026013107 مورخ 1400/10/06 هیات دو خانم همدم محسنى 
عسکرانى به شناسنامه شــماره 66 کدملى 5499766312 صادره تیران فرزند نقى بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى 
محمد على امین الرعایا موضوع سند انتقال 14836- 39,10,15 دفتر 56 اصفهان واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08 - م الف: 

1300656 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى /1/241 

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

راى شــماره 139860302026022242 مــورخ 1398/12/20 و راى اصالحــى شــماره 
139960302026017699 مورخ 1399/07/09 هیات چهار خانم زهرا عادل نیاء به شناسنامه 
شــماره 1382 کدملى 1091164101 صادره حــوزه یک نجف آباد فرزند صادق نســبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 78,04 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالکیت رسمى محمد صدرى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08 - م الف: 

1300555 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى /1/243 

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

راى شماره 140160302026000164 مورخ 1401/01/18 خانم خدیجه عزیزى زره سرى 
به شناسنامه شماره 7080 کدملى 0035818573 صادره تهران فرزند باقر بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مســاحت 28,83 مترمربع از پالك شماره 195 فرعى از 14915 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالکیت حسین شیخان موضوع سند انتقال 20007- 52,11,21 دفترخانه 82 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/08 - م الف: 1300706 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى /1/245

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6630-1400/12/15  آقاى حمیدرضا آزادى  فرزند غالمحســین ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 118/05 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 905 اصلى واقع در 
قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/08  - 1300089/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /1/224

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 5654 مورخه 1400/11/02 آقاى محمد قلى نوروزى فرزند موال قلى ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 181/87 مترمربع قســمتى از پالك شماره 837   اصلى واقع در قطعه4 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08 - 1299934/  م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى 

1/226/

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 

پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایى تقدیم نمایند.

آراى شماره 5821 و 5822 مورخه 1400/11/07 آقاى عباس نعمتى فرزند محمود نسبت به  
چهار دانگ مشاع و خانم صدیقه جهانیان نجف آبادى فرزند مصطفى نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 232/03 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1065   اصلى واقع 
در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08 - 1299970/ م 
الف  - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /1/228

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5556 مورخه 1400/10/27آقاى کرم عابدینى فرزند اسداله ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 122/77 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 590  اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 
حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/24 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/08 - 1299982/  م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى 

 1/230/

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 5937-1400/11/11 آقاى مجید محمدى نجف آبادى فرزند نصراله نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز به مساحت 126/77 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1571   اصلى 
واقع در قطعه 2  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08 - 1300048/  
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /1/232

آگهى تغییرات
شرکت مجتمع خدماتى رفاهى سپاهان پارسه کار آفرینان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 47065 و شناسه ملى 10260651298 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/01/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : منصور اعظمیان به کدملى 1290968551بعنوان رئیس هیئت مدیره و فرهاد شریفى اصفهانى به کدملى 1288033745 
بعنوان مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره و رسول نکویان جزى به کدملى 1282782584 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت 

مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1307060)

آگهى تغییرات
شرکت منبع سازى و ســوله سازى اصفهان 
دوجدار شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
3325 و شناســه ملى 10260346377 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1400/08/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : موارد زیر به موضوع شرکت الحاق و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: در صورت 
لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم ثبت موضوع 
فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمیباشد : اجراى کلیه پروژه ها وساخت و راه 
اندازى پاپینگ و انواع ســازه ها و زیر سازى 
و آماده ســازى انواع بناهاى با انواع کاربریها 
و امور نقشه کشى ونقشــه بردارى از معدن و 
عمران و معمارى و کشــاورزى و دکوراسیون 
داخلى و متره و بــرآورد ، ارائه کلیه فعالیتهاى 
مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص 
کاال از گمرکهاى کشور و مشارکت و سرمایه 
گذارى در شرکتهاى خصوصى ودولتى و شرکت 
در نمایشــگاه هاى خارجى وحق العمل کارى 
درصادرات و واردات . اداره کل ثبت اســناد و 
امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى لنجان (1306286)

آگهى تغییرات
شــرکت فرآیند پژوهان معدن ایرانیان 
سهامى خاص به شماره ثبت 62685 و 
شناسه ملى 14008456598 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/06/02 محمد 
زاهدى بشــماره ملى 1281061344 
- فهیمــه زاهــدى بشــماره ملــى 
1281061352 - میثم لسانى بشماره 
ملــى 1091390754 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدنــد . حمیدرضا بهرامى 
بشــماره ملى 1290807647 و محمد 
رضایت بشــماره ملى 1287321331 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیهاى شرکت تعیین گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1306320)
آگهى تغییرات

شرکت فنى و مهندسى پارت سگال سپانو شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 53081 و شناسه ملى 14004529914 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت نو اندیشان(حسابرسان رسمى)به شناسه ملى 10100200524بسمت بازرس اصلى و حسابرس ومهرداد 
روزبهانى دره سارى به کدملى 1291028961بسمت بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1306308)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود درین سالمت درفام درتاریخ 1401/01/20 به شماره ثبت 70633 به شناســه ملى 14011003085 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و توزیع و فروش و واردات و صادرات تجهیزات و 
مواد مصرفى و اقالم مورد استفاده در پزشکى ، دندان پزشکى ، داروسازى- اخذ نمایندگى از شرکت هاى تولید کننده و توزیع کننده داخلى و خارجى ، خرید 
و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از انواع وسایل ورزشى و لوازم و تجهیزات پزشکى پس از اخذ مجوزهاى الزم ، شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى ، اخذ و اعطاى نمایندگى ، شرکت در نمایشگاههاى داخلى و خارجى و بین المللى به جز نمایشگاههاى فرهنگى ، اخذ 
وام و تسهیالت بانکى به صورت ارزى و ریالى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، ایجاد هماهنگى ، تمرکز 
و اجراى برنامه هاى مطالعاتى و تحقیقاتى در امر تهیه و توزیع و عرضه وسایل و تجهیزات و ملزومات پزشکى ، بهداشتى و درمانى ، بیمارستانى ، دندان 
پزشکى با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات مراکز درمانى ، ارائه خدمات پس از فروش در حوزه وسایل ، تجهیزات و ملزومات پزشکى ، دندان پزشکى ، 
بهداشتى و درمانى ، ارائه مشاوره به موسسات پزشکى مختلف و انجام خدمات در زمینه مشاوره فنى و ارائه تجهیزات به آن ها درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله شهرك فرهنگیان ، خیابان سعادت غربى ، خیابان سالمت ، پالك 16 ، مجتمع مرکز سالمت اصفهان ، ساختمان 1 ، طبقه همکف ، واحد 
338 کدپستى 8198315078 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى امیر 
حسین شال باف اصفهانى به شماره ملى 1271774860 دارنده 750000 ریال سهم الشرکه خانم فرناز امین جواهرى به شماره ملى 1280959320 
دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقاى محمد رضا شال باف اصفهانى به شماره ملى 1285731492 دارنده 150000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقاى امیر حسین شال باف اصفهانى به شماره ملى 1271774860 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود خانم فرناز امین جواهرى به شماره ملى 1280959320 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى محمد رضا شال باف اصفهانى به 
شماره ملى 1285731492 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1306326)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص میر صنعت ایتوك درتاریخ 1401/01/31 به شماره ثبت 70766 به شناسه ملى 
14011054298 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه طراحى ، تهیه ، تولید ، ساخت ، مونتاژ ، تجهیز ، نصب 
و راه اندازى خطوط تولید قطعات و کارخانجات صنعتى و صنایــع تبدیلى انجام کلیه فعالیت هاى تجارى 
و بازرگانى اعم از تهیه ، تولید ، واردات و صادرات و فروش شــرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى اعم از داخلى و خارجى انجام هرگونه عملیات فنى ، اقتصادى مرتبط با موضوع شرکت گشایش 
اعتبارات اسنادى و ال سى براى شــرکت نزد بانکها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله امیر کبیر ، خیابان قائم مقام شمالى ، خیابان صنعت ، پالك 166 ، 
پالك قدیم 172 ، طبقه همکف کدپستى 8195149891 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 
3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 925020 مورخ 1401/01/27 نزد بانک ملت 
شعبه خیابان مشــیرالدوله با کد 92502 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره آقاى سیدمحمد اهل سرمدى به شماره ملى 1270511416 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدجعفر میرسعیدى به شــماره ملى 1285423275 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدمجید میرخشتى به شماره ملى 1285831713 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 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 مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
محمد سعید ترك الدانى به شماره ملى 1141175721 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى 
على کریم نژاد اصفهانى به شماره ملى 1286066212 به سمت بازرس اصلى 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 باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1307042)

آگهى تغییرات
شــرکت فرآیند پژوهان معدن ایرانیان 
ســهامى خاص به شماره ثبت 62685 
و شناســه ملــى 14008456598 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/02 فهیمه زاهدى بشماره 
ملى 1281061352 بســمت رئیس 
هیات مدیره - میثم لسانى بشماره ملى 
1091390754 بســمت نائب رئیس 
هیات مدیره - محمد زاهدى بشــماره 
ملى 1281061344 بعنوان مدیر عامل 
و عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت و اوراق عادى 
و ادارى با امضــاى مدیرعامل و یکى از 
اعضاى هیات مدیره و با مهر شــرکت 
معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1306329)

آگهى تغییرات 
شــرکت صنایع ریخته گــرى اصفهان شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 5053 و شناسه ملى 
10260262002 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال 
شده و صدور سهام جدید از مبلغ 000 000 170000 
ریال به 000 000 250000ریال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد : ماده 5 اصالحى : 
سرمایه شرکت مبلغ 250000000000 ریال نقدى 
است که به 250000 سهم با نام عادى1000000 
ریالى منقســم گردیده و تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1306328)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى بازرگانى پویانگر پارسیان اسپادانا 
سهامى خاص به شماره ثبت 30216 و شناسه ملى 
10260508052 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موسسه حسابرسى امین 
تدبیر بصیر به شناســه ملى 10103512680 به 
سمت بازرس اصلى و آقاى امیرحسین دوروشى به 
شماره ملى 1284942058 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1306330)

آگهى تغییرات 
شــرکت تاجران پوالد افــالك با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 67970 و شناســه ملى 
14010065093 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله ســپاهان شهر ، بلوك 153 
، خیابان ایمان ، کوچه پــرواز ، پالك - 95 ، طبقه 
همکف کدپستى 8179919459 انتقال یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1307008)

آگهى تغییرات 
شــرکت رها فوالد رادین شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 69785 و شناســه ملى 
14010673153 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/01/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت از 
واحد ثبتى اصفهان به آدرس جدید استان اصفهان 
، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر 
درچه پیاز، محله باربریها ، کوچه انبارستان [26] 
، بلوار الغدیر ، پالك 12 ، طبقه همکف کدپســتى 
8431673331 انتقال یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1307009)

آگهى تغییرات
شرکت مجتمع خدماتى رفاهى سپاهان 
پارســه کار آفرینان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 47065 و شناسه 
ملــى 10260651298 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/01/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : فرهاد شــریفى اصفهانى به کدملى 
1288033745 و منصــور اعظمیان به 
کدملى 1290968551 و رسول نکویان 
جزى به کدملى 1282782584بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. لیال زاد هوش 
به کدملى 1281000620 و سید ابراهیم 
ســجادى به کدملــى 5110547416 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهــت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1307054)

آگهى تغییرات
شــرکت الماس شیشــه جهــان نما 
سهامى خاص به شــماره ثبت 54345 
و شناســه ملــى 14005058108 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1401/01/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - مصطفى ارژنگ نیا به 
شــماره ملى 0075027720، شــهناز 
توشقان به شماره ملى 1282304534 
و شــهرام خلیلى کوپائى به شماره ملى 
1270604491 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره بــراى مدت یک ســال انتخاب 
شــدند. - محمد نجارى به شماره ملى 
5759631322 بــه عنــوان بازرس 
اصلى و فریــده نیرومندفر به شــماره 
ملى 6229689391 بــه عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1307055)
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عملکرد درخشان فرهاد مجیدى در این فصل او را زیر ذره 
بین برده است. استقالل با این سرمربى در رقابت هاى لیگ 
برتر هنوز شکستى در کارنامه نداشته و فرهاد با همین روند 
مى تواند در لیگ برتر هم تاریخ سازى کند. البته ظاهراً این 
موارد باعث شده تا او مورد توجه لیگ هاى عربى هم قرار 
بگیرد. آنطور که ما شنیده ایم فرهاد مجیدى با یک پیشنهاد 
از دبى مواجه شده و ممکن است فصل آینده لیگ ایران را 
ترك کرده و به امارات برود. منبعى که این خبر را منتشر 
کرده فقط به نوشتن این جمله که پیشنهاد تیم اماراتى به 

فرهاد مجیدى، عالى است، بسنده کرده است.

تیم ملى ایران با ترکیب فعلى خود ســومین تیم پیر در جام 
جهانى محسوب مى شود. تیم تحت هدایت دراگان اسکوچیچ 
با وجود تغییر نسل از ســال 2014 به این سمت، رفته رفته 
صاحب بازیکنانى با بازیکنانى در محدوده ســنى 28 تا 33 
سال شده که شاید بعد از جام جهانى 2022 قطر از تیم ملى 
خداحافظى کنند. تیم ملى فوتبال ایران با آخرین ترکیب خود 
در پنجره  بازى هاى ملى که به مصــاف کره جنوبى و لبنان 
رفت، داراى میانگین سنى 27/8 سال بوده و بعد از پرتغال (28 
سال) و ژاپن (27/9 سال) در رتبه سوم مسن ترین تیم هاى 
حاضر در جام جهانى قرار دارد. تیم هــاى اروگوئه، برزیل و 
تونس دیگر تیم هاى بعد از ایران هستند. البته هنوز تکلیف 

صعود سه تیم به جام جهانى قطر مشخص نشده است. 

سایت «فاناتیک» ترکیه خبر داد باشــگاه هال سیتى از 
عملکرد اللهیار صیادمنش مهاجــم ایرانى رضایت دارد و 
مى خواهد در تابســتان پیش رو قراردادش را دائمى کند. 
صیادمنش زمستان گذشته با قراردادى قرضى از فنرباغچه 
به هال سیتى پیوست. طبق گزارش هاى رسیده باشگاه 
انگلیســى براى خرید دائمى صیادمنــش مبلغ 2 میلیون 
پوند آماده کرده تا در تابســتان با پرداخت این مبلغ او را از 

فنرباغچه خریدارى کند.

باشگاه بایرلورکوزن آلمان از پاس گل زیباى سردار آزمون 
ستاره ایرانى اش تمجید کرد. سردار آزمون ستاره ملى پوش 
کشورمان که زمستان گذشته به بایرلورکوزن منتقل شده 
بود در سه ماه گذشته نتوانسته بود درخشش همیشگى اش 
را داشته باشد. سیوان سرمربى لورکوزن هفته گذشته براى 
اولین بار به سردار آزمون اعتماد کرد و به ستاره ایرانى در 
ترکیب اصلى تیم میدان داد. آزمون در بازى مقابل گروتر 
فورت موفق شد خوش بدرخشــد و یک گل به ثمر رساند 
و یک پاس گل داد و بهترین بازیکن میدان شــد. باشگاه 
بایرلورکوزن براى پاس گل زیباى ســردار آزمون از لفظ 
«جادویى» استفاده کرد و از پاس گل ستاره ایرانى تمجید 

ویژه کرد.

فرهاد از استقالل مى رود؟

ایران، سومین تیم
 مسن جام جهانى 

2 میلیون پوند
 براى صیادمنش

تمجید لورکوزنى ها
از ستاره ایرانى

01

04

دو تیم مس رفسنجان و ذوب آهن در دیدارى دوستانه و 
در زمین دانشکده تربیت بدنى به مصاف هم رفتند که این 
بازى در نهایت با پیروزى ذوبى ها به پایان رسید. شاگردان 
مهدى تارتار در این مصاف دوستانه موفق شدند با گل هاى 
محمدحسین اسالمى و عارف رستمى، مس رفسنجان را 

با نتیجه 2 بر صفر شکست بدهند.

در حالى که تیم فوتبال پرسپولیس در زمین بى طرف باید به 
مصاف سپاهان اصفهان برود، اما همچنان محل برگزارى 
این بازى نامشخص است. با رأى کمیته انضباطى دیدار رفت 
و برگشت پرسپولیس و سپاهان در فصل جارى لیگ برتر 
باید در زمین بى طرف انجام شود و به همین دلیل بازى رفت 
به میزبانى سپاهان در شهر اراك برگزار شد. در همین رابطه 
و براى بازى برگشت، پرسپولیسى ها ورزشگاه امام رضا(ع) 
شهر مشهد را انتخاب کرده اند اما هنوز این مسئله قطعى نشده 
است. از مشهد خبر مى رســد که در صورتى که تماشاگران 
براى تماشاى این بازى به ورزشگاه بروند این شهر قادر به 
میزبانى نخواهد بود و از طرف دیگر بحث حضور تماشاگران 
در ورزشگاه ابهام دیگرى است. این درحالى است که قزوین، 

کرج و اراك خواستار میزبانى این بازى هستند.

برترى گاندوها برابر مس

محل ال کالسیکو 
مشخص شد؟

 واکنش عجیب طرفداران مهاجم ایرانى به گل نزدنش؛

یاران طارمى
 به او حسادت مى کنند!

تیم فوتبال سپاهان که عملکرد خوبى در لیگ قهرمانان آسیا نداشت، با پذیرفتن شکست سنگین 5 
بر 2 مقابل الدحیل در آخرین گام وداعى تلخ با این مسابقات داشت و دست خالى به خانه بازگشت.

شاگردان محرم نویدکیا در حالى با قرار گرفتن در جایگاه سوم جدول از این مسابقات کنار رفتند که 
مقابل پاختاکور 2 پیروزى به دست آورده و مقابل الدحیل دو بار شکست خوردند. آنها مقابل التعاون 
یک بار پذیراى شکست شده و یک بار هم با نتیجه مساوى متوقف شدند تا جمع امتیازاتشان به عدد 
7 برسد. سپاهانى ها در این مسابقات کًال 8 بار به گل رسیدند و 12 بار تسلیم حریفان شدند تا تفاضل 

گل آنها روى عدد منفى 4 بایستد که این آمار خوبى براى این تیم محسوب نمى شود.
سپاهان که در لیگ برتر با 45 امتیاز در پایان هفته بیست و چهارم در جایگاه سوم قرار دارند، با 35 گل 
داراى بهترین خط حمله مسابقات هستند و متوسط 1/45 گل به ازاى هر مسابقه را ثبت کرده اند. به 
تعبیر دیگر آنها در هر 62 دقیقه یک بار به گل رسیده اند. عملکرد آسیایى آنها در فاز تهاجمى قدرى 
ضعیف تر نسبت به لیگ است و با زدن 8 گل در 6 مسابقه، متوسط 1/33 گل به ازاى هر بازى و یا به 
تعبیرى هر 67/5  دقیقه یک گل به ثمر رسانده اند که مقایسه عملکرد آنها در لیگ و آسیا خیلى تفاوت 

ندارد و آنها در لیگ اندکى بهتر بوده اند.
این در حالى است که عملکرد سپاهان در لیگ و آسیا در فاز دفاعى تفاوت عمده اى دارد. شاگردان نوید 
کیا در لیگ برتر با 15 گل خورده صاحب دومین خط دفاعى برتر مسابقات هستند و به طور میانگین 
به ازاى هر 144 دقیقه بازى یک بار گل خورده اند. این تیم در آسیا 12 گل در 6 دیدار دریافت کرد تا 

به طور متوسط در هر 45 دقیقه یک گل خورده باشد.
باید دید تاثیر روانى نتایج ضعیف آسیایى سپاهان در عملکرد آنها در لیگ برتر هم تاثیر خواهد گذاشت 
یا شاگردان نوید کیا بعد از بازگشت از آســیا با همان روند قبلى در لیگ برتر به میدان رفته و نتیجه 

خواهند گرفت.
سپاهان در پایان هفته بیســت و چهارم لیگ برتر با 45 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد و با فاصله 7 
امتیازى که بین این تیم و تیم چهارم جدول (فوالد) وجود دارد، شاید بتوان گفت حاشیه امن مناسبى 
براى حفظ این جایگاه دارد. اما طالیى پوشان اصفهان بدشان نمى آید شانس شان را براى گرفتن 

جایگاه دوم جدول هم امتحان کنند.

تفاوت بزرگ سپاهان و الدحیل در کیفیت بازیکنان تهاجمى شان 
بود.

در شبى که ســپاهان با غیبت بى موقع شــهریار مغانلو و فرشاد 
احمدزاده به دلیل محرومیت مواجه بود، نرخ هدر دادن فرصت ها 

در بازى مقابل الدحیل به رقم عجیبى رسید.
ســپاهان در یک نمایش کامًال تهاجمى بیش از 10 فرصت براى باز 
کردن دروازه  حریف خود داشــت که تنها 2 بار موفق شد توپ را از خط 
دروازه الدحیل عبور بدهد؛ تازه یکى از این گل ها از روى ضربه  کاشــته و 

شوت از راه دور به دست آمد.
این در شرایطى بود که الدحیل با بازیکنان باکیفیتى مثل اولونگا و ادمیلسون 
بار خود را در این بازى بست؛ در حالى که سپاهان مى توانست چه در نیمه اول و چه در 

نیمه دوم با استفاده از فرصت ها دست پر از این میدان بیرون بیاید. 
این یک شب ویژه براى محرم نویدکیا هم بود که بازهم ضعف دفاعى و عدم فرصت طلبى 
حمله ورانش را از نزدیک مشاهده کرد؛ اتفاقى که باعث شد تیم او نه تنها فرصت صعود را 

از دست بدهد، که با شکستى سنگین از لیگ قهرمانان آسیا بیرون بروند.

شاگردان محرم و چالش
 گل خوردن و گلزنى در آسیا

کیفیت خط حمله؛ 
تفاوت سپاهان و الدحیل

اگر محرم نویدکیا دوســت دارد کماکان به همکارى اش با باشگاه 
ســپاهان ادامه دهد، باید هر چه زودتر دو ایــراد اصلى تیمش را 

برطرف کند.
در اینکه سپاهان فوتبال تماشاگرپسندى ارائه مى کند، جاى شکى 
وجود ندارد منتهى هیچ الزامى نیست که فوتبال زیبا، منجر به کسب 

نتیجه شود و به همین دلیل اســت که سپاهان نه در لیگ برتر موفق 
بوده، نه در جام حذفى و نه در لیگ قهرمانان آسیا.

سپاهان در طول دو فصل گذشته دو ایراد بزرگ داشته است. ایراد اول، 
ضعف ساختار دفاعى این تیم است که باعث مى شود دروازه سپاهان به 
راحتى باز شــود. نویدکیا در نیم فصل با جذب مظاهرى و نیمکت نشین 
کردن کریستوفر کنت امیدوار بود که این ضعف تا حد زیادى برطرف شود 
اما کافیست به آمار دفاعى سپاهان در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 
نگاه کنید تا متوجه شــوید تنها پاختاکور ازبکستان و الغرافه قطر در بین 

تیمهاى غرب آسیا، گلهاى بیشترى به نسبت سپاهان دریافت کرده اند. 
جدا از ضعف دفاعى سپاهان، این تیم هر چقدر در خلق موقعیت، موفق 
عمل مى کند، به همان راحتى موقعیتهایش را از دست مى دهد. موردى که 
در لیگ قهرمانان، بیش از حد به چشم آمد و در هر دو بازى رفت و برگشت 
مقابل الدحیل، مهره هاى هجومى سپاهان قدر موقعیتهایشان را ندانستند 

تا این تیم، در همان مرحله گروهى با لیگ قهرمانان خداحافظى کند.

مدافع ملى پوش ایرانى با گلزنى در آخرین بازى تیم االهلى دوحه در کاپ ستارگان 
قطر توانست باعث پیروزى این تیم شود.

تیم االهلى آخرین دیدار خود در این فصل از رقابت هاى فوتبالى در قطر را با برد 
به پایان رساند.

این بازى که آخرین بازى دو تیم در مرحله گروهى رقابت هاى کاپ ستارگان قطر 
محسوب مى شد بین تیمهاى االهلى و ام صالل بود که در نهایت با تک گل مدافع 
ایرانى به سود تیم سبز پوش به پایان رسید تا به این ترتیب بازى هاى این فصل 

براى االهلى با کسب 3 امتیاز کامل به پایان برسد. 

به این ترتیــب مدافع تیم ملــى فوتبال ایــران یعنى محمد حســین کنعانى 
زادگان که گل پیروزى بخش االهلى در دیدار برابر ام صالل را به ثمر رســاند 
موفق شــد با درخشــش در این دیدار، پایان خوبى براى خــود در این فصل از 
رقابت هــاى فوتبالى در قطــر رقم بزند او کــه فصل فوق العاده اى را پشــت 
ســر گذاشــت عالوه بر حضور در دیدارهاى تیم االهلى براى تیــم ملى ایران 
نیز میدان رفت و توانســت بازى هاى بســیار خوبى از خود بــه نمایش بگذارد 
بازى هایى که پایان بنــدى آن یعنى دیدار برابر لبنان با درخشــش این مدافع

 همراه بود.
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ىکند.

ادامه همکارى
 محرم به شرط 

برطرف کردن 2 ایراد
کارشناس فوتبال کشورمان اعتقاد دارد که 
سپاهان عالوه بر مشکالت زیاد در ساختار 
دفاعى، بــه صعود از مرحلــه گروهى لیگ 

قهرمانان باور نداشت.
حسین چرخابى در خصوص شکست 5 بر 
2 سپاهان مقابل الدحیل  اظهار داشت: پیش 
از بازى سپاهان مقابل الدحیل خیلى ها این 
تیم را حذف شده مى دانستند ولى من معتقد 
بودم سپاهان تا پایان سوت بازى با الدحیل 
شانس صعود به مرحله بعد را دارد و اگر یک 
مقدار با روحیه و انگیزه بیشترى بازى مى کرد 

مى توانست نتیجه بهترى بگیرد.
وى ادامه داد: متأسفانه این تیم به این دلیل 
باخت که بازیکنان این تیــم باور به صعود 
نداشتند. شکست ســپاهان مقابل الدحیل 
دالیل زیادى داشــت؛ فاصله خطوط این 
تیم زیاد بــود، همچنین ســاختار دفاعى 
سپاهان ایراد داشــت و بازیکنان این تیم 
در مصاف هاى تک به تک با مشــکل مواجه 
مى شــدند. در صحنه گل پنجــم الدحیل، 
ادمیلسون به راحتى از مقابل نژادمهدى عبور 
کرد و مدافع سپاهان در ادامه این بازیکن را 
رها کرد و مهاجم برزیلى الدحیل از زاویه بسته 
گلزنى کرد، این اتفاق چندین بار تکرار شد و 

تیم را با مشکل روبه رو کرد.
چرخابى گفت: وقتى یک تیم به دنبال پیروزى 
است عالوه بر خلق موقعیت باید توپ را هم 
از خط دروازه حریفش عبور دهد، تیمى که 

فقط موقعیت گل ایجاد کند پیروز نمى شود.

مرضیه غفاریان
 هم تیمى هاى طارمى به او حســادت مى کنند؟ از نظر طرفداران ایرانى مهاجم 

ملى پوش پورتو، پاسخ این سئوال مثبت است.
هنوز بازى پورتو و رقیب همیشگى اش اســپورتینگ در نیمه نهایى جام حذفى 
پرتغال تمام نشده بود که عالقه مندان ایرانى مهدى، با هجوم به صفحه رسمى 
باشگاه پورتو در اینستاگرام نظر عجیب خود را زیر پست هایى که مربوط به این 

بازى بود نوشتند؛ آن هم به سه زبان فارسى، انگلیسى و حتى پرتغالى.
نظر غالب هواداران طارمى این است: «بازیکنان پورتو پنج شنبه شب در مصاف 
با اســپورتینگ به ســتاره ایرانى خود پاس نداده اند مبادا او دوباره مانند بازى 
قبلى اش هت تریک کند!» اما نظر طرفداران پرتغالى پورتو چیزى جز این است. 

آنها معتقدند این دسته از ایرانى ها طارمى را رئیس پورتو مى دانند درحالى 
که از نظر هواداران «اژدهایان» نتیجه گرفتن تیم مهم است نه اینکه 

چه کسى گل بزند.
این دعواى مجازى آسیایى–اروپایى که حتى تا پس از اولین باخت 
فصل آبى و سفیدها در بازى دوشنبه شب برابر براگا ادامه داشت یک 
چیز را روشــن مى کند؛ اینکه حق با پرتغالى هاست و پربیراه نیست 

فاحش سطح فوتبال اگر بگوییم یکى از علل تفاوت 
ما با اروپایــى ها در همین 
فرهنگ هــوادارى نهفته 
اســت. طرفداران فوتبال 
در کشــور ما رفتارهایى از 
خودشان نشان مى دهند که 
به ندرت مى توان مانند آن را 

در کشورهاى دیگر به خصوص 
در قاره اروپا دید.

متأسفانه فرهنگ طرفدارى در کشور ما هنوز آنچنان 
که باید و شاید رشــد نکرده است. واکنش طرفداران 
ایرانى طارمى هم بهترین شاهد ما بر این مدعاست. 
عقیده آنها در خصــوص موفق نبودن بازیکن مورد 
عالقه شان در گلزنى در بازى با اسپورتینگ، مشتى 
نمونه خروار از برخورد احساسى و خارج از دایره 
منطق فوتبالدوستان کشــورمان در مواجهه با 

این گونه مسائل است.
کافى است کمى به گذشــته برگردیم. هنوز 
یادمان نرفته همین ستاره ایرانى پورتو پس 
از مصیبتى که براى پرســپولیس به بار آورد 
چگونه تــا مدت ها و تا پیش از پیوســتنش 
به «پریمیــرا لیگا» به یکــى از منفورترین 
بازیکنان ایرانى در میان هواداران به خصوص 
در بین پرسپولیسى ها تبدیل شده بود. اصًال 
چرا راه دور برویم؛ بعید مى دانیم کسى از یاد 
برده باشــد طارمى مدتها لقب گلنزن ترین 
مهاجم تیم ملى را به خود اختصاص داده بود.

ستاره ایرانى پورتو فقط یک نمونه از بازیکنانى است که عالقه مندان فوتبال در 
ایران، روزى او را تا عرش باال بردند و دیگر روز چنان محکم بر فرش کوبیدندش 
که نتواند سربلند کند. باز جاى شکرش باقى اســت که طارمى خود را اسیر این 
هیجانات آنى هواداران احساسى نکرد و پس از مدتى ناکامى دوباره سربلند کرد و 
به روزهاى اوجش برگشت. فوتبال ایران کم نداشته ستاره هایى که با گیر افتادن 
در باتالق این قبیل رفتارهاى احساســى چنان به خاموشى گراییده اند که حاال 

کمتر فوتبالدوستى آنها و درخشش هایشان را به خاطر مى آورد.
هواداران باید یاد بگیرند فوتبال در اوج مهیج بودنش، منطق خاص خودش را هم 
دارد. این درست اســت که هیچ چیز در فوتبال قابل پیش بینى نیست اما نتیجه 
گرفتن در هر مسابقه مســتلزم به کارگیرى تاکتیک ها و تکنیک هاى خاص و 
ویژه براى آن بازى است که مسلمًا از ســوى کادر فنى به بازیکنان ارائه 
مى شود. این چیزى است که تماشاگران و هواداران یک تیم فوتبال 

باید آن را کامًال درك کنند.
پس باید بپذیریم اگر طارمى در مســابقه با اســپورتینگ کارى از 
پیش نمى برد، یک دلیل عمده اش به بازى خوانى حریف و اعمال 
تاکتیک هاى مناســب براى از کار انداختن 
مهره هــاى پورتو باز مى گشــته و نه آنکه 
هم تیمى هاى مهدى بــه او پاس نداده اند 
تا او گل نزند. گل نزند که چه شــود؟ اتفاقًا  
همه حاشیه هاى به وجود آمده پیش 
از این بازى، هــم طارمى و هم 
یارانش در پورتو را سراپا انگیزه 
براى شکست دادن اسپورتینگ 
کرده بود اما هواداران مهاجم ملى 
پوش کشورمان باید قبول کنند که حریف قدرتمند پورتو نیز، 
همیشه هم در زمین و هم روى نیمکت حرف زیادى براى گفتن 

داشته و دارد.
تماشــاچى ها و هواداران با القاى این گونه عقاید احساســى و 
خارج از منطق به بازیکنان و مجموعه یک تیم جز آنکه تیشه بر 
ریشــه تیم محبوب خود بزنند کارى از پیش نخواهند برد. خشم 
و نفرت، منطق را کنار مى زنــد و تعصب بى جا هیچ ثمرى در پى 

نخواهد آورد.
هم بازیکنان و هم گردانندگان باشــگاه پورتــو بارها و بارها بر 
اهمیت داشتن مهره اى به نام مهدى طارمى صحه گذاشته اند 
که اگر چنین نبود، او هرگز نمى توانست یک تنه به ستاره 
این روزهاى لیگ پرتغال بدل شــود. اصًال تفاوت ما و 
اروپایى ها در همین چیزهاســت. ما با احساس حرف 
مى زنیم، آنها با منطق عمل مى کنند. عشق و نفرت 
ما از چهره ها روى یک مرز باریک است، براى آنها 
چهره ها ابزار به سعادت رساندن یک تیم هستند؛ نه 
بالعکس که تیم ها نردبانى براى ترقى و محبوبیت 
روزافزون چند ستاره باشــند و نه دستاویزى براى 

وقت گذراندن در فضاى مجازى و...

سپاهانى ها 
به صعود

 باور نداشتند

کنعانى زادگان، 
گلزن االهلى در 
آخرین دیدار فصل



از هــر کارى کــه از کننــده آن پرســش کننــد، نپذیــرد یا 
عذرخواهى کند، دورى کن، آبروى خود را آماج تیر گفتار 
دیگران قــرار نده و هرچه شــنیدى بازگو مکن، که نشــانه 
دروغگویى اســت و هر خبرى را دروغ مپندار که نشــانه 

موال على (ع)نادانى است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و ششم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْجَعْل َسْعیى فیِه َمْشُکوراً َوَذْنبى فیِه َمْغُفوراً َوَعَملى فیِه َمْقُبوًال، 

َوَعْیبى فیِه َمْسُتوراً، یا اَْسَمَع الّساِمعیَن.
خدایا! قــرار ده کوششــم را در این روز مورد ســپاس و تقدیر و 
گناهم را در آن آمرزیده و عملــم را در آن پذیرفته و عیبم را در 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىآن پوشیده، اى شنواترین شنوایان.

مشاور و بازرس ویژه مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعى 
گفت: اصفهان باید صادرکننده مدیر باشد، باید اینگونه 
باشد که اگر جایى دچار مشــکل شدیم از اصفهان مدیر 
ببریم همچنین نکته دیگرى که در حوزه تأمین اجتماعى 
از اهمیت ویژه اى براى ما برخوردار بوده این است که باید 
پرداخت ها با عدالت باشد، کاهش پرداخت از جیب مردم 

توصیه مقام معظم رهبرى است.
احمد اســفندیارى، معاون فرهنگــى اجتماعى و امور 
اســتان هاى ســازمان تأمین اجتماعى در آئین تودیع و 
معارفه مدیــر کل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در 
واکنش به انتقاداتى که درباره سیاســت زدگى در برخى 
انتصابات تأمین اجتماعى مطرح مى شود، تصریح کرد: 
بحث هایى که در این زمینه مطرح مى شــود یا از روى 
بى اطالعى یا از نداشــتن تحقیق است و در برخى جاها 
هم نباید سیاست زدگى کرد اما سیاسى برخورد مى شود، 
به عنوان معاون امور رســانه ها و فرهنگى اجتماعى این 
سازمان که موضوع انتصابات در حوزه ما صورت مى گیرد 
باید اطمینان دهم که تمام انتصابات در استان ها به شکل 

درون سازمانى صورت گرفت.
اسفندیارى با اشاره به مدیرانى که سابقه طوالنى مدیریت 
دارند، گفت: این درد در حوزه درمان ســه استان وجود 
داشــت که در عین وجود نیروى متخصص، کارشناس 
و متدین، در گردش کار آنها در حد کارشناس نگهداشته 
شــده بودند در حالى که برخى مدیران بیش از 21 سال 
ســابقه مدیریت داشــتند، در حالى که باید به پرورش و 

تربیت نیروها در سازمان ها اهمیت داد.
معاون فرهنگى اجتماعى و امور اســتان هاى ســازمان 
تأمین اجتماعى چرخش پست هاى مدیریتى بین عده اى 
خاص را نادرست دانست و اعالم کرد: استان اصفهان که 
اکثر فرماندهان جنگ را پرورش داد و فرماندهان لشکر 
حضرت رسول (ص) و بسیارى از فرماندهان لشکرهاى 
بزرگ استان تهران همه اصفهانى بودند، آیا نباید در زمان 

صلح در ادارات و ســازمان هاى مختلف به اندازه کافى 
سردار داشته باشد؟ آیا این درست است که همه نیروها را 
در حد گروهبان و ستوان نگهداریم؟ اینها نباید به سردار 

تبدیل شوند؟ این یک ایراد است.
وى این ایــراد را به مدیران قبلى تأمیــن اجتماعى وارد 
دانست و گفت: این عین سیاست زدگى است که چرا افراد 
دیگر را رشــد نداده اید؟ از سوى دیگر با موضوعى که به 
شدت با آن مشکل داریم، تضاد منافع است به این معنا که 
براى ما پذیرفته شده نیست که مدیر تأمین اجتماعى در 
استان، سهامدار بخش خصوصى باشد یا دقیقًا روبه روى 
مرکز درمانى تأمین اجتماعى درمانگاه داشته باشد حتى 
یکى از استانداران که پزشک بوده، در مدت شش هفت 

سال استاندارى خود با تأمین اجتماعى هم قرارداد داشته 
و مسئول فنى بوده است و این به معناى ضایع کردن حق 
کارگر است، زیرا مسئول فنى یعنى باید تمام وقت در مرکز 
باشد و سوال اینجاست که چگونه یک استاندار مى تواند 

همزمان استانى را بگرداند و مسئول فنى هم باشد؟
وى با اشــاره به این که دکتر رجالى نیز اشــتیاقى براى 
پذیرش مسئولیت نداشــت، گفت: گرچه دوست داشتیم 
جوان تر از مدیران کنونى انتخاب کنیم اما دیدیم جوان ترها 
تجربه الزم را کســب نکرده اند و قــول گرفتیم و قول 
مى گیریم اگر یک سال دیگر قرار بر این شد که جابه جایى 

انجام شود باید با انبوهى از گزینه ها روبه رو باشیم.
اســفندیارى با تاکید بر اینکه اصفهان باید صادر کننده 

مدیر باشد، خاطرنشان کرد: همانگونه که در زمان جنگ و 
دوره هاى گذشته رایج بود، باید اینگونه باشد که اگر جایى 
دچار مشکل شدیم از اصفهان مدیر ببریم همچنین نکته 
دیگرى که در حوزه تأمیــن اجتماعى از اهمیت ویژه اى 
براى ما برخوردار بوده این اســت که باید پرداخت ها با 
عدالت باشد، کاهش پرداخت از جیب مردم توصیه مقام 

معظم رهبرى است.
در پایان این مراسم از خدمات دکتر محسن ریاضى و دکتر 
على اعتصام پور تقدیر و مرتضى حاجى کاظمى به عنوان 
سرپرست اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان و دکتر 
محمد رجالى به عنوان مدیر درمان تأمین اجتماعى استان 

اصفهان معرفى شد.

در آیین تودیع و معارفه مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان مطرح شد

اصفهان باید صادرکننده مدیر باشد سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
در نشست با شــهردار اصفهان با اشاره به جایگاه ویژه 
کارگر و اهمیت خدمات این قشر در جامعه گفت: هفته 
گرامیداشت کارگر فرصتى براى مطالبه گرى کارگران 
و تریبونى براى تبیین خواسته هاى کارگران است که  

خواسته هاى آنها باید به صورت عملى محقق شود.
میثم مداحى افزود: اقداماتى که در هفته کارگر توسط 
شــهردارى انجام مى شــود نباید محدود به اجراى 
برنامه ها و مراسم هاى نمادین شــود بلکه عالوه بر 
فضاسازى شهرى، میبایست در جهت صیانت از حقوق 
کارگران نیز باشــد.  مداحى با بیان اینکه شــهردارى 
اصفهان و شرکت هاى اقمارى آن مجموعا حدود 11 
هزار نفر کارگر دارد که در زمینه خدمات در حال فعالیت 
هستند گفت: اجراى طرح طبقه بندى مشاغل اقدامى 
الزم است که از حقوق و مطالبات کارگران این مجموعه 
است. سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 

استان اصفهان همچنین با اشــاره به اینکه شهردارى 
از بزرگترین  مجموعه هاى داراى شاغلین کارگر است 
افزود: الزم است در مجموعه شــهردارى؛ تشکالت 
کارگرى، شوراى اســالمى کار، انجمن اسالمى کار و 
جامعه اسالمى کار تشکیل شود تا بتوانند حقوق قانونى 

کارگران را استیفا کنند.
على قاسم زاده شهردار اصفهان هم با بیان اینکه موضوع 
طرح طبقه بندى مشاغل در سطح شهردارى به صورت 
جدى در حال پیگیرى اســت گفت: در مجموعه آتش 
نشانى اصفهان این موضوع به زودى وارد مراحل اجرایى 
خود خواهد شد و ســایر زیرمجموعه هاى شهردارى 
اجرایى کردن این طرح را در دستور کار خود دارند. وى 
براى اجرایى شدن طرح طبقه بندى مشاغل براى کلیه 
کارگرانى که به طور مستقیم و غیر مستقیم  با شهردارى 
اصفهان همکارى مى کنند؛ در شش ماهه نخست سال 

جارى قول مساعد داد.

طرح طبقه بندى مشاغل براى کارگران شهردارى 
اجرا مى شود

ذوب آهن طى ســالیان گذشــته در برنامه هایى به 
پاکسازى مناطق پیرامون اقدام نموده است. در سال 
1401 در آســتانه روز جهانى زمین پــاك، جمعى از 
مدیران و کارکنان این شــرکت به پاکسازى مناطق 
حاشیه رود خانه زاینده رود در شهرستان لنجان اقدام 
نمودند. چهارشــنبه 31 فروردین ماه، مهدى بهرامى 
معاون پشتیبانى و خدمات اجتماعى همراه با چند تن از 
مدیران، سرپرستان و کارکنان این حوزه به جمع آورى 
پالستیک هاى اطراف و حاشیه رودخانه زاینده رود در 

منطقه زرین شهر اقدام نمودند.
مهدى بهرامى معاون پشــتیبانى و خدمات اجتماعى 
شرکت با تشکر از تمامى دست اندرکاران و حاضران 
این برنامه به ویژه مدیریت امور شــهرى و پســماند 
که وظیفه اصلى برنامــه را بر عهده داشــت، گفت: 

ذوب آهن اصفهان عالوه بر توجه به موضوع حفاظت 
و نگهدارى از زمین در داخل مجموعه خود، همواره به 
حفاظت و نگهدارى از زمین هاى اطراف و منطقه نیز 

توجه ویژه دارد.
وى افــزود: زمیــن و طبیعــت امانتــى الهــى و از 
ســرمایه هاى ملى بوده و ذوب آهــن اصفهان تمام  
طرح ها و فعالیت هــاى تولیدى خود را بــا توجه به 
حفظ جنبه هاى زیست محیطى و نگهدارى از زمین 
ســاماندهى مى کند. این مقام مســئول اضافه کرد: 
ذوب آهن اصفهان در تداوم اقدامات زیست محیطى 
و در راستاى مسئولیت هاى اجتماعى خود و توجه به 
شعار تعیین شده در سال جارى و به مناسبت روز جهانى 
زمین پاك به پاکسازى حاشیه زاینده رود از ضایعات 

پالستیکى اقدام نمود.

پاکسازى حاشیه زاینده رود از ضایعات پالستیکى 

از کلیه بستانکاران شــرکت مهندســى کاویان خاك و سازه به 
شــماره ثبت 29134 و آقاى مجتبى عباس زاده قهنویه به شماره 
ملى 1281025811 وحمید یاورى به شــماره ملى 1285920082 
دعوت میگردد به محل شــرکت به آدرس: اصفهان، خوراسگان، 
خیابان سلمان روبه روى اداره گاز ساختمان عباس زاده،مراجعه و 
با ارائه مدارك مثبته طلب خود را دریافت نمایند و یا به شماره تلفن 

09134263600تماس حاصل نمایند.

آگهى دعوت از بستانکاران نوبت دوم

 دعوت کننده: مجتبى عباس زاده

مدیر پیشکسوت ورزشــى در پیشنهادى براى بهتر برگزار 
شدن مســابقات محله محور گفت: بهتر است شهردارى 
اینگونه مسابقات را به کمک آموزش و پرورش برگزار کند و 

در درون مدارس پایه برنامه داشته باشد.
به گــزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شــهردارى 
اصفهان، مسعود انصارى مهر با بیان اینکه استعدادپرورى 
باید از سنین پایین آغاز شود، اظهار داشت: الزم است روى 
قواى ذهنى، روحى روانى و جسمانى بازیکنان کار شود تا 

به سطح آمادگى برسند و تطبیق پذیرى با تیم بیشتر شود.
وى ادامه داد: موضوع اســتعدادیابى از مرحله شناســایى، 
استعدادیابى، استعدادپرورى و... تشکیل شده است که باید 

دید در رقابت هاى بین محلى چنــد درصد از جامعه هدف 
کودکان هستند.

وى تصریح کرد: تفاوت بین پدیده یابى و استعدادیابى این 
است که در پدیده یابى، فردى که تا به حال محروم بوده اما 
توانمندى داشته در مســابقات محلى شناسایى و به تیم ها 
جذب مى شوند اما استعداد یعنى کسى که قرار است در آینده 

تازه مراحل شکوفایى را تکمیل کند.
این مدیر پیشکسوت ورزشى در پیشنهادى براى بهتر برگزار 
شدن مسابقات محله محور شهردارى عنوان کرد: بهتر است 
شهردارى اینگونه مسابقات را به کمک آموزش و پرورش 

برگزار کند و در درون مدارس پایه برنامه داشته باشد.

مسابقات محله محور شهردارى با همکارى آموزش و پرورش برگزار شود

در پــى اخــذ گواهینامــه نظــام مدیریــت کیفیــت
 ISO 9001:2015 از 107 نفر از رابطان این نظام در آبفاى 

استان اصفهان تقدیر شد.
مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات آبفاى استان اصفهان 
گفت: این شرکت پس از استقرار و پیاده سازى نظام مدیریت 
کیفیت ISO 9001:2015 در ســتاد مرکــزى، مناطق 
6گانه شــهراصفهان، نجف آباد، خمینى شهر، فالورجان، 

فوالدشهر، لنجان، مبارکه، شهرضا، دولت آباد، شاهین شهر، 
تصفیه خانه هاى فاضالب شمال، جنوب، شاهین شهر و 

تصفیه خانه آب، موفق به اخذ این گواهینامه شد.
سعید ابوطالبیان با بیان این که مجموعه استانداردهاى ایزو، 
به منظور ارتقاء کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتریان 
تدوین شــده اند گفت: براى راهبــرى و اداره موفق یک 
سازمان باید آن را نظام مند و شفاف، هدایت و راهبرى کرد 

که این امر مستلزم یک نظام مدیریتى است که پاسخگوى 
نیازهاى مشتریان درون و برون سازمانى باشد.

وى خاطر نشان ساخت: یکى از مهمترین عوامل در اجراى 
موفق نظــام مدیریت کیفیت در آبفاى اســتان اصفهان، 
رابطان این نظام در ســتاد و مناطق مختلف آبفاى استان 
اصفهان بوده اند که در مراســمى از زحمات آن ها تجلیل 

به عمل آمد.

تقدیر از رابطان نظام مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 در آبفا

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى درنظردارد، انجام امور نگهبانى و حفاظت فیزیکى خود را 
ازطریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادو..." از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2001001553000002 روز پنجشنبه مورخ 1401/2/8 

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم 
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز پنجشنبه  مورخ 1401/2/8لغایت ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 1401/2/15 
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز دو شنبه مورخ 1401/2/26    

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.                                            
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز سه شنبه  مورخ 1401/2/27ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ   1,882,659,260ریال مى باشــد که به دوصورت ضمانتنامه بانکى ویافیش واریزى 
به شماره حساب شــباى IR250100004001039704005791 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ســاتنا با شناسه واریز30 کاراکترى

301039761263500650000000000006   قابل ارائه   مى باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى 
بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/2/26به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت 

برگزارکننده مناقصه در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.                                                                                                                                       
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکتwww.assc.ir وآدرس  

پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره09132074426)

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى -   نوبت دوم
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

م.الف : 1308389 شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشــاورزى درنظردارد، واگذارى امور خدماتى و پشتیبانى خود را از 
طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى و در بستر ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا  ارائه پیشنهادو..." از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2001001553000001 روز پنجشنبه 1401/2/8 

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم 
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز پنجشنبه  مورخ1401/2/8 لغایت ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 1401/2/15 
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز یکشنبه مورخ 1401/2/25    

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل یک ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.                                            
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز دوشنبه  مورخ 1401/2/26 ساعت 10 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ ونوع تضمین شــرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ   809,306,225 ریال مى باشــد که به دوصورت ضمانتنامه بانکى ویافیش واریزى 
به شماره حساب شــباى IR250100004001039704005791 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ســاتنا با شناسه واریز30 کاراکترى

  301039761263500650000000000006   قابل ارائه   مى باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى 
بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز یکشــنبه 1401/2/25 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت 

برگزارکننده مناقصه در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.                                                                                                                                       
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکتwww.assc.ir وآدرس  

پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره09132074426)

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى -   نوبت دوم
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

م.الف : 1308400 شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزى

وزارت جهاد کشاورزى


