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نکات تغذیه اى سالم ویژه کودکانتولید 60 درصد صنایع دستى کشور در اصفهانسرقت اطالعات کاربران به واسطه پیام رسان هاوداع طبقه متوسط به پایین با برنج پیش بینى حضور 5 میلیون زائر سالمتاستانتکنولوژى جهان نما جهان نما

از جوان سازى پوست تا 
کمک به سیستم گوارش

اعجاز بى نظیر 
لیموترش

تجهیز اصفهان به  4 منطقه ویژه اقتصادى
3
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اشتغال 
مدیرکل ارشاد
 در صدا و سیما!

لیموترش سرشار از ویتامین ها و آنتى اکسیدان هاست که آن را در زمره 
سالم ترین میوه هاى روى سیاره زمین قرار مى دهد. شربت آب لیمو 

طعم فوق العاده اى دارد، اما استفاده مصرف مداوم آن به دلیل 
شکر زیادى که به این شربت اضافه مى شود براى سالمتى 

مفید نیست. خوشبختانه روش هاى سالم ترى براى...

نصف جهان با وجــود آن که کمتــر از یک ماه از 
تغییرات در راس هرم مدیریتى اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان مى گذرد، ولى 
شواهد و شنیده هاى موثق حکایت از آن دارد که 

انتصاب اخیر با چالش جدى مواجه شده است.
«اصغر آذربایجانــى» در حالى چند هفته پیش به 
عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشــاد اصفهان 
منصوب شد که یکم تیرماه سال جارى بازنشست 
مى شود. ظاهرا وى مى تواند بازنشستگى خود را 
به تاخیر بیاندازد و تا پنج سال دیگر نیز به فعالیت 

ادارى خود ادامه بدهد ولى ...

درس هایى که «گواردیوال» به فوتبال اصفهان مى دهددرس هایى که «گواردیوال» به فوتبال اصفهان مى دهد
واکاوى علت ناکامى سپاهان و ذوب آهن در لیگ بیست و یکم در گفتگوى «نصف جهان» با فرشید طالبىواکاوى علت ناکامى سپاهان و ذوب آهن در لیگ بیست و یکم در گفتگوى «نصف جهان» با فرشید طالبى
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از صنایع شیمیایى در شهرضا تا هایتک در شاهین شهر؛

حسن اکلیلى:

من با بخشى از هنر قهر کرده ام 
خبرگزارى ایسنا با حسن اکلیلى گفتگو کرده است. در بخشى از این 
گفتگوى بلند، این هنرمند شناخته شده اصفهانى به دالیلش براى 
اینکه این روزها کمتر در عرصه هنر دیده مى شــود اشاره 

کرده است. این بخش از اظهارات اکلیلى را بخوانید:
کارهاى هنرى ما روزبه روز ضعیف تر مى شود. قبًال...
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ادامه در صفحه 3

در صفحه 3 بخوانید

اعزام امدادگران 
اصفهان به محل 

حادثه قطار 
طبس - یزد

آش کنکور نه باید شور باشد و نه بى نمک
تغییر در برگزارى کنکور این بار بر اساس سابقه تحصیلى 
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«انفرادى» ششمین «انفرادى» ششمین 
صدرنشینى گیشه را صدرنشینى گیشه را 

جشن گرفت

نماینده مردم اصفهان نماینده مردم اصفهان 
تشریح کرد؛تشریح کرد؛

وضعیت مبهم وضعیت مبهم 
مهمترین مهمترین 

پروژه پروژه 
زیرساختى زیرساختى 

اصفهاناصفهان

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
انرژى مجلس:انرژى مجلس:

افزایش قیمت افزایش قیمت 
بنزین در دستور بنزین در دستور 

کار مجلس و کار مجلس و 
دولت نیستدولت نیست
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3

دندانپزشکى هاى لوکس و 
بار درمان بر دوش مردم

بن بست ترافیکى
 در خیابان شمس آبادى
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آجیل و ادویه
 با طعم گرد و غبار!
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بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت زیست پزشکى سینا اقلیم(سهامى خاص)  دعوت 
به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى ساالنه شــرکت که در ساعت 13 روز 
سه شنبه مورخ 1401/04/07که در محل شرکت واقع در اصفهان خیابان شیخ مفید پالك 

37 تشکیل مى شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 29 اسفند 1400.
2-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونى.

3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار براى درج آگهى هاى شرکت.
4-انتخاب اعضاى هیأت مدیره

5-سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى باشد.

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى سالیانه 
صاحبان سهام شرکت زیست پزشکى سینا اقلیم(سهامى خاص)

به شماره ثبت 67106 و شناسه ملى 14009838095

هیأت مدیره

ن را در زمره 
آب لیمو 

یل 
ى 
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من با
خبرگزارى ایس
گفتگوى بلند
اینک
ک

آگهى مناقصه
بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد به منظور به روزرسانى 
سیستم تأسیساتى شعبه چهارراه آیت اله کاشانى شهرستان کاشان تجهیزات ذیل را 
خریدارى نماید . لذا بدین وسیله از شرکت هاى تخصصى دعوت مى گردد ضمن بازدید از 
محل پروژه پیشنهادات خود را ( شامل : قیمت ، برند ، میزان گارانتى ، جدول زمانبندى، 
چگونگى نصب و راه اندازى و ... ) حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 1401/03/31 به همراه 
یک فقره چک بانکى به ارزش پنج درصد مبلغ پیشنهادى در پاکت هاى دربسته به روابط 
عمومى بانک صادرات واقع در : میدان آزادى ابتداى خیابان سعادت آباد ساختمان مرکزى 
بانک صادرات طبقه هشتم تحویل و رسید اخذ نمایند . جهت کسب اطالعات با شماره 

تلفن هاى 03136691090 و 03136691091 تماس حاصل فرمائید . 
1- بازدید از پروژه الزامى مى باشد . 

2- چک بانکى ارائه شده به منزله ضمانت شرکت در مناقصه بوده و در صورت برنده شدن 
تا انعقاد قرارداد نزد بانک باقى خواهد ماند. 

3- میزان زمان گارانتى و خدمات پس از فروش بایستى به صراحت مشخص گردد . 

بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان

جدول تجهیزات مورد نیاز 

تعداد ظرفیت و مشخصات فنى شرح ردیف
4001 لیتر منبع انبساط بسته1
2001 لیترمبنع انبساط بسته 2
601 لیترمنبع انبساط بسته3
1802 هزار کیلوکالرىدیگ آبگرم فوالدى 3 پاس 4
10001 لیترى منبع کویلى آبگرم اسپیرال 5
1200001 گرین سختى گیر 6
H-14m-Q-35m2الکتروپمپ سه فاز 7
H-10m-Q-9m1الکتروپمپ تک فاز 8
H-7m-Q-6m1الکتروپمپ تک فاز 9
302 تن برودتىچیلر هوا خنک10
CFM 60001هواساز 11

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد براساس مصوبه 
هیأت مدیره سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان لنجان 
نسبت به واگذارى امالك خود از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. متقاضیان 
جهت بازدید و دریافت اســناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان
 حمل و نقل جمعى شهرســتان لنجان واقع در زرین شهرـ  بلوار جانبازان 
ـ جنب پلیس راهور مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى مورخ 1401/04/05 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 
03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر اســت سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد. 
سازمان حمل ونقل جمعى شهرستان لنجان

آگهى مزایده عمومى نوبت اولنوبت اول
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رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل گفت: طبقه متوسط و 
رو به پایین با برنج ایرانى خداحافظى کردند چراکه توان 

خرید هیچیک از ارقام برنج ایرانى را ندارند.
حســن تقى زاده با بیان اینکه برنج داخلى در یک ماه 
اخیر افزایش نــرخ 15 درصدى را تجربه کرده اســت 
گفت: قیمت برنج کشت دوم (هاشمى، امراللهى، بى نام) 
در بنکدارى به کیلویى 130 هزار تومان و برنج کشــت 
اول به کیلویى 110 تا 115 هزار تومان رسیده است. به 
گفته وى؛ نرخ برنج خارجى نیز روند افزایشــى داشته و 
برنج باسماتى پاکستانى کیلویى 40 هزار تومان و برنج 

پاکستانى 386 به کیلویى 27 هزار تومان رسیده است.

وى با بیان اینکه 80 درصد از افزایش قیمت برنج داخلى 
در یک ماه اخیر متأثر از تورم بوده اســت، خاطر نشان 
کرد: در حال حاضر عواملى چون احتکار فروشگاه هاى 
زنجیره اى و ورود دالالن به شــبکه فروش در افزایش 
نرخ برنج متأثر نیست و افزایش نرخ برنج متأثر از تورم 

موجود در کشور است. 
تقــى  زاده تأکید کــرد: از اوایــل مرداد ســال جارى 
برنج کشــت جدید روانــه بــازار خواهد شــد و این 
احتمــال وجــود دارد با عرضــه برنج کشــت جدید 
قیمت ایــن محصول حــدود 20 درصــد افت قیمت

 داشته باشد.

یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژى مجلس ضمن 
تکذیب شایعات مطرح شده در خصوص تغییر در نحوه 
سهمیه بندى بنزین و افزایش قیمت آن، بیان کرد: هیچ 
برنامــه اى در خصوص افزایش قیمت بنزین و ســایر
 حامل هاى انرژى در دستور کار نیست. تنها طرحى که 
اکنون در خصوص تغییر در نحوه ســهمیه بندى بنزین 
مطرح است، همان طرحى است که به صورت پایلوت 
بدون تغییر قیمت در جزیره کیش در حال اجراست. این 
طرح نیز در راستاى کســب اطالعات مدیریتى در حال 
اجراست.پرویز محمدنژاد در ادامه اظهار کرد: هیچ بحثى 
در خصوص افزایش قیمت بنزین در کمیسیون انرژى که 

مرجع اصلى صدور مجوز در این حوزه است، مطرح نشده 
و این مطالب صرفاً شایعاتى در فضاى مجازى است. البته 
ما معتقدیم که در حوزه مصرف حامل هاى انرژى نظیر 
بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده هاى نفتى باید مدیریت 

دقیق ترى اعمال شود.
محمدنــژاد تأکید کرد: ما اجــازه افزایش قیمت بنزین 
یا ســایر فراورده ها را نخواهیم داد چراکه نباید فشــار 
مضاعفى به مردم تحمیل شــود. در زمینه تولید بنزین 
و گازوئیل هزینه زیادى مى شــود، باید ساماندهى در 
این حوزه صورت گیــرد اما نباید قیمت ها افزایشــى 

داشته باشد.

وداع طبقه متوسط به پایین 
با برنج

افزایش قیمت بنزین در دستور 
کار مجلس و دولت نیست

خبرخوان
به صرف جوجه تیغى! 

عامل عرضه گوشــت گراز و جوجه    رکنا |
تیغى در یک رستوران بازداشت شد. با هوشیارى 
ســربازان گمنام امام زمان(عج) اداره اطالعات 
شهرســتان آبدانان عامل عرضه گوشت گراز و 
جوجه تیغــى در یکى از رســتوران هاى آبدانان 
شناسایى و دســتگیر و موجب پلمب این واحد 

صنفى شد.

چاوشى براى
 «آمستردام» خواند

  صبا |پس از چند سال شاهد انتشار قطعه اى 
عاشقانه با صداى محسن چاوشى و ترانه حسین 
صفا براى سریال «آمســتردام» هستیم. حسین 
صفا از شــعراى معاصر و جوان ایرانى است که 
ترانه آلبوم جنجالى «ابراهیم» با صداى محسن 
چاوشى را سروده اســت.  صفا که در سال 81 و 
دوران خدمت سربازى با محسن چاوشى آشنا شد، 
در دیگر آلبوم هاى محسن چاوشى با او همکارى 
داشته است. سریال «آمســتردام» به زودى در 

شبکه نمایش خانگى پخش خواهد شد.

باحجاب بودن
گران تر از بدحجاب بودن

  برترین ها |روزنامه «جام جم» با اشــاره 
به طرح ســاماندهى مد و لباس از گرانى چادر ابراز 
نگرانى کرده اســت. در بخشــى از این گزارش 
مى خوانیم: در مورد چــادر به طور خاص، قیمت ها 
چند سالى است چنان دچار جهش شده که با هزینه 
خرید یک قواره چادر مشــکى مرغوب مى توان از 
ســر تا پا لباس خرید،  البته مانتوهاى کوتاه، تنگ، 
با  آستین هاى نیمه، شال هاى باریک و شلوارهاى 
پاره و هر آن تن پوشى که مشــتریان سختگیر و 
پوشیده پسند را دچار مشــکل مى کند.گرانى البته 
معضلى فراگیر در مورد همه اجناس است ولى در 
مورد محصوالت حجاب که عده اى ســخت باور 
دارند که کاالهایى فرهنگى اند نه تجارى، این گرانى 
بسیار آزاردهنده شــده است به طورى که باحجاب 
بودن بسیار گران تر از بدحجاب بودن تمام مى شود.

کمدى ترین سکانس تاریخ  
  بهار |روز سه شنبه حین مصاحبه مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروى برق تهران بزرگ، برق این 
نهاد دقایقى قطع شد.وزارت نیرو اعالم کرده بود 
که برق ادارات پرمصرف را در پى مدیریت مصرف 
برق قطع مى کند. در این روز نیز 10 ســازمان و 
اداره بزرگ شهر تهران از طرف شرکت توزیع برق 

اخطار گرفتند.

برخورد مرگبار پژو
 با یک شتر 

  باشگاه خبرنگاران جوان| برخــورد 
پژو با شــتر در محور دامغان- معلمان یک فوتى 
و چهار مصدوم داشت. ســاعت چهار بامداد روز 
چهارشنبه، تصادفى بین یک ســوارى پارس و 
یک نفر شــتر رخ داد که راننده خودرو سوارى در 
صحنه حادثه جان باخت و چهار مصدوم این حادثه 
 به بیمارستان والیت دامغان منتقل شدند. در پى 
این حادثه راننده خودرو رهاسازى شد و شتر نیز به 
دلیل شدت صدمات وارده جان خود را از دست داد.

متروپل داخل آب بود!
  ایلنا |  عضو هیئت علمــى مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرســازى درباره یکى از عوامل 
مهم در ریزش ســاختمان متروپل اظهار داشت: 
شهر آبادان و سایتى که ساختمان متروپل در آن 
منطقه واقع بوده، در بین دو رودخانه قرار گرفته اند. 
در پارکینگ و زیر زمین ساختمان متروپل اگر تنها 
یک متر بیشتر حفارى انجام شود، به آب مى رسند 
و به عبارت دیگر ساختمان در یک محیط  بسیار 

سست و نرم غوطه ور قرار داشته است.

 باید به عدالت عمل کرد
  ایسنا |آیت ا... ســید ابراهیم رئیسى با اشاره 
به برخى اعتراضات نســبت بــه دهک بندى ها در 
اجراى طرح مردمى سازى و عادالنه سازى یارانه ها، 
از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى خواســت 
دهک بندى ها مورد بررسى قرار گیرند و تأکید کرد 

که در این زمینه باید به عدالت عمل کرد.

حضور وزیر رئیسى در 
سفارت روسیه 

  رویداد 24|براى اولین بار، فردى در جایگاه 
وزیر در روز ملى روسیه به ســفارتخانه این کشور 
رفت. مراسم روز ملى روســیه ظهر سه شنبه (17 
خرداد 1401) به میزبانى «لوان جاگاریان»، سفیر 
روسیه در تهران و با حضور جواد اوجى، وزیر نفت 
ایران و سفراى برخى کشورها در سفارت روسیه در 

تهران برگزار شد.

چرا صنعت صیادى
 از بین رفت؟

امام جمعه بندر ماهشهر، برخى سیاست هاى    ایرنا |
غلط دولت هاى قبل را عامل نابودى تاالب ها و آب هاى 
طبیعى خوزســتان و ایجاد ریزگرد ها دانست و گفت: 
صنایع پتروشیمى باعث آلودگى هوا و از بین رفتن صنعت 
صیادى در بندر ماهشهر شده است. حجت االسالم سید 
امیر محمدى پور با اشــاره به فعالیت 24 پتروشیمى در 
شهرستان ماهشهر، اضافه کرد: این صنایع باعث فخر و 
مباهات ماست، اما مردم از آلودگى پتروشیمى ها گالیه 

دارند و شهروندان هواى پاك براى تنفس ندارند.

«سالم فرمانده» وارد
 کتب درسى مى شود؟ 

دانش آمــوزان یــزدى در نامه اى به    فارس |
وزیر محترم آموزش و پرورش نوشــتند: آقاى وزیر 
همانطور که حتمًا در جریان هستید ما در حالى پایان 
سال تحصیلى 1401- 1400 را پشت سر مى گذرانیم 
که نسل نونهال و نوجوان، تمام دانش آموزان خصوصًا 
دهه نودى ها که دبستانى هاى نظام آموزش و پرورش 
محسوب مى شــوند به ابتکار خود حرکت عظیمى را 
در کشــور راه اندازى کردند به نام «سالم فرمانده»...
از طرف خود و سایر دانش آموزان سرتاسر نقاط ایران 
اسالمى به شما پیشــنهاد دهیم متن سرود «سالم 
فرمانده» را به چند دلیل وارد کتاب هاى درسى دبستان 
کنید. در حالى که هم شما و هم دانش آموزان، اعتراف 
مى کنند مطالبى در کتاب هاى درسى است که مفید 
به حال دانش آموزان نیســت و از جمله مسئله زائد به 
حساب مى آید در حالى که مى دانیم این سرود واژه به 

واژه آن در هویت سازى نسل نونهال بى تأثیر نیست.

مفلوك، حقیر و...
  فارس |مسعود فراستى، منتقد سینماى ایران در 
برنامه نادرترین سردار در زنجان درباره واکنش ها به 
فیلم «عنکبوت مقدس» گفت: من یکبار گفتم اینجا 
هم مى گویم، این اصًال فیلم نیست، که به آن جبهه 
مى گیرید، این یک اثر مفلوك، حقیر بى همه چیز و بى 
وطن و غلط است، پس اصًال غلط کرده بتواند به امام 
رضا(ع) توهین کند، اصًال در این حد نیست، از این رو 

این اندازه حساسیت نیز نیاز نیست.

پیش بینى
 حضور 5 میلیون زائر

  فارس| رئیس مرکز پزشــکى حــج و زیارت 
هالل احمر با بیان اینکه پیش بینى مى کنیم بین 4 تا 5 
میلیون زائر اربعین داشته باشیم، گفت: این حرکت از 
10 لغایت 25 صفر است و خدمات ما در قالب 25 پایگاه 
خواهد بود. سیدعلى مرعشى با بیان اینکه همکارى 
تنگاتنگى با وزارت بهداشت داریم، افزود:  امسال فکر 
مى کنیم استقبال براى پیاده روى اربعین خیلى بیشتر 

از سال هاى قبل باشد.

سازمان حج و زیارت در واکنش به سخنان اخیر 
یکى از کارشناسان برنامه هاى مذهبى تلویزیون 
درباره ساختمان 14 طبقه این ســازمان در قم 
اعالم کرد: ســاختمان مذکور 2 طبقه است نه 

14 طبقه!
این سازمان نوشــت: طى روزهاى گذشته یکى 
از کارشناسان برنامه هاى مذهبى صداوسیماى 
جمهورى اسالمى ایران، بدون هر نوع تحقیق 
معتبر و قابل استناد، صحبت هایى در خصوص 
دفتر اداره حج و زیارت در استان قم مطرح کرده 
که نه تنها موجب خوشنودى رسانه هاى معاند شد 

بلکه قلب خادمان حجاج و زائران را به درد آورده 
و موجبات اشــاعه بدبینى و بداخالقى در سطح 

جامعه به ویژه مؤمنان شده است.
در اطالعیه ســازمان حج آمده: ســخنان این 
کارشناس مذهبى پیرامون 14 طبقه بودن دفتر 
اداره حج و زیارت استان قم ، فاقد اطالعات معتبر 
و متقن است چرا که ساختمان اداره حج و زیارت 
قم در خیابان 15 خرداد قــم و در دو طبقه بنا و با 
تعداد 14 کارمند به خدمت رسانى زائران و حجاج 

مى پردازد.
یکى از کارشناسان برنامه هاى مذهبى تلویزیون 

اخیراً در برنامه اى گفته بود: «در ساختمان هاى 
دولتى چه خبر است؟ سازمان حج و زیارت در قم 
یک ساختمان 14 طبقه دارد! مگر یک سازمان 
در یک استان چند نفر نیرو و پرسنل دارد؟ وقتى 
در این  باره از آنها سئوال کردم گفتند بعثه و مرکز 
پژوهش هاى سازمان حج نیز در این ساختمان 
قرار دارد!  اگر همه مردم داشتند، شما هم داشته 
باشید اما چه فایده دارد که شهردارى ها، زیبا ترین 
ســاختمان ها، بانک ها مجلل ترین ساختمان ها 
و اداره هــاى دولتى گران  ترین ســاختمان ها را 

داشته باشند.»

زنبورهاى عســل در سراســر جهان گرفتار یک ویروس کشنده شدند که 
بال هاى آنها را از بین مى برد. این ویروس که «تغییر شکل دهنده بال» نام 
دارد، براى اولین بار 40 ســال پیش شناسایى شده بود و به گفته دانشمندان 
گونه جدیدى از آن (که در سال 2001 در هلند ظاهر شــده) بار دیگر رو به 

افزایش است.
این ویروس عمدتًا توسط نوعى کنه به زنبورهاى عسل منتقل مى شود و به 
گفته پروفسور «رابرت پکستون»، جانورشناس دانشگاه مارتین لوتر آلمان 
«این کنه ها نه تنهــا ویروس  را به زنبورهاى عســل منتقل مى کنند، بلکه 

بافت هاى بدن زنبورها را نیز مى خورند».
پژوهشگران با تجزیه و تحلیل داده هاى مربوط به این ویروس طى 20 سال 
گذشته، پى به جهش آن برده اند و مى گویند که گونه جهش یافته به سرعت 
در حال گسترش است و در حال حاضر کلنى هاى زنبور عسل را «در سراسر 

جهان» تهدید مى کند.
تنها خشکى بزرگى که تا کنون این ویروس در آن شناسایى نشده، استرالیاست 
و به نظر پژوهشگران دلیل آن نیز احتماالً عدم گســترش کنه ناقل  در آن 

کشور است.

در حالى که صندوق امانات شعبه دانشــگاه بانک ملى مورد سرقت قرار گرفته است، 
تاکنون آمار و اطالعات دقیقى از تعداد صندوق هاى دزدیده شده اعالم نشده و هر بار 

اعداد متفاوتى در این زمینه اعالم مى شود.
به تازگى شعبه دانشگاه بانک ملى ایران مورد سرقت قرار گرفته و در پى این موضوع 
تعدادى از صندوق هاى اجاره اى این بانک که حاوى اشیاء و کاالهاى امانتى و بعضًا 

گرانبهاى مردم بوده، دزیده شده است. 
در این زمینه، ابتدا گفته هایى مطرح شد که تمام 1000 صندوق موجود در این شعبه از 
بانک ملى به سرقت رفته است که بانک ملى این موضوع را تکذیب و اعالم کرد که در 
این حادثه فقط 168 صندوق آسیب دیده و به سرقت رفته است.  همچنین، این بانک 
اعالم کرده که در سرقت رخ داده برخى دیگر از صندوق هاى این شعبه آسیبى ندیده اند.
اما در ادامه، مونســان، عضــو هیئت مدیره بانــک ملى جزئیات دیگــرى از تعداد 
صندوق هاى به سرقت رفته از شعبه دانشگاه بانک ملى اعالم کرد که با تعدادى که 
پیش از این از سوى بانک اعالم شــده بود، متفاوت است.  این مقام مسئول در بانک 
ملى گفته که از 1000 صندوق امانات موجود در شعبه دانشگاه بانک ملى، حدود 162 

صندوق مورد سرقت قرار گرفت.
وى همچنین این را نیز بیان کرده که از 250 صندوق امانات که در اختیار مشتریان بوده 

است، 162 صندوق را با دیلم شکسته اند و هر صندوقى که پر بوده را خالى کرده اند.
بنابراین، در شرایطى که سرقت از یک شعبه بانک ملى واکنش هاى زیادى در پى داشته 
و مردم را با نگرانى درباره سرمایه و اموال خود مواجه کرده است، تاکنون به طور دقیق 

مشخص نیست که چه میزان از صندوق امانات بانک به سرقت رفته است؟ 

دریا قدرتى پور
 این ســومین بارى اســت که شــوراى عالى انقالب 
فرهنگى دست روى کنکور گذاشته و قرار است تغییراتى 
را در آن اعمال کند. این بار بعد از چهار سال از گذشت 
آخرین مصوبه اما با کمى تفاوت نسبت به قوانین قبلى.

طبق قانون جدید قرار اســت ضرایب کنکور 1401 بر 
اساس 40 درصد سابقه تحصیلى ســال دوازدهم و بر 
مبناى 10 درسى باشد که آزمون آن به شکل استاندارد 

کشورى برگزار مى شود. 
تا قبل از این قانون تازه، دو قانون دیگر هم براى کنکور 
تصویب شده بود، قانون هایى که از سال 84 براى اولین 
بار به مقوله کنکور ورود کردنــد و مقوله حذف کنکور 
مطرح و بعد از دو ســال تصویب شــد اما هیچوقت به 

مرحله اجرا نرسید و بساط کنکور همچنان برپا ماند.
اکنون بعد از یک دهه با پیشنهاد جدیدى از طرف شوراى 
عالى انقالب فرهنگى براى بار ســوم کنکور قرار است 
تغییرات جدیدى را به چشم ببیند؛ تغییراتى که تنها یک 
ماه به کنکور امسال مانده مطرح شــده اما اجرا شدن 
آن به کنکور ســال آتى موکول شــده است. بر اساس 
این تغییرات، سهم کنکور سراسرى 1402 در پذیرش 
داوطلبان به 60 درصد و ســهم سوابق تحصیلى به 40 

درصد تأثیر قطعى مى رسد. 
عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشور در تشریح این تغییرات و دو روش پیشنهادى براى 
جذب دانشجو در کنکور ســال آینده گفته: «در کنکور 
سال آینده تحوالت اساسى را شروع مى کنیم؛ همچنین 
دروس عمومى در کنکور سال آینده حذف و به سوابق 
تحصیلى منتقل مى شود که از سال 1402 آغاز مى شود 
و تا سال 1405 ادامه دارد. آزمون اختصاصى نیز براى 
دروس اختصاصى پنج گروه آزمایشــى 2 بار در ســال 

برگزار مى شود و نتیجه آن براى 2 سال معتبر است.» 
به این ترتیــب داوطلبان به دو روش در دانشــگاه ها 
پذیرش خواهند شد: یک شیوه پذیرش فقط بر اساس 
سوابق تحصیلى بر مبناى معدل معمولى دانش آموزان 
است و هم اکنون 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها 
را شامل مى شود و دیگرى با تأثیر قطعى 40 درصدى 
سوابق تحصیلى. منظور از تأثیر قطعى سوابق تحصیلى 
این است که نمره کنکور، تحت تأثیر سوابق تحصیلى 
باال و پایین مى رود و اگر داوطلب از ســوابق تحصیلى 
خوبى برخوردار باشــد، نمره کل را باال مى برد و حالت 

برعکس آن هم ممکن است رخ دهد. در نتیجه داوطلب 
در دو  آزمون دروس اختصاصى شرکت مى کند و نمره 
هر کــدام از آزمون ها که باالتر بــود، به عنوان مالك 
پذیرش خود در دانشگاه اعالم مى کند؛ بنابراین، نمره 
آزمون با نمره سوابق تحصیلى ترکیب و نمره کل ساخته 

مى شود و این مالك پذیرش نهایى است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشــور در این رابطه 
اعالم کرده که در سال آینده زیرگروه ها حذف مى شود 
و بر این اساس، افراد بر مبناى یک نمره، انتخاب رشته 
مى کنند. همچنین وزن دهــى و ضرایب همه دروس 
کنکور در حوزه آزمون ســئوال هاى تخصصى و همه 
دروس آموزش و پرورش تغییر مى کند که البته این امر 
باید به تصویب شوراى سنجش و پذیرش دانشجو برسد 
و تا پایان شهریور ماه تعیین تکلیف و اطالع رسانى شود.

این سرمشق اکنون به سازمان سنجش آموزش کشور 
ابالغ شده و این سازمان باید تا پایان شهریورماه آن را 

تعیین تکلیف کند.
اما پاسخ این سئوال که با قانون جدید، کنکور چقدرعمر 

مى کند روشن نیســت. البته منظور در رابطه با حذف 
کنکور در رشته هاى کم طرفدار و بى بازار کار نیست بلکه 
منظور، حذف کنکور در رشــته هاى پرطرفدار و رقابتى 
اســت. هنوز هم با اینکه ورود به برخى از دانشگاه ها و 
رشته ها مثل سرکشــیدن یک لیوان آب است، در این 
رشته ها کنکور همچنان مثل غول بى شاخ و ُدم است و 
افراد زیادى حاضرند به هر ترتیبى براى رسیدن به یک 
صندلى از این دانشگاه هاى پرآوازه و تحصیل در یکى از 

این رشته هاى آینده دار، سر و دست بشکنند. 
این نظریه وقتى بیشــتر قوت مى گیرد که معاون وزیر 
علوم توضیح مى دهد بر اساس پیش بینى ها، سازمان 
سنجش سالى 6 آزمون برگزار مى کند که از این تعداد، 
داوطلب، 2 آزمون را مى تواند به رســمیت بشناســد 
و چهار آزمون دیگر، آزمایشــى محســوب مى شود.
 آزمون هاى استاندارد کشورى که در چارچوب آزمون 
سازمان ســنجش آموزش کشــور برگزار مى شود و 
داوطلبان تا زمانى که در این آزمون هاى آزمایشــى به 
نقطه مطلوب نرسیده اند، حق شرکت در آزمون ها دارند. 

این جمالت در باطــن یک مفهوم بیشــتر ندارد و آن 
پابرجا بودن کنکور و برتــرى کامل نمرات آزمون هاى 
تخصصى در کنکور سراسرى بر سوابق تحصیلى است.

با این تفاســیر حاال که کنکور قرار اســت به شــکل 
تخصصى برگزار شود به نظر مى رسد برخى از شرکت 
کنندگان با وجود آزمون هاى مختلف باز هم نتوانند سد 
کنکور را بشکنند و وارد دانشگاه هاى معتبر شوند. بدون 
تردید با این شرایط خیلى ها پشــت در دانشگاه هاى 
معتبر خواهند ماند و اگر داوطلبى در دروس تخصصى 
نمره خوبى نداشته باشــد درهاى کنکور هم بر روى او 

بسته مى ماند.
به اعتقــاد تحلیلگــران، در این شــرایط کــه تعداد

 دانشــگاه هاى معتبر و رشــته هاى رقابتى به نسبت 
داوطلبان آن معادله اى ناعادالنه است، شاید آش کنکور 
نه باید آنقدر شور باشــد و نه آنقدر بى نمک که عده اى 
هیچوقت نتوانند در رشته اى که عالقه مندند و استعداد 
آن را دارند درس بخواننــد و عطاى کنکور را به لقایش

 ببخشند.

تغییر در برگزارى کنکور این بار بر اساس سابقه تحصیلى 

آش کنکور نه باید شور باشد و نه بى نمک

صدر جدول فروش سینماها در هفته دوم خردادماه نیز 
در اختیار یک فیلم کمدى بود.

گیشه سینماها در هفته اى که گذشت، با وجود یک روز 
تعطیلى بیشتر نسبت به هفته قبل از آن، تغییر چندانى 
نکرد. در فاصله زمانى چهارشــنبه 11 تا سه شنبه 17 
خردادماه فروش کل فیلم هاى ســینمایى روى پرده، 

مبلغ 6 میلیارد و 907 میلیون تومان را با حضور 208 
هزار و 824 مخاطب، نشان مى دهد که نسبت به هفته 
قبل، حدود 70 میلیون تومان بیشتر و حدود 1400 نفر 

کمتر است.
این در حالى اســت که در این هفته، 2/5 روز به علت 
ایام  رحلت امام خمینى(ره) و سالروز قیام پانزده خرداد 

تعطیل بود و همچنین هیچ فیلم تازه اى اکران نشد.
از این ارقام، 2 میلیارد و 967 میلیــون تومان معادل 
43 درصد فروش و 90 هزار و 192 قطعه بلیت معادل 
32 درصد آن متعلق به فیلم سینمایى «انفرادى» به 
کارگردانى سیدمســعود اطیابى است که صدرنشینى 
این فیلم را براى ششمین هفته متوالى نشان مى دهد. 

این فیلم تاکنون به فروش کل 27 میلیارد و 20 میلیون 
تومان و مخاطب کل 813 هزار نفر رسیده است.

در رتبه دوم جدول فروش، فیلم «علفزار» حضور دارد. 
رتبه سوم جدول در اختیار فیلم «سگ بند» است و در 
رتبه چهارم جدول نیز «چند مى گیرى گریه کنى 2» 

قرار دارد.

«انفرادى» ششمین صدرنشینى گیشه را جشن گرفت

باالخره چند صندوق بانک ملى
 سرقت شده ؟ 

باالخره ساختمان اداره حج و زیارت قم چند طبقه است؟ 

حمله ویروس کشنده به کلنى هاى زنبور عسل 
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه قطار سریع السیر مهم ترین پروژه زیرساختى ما در 
سال هاى اخیر اســت، گفت: با این طرح با فاصله کم و 

ایمنى زیاد گردشگر را به اصفهان مى رسانیم.
مهدى طغیانى با یادآورى اینکه این طرح در سال 1389، 
یکى از طرح هاى تامین مالى چین بود و شرکت راه آهن 
چین مجرى و وزارت راه وشهرسازى کارفرماى آن بود، 
گفت: شــرکت راه آهن چین در این 10 سال بیش از 30 
هزار کیلومتر خط راه آهن تاسیس کرده اما کل پروژه ما 

400 کیلومتر است که هنوز به پایان نرسیده است.
وى با یــادآورى اینکه در این میــان در حالى که حدود 

60 درصد زیرســاخت پروژه آماده شــده است گفت: با 
هربار تغییر مجرى، سلیقه ها تغییر پیدا کرده است و در 
حال حاضر مطرح شــده که کل پروژه اصفهان-قم به 

قم-تهران منتقل شود. 
طغیانى با بیان اینکه اســتاندار اصفهان چندین جلسه 
با وزیر راه و شهرســازى داشته اســت، اما موانع زیادى 
وجود دارد و اغلب دستگاه هایى که درگیر پروژه هستند 
با مسیرى که طى مى شود مخالف اند، تصریح کرد: عزم 
جدى براى این پروژه در استان مطرح است و آخرین خبر 
این است که LC اول پروژه توسط بانک مرکزى تمدید 

نشده است.

رئیس اتحادیه تعاونى هاى صنایع دســتى با اشاره به تولید 
بیش از 60 درصد از صنایع دستى کشور در اصفهان گفت: 
با وجود این قابلیت صنایع دستى این استان هنوز در جایگاه 

اصلى خود قرار ندارد.
غالمعلى فیض الهى اظهار کرد: باوجود افزایش قیمت مواد 
اولیه، تولیدات صنایع دستى بسیار کاهش داشته است و اگر 
تولید هم انجام مى گیرد، معموًال داراى کیفیت قابل قبولى 
نیست؛ زیرا به دلیل گرانى مواد اولیه و عدم استقبال نسبت به 

خرید، تولیدات باکیفیت براى فعاالن صرفه ندارد.
وى افزود: با این اوصاف از اشتغال زایى این رشته هم کاسته 
شده است و تعدادى از هنرمندان به دلیل گرانى مواد اولیه 

تولید و فقدان مشترى، ترجیح به تغییر شغل داده اند.
رئیس اتحادیه تعاونى هاى صنایع دســتى در پاسخ به این 
پرسش که صادرات صنایع دســتى اصفهان در چه میزانى 
انجام مى گیرد، خاطرنشان کرد: صادرات تقریباً صفر است و 
آمارى هم که ارائه مى شود از صادرات طال و زیورآالت است 
وگرنه صنایع دســتى اصلى اصفهان، صادراتى ندارد و اگر 
هم موردى باشد بسیار ناچیز است. فیض الهى گفت: شاید 
نتوان صنایع دستى را صادر کرد اما مى توان این محصوالت 
را به کشورهاى دیگر برد و در همان محل معرفى کرد که 
قطعاً با شناخت بازارهاى هدف و توجه به سالیق مشتریان، 

درآمدزایى بسیار خوبى به دنبال خواهد داشت.

تولید 60 درصد صنایع دستى 
کشور در اصفهان 

وضعیت مبهم مهمترین پروژه 
زیرساختى اصفهان 

گردوخاك 
امروز به اوج مى رسد

کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفت: از بعدازظهر روز پنجشنبه گردوخاك 
در هـواى اصفهان به اوج مى رسـد کـه در این زمینه 
اطالعیه صادر شده است و این وضعیت تا روز جمعه 
ادامـه مى یابد. ابراهیم هنرمند با اشـاره بـه وزش باد 
نسبتًا شدید در نیمه شـرقى و مناطق مرکزى استان 
اصفهان، گفـت: وزش باد گاهى با وقـوع گردوخاك 
محلى، کاهش دیـد و کیفیت هوا همـراه خواهد بود 
و دماى هـوا در 24 سـاعت آینـده تغییر محسوسـى 

نخواهد داشت.

ناکامى دالالن 
بـا تـالش شـهردارى منطقـه 4  اصفهـان، تالش 
دالالن بـراى اغفـال صاحبان سـاختمان نیمه کاره 
خیابان مهرآباد ناکام ماند. مدیر منطقه 4 شهردارى 
اصفهان گفت: این دالالن با ترساندن صاحبان این 
سـاختمان نیمـه کاره که فقـط مقدارى در قسـمت 
بالکن ها تخلف داشت، به دنبال اغفال و سودجویى از 
آنان بودند که با تالش کارشناسـان شهردارى ناکام 
ماندند. محمدحسین جعفرى با اشاره به صدور پروانه 
ساختمان در سال 1380 و رهاشدگى 18 ساله آن بعد 
از ساخت افزود: با توجه به اینکه هیچ اضافه ساختى 
بـراى این سـاختمان بـا زیربنـاى 3900 متـر مربع 
گزارش نشده، اعتماد مالکان براى ادامه فعالیت و به 

پایان رساندن عملیات عمرانى جلب شد.

فروش ویژه بازارهاى کوثر 
مدیـر بازارهـاى روز کوثـر شـهردارى اصفهـان از 
تخفیف هاى ویژه فروشـگاه هاى کوثر در دهه کرامت 
خبـر داد و گفـت: ایـن تخفیف هـا از روز سه شـنبه تـا 
شـنبه هفته آینده ادامـه دارد. مجید صادقـى ادامه داد: 
شهروندان مى توانند براى ارائه پیشنهادات، انتقادات و 
درخواسـت هاى خود به بـازرس ویژه کـه در هر یک از 
این فروشگاه ها به صورت تمام وقت مستقر شده است، 

مراجعه کنند.

اتصال لوله آبرسانى 
عملیات اتصال لوله آبرسانى 200 میلیمترى خیابان آل 
محمد(ص) به لولـه 80 و 100 میلیمتـرى کوچه هاى 
بوستان، اخوان ، مروارید ، شهید رفیعى و شهید بهشتى 
در سـاعت 22 روزهاى 7 تا 11 خردادماه جارى توسـط 
امورآبفاى منطقه چهار اصفهان انجام شـد. به گزارش 
قسـمت بهره بردارى و توسـعه شـبکه آب منطقه این 
اقدام با هـدف کاهش حـوادث آب در منطقـه مذکور و 
تامین بخشـى ازکمبودآب شـرب و افت فشار محل در 

دستورکار قرارگرفت. 

پناهگاه هاى حیات وحش 
وسیع تر شد

با تبدیل مناطق شـکار ممنـوع بـه پناهگاه هاى حیات 
وحـش، 600 هـزار هکتار بـه مناطـق چهارگانه  تحت 
مدیریت حفاظت محیط زبست استان افزوده شد. طرح 
افزایـش این مناطـق با هدف حفـظ ژنتیکـى و احیاى 
تنوع زیستى، در هفت سـال گذشـته، از یک میلیون و 
100 هـزار هکتار بـه یک میلیـون و 700 هـزار هکتار 

رسیده است. 

گوشت ارزان شد
رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با اشاره به کاهش 
قیمت گوشـت قرمز گفت: معموال با گرم شـدن هوا، 
قیمت گوشـت ارزان مى شـود. اصغر پورباطنى اظهار 
کرد: قیمت هر کیلو گوشـت براسـاس کیفیت از 155 
تا 170 هزار تومان متفاوت اسـت. وى افزود: کاهش 
قیمت به دلیل گرماى هوا و فراوانى دام سـبک است. 
طبق سال هاى گذشـته در این فصل با ارزان تر شدن 
نرخ گوشـت، روبه رو هسـتیم. رئیس اتحادیه گوشت 
قرمز اصفهان تاکید کرد: آنچه قیمت گوشت را تعیین 

مى کند عرضه و تقاضا است. 

نصف جهــان  به این علت که دندانپزشکى به امرى 
لوکس تبدیل شده اســت، فقط بخش کوچکى از 
اقشار جامعه مى توانند در این زمینه اقدام کرده و به 

بهداشت دهان و دندان خود توجه کنند.
اکنون سالمت دهان و دندان مردم به واسطه گرانى 
خدمات دندانپزشکى و عدم پوشــش بیمه اى در 
وضعیت مناســبى نیست. این شــرایط بسیارى را 
دچار مشکالت و عفونت هاى دهان و دندان کرده 
و التهاب هاى مزمن و بیمــارى هاى زیادى ایجاد 
مى کند چرا که برخى ترجیح مى دهند براى معالجه 

دندان هاى خود به دندانپزشک مراجعه نکنند.
این مسئله بارى است بر دوش نظام بهداشت و این 
در حالى اســت که بیمه ها تنها بخشى از هزینه ها 
را تقبل مى کنند و بقیه هزینه ها باید از جیب مردم 
پرداخت شود. به گفته شهروندان، بیمه ها باید سهم 

بیشترى در خدمات دندانپزشکى داشته باشند.
گفتنى است؛ اکنون هزینه هاى مربوط به بهداشت 
دهان و دندان و خدمات دندانپزشکى حتى به چند 
میلیون هم مى رســد و این موضوع باعث شده که 

سطح بهداشت جامعه از این لحاظ پایین بیاید.

دندانپزشکى هاى لوکس و بار درمان بر دوش مردم 

نصف جهان  تعداد فراوان مطب، داروخانه، آزمایشگاه 
در کنار پارکینگ هایى که باید به تعداد قابل توجه 
وجود داشته باشد اما نیست، باعث شده که خیابان 
شمس آبادى در وضعیت نامناسبى قرار گیرد و به بن 

بست ترافیکى تبدیل شود.
خیابان شمس آبادى، سال هاست محلى براى تردد 
بیماران بوده و همواره شلوغى و ترافیک را تجربه 
کرده است اما با بسته شدن خیابان تاریخى چهارباغ 
به روى خودروها، این خیابان سهم بیشترى از تردد 

خودروها را شاهد بوده است. 
با وجود اینکه پیشــنهادهاى زیادى براى تجمیع 

پزشــکان در محلى دیگر و به خصوص شــهرك 
ســالمت که مجهز به امکانات کافى و در حاشیه 
شــهر اســت شــده اما به این خاطر که پزشکان 
راضى نمى شــوند به این محــل مهاجرت کنند 
این خیابــان در وضعیت نامناســبى قــرار گرفته 

است.
گفتنى اســت؛ بى توجهى و بى تفاوتى مسئوالن 
ذیربط به این موضوع باعث شــده اهالى این محل 
و کســانى که در مجاورت این خیابان هســتند از 
ســرایت ترافیک به کوچه هاى فرعى و باریک آن 

گالیه کنند.

بن بست ترافیکى در خیابان شمس آبادى

نصف جهان  در برخى فروشگاه هاى عطارى و آجیل 
فروشــى هاى اصفهان مســائل بهداشتى رعایت 

نمى شود.
با توجه به آلودگى هواى اصفهان و میزان گرد و غبار 
موجود در هوا، برخى از ادویه فروش ها، عطارى ها و 
آجیل فروشان بدون رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
و بدون اینکه پوشش مناسب بر روى محصوالتشان 

قرار دهند آنها را به فروش مى رسانند. 
با توجه به اینکه برخى از فروشــگاه هاى آجیل و 
خشــکبار در روزهاى کرونایى اقدام به گذاشــتن 

پوشــش بر روى محصوالتشــان کرده بودند اما 
اکنون بــا کاهــش این موضــوع برخــى از این 
پوشــش ها حتــى اگر کنــار هم برونــد توجهى 
بر نمى انگیزد در حالى که همچنان ما با آالینده هاى 

دیگر مواجه هستیم. 
بنابرایــن مى طلبد که دســتگاه هــاى نظارتى و 
بهداشتى بر روى این موضوع توجه بیشترى داشته 
باشند تا شرایط مناسب تر و اصول بهداشتى بیشتر 
رعایت شود و این صنف مسائل بهداشتى را بیش از 

این رعایت کنند .

آجیل و ادویه با طعم گرد و غبار!

مدیر کل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
اصفهان ســاالنه 2 هزار مگاوات کمبود بــرق دارد اما 
امیدوار هســتیم با تدابیــر صورت گرفتــه هیچ گونه 

محدودیت و قطعى برق خانگى نداشته باشیم.  
منصور شیشه فروش پیرامون اقدامات انجام شده براى 
عدم قطعى برق در تابستان استان بیان کرد: در جلسه 
مدیریت بحران که در اســتاندارى برگزار شد وظایف 
تمامى دستگاه ها مشخص و اعالم شد؛ در مرحله اول 
بنا شد تمام دستگاه هاى اجرایى که ابالغ شد، از جمله 
بانک ها نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات ادارى 
به میزان حداقل 30 درصد نسبت به مصرف دوره مشابه 
در سال گذشته و در ساعات غیر ادارى به میزان 60 درصد 
اقدام کنند؛ بنا شد در هر اداره اى فردى بعد از گذراندن 
دوره هاى آموزشــى مصرف بهینه برق به عنوان مدیر 
انرژى معرفى شــود که با هماهنگى هایى که با ادارات 

برق دارد بتواند این سیاست ها را اعمال کند.
شیشه فروش ادامه داد: تغییر ســاعات شروع و خاتمه 

دستگاه هاى اجرایى که چقدر مى تواند در مصرف برق 
اثر داشته باشد در جلسه مدیریت بحران مورد برسى قرار 
گرفت؛ همچین اخطار به موارد پرمصرف و اعطاى بسته 
هاى تشویقى به مشترکینى که در ساعات پیک بهینه 
برق مصرف مى کنند در دســتور کار است. وى اذعان 
داشت: شرکت برق موظف شد که هر گونه محدویت 
و قطعى برق در صنایع را با تفاهم نامه و اطالع رسانى 
از قبل انجام بدهد و از قطع بدون اطالع خودارى کند و 
همچنین شناسایى و متوقف کردن فعالیت مراکز غیر 
مجاز استخراج رمز ارز ها هم قسمتى از وظایف شرکت 
برق قرار گرفت که با همکارى دستگاه هاى قضایى و 
ارتباط فناورى اقدامات مربوطه براى جمع آورى انجام 
مى شود.  در همین حال سخنگوى صنعت برق استان 
اصفهان با تأکید بر اینکه هیچ برنامه خاموشــى براى 
مشــترکین بخش خانگى نداریم، گفت: از روز دوشنبه 
16 خردادماه مدیریت بار در کشور توسط صنایع فوالدى 

آغاز شده است.

تدابیر جبران کمبود برق در اصفهان

ایرنا مدیر کل دفتر امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
گفت: اصفهان به 4 منطقه ویژه از جمله شهرضا، شرق 
اصفهان، شاهین شهر و کاشان تجهیز مى شود که برخى 

از این مناطق راه اندازى و برخى در حال اجرا است.
احسان شهیر در جلسه منطقه ویژه اقتصادى شاهین شهر 
اظهار داشت: یکى از پروژه هاى پیشران استان اصفهان 
احداث و افزایش مناطق ویژه اقتصادى است که هر یک 
از این مناطق به یک بخشى از صنایع اختصاص مى یابد 
مثال در منطقه ویژه شــهرضا صنایع شیمیایى متمرکز 

شده است.
وى ادامه داد: در منطقه ویژه شاهین شهر صنایع هایتک و 
زیر بنایى مثل لوازم خانگى و هواپیماسازى جاى مى گیرند 
که از مابقى فعاالن اقتصادى که در عرصه اشــتغالزایى 
پیشتاز هستند نیز دعوت بعمل مى آید طرح هاى خود را 
ارائه دهند. مدیرکل دفتر امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
ادامه داد: طرح توسعه ساخت هواپیماى مسافربرى و بارى 
در منطقه ویژه اقتصادى شاهین شهر از سوى شرکت هسا 

مطرح شد که بالغ بر 50 هزار اشتغال ایجاد خواهد شد و 
بااعتبارى بالغ بر پنج میلیارد دالر سرمایه امکان عملیاتى 

کردن آن است.
وى ادامه داد: برآوردهاى اولیه نشان مى دهد که بالغ بر 40 
میلیون دالر اعتبار براى ساخت یک هواپیماى مسافربرى 

نیاز است.
وى با بیان اینکه بدنبال ارائه مدلى بــراى منطقه ویژه 
شاهین شــهر هســتیم که عام المنفعه باشــد و تمام 
شــرکت هاى اقتصادى بتوانند از آن منتفع شوند، گفت:   
مســیرى آســان براى ترانِزیت محصــوالت تولیدى 

شرکت هاى اقتصادى در این منطقه فراهم خواهد شد.
شــهیر با اشــاره به اینکه همچنین در این جلسه تولید 
کنندگان لوازم خانگى  به ارائه طرح خود پرداختند و گفت: 
گروه صنعتى انتخاب با تولید لوازم خانگى سهم زیادى از 
اشتغالزایى را در اصفهان دارد و از 8 سال گذشته به دنبال 
احداث منطقه ویژه اقتصــادى در نزدیکى فرودگاه براى 
ایجاد مسیر آسان تر براى صادرات محصوالت است که 

در این جلسه تصمیم گیرى نهایى اخذ شد.
وى با بیان اینکه لوازم خانگى  و هواپیما سازى دو صنعتى 
است که نه آلودگى هوا بدنبال دارد و نه مصرف آب باالیى 
را مى طلبد، ادامــه داد: در حال حاضر 9 طرح پیشــران 
اقتصادى براى استان مشخص شده که دو طرح آن بحث 
منطقه ویژه اقتصادى براى شــرق اصفهان و مجموعه 
دهکده لجستیک است که هر دو مى تواند به بحث اشتغال 

در شرق اصفهان کمک کند.
مدیرکل دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
تصریح کرد: براى طرح هاى پیشــران اقتصادى پهنه ها 
مصوب و مقرر شد تا در شوراى برنامه ریزى تدابیر الزم 

براى قطعى شدن این طرح ها انجام شود.
شهیر با بیان اینکه با اضافه شدن منطقه ویژه اقتصادى 
و دهکده لجســتیک تحوالت خوبى را شــاهد خواهیم 
بود، اضافه کرد: این طرح ها مى تواند اســتان را در جهت 
دســتیابى به آمار و تعهد در خصوص تأمین اشتغال در 

سال هاى آینده کمک کند.

از صنایع شیمیایى در شهرضا تا هایتک در شاهین شهر؛

تجهیز اصفهان به  4 منطقه 
ویژه اقتصادى

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره به وقوع 
حادثه براى قطار مسافربرى طبس - یزد، از آمادگى اصفهان 
براى کمک رســانى خبر داد و گفت: دو تیم از هالل احمر 

اصفهان به محل حادثه اعزام شده اند.
قطار مسافربرى طبس - یزد ساعت 5:30 دقیقه بامداد دیروز 
چهارشنبه - 18 خرداد - در کیلومتر 50 محور طبس - یزد 

(ایستگاه مزینو) از ریل خارج شد.
منصور شیشه فروش اظهار کرد: با توجه به اینکه اصفهان 
استان معین یزد اســت، براى کمک رسانى آمادگى اعالم 
کرده ایم و بــه تیم هاى امــدادى هالل احمر، فوریت هاى 
پزشکى، مراکز درمانى و دو بالگرد هالل احمر و فوریت هاى 

پزشکى اعالم آماده باش شده است.
وى گفت: با توجه به وقوع این حادثــه در یزد، از اصفهان 
کمکى نخواسته اند، اما دو تیم از هالل احمر اصفهان به محل 
حادثه اعزام شده اند. در حادثه متروپل آبادان نیز بالفاصله سه 
تیم عملیاتى از اصفهان به محل اعزام شد که همین هفته 
تیم هاى امدادى اصفهان از آبادان برگشتند. تیم هاى امدادى 
اصفهان در حادثه پالسکو نیز براى کمک اعزام شدند و در 
حال حاضر نیز تیم هاى بنیاد مسکن اصفهان در هرمزگان 

براى امدادرسانى حضور دارند.
شیشه فروش با اشاره به اینکه اصفهان معین 8 استان اطراف 
و جانشین تهران در مدیریت بحران است، افزود: منطقه 2 

تهران نیز معین اصفهان در مدیریت بحران است.
در همین حال داریوش کریمى، معاون امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر اصفهان جزئیات بیشترى  از اعزام تیم امدادى 
به محل حادثه خارج شدن قطار از خط را اعالم کرد و گفت: 
دست کم 11 نیروى امدادى از این استان به محل حادثه قطار 
طبس - یزد با هدف تسریع در امدادرسانى و انتقال مصدومان 
خبر داد. این امدادگران به همراه یک دستگاه آمبوالنس و 
2 دستگاه خودروى امدادى از شهرستان خور و بیابانک در 

شمال شرقى استان رهسپار محل حادثه شدند.
وى اضافه کرد: به دلیل بُعد مســافت، پرواز بالگرد امدادى 

هالل احمر اصفهان به محل حادثه میسر نشد.

اعزام امدادگران اصفهان به محل حادثه قطار طبس - یزد

خبرگزارى ایسنا با حسن اکلیلى گفتگو کرده است. در بخشى 
از این گفتگوى بلند، این هنرمند شناخته شده اصفهانى به 
دالیلش براى این که این روزها کمتر در عرصه هنر دیده 
مى شود اشاره کرده است. این بخش از اظهارات اکلیلى را 

بخوانید:

  کارهاى هنرى ما روزبه روز ضعیف تر مى شود. قبًال اگر 
قرار بود کارى انجام نشود به هیچ وجه اجازه نمى دادند، اما 
اآلن به قول اصفهانى ها مى گویند واره را آب برده و هرکسى 

هر کارى مى خواهد مى کند. خاطرم است زمانى یک فیلم 
سینمایى را این قدر سانسور کردند که ما رفتیم یک فیلم کوتاه 
خریدیم و به فیلم مان اضافه کردیــم! اما اآلن هر کارى را 
به عنوان کار هنرى به خورد مردم مى دهیم! آن موقع این قدر 
سخت گیرى مى شد و حاال یک دفعه همه چیز را رها کرده اند. 
  (درباره چشم انداز هنر نمایشى با ادامه این وضعیت): من با 
آن بخش از کارم قهر کردم و براى اینکه عمرم دارد مى گذرد، 
وقتم را صرف کارهاى دیگرى کرده ام، درحالى که شاید با 
کار هنرى مى توانستم همین اثربخشى و حتى بیشتر از آن 
را داشته باشم، اما حاال به قول معروف نخودى کارهاى خیر 
شده ام. چون دل آدم مى شــکند، وقتى مى بینید در شهرى 
زندگى مى کنى که مهد هنر اســت اما مسئوالنش دغدغه 
هنر را ندارند و حتى ابتدایى ترین نیاز هنرمندان یعنى یک 
سالن خوب و در شأن شــهر اصفهان را نداریم. من بارها با 
مسئوالن شهر و اســتان حرف زده ام، هر مسئولى آمد در 

جلسات اول قول دادند که حتمًا این کار را مى کنیم اما فقط 
وعده و وعید بود.

  بازیگر وقتى ســراغ یک کار ســطحى مى رود به خاطر 
احتیاجى اســت که دارد و او را وادار به هر کارى مى کند. در 
برخى کشورها حقوق هنرمندان تئاتر را مسئوالن شهرى 
مى دهند و هنرمند هم وقتى تأمین است دنبال ارائه بهترین 

کارها به مردمش مى رود.

حسن اکلیلى:

من با بخشى از هنر
 قهر کرده ام 

... ادامه از صفحه اول
مشروط بر آن که هر سال مجوز تداوم اشتغال خود 

را از ارکان باالدستى دریافت نماید.
بر اساس بررسى هاى خبرنگار نصف جهان، این 
امکان وجود دارد که صدا و ســیما با تمدید تداوم 
فعالیت «آذربایجانى» مشکلى نداشته باشد ولى این 
موضوع در ساختار مذکور تنها مبتنى بر آن است که 
او همچنان در صدا و سیما ماندگار شود، نه آن که در 

سازمانى دیگر مامور به خدمت باشد.
ظاهرا به این دلیل و مشکالت در هم تنیده دیگر، 
مدیرکل تازه وارد عرصه فرهنگ استان، طى چند 
روز گذشته حق امضاى اسناد و مکاتبات ادارى را 
از خود سلب نموده و روز گذشته نیز به محل قبلى 

فعالیت خود یعنى صدا و ســیماى مرکز اصفهان 
بازگشته است.

این اتفاق اگر ختــم به خیر نشــود، در کمترین 
میزان خسارت باعث مى شــود که اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى اســتان حداقل به مدت چند ماه، 
با سرپرست اداره شود و همین وضعیت، بسیارى 
از برنامه هایى که نیازمند سیاستگزارى، رویکرد 
مدیریتى و اتخاذ تصمیم است را به حالت تعلیق 
و کما درخواهد آورد. از سوى دیگر این امیدوارى 
نیز وجود دارد که در وزارت ارشاد تدبیرى اندیشیده 
شود تا از تعامل وزیر مربوطه با رییس سازمان صدا 
و سیما، گره این مشکل در سریع ترین زمان ممکن 

گشوده شود.  

اشتغال مدیرکل ارشاد در صدا و سیما!
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تقریبا تمام کاربران بر این باور هستند که باید گوشى خیس را درون برنج قرار 
دهند. در بسیارى از منابع هم انجام این ترفند به کاربران توصیه مى شود ولى در 

این مطلب مى خواهیم بگوییم که انجام این کار هیچ فایده اى ندارد.

داستان از کجا شروع شد؟
با توجه به سابقه  زیادى که این داستان دارد، احتماال بسیارى 

از کاربران حداقل یک بار گوشى خیس خود را به امید 
اینکه درست شود، درون برنج قرار داده اند. اما 

چه کســى براى اولین بار ایــن تئورى را 
مطرح کرده اســت؟ با کمى جستجو در 
سایت ها، به نظر مى رسد سایت مشهور 
Lifehacker اولین منبعى است که در 

ســال 2007 به این روش اشاره کرده 
است.

 در مقاله  این سایت آمده که برنج مى تواند 
رطوبت مواد اطراف خود را خشک کند و همین 

استدالل طى سال هاى بعدى به دفعات تکرار شده 
است.

مطمئنا قبل از دوران گوشى هاى هوشمند، کاربران براى گوشى هاى معمولى 
خود هم از این ترفند بهره برده اند اما زمانى که کاربران به خرید گوشى هاى 
گران قیمت روى آوردند، این ترفند مورد استقبال بیشترى قرار گرفته است. 
اما سوال مهمى که باید مطرح شود این است که آیا واقعا 
برنج مى تواند رطوبت درون گوشى خیس را 

خشک کند؟

چرا این روش جواب نمى دهد؟
در مورد ایــن روش حقیقت تلخ این اســت که جواب نمى دهــد. برنج یک 
ماده  جادویى براى جذب رطوبت نیســت و قرار دادن گوشــى 
خیس در برنج مانند این است که گوشــى موردنظر را در 
یک کاســه  خالى قرار دهید. اگرچه برنــج توانایى جذب 
رطوبت را در اختیار دارد، اما در این زمینه بسیار ضعیف 
عمل مى کند. در نتیجه نمى تواند مشــکل 
اصلى گوشى خیس را برطرف کند. حتى 
خشک کننده هاى قدرتمندى مانند 
سیلیکاژل هم نمى توانند رطوبت 
خطرناك قــرار گرفته درون بدنه  

گوشى را خشک کنند.
گاهى اوقات اگر آب تا حد زیادى 
به درون بدنه نفوذ نکرده باشــد، 
خاموش کردن آن و گذشــت زمان 
منجر به نجات دستگاه موردنظر مى شود. 
افرادى که گوشــى خیس را درون برنج قرار 
مى دهند، فکر مى کنند برنج به عنوان منجى گوشى عمل 

کرده ولى واقعیت این اســت که همین رها کردن گوشى و خشک 
شدن آن منجر به نجات دستگاه شده است.

باید خاطرنشان کنیم گاهى اوقات برنج مى تواند آسیب 
وارد شده به گوشى را تشدید کند. به طور مشخص، 

گرد و غبــار قــرار گرفته روى 

دانه هاى برنج ممکن است وارد بدنه  گوشى شوند و در ترکیب با آب، ماده ى 
خمیر مانندى را درســت مى کنند که همین فرایند آسیب بیشترى به گوشى 

وارد مى کند.

چگونه گوشى خیس شده را نجات دهیم؟
کلید نجات گوشى خیس شده لزوما صبر کردن براى خشک شدن بدنه نیست. 
در این زمینه مى توانید دست به کار شوید. اگر گوشى شما به طور کامل در آب 
غوطه ور شده، اولین گام خاموش کردن آن است. اگر هم آب گوشى شما را 
خاموش کرده، به هیچ عنوان سعى نکنید آن را روشن کنید. در ادامه باید درگاه 
سیم کارت را بیرون بیاورید و سپس از فن یا هواى فشرده استفاده کنید. با این 
حال چنین کارهایى رطوبت قرار گرفته درون بدنه را خشک نمى کند. به همین 
خاطر بهتر است هرچه سریع تر بدنه  گوشى را باز کنید و براى خشک کردن 

درون آن از فن یا الکل 90 درصد بهره ببرید.
خوشبختانه این روزها بسیارى از گوشى ها تا حدى مى توانند در برابر نفوذ آب 
مقاومت کنند و به همین خاطر حتى اگر گوشــى در آب بیفتد، اگر به سرعت 
آن را از آب بیرون بکشید، با مشــکالت جدى روبرو نخواهید شد. اگر هم در 
کل نگرانى زیادى بابت این موضوع دارید، مى توانید یک گوشى کامال ضدآب 
خریدارى کنید که در صورت اســتفاده از گوشــى موردنظر در استخر هم با 

مشکلى روبرو نخواهید شد.

گوشى خیس شده را درون برنج قرار ندهید!
ن ترفند به کاربران توصیه مى شود ولى در

جام این کار هیچ فایده اى ندارد.

؟
ندارد، احتماال بسیارى 

س خود را به امید 
داده اند. اما 

ورى را
جو در 
شهور 
ه در 
کرده 

مى تواند 
کند و همین

فعات تکرار شده 

شمند، کاربران براى گوشى هاى معمولى 

در مورد ایــن روش حقیقت تلخ این اســت که
ماده  جادویى براى جذب رطوبتن
خیس در برنج مانند این است
یک کاســه  خالى قرار دهید
رطوبت را در اختیار دارد
د عمل مى کند.
اصلى گوش
خشک
سیلیک
خطر
گوش
گاهى
به در
خاموش
منجر به نج
افرادى که گوشـ
مى دهند، فکرمى کنند برنج
کرده ولى واقعیت این اســت که همینرها کر

سرقت اطالعات کاربران به واسطه پیــــام رسان ها

افرادى هستند که دوســت دارند صداى پس زمینه 
مداوم داشته باشند تا به آنها کمک کند روى کار خود 
تمرکز کنند یا بهتر بخوابند یا استراحت کنند. چندین 
برنامه و سرویس در دسترس هستند که این قابلیت 

را ارائه مى دهند.
اگر آیفون دارید، نیازى به دانلود هیچ برنامه شخص 
ثالثى براى استفاده از صداى پس زمینه مداوم ندارید، 
زیرا دستگاه داراى ویژگى صداى پس زمینه داخلى 
است. این به کاربران اجازه مى دهد تا به طور مداوم 
برخى از صــداى پس زمینه از پیش تعیین شــده را 

پخش، صدا را تنظیم کنند و موارد دیگر.
آیا نمى دانید چگونــه این ویژگــى را فعال کنید؟ 

راهنماى گام به گام ما را دنبال کنید:
1.تنظیمات را در آیفون خود باز کنید.

2.به گزینه Accessibility بروید.
3.روى Audio/Visual ضربه بزنید و به دنبال گزینه 

Background Sounds بگردید.

4.ویژگى را روشن کنید و صدا را تنظیم کنید.
5.از بین شش صداى مختلف موجود انتخاب کنید.

در اینجــا همچنین مى توانید انتخــاب کنید که آیا 
صداى پس زمینه زمانى که گوشــى قفل اســت یا 
رســانه هاى دیگر در حال پخش اســت، همچنان 
 Accessibility پخش شود. اگرچه رفتن به تنظیمات
براى فعال کردن این ویژگى کمى دســت و پا گیر 
است. با این حال، این گزینه بسیار بهتر از دانلود یک 
برنامه شخص ثالث یا پرداخت هزینه اشتراك براى 

آن است.

پس از ساخت ده ها آواتار سه بعدى در پلتفرم هاى 
مختلف، اکنون حتى مى توانید یکى در فیسبوك و 

اینستاگرام بسازید.
 متا ماه ها پس از معرفى اولیه، سرانجام استیکرهاى 
آواتار سه بعدى را براى کاربران پلتفرم رسانه هاى 
اجتماعى خود در هند راه انداخته است. آواتارهاى 
سه بعدى متا مشابه بیتموجى اسنپ چت و مموجى 

اپل هستند.
آواتار ســه بعدى متا یک آواتار کارتونى منحصر 
به فرد اســت که مى توانید از آن به عنوان استیکر 
در فیسبوك، اینســتاگرام و مسنجر استفاده کنید. 
مى توانید انتخاب کنید که از آنها در مکالمه استفاده 

کنید یا یکى را در استورى خود قرار دهید.

چگونه یــک آواتار ســه بعدى در 
فیسبوك بسازیم

1.اپلیکیشن فیسبوك را روى گوشى باز کنید.2.روى 
نمــاد Menu ضربه بزنید و به پاییــن بروید، روى 
See More کلیک کنید.3.اکنــون روى آواتارها 

ضربه بزنید. اکنون گزینه اى به شما داده مى شود 
که یا به ظاهر آواتار خود نگاه کنید یا آن را ویرایش 
کنید.4.روى Edit Avatar ضربه بزنید تا آواتار خود را 

سفارشى کنید.5.روى Done ضربه بزنید.

آموزش ساخت آواتار سه بعدى در 
اینستاگرام

1.برنامه اینســتاگرام را بــاز کنید.2.به نمایه خود 
بروید و روى نماد سه خط ضربه بزنید تا منو ظاهر 
 Account و سپس Settings شود.3.اکنون روى
ضربــه بزنید.4.آواتــار را انتخاب کنیــد و اکنون 
مى توانید آواتار خود را طورى ویرایش کنید که هر 
 Done طور که مى خواهید به نظر برســد.5.روى

ضربه بزنید تا ظاهر نهایى شود.
آواتار ســه بعدى شما در فیســبوك و اینستاگرام 
همگام مى شــود. بنابراین، اگر آواتــار خود را در 
فیسبوك ویرایش مى کنید، تغییرات در اینستاگرام 
نیز نمایــش داده مى شــود و بالعکس. همچنین 
مى توانیــد آواتار خود را از طریق برنامه مســنجر 
ویرایش کنید. آواتار ســه بعدى به صورت استیکر 
در فیســبوك، اینستاگرام و مســنجر در دسترس 

خواهد بود.

 مطالعه جدید دانشمندان نشــان مى دهد بچه هایى که بازى 
ویدیویى انجام مى دهند از هوش باالترى نسبت به همساالن 

خود برخوردارند.
به گفته محققان، کودکان در واقع ممکن است با انجام ساعت ها 

بازى هاى ویدیویى، مغزشان تقویت شود.
محققان با بررسى کودکان بین 9 تا 10 سال که زمان زیادى را 
صرف بازى هاى ویدیویى مى کردند، پس از دو سال آزمایش 
مجدد، افزایش قابل توجهى در نمرات هوش آن ها مشــاهده 
کردند که به میزان 2.5 امتیاز ضریب هوشى بیشتر از حدمیانگین 
بود.یافته ها نشان مى دهند کودکانى که زمان زیادى را صرف 
بازى هاى ویدیویى مى کنند، آن هایى بودند که بعد از دو سال 

بیشترین دستاورد هاى هوشى را تجربه کردند.
«تورکل کلینگبرگ»، محقق ارشد از موسسه کارولینسکا سوئد، 
گفت: نتایج ما این ادعا را تایید مى کنند که مدت زمان استفاده 
از نمایشگر ها به طور کلى توانایى شــناختى کودکان را مختل 
نمى کند و انجام بازى هاى ویدیویى در واقع مى تواند به افزایش 

این توانایى ها کمک کند.
در این مطالعه، بیش از 9000 کودك در رده سنى 9 تا 10 سال، 
آزمایش هاى روان شــناختى را براى ســنجش قدرت عمومى 
مغزشان انجام دادند. از آن ها پرسیده شد که چقدر زمان صرف 
تماشــاى تلویزیون و ویدیو، بازى هاى ویدیویــى و تعامل با 
رســانه هاى اجتماعى کرده اند. به طور متوســط، بچه ها 2.5 

ساعت در روز را صرف تماشــاى تلویزیون، نیم ساعت جست 
وجو در شبکه هاى اجتماعى و یک ساعت بازى هاى ویدیویى 

مى کردند.
نتایج نشان دادند کودکانى که روزانه بیش از یک ساعت متوسط 
بازى هاى ویدیویــى انجام مى دهند، در مقایســه با کودکانى 
که زمان کمترى را به بازى مى گذراننــد، داراى نمرات هوش 

باالترى هستند.
به گفته محققان، بازى هاى ویدیویى ممکن اســت بچه ها را با 
اجبار به فکر کردن، باهوش تر کنند. همچنین بازى هاى ویدیویى 
اغلب نیازمند استراتژى هاى فعال، برنامه ریزى و تصمیم گیرى 

اجرایى است.
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نحوه استفاده از
 قابلیت صداى 

پس زمینه آیفــــون

نحوه ایجاد آواتار
 سه بعدى در 

فیسبوك و اینستاگرام

 بررسى ها درباره برخى پیام رســان ها نشان داده که خواندن لیست 
مخاطبان یا اطالعات تماس ذخیره شــده در گوشى، فعال کردن 
میکروفون، استفاده از دوربین دستگاه بدون اطالع کاربر نمونه اى از 
سطح دسترسى هایى است که سرویس دهنده جهت فعال سازى نرم 
افزار به آن نیاز دارد و این عاملى براى دسترسى احتمالى به اطالعات 

کاربران به شمار مى رود.
هکرها همیشــه منتظر کاســتى ها و حفره ها در نرم افزارها هستند 
تا از آن طریق بتوانند به شــبکه یا رایانه ها نفوذ کنند. پس چنانچه 
شما از وصله جدید اطالعى نداشته باشــید و آن حفره را توسط پچ 
وصله شده اى که نرم افزار ارائه کرده، برطرف نکرده باشید، خود را در 

معرض خطر نفوذ قرار داده اید.
از طرفى، هر روز بر تعداد کاربران نرم افزارهاى پیام رسان موبایلى 
افزوده مى شود اما نکته اى که در کنار این اقبال روزافزون قابل تامل 
است، عدم توجه به سطح دسترســى هایى است که کاربران هنگام 
نصب نرم افزار با دستان خود در اختیار سرویس دهندگان این قبیل 
از نرم افزارها مى گذارند و بدین ترتیب زمینه نقض حریم خصوصى 
براى سرویس دهندگان پیام رســان هاى موبایلى نسخه خارجى به 

راحتى فراهم مى شود.
با اذعان بــه موضوع لــزوم توجه به دسترســى هاى مــورد نیاز 
نرم افزارهاى پیام رســان، کارشناســان همواره بر اهمیت حمایت 

از شــبکه هاى اجتماعى مبتنى بر موبایل بومى و ملى تولید داخل 
تاکید دارند،  در این باره حمایت و تقویت پیام رسان ها یا شبکه هاى 
اجتماعى داخلى بــراى رقابت با انواع مشــابه خارجــى از جمله 
موضوعاتى است که عالوه بر مجموعه وزارت ارتباطات در جلسات 
مرکز ملى فضــاى مجازى هم مورد تاکید مســووالن  قرار گرفته 
است و شکى نیست که اگر وزارت ارتباطات و متولیان امر در اجراى 
وظایف خود، موانع موجود بر سر راه پیام رسان هاى داخلى را بر دارند، 

آن ها قله هاى موفقیت را فتح خواهند کرد.
طبــق بررســى تحلیل گــران، طــى ســال هاى گذشــته، بــدون 
شــک طراحــى اپلیکیشــن هاى ایرانى بــدون ایــراد نبــوده و البته 
این موضــوع تنهــا بــه نمونه هــاى بومى مختــص نیســت و همه 
اپلیکیشــن ها  در نســخه هاى اولیه خود بــا مشــکالتى مواجهند اما 
در راســتاى فرهنگ ســازى کاربران براى اســتفاده از پیام رسان هاى 
داخلى باید به نکات مختلفى توجه شود؛ از جمله اینکه کاربران با سیستمى 
مثل تلگرام آشنا هستند که از سال هاى خیلى قبل تر کارش را آغاز کرده، 

درحالى که داخلى ها مدت زیادى از فعالیتشان نمى گذرد.
از زمانى که تلگرام فیلتر شــده، بعضا اعالم شد که پیام رسان هاى 
اجتماعى بومى مشابه آن مانند "سروش"، "بله"، "آى گپ" و، "گپ" 
رشد کمى و کیفى فوق العاده اى داشته اند. اما طى صحبت با مسوالن 
پیام رسان داخلى، آنها بعضا موانع و موضوعاتى را مطرح مى کنند که 

همچنان قابل بررسى است. به گفته کارشناسان، منهاى ایرادهاى 
فنى برخى اپلیکیشــن هاى داخلى که اغلب ســورس کد خود را از 
تلگرام کپى بردارى کرده اند و بعضا به دلیل فیلتر تلگرام و یکى بودن 
کدها، شاهد هنگ کردن اپ هاى ایرانى بودیم، موضوع حمایت از 

این پیام رسان ها جاى تامل و توجه دارد.
به عنوان نمونــه وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات در راســتاى 
حمایت از پیام رسان هاى داخلى موظف شــده بود تسهیالت موثر 
کم بهره و همچنین امــکان عرضه خدمــات الکترونیک عمومى 
همچون دولــت الکترونیک و خدمــات بانکى و شــهرى را ارائه 
و در جهت تامین زیرســاخت هاى شــبکه اى و ذخیره ســازى به 
داخلى ها کمک کنــد، کما اینکه در ســال 1397،  براى حمایت از 
زیست بوم پیام رسان هاى داخلى، جلسات متعددى براى رفع موانع 
قانونى ناشى از واگذارى رایگان امکانات به پیام رسان هاى داخلى

 برقرار کرد.
از این رو بعــد از تصویب موضوع در هیات مدیــره، اختصاص پنج 
میلیارد تومان وام وجوه اداره شده، ارایه 50 گیگابیت برثانیه پهناى 
باند داخلى براى هرکدام از پیام رســان ها به صــورت پلکانى 10 
گیگابیتى و درنظــر گرفتن پنج گیگ اینترنــت به صورت پله هاى 
یک گیگى به تصویب رســید، حتى آذرماه سال گذشته با استمهال 
بازپرداخت وام پیام رســان هاى داخلى به مدت شش ماه موافقت

 شــد. با این حال تحلیل گران مى گویند که متاســفانه 90 درصد 
اپلیکیشن هاى تولید داخل وارد بازطراحى نمى شوند و نسخه دومى 
از آنها ساخته نمى شــود که باگ هاى موجود در نسخه قبلى را حل 
کند و دلیل آن هم ناموفق بودن و عدم اســتقبال کاربران از نسخه 
اولیه است. از سوى دیگر برنامه نویسان و اپلیکیشن سازان خبره اى 
در ایران حضور دارند که بعضا براى شرکت هاى بزرگ دنیا کدنویسى 
مى کنند اما متاسفانه از آن ها در تولیدات داخلى استفاده نمى شود و 
همین موضوع باعث شده که شاهد کیفیت پایین برخى برنامه هاى 

بومى باشیم.

با این اوصاف با وجود موارد ذکرشده شــاید برخى پیام رسان هاى 
ایرانى از طراحى و امکانــات منحصربه فردى برخوردار باشــند، 
اما این ســوال وجود دارد که چــرا از آنها هم اســتقبالى که باید و 
شاید نشــده است؟ در پاســخ شــاید به این موضوع برسیم که در 
راســتاى فرهنگ سازى اســتفاده از داخلى ها، مشــکالتى دیگر 
هم وجــود دارد؛ بعضــا نمایندگان و یــا برخى مســووالن طى 
ســال هاى گذشــته براى رفع فیلتر تلگرام یا توییتر نامه زدند، اما 
صرف نظر از این موضوع باید بررســى شــود کدام یک از آنها در 
یک پیام رسان داخلى عضو فعال هســتند که انتظار دارند مردم هم 
بیایند؟ بنابراین ابتدا باید از خود شــروع کنیم و بعد از مردم انتظار 

داشته باشیم. 
در این راستا شاید یک راهکار بلندمدت براى 
فرهنگ سازى استفاده از پیام رسان هاى 
داخلى، برعهده وزارتخانه ارتباطات 
و فنــاورى اطالعــات و یا حتى 
آموزش و پرورش باشد تا برنامه 
استفاده از پیام رسان هاى داخلى 
در مدارس به طور جدى پیگیرى 

شود.

برخى برنامه هاى  کیفیت پایین که شاهد ین موضوع باعثشده
ى باشیم.

موضوع باید بررســى شــود کدام یک این صرف نظر از
یک پیام رسان داخلى عضو فعال هســتند که انتظار دارن
م بیایند؟ بنابراین ابتدا باید از خود شــروع کنیم و بعد از

داشته باشیم. 
شاید یکراهکار بلند در این راستا
فرهنگ سازى استفاده از پیام
داخلى، برعهده وزارتخانه
و فنــاورى اطالعــات
آموزش و پرورش باش
استفاده از پیام رسان ه

در مدارس به طور جدى
ووشودشود.

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مهر تجهیز رهام درتاریخ 1401/02/31 به شماره ثبت 71057 به شناسه ملى 14011157453 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه، تولید، ساخت، بسته 
بندى، توزیع و پخش، خرید و فروش، خدمات پس از فروش، واردات و صادرات کلیه تجهیزات و و محصوالت و ابزار و قطعات پزشکى در زمینه ارتوپدى، ستون فقرات، فک و صورت، جراحى اعصاب، قلب و عروق، بیمارستانى، دستگاه هاى تجهیزات پزشکى، لوازم 
آزمایشگاهى، دندانپزشکى، چشم پزشکى، آرایشى و بهداشتى و مواد اولیه دارویى شامل کلیه داروهاى مجاز شیمیایى و بیولوژیک طبیعى و مکمل هاى دارویى و غذایى و رژیمى – خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ وام و تسهیالت 
از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در جهت تحقق اهداف شرکت - شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – ترخیض کاال از گمرکات داخلى، خارجى و بین المللى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل 
و خارج از کشور – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 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 
شاهزاده ابراهیم ، خیابان چهارباغ عباسى ، خیابان کواالالمپور ، پالك - 13 ، ساختمان هزار ویک شب ، طبقه دوم ، واحد شمالى کدپستى 8134635181 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 10 سهم 1000000 
ریالى تعداد 10 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 140100082 مورخ 1401/02/25 نزد بانک ملت شعبه وفایى اصفهان با کد 91868 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره خانم هنگامه معینى فر به شماره ملى 1270504371 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدرضا احمدى دســتگردى به شماره ملى 1286134935 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم سوسن صولتى به شماره ملى 6209869531 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 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 رئیس هیئت مدیره منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على خسروى به شماره ملى 1286014263 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم عشرت فعال دستگردى به شماره ملى 
6339814751 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1329978)

آگهى تغییرات 
شرکت کشــت و صنعت عطران دارو سهامى خاص به 
شماره ثبت 6195 و شناسه ملى 10260273196 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ساجده شاکرى شماره ملى 
0890210284 به سمت رئیس هیات مدیره آقاى سید 
امیر سید حسینى شماره ملى 0902376918 به سمت 
عضو هیات مدیره آقاى مهدى صادقى ترشیزى شماره 
ملى 0902445235 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکى 
از اعضاى هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1330010)
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لیموترش سرشــار از ویتامین ها و آنتى 
اکسیدان هاست که آن را در زمره سالم ترین میوه هاى روى سیاره 
زمین قرار مى دهد. شربت آب لیمو طعم فوق العاده اى دارد، اما استفاده مصرف 
مداوم آن به دلیل شکر زیادى که به این شربت اضافه مى شود براى سالمتى مفید نیست. خوشبختانه روش هاى 
سالم ترى براى لذت بردن از این میوه زردرنگ وجود دارد یکى از این آن ها فشردن آب لیمو در یک لیوان آب گرم و یا سرد است؛ دیگرى 

اضافه کردن آب لیمو به سس ساالد و یا رنده پوست لیمو ترش براى بهره بردن از مزه لیموترش تازه است.
 کل میوه لیموترش از پوست آن گرفته تا مغز لیمو ترش براى سالمتى انسان مفید است؛ به همین دلیل در این گزارش سعى کردیم فواید 

مصرف آن را براى سالمتى شرح دهیم تا بتوانید بهترین روش ها را براى تقویت متابولیسم بدن خود انتخاب کنید.

به گفته کارشناسان تغذیه، افراد گیاهخوار باید 
مراقب رژیم غذایى خود باشند و باید غذا هاى 
غنى شــده با ویتامین را در رژیم غذایى روزانه 
 ۱۲ B خــود بگنجانند تــا از کمبــود ویتامین

جلوگیرى شود.
از آنجا که بدن انســان ویتامیــن B 12 تولید 
نمى کند، کارشناسان ســالمت بر تامین این 
ویتامین از طریق رعایت رژیم غذایى ســالم 

تاکید دارند.
اما یکــى از نگرانى هاى اصلى این اســت که 
 12 B گیاهخــواران اغلب با کمبــود ویتامین
مواجه هستند، زیرا شناخته شــده ترین منابع 
خوراکى حاوى این ماده مغذى تخم مرغ، مرغ، 

گوشت است.
به گفته کارشناسان تغذیه، افراد گیاهخوار باید 
مراقب رژیم غذایى خود باشند و باید غذا هاى 
غنى شــده با ویتامین را در رژیم غذایى روزانه 
 12 B خود بگنجانند تــا از کمبــود ویتامین

جلوگیرى شود.
با توجه به اهمیت این ویتامین، در این مطلب 
به نقل ســایت "ان دى تى وى" فهرستى از 
 B برخى مواد غذایى گیاهــى غنى از ویتامین
12 گردآورى شده که مى تواند بخشى از رژیم 

غذایى روزانه باشد:

اسفناج:
اسفناج منبعى از مواد مغذى 
اســت که به رشــد کلى و 
سالمت بدن کمک مى کند.

چغندر:
سرشــار از آهــن چغندر عــالوه بــر آنکه 

است منبع ویتامین B 12 نیز به حساب مى آید و 
به همین دلیل است که متخصصان چغندر را 
بخشى از یک رژیم غذایى سالم و 

مفید مى دانند.

نخود:
براى افرادى که گوشــت 
مرغ مصرف نمى کنند نخود 
بهترین جایگزین است. این ماده غذایى عالوه 
بر ویتامین B 12، سرشــار از فیبر، پروتئین و 

چندین ماده مغذى ضرورى دیگر است.

ماست:
ماســت به دلیل پروبیوتیک هــاى موجود در 
آن براى ســالمت روده شــناخته شده است. 
ماست کم چرب سرشار از ویتامین B 12 است. 
عالوه بر ماست، مقدار کافى از این ویتامین را 

مى توان در شیر/پنیر کم چرب 
نیز مشاهده کرد. افراد 
گیاهخوار مى توانند 
پنیر را با پنیر ســویا 
و شــیر را با شیر سویا 

جایگزین کنند.

آب پنیر:
آیا آب پنیر را دور مى ریزید؟ اگر جوابتان مثبت 
است، باید تجدید نظر کنید، زیرا این مایع مفید، 
غنى از پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنى است.

سیر یک گیاه مفید به حساب مى آید گاهى اوقات 
مصرف آن مى تواند واکنش هاى منفى داشته باشد. 
در حالى که سیر یک گیاه مفید به حساب مى آید 
گاهى اوقات مصــرف آن مى تواند واکنش هاى 
منفى داشته باشــد. خوردن ســیر تازه مى تواند 
احتمال خونریزى را افزایش دهد بنابراین اگر هر 
نوع لکه بینى داشتید باید با پزشک مشورت کنید.

در برخى موارد سیر مى تواند ناراحتى معده و مسائل 
گوارشى ایجاد کند؛ بنابراین اگر سابقه بیمارى هاى 
گوارشى داشته اید قبل از مصرف حتما از پزشک 
سوال کنید. ســیر مى تواند فشــار خون را پایین 
بیاورد، بنابراین اگر به طور کلى فشار خونتان پایین 

است بهتر است از خوردن آن خوددارى کنید.
ســیر خواص رقیق کننده خون دارد و این به آن 
معناســت که انعقاد خون را به خصوص در عمل 
جراحى دشــوار مى کند؛ بنابراین خانم هایى که 
نزدیک زایمان و حتى بعد از زایمان دچار قاعدگى 
مى شوند بهتر است از مصرف این گیاه پرخاصیت 

چشم پوشى کنند.

لیموترش سرشــار از ویتامین ها و آنتى 
اکسیدان هاست که آن را در زمره سالم ترین میوه هاى روى سیاره 
زمین قرار مى دهد. شربت آب لیمو طعم فوق العاده اى دارد، اما استفاده مصرف 
مداوم آن به دلیل شکر زیادى که به این شربت اضافه مى شود براى سالمتى مفید نیست. خوشبختانه روش هاى 
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نرگس جوزدانى متخصــص تغذیه و رژیم درمانى 
درباره تغذیه سالم کودکان گفت: مادران مى توانند آبمیوه طبیعى را در لیوان 

به کودکان خود دهند، ولى نباید در مقدار آن زیاده روى کنند.
او افزود: ممکن است که برخى از کودکان زیر دوسال به خوبى گوشت نخورند، در اینصورت الزم است که 

مادران حتما به صورت کامل گوشت را بپزند و سپس به صورت میکس شده آن را در داخل غذا بریزند.
جوزدانى تصریح کرد: برخى مادران از عصاره گوشت استفاده مى کنند که در آن پروتئین یا مواد مغذى به میزان کافى براى رشد 

مناسب کودك وجود ندارد و فاقد آهن است.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: آب گوشت نمى تواند جایگزین گوشت براى کودك باشد؛ بنابراین باید دقت شود که در وعده هاى 

غذایى کودك بهترین و ایده آل ترین گزینه این است که در وعده هاى ناهار و شام از گوشت استفاده شود.

بستنى جزو لبنیات به شمار نمى آید
جوزدانى اضافه کرد: حبوبات داراى پروتئین خوبى هستند که مادران مى توانند براى تغذیه کودکان از آن بهره بگیرند. کره، بستنى و خامه جزو 
گروه لبنیات نیستند و به عنوان چربى به شمار مى آیند و اگر کودکى شــیر نمى خورد، اما بستنى مصرف مى کند به 

معناى دریافت چربى در بدن است.
او تاکید کرد: هدف از مصرف لبنیات دریافت کلسیم است و بســتنى فقط چربى است و به همین علت نباید با 
خوردن آن انتظار دریافت کلسیم را داشته باشیم. بهتر است بین گزینه شیر و ماست کودکان یکى را مصرف کنند.
جوزدانى ادامه داد: مکمل آهن و مکمل AD باید تا سن دو سالگى به کودکان داده شود و ویتامین D باید بعد از 
آن هم همچنان ادامه داشته باشد و مصرف ویتامین A هم بسته به نوع شرایط کودك و تغذیه او مى تواند ادامه 

پیدا کند که باید پزشک او در این زمینه اظهار نظر کند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى درباره تغذیه کودکان 3 تا 5 سالگى گفت: این سن زمانى است 

که کودك استقبال کاملى از غذا خوردن پیدا کرده است و مواد مورد نیاز 5 گروه اصلى غذایى را 
دریافت مى کند و عالوه بر مصرف وعده هاى اصلى صبحانه، ناهار و شام باید دو تا سه میان 

وعده به صورت حداقلى در طول روز داشته باشد و تعداد میان وعده ها مى تواند بیشتر با 
اندازه کمتر باشد.

او ادامه داد: فاصله گذارى مناسب باید بین وعده هاى غذایى صورت بگیرد و خواب کودك 
هم باید به میزان کافى باشد تا بتواند وعده هاى غذایى را به میزان مناسب مصرف کند؛ 

چرا که خواب ناکافى باعث عدم دریافت مواد مغذى و در نتیجه کم خونى در فرد مى شود و گفتنى 
است که کم خونى در میان کودکان بسیار شایع اســت و تاثیر زیادى بر یادگیرى و 

حافظه آن ها خواهد داشت.

کودکان
نکات تغذیه اى سالم ویژه 

و ب ى ر رژیم و ی ص ین
غذایى کودك بهترین و ایده آل ترین گزینه این است که در

بست
ججوزدانى اضافه کرد: حبوبات داراى پروتئین خوبى
و گروه لبنیات نیستند
معناى دریافت چ
او تاکید کرد: ه
خوردن آن انتظ
جوزدانى ادامه
آن هم همچنان

پیدا کند که باید پزش
این متخ
که کو
دریاف
وعده
اندازه ک

ادامه داد: فاص او
هم باید به میزان
چرا که خواب ناکافى باعث عدم
میان است که کمخونى در
حافظه آن ها خواه

توصیه هاى جادویى به 
گیاهخواران؛ 

آب پنیر را دور نریزید!

BینB
از رژیم  ى

د مغذى
شــد کلى و 
 کمک مى کند.

ش ـالوه بــر
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ن دلیلاست
بخشىا
مفید مى

نخ
برا
مرغ

چغندر:
چغندر عــ
است منبع
به همین

فیبر، پروتئین 12، سرشــار از BتامینB
ن ماده مغذى ضرورى دیگر است.

ت:
اىموجود دلیلپروبیوتیکه تبه

ى و و ین وی ین پرو ز ى

 کم چرب 
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د 
ا 
یا

از جوان سازى پوست تا کمک به سیستم گوارش

اعجاز بى نظیر لیموترش

کمک به سیستم گوارش
اگر یک لیموترش را به صورت کامل 
یعنى پوست و میوه آن را با هم مصرف 
کنید در آن صورت به سیستم گوارشى 
خود کمک زیادى مى کنید. لیموترش 
عمدتا حاوى فیبر هاى حل شــدنى 
هستند که به رشد باکترى هاى سالم 
روده کمک کرده و به حرکات نرم و 
منظم روده منجر مى شود. لیموترش 
همچنین حاوى اسید سیتریک است 

که به هضم غذا کمک مى کند.

کمک به مصرف بیشتر آب
هیچ جاى بحثى وجود ندارد که مصرف آب خالى اندکى دشوار است. اگرچه نوشیدن زیاد آب 
با مزایاى مثبت سالمتى مانند کاهش وزن، متابولیسم سریعتر و انرژى بیشتر ارتباط دارد، اما 

روى آوردن به نوشیدن مایعات ساده و بدون مزه اندکى خسته کننده است. با این حال اضافه 

کردن آب لیمو به آب، باعث مى شــود که آب خوش طعم تر شده و تازگى و طراوت بیشترى 
داشته باشد و در نتیجه مصرف آن ها راحت تر شود.

 کمک به بهبود سطح کلسترول
بر اســاس نتایج مطالعه اى که در مجله Chiropractic Medicine منتشــر شــده است، 

لیموترش مملو از مواد ضد کلســترول از جمله ویتامین اســت که ثابت شده است موجب 
کاهش سطح LDL و یا کلسترول بد مى شــود. همچنین مطالعه دیگرى که در نشریه
 Alternative Therapies in Health and Medicine منتشــر شــد نشان داد که 

لیموترش حاوى فالونوئید هایى است که موجب کاهش 
سطح کلسترول بد و ترى گلسیرین در افراد شرکت کننده 

در این مطالعه شد.

اضافه کنید تا به پوســتى جوان و با لیموتــرش را به رژیــم غذایى خود صرف کنید بلکه تنها کافى اســت قیمت صورت و یا درمان هاى اســپا پول خود را براى خرید کرم هاى گران علم به این موضوع دیگه الزم نیست براى جوان سازى پوســت است؛ با یکى از خواص مصــرف لیموترش جوان سازى پوست
کمک به پیشگیرى از ابتال به طراوت دست یابید. 

سنگ کلیه
اســت به طور طبیعى مانع از تشکیل سنگ مقدار زیادى ســیترات دارند که ثابت شده نیست نگران این موضوع باشید. لیمو ها رژیم غذایى خود قرار دهید دیگر الزم اگر مصرف لیموترش را بخشــى از درد مشقت بارى همراه است. اما مى دانید که دفع این سنگ با چه اگر به سنگ کلیه مبتال شده باشید 

کلیه مى شود.

 کمک به کاهش وزن

 از «پلى فنول» هستند که ترکیبات 
لیمو ها سرشار

ى اکســیدان هســتند. اگرچه 
طبیعى و حاوى آنت

مرکبات ترکیبات پلى فنول هــاى خاص خود را 

دارند، اما آن هایى که در لیمو ترش یافت مى شود 

داراى مزایاى سالمتى قابل توجهى هستند. 

کمک به کاهش اشتها
اگر با مشکل مصرف بیش از حد غذا مواجه 

هستید در این صورت مصرف لیموترش مى تواند 
به شــما کمک کند چراکه این میوه شــگفت انگیز 
موجب کاهش اشتها مى شود. «پکتین» که در پوست و 
مغز مرکباتى نظیر لیموترش یافت مى شود ثابت شده 

اســت که به افراد کمک مى کند تا براى مدت 
زمان طوالنى ترى احساس سیرى کنند. 

کمک به کاهش فشار خون

ر خون باال مى تواند منجر به ابتال به وضعیت هاى 
فشا

یى کلیه، حمله قلبى یا سکته 
خطرناکى مانند نارســا

مغزى شود. اما خوشبختانه ثابت شده است که مصرف 

مرتب لیموتــرش مى تواند به کاهش فشــار خون 
کمک کند.

محافظت از مغز
مردم براى ســالمتى معموال محور توجه خود را بر روى امورى 
متمرکز مى سازند که براى سالمتى بدنشان مفید است، اما مغز نیز 
به مواد مغذى و محافظتى نیاز دارد. ابتال به اختالل هایى شناختى 
مانند بیمارى آلزایمر و زوال عقل با افزایش سن معمول است، اما 
با ایجاد تغییراتى در شیوه زندگى مى توان به مبارزه با شروع این 

وضعیت ها کمک کرد.

انگیزى دارد، اما بهتر است در مصرف آن اعتدال داشت.و حساسیت شدید دندان منجر شــود؛ بنابراین با اینکه لیموترش مزایاى سالمتى شگفت برود دیگر میناى دندان جایگزین نمى شود، و فرسایش میناى دندان مى تواند به تغییر رنگ اسیدى است و مى تواند باعث از بین بردن میناى دندان شود. زمانى که میناى دندان از بین با این حال باید توجه داشــت که در مصرف آب لیمو زیاده روى نکنید، زیرا لیمو به شدت با بوى ناخوشایند دهان ناشى از مصرف سیر و پیاز کمک مى کند.و تازه سازد. اسید موجود در آب لیمو موجب خنثى کردن بو ها مى شود و این موضوع به مبارزه موضوع مى توان از لیمو ترش استفاده کرد. مصرف لیمو ترش مى تواند بوى دهان را مطبوع هیچ چیزى خلق و خوى انســان را مثل بوى بد دهان خراب نمى کند. براى از بین بردن این  کمک به مطبوع ساختن بوى دهان

 کل میوه لیموترش از پوست آن گرفته تا مغز لیمو ترش
مصرف آن را براى سالمتى شرح ده ر لیموترش

گرچه نوشیدن زیاد آب 
ى بیشتر ارتباط دارد، اما 
ست. با این حال اضافه 
گى و طراوت بیشترى 

 کمک به بهبود سطح کلسترول
eى که در مجله Chiropractic Medicine منتشــر شــده است، 

ببوجب د کلســترول از جمله ویتامین اســت که ثابت شده است م
کلسترول بد مى شــود. همچنین مطالعه دیگرى که در نشریه
AlternativeTherapies منتشــر شــد نشان داد که inH

د هایى است که موجب کاهش 
گلسیرین در افراد شرکت کننده 

کمکب

اگر به
مى دا

درد مش
اگر مص
رژیم غذ
نیست نگر
مقدار زیادىس
اســت به طور
کلیه مى شود.

کمک به کاهش فش
ار خون باال مى تواند منجر به اب

فش

ح ناکى مانند نارســایى کلیه،
خطر

مغزى شود. اما خوشبختانه ثابت شد

مرتب لیموتــرش مى تواند به کاه
کمک کند.

محافظ
مردم براى ســالمتى معموال
متمرکز مى سازند که براى س
به مواد مغذى و محافظتى نی
مانند بیمارى آلزایمر و زوالع
با ایجاد تغییراتى در شیوه زند

وضعیت ها کمک کرد.

ین بردن این 
ان را مطبوع 
ضوع به مبارزه 

یمو به شدت 
دندان از بین 
ه تغییر رنگ 

المتى شگفت 

علم طبابت ریشه در تاریخ بشریت دارد. گرچه امروزه استفاده از دارو هاى شیمیایى در 
میان مردم مرسوم است، اما اجداد بشر هزاران سال با کمک دارو هاى گیاهى اقدام به 

درمان بیمارى هاى خود به طور موثر مى کردند.
در این مطلب به گیاهان دارویى که از دیرباز به انســان ها براى درمان بیمارى کمک 

مى کرده اند، مى پردازیم:
1- علف لیمو: علف لیمو یکى از گیاهان استوایى است که به دلیل بوى مطبوعى که 

، شبیه به لیمو دارد، به این نام شهرت یافته است. برگ  ســاقه ها و ریشه ها
این گیاه به طور گســترده براى درمان سرفه، اسهال، 

گلودرد و سرماخوردگى مورد استفاده قرار مى گیرد. در صورتى 
که از خارش و سوزش پوست رنج مى برید، مى توانید از این 

گیاه بهره مند شوید.

تحقیقات جدید دانشمندان نشــان مى دهد این گیاه توانایى مناسبى در 
تسکین درد هاى ناشى از ســردرد و میگرن دارد به طورى که 

علف لیمو مى تواند در برخى موارد همانند آسپرین عمل کند.
2- درخت چاى: درخت چاى یکى از گیاهــان بومى در مناطق 
گرم و مرطوب محسوب مى شــود. حتى در جهان معاصر نیز از این 

گیاه براى درمان طیف گسترده اى از بیمارى ها استفاده مى شود. در زمان هاى 
قدیم برگ ها و پوست این درخت را کوبیده و 

با استنشاق عصاره آن 

سردرد را درمان مى کردند.
همچنین مى توانید با دم کردن چاى مشــکالت گلو در زمان ســرما خوردگى را 
تســکین دهید و یا به منظور درمان جراحت از این گیاه به صورت 

استعمال خارجى بهره بگیرید. 
این گیاه به دلیل آنکه داراى خواص آنتى باکتریایى، آنتى ویروســى 
و ضدقارچى اســت، مى تواند بــراى ضدعفونى مورد اســتفاده 

قرار گیرد.

3- اکالیپتوس: به دلیل بو و طعم ویژه اى که گیاه اکالیپتوس دارد به صورت گسترده 
در تهیه آب نبات، دهانشویه و خوشبوکننده ها مورد استفاده قرار مى گیرد. با این حال 

کمتر کسى مى داند که این گیاه خواص تسکین دهندگى درد و کاهش تب را دارد.
اکالیپتوس داراى خواص آنتى باکتریایى بوده و به دلیــل ضددرد بودن براى درمان 
گلودرد ناشى از سرماخوردگى و مشکالت تنفسى استفاده مى شود. همچنین مى توانید 
از این گیاه در درمان درد مفاصل و ماهیچه ها، سالمت دندان ها، عفونت هاى قارچى، 

و التیام جراحات بهره ببرید.

3 گیاه با خواص درمانى که ریشه درتاریخ دارند

مک

 دلیل بوى مطبوعى که 
، ســاقه ها و ریشه ها

سهال،
 مى گیرد. در صورتى 

نننناین د، مى توانید از 

علف لیم
2- درخت

گرم و مرطوب م
گیاه براى درمان طی

قدیم برگ ها و پوست
قاق عصاره آن با استنش

ررررررررر در انایى مناسبى
هههههکهکهکه که ى

کند.
ققققققققققاطق مى در من
صر نیز از این 

ىىىىىىىىىهاى مى شود. در زمان 

سردرد را درمان مى کردند.
همچنین مى توانید با دم کردن چا
ی تتســکین دهید و
استعمال خارجى بهر
ننییییینیناین گیاه به دلیل آنکه
ووووووو ضدقارچى اســت

ص درمانى که ریشه درت

تووصیه هاى جادویى
گیاهخواران؛

د را پننیر

گیاه اکالیپتوس
مى  ها مورد استفاده قرار

ص تسکین دهندگى درد و کاهش تب
کتریایى بوده و به دلیــل ضددرد بودن براى د

ى و مشکالت تنفسى استفاده مى شود. همچنین مى توانید
مفاصل و ماهیچه ها، سالمت دندان ها، عفونت هاى قارچى، 

ره ببرید.

عوارض جانبى سیر
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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 هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 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 باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد 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 6859 مورخه 1400/12/26 خانــم فاطمه منتظرى نجــف آبادى فرزند 
حســنعلى در ششــدانگ یکباب ســاختمان   به مســاحت 43/30 مترمربع قسمتى از 
پالك شــماره 0  فرعــى از 107  اصلى واقع در قطعــه6 بخش 11 حــوزه ثبت ملک 
اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/4 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/3/19 - 1321948/ م الف - حجــت اله کاظم 
زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملــک نجف آباد ازطــرف آفرین 

میرعباسى /3/128

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
شــماره: 2027001121- تاریخ: 1401/3/2 در اجراى ماده یــک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا 
ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر 
گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول 
به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضــا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027001122 مورخ 1401/02/05 حسین زمانى فرزند 
نصراله بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهانـ  تودشک بشماره ملى 5659596037 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12822 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 109/83 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 

رسمى عباسعلى ریسمانچیان.
1401 فاطمــه  /02 2- راى شــماره 140160302027001121 مــورخ 05/
رحیمى فرزند عبدالرســول بشــماره شناســنامه 5905 صــادره از اصفهان بشــماره 
ملى 1282842315 در ســه دانگ یکبــاب خانه احداثــى بر روى قســمتى از قطعه 
زمین پــالك 12822 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 109/83 مترمربع. 
خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى عباسعلى ریســمانچیان. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/03/04 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/03/19- م الف: 
1322764- رییــس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان - مهــدى صادقى

 وصفى /3/139

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

راى شماره 140060302026014549 مورخ 1400/11/09 هیات چهار زهرا مارانى به 
شناسنامه شماره 13035 کدملى 1283239833 صادره فرزند اسداله بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 199,63 مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلى واقع در 

اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع 
سند انتقال 86702 مورخ 1398/02/22 دفتر 83 اصفهان 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند 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، 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 انتشار نوبت اول: 1401/03/04 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/03/19 - م الف: 1323164 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /3/141

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

راى شــماره 140060302026014254 مــورخ 1400/11/03 هیات یک خانم ماهى 
جان هیبتى گوجانى به شناسنامه شماره 14 کدملى 4679492929 صادره فارسان فرزند 
جان مراد بصورت ششدانگ یکباب مجتمع مسکونى به مســاحت 167,54 مترمربع از 
پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت حسین کاظم زاده موضوع سند انتقال 
96714- 1380/11/24 دفتر 9 اصفهان و ســند انتقال شماره 18533- 1384/05/19 

دفتر 32 اصفهان  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند 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، 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 انتشار نوبت اول: 1401/03/04 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/03/19 - م الف: 1323234 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /3/143 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
ســند رســمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیــده در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه 
و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعــوى اقدام نمایند و اقدامات ثبــت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلــت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000577 مــورخ 1401/01/22 ســید مجتبــى 
اسماعیل زاده فرزند سید مرتضى بشماره شناسنامه 879 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1288912145 در ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/64 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/19- 
م الف: 1323403- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى /3/145

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140160302006001307- تاریخ: 1401/02/25 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب قولنامه عادى و صفحه 369 
دفتر 95 و سند الکترونیک شماره 6011788 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم حسنعلى عموچى به شناسنامه شماره 
11970 کدملى 1140495852 صادره فرزند قدمعلى در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 51/49 مترمربع پالك شــماره 809 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب قولنامه عادى و صفحه 369 
دفتر 95 و سند الکترونیک شماره 6011788 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم حاجیه خانم عموچى به شناســنامه 
شماره 14664 کدملى 1140520034 صادره فرزند قدمعلى در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 51/49 مترمربع پالك شــماره 809 فرعى از 72 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر 

مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب قولنامه عادى و صفحه 369 
دفتر 95 و سند الکترونیک شماره 6011788 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم زهرا عموچى به شناســنامه شماره 
11969 کدملى 1140495844 صادره فرزند قدمعلى در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ 
یکباب خانه به مساحت 51/49 مترمربع پالك شــماره 809 فرعى از 72 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر 

مى نماید. 
شماال به طول 16/38 متر دیوار اشتراکى با باقیمانده پالك 

شرقا به طول 3/31 متر درب و دیواریست به گذر 
جنوبا در چهار قســمت از قسمت اول به طول 2/72 متر دیواریســت به گذر دوم به طول 
12/74 متر به پالك 5703 و 3232 فرعى سوم که غربیست به طول 0/29 متر چهارم به 

طول 0/96 متر دیوار به دیوار پالك 3232 فرعى 
غربا به طول 3/07 متر دیواریست به دیوار پالك 3232 فرعى 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر 
مــى دارد اداره ثبت اســناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نســبت 
به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضــى مذکور اقــدام نماید. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/03/04- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/03/19- م الف:  
1321563 - قائم مقام رئیــس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانــى. عضو قضائى 
- سید محمود حســینى. رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شهر - ســید امیرحسین

 حسن زاده /3/151

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 شماره 5021 مورخه 1400/9/30 آقاى امین همایون نجف آبادى  فرزند عبدالکریم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 277/57 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2 فرعى از 677  
اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/4 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/3/19 - 
1323252/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/153 

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 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 4823مورخه 1400/09/23 آقاى ابراهیم ریاضى نجــف آبادى فرزند کاظم 
ششدانگ یکباب ساختمان دامدارى  به مساحت 1007/85 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
3007   فرعى از 391 اصلى  که در اجراى  استاندارى  سازى  به پالك 10441 فرعى از 391 
اصلى واقع در بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/3/4 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/19 - 1323056/  م الف  - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /3/155

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

راى شــماره 140060302026015024 مــورخ 1400/11/23 آقــاى  عباس حاتمى به 
شناسنامه شماره 293 کدملى 1288010222 صادره اصفهان فرزند على بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مســاحت 144,53 مترمربع از پالك شماره 14709 اصلى واقع در اصفهان 
بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 

35409 - 98/12/15 دفتر 235 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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 انتشار نوبت اول: 1401/03/04 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/19 - م الف: 1323962 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /3/157

آگهى تغییرات
 شرکت ســپاهان کانســار اردســتان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 63970 و شناســه ملى 
14008935775 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى به طور فــوق العاده مورخ 
1400/12/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه 
حسابرسى آذرین حساب به شماره ثبت 2482 و 
شناســه ملى 10100602370 به عنوان بازرس 
اصلى و محســن مهدوى انارکى به شــماره ملى 
0793595932 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1329992)

آگهى تغییرات
 شرکت درمان گستر شادى آور سهامى خاص به شماره 
ثبت 45614 و شناسه ملى 10260635896 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - مهرداد ردانى پورردانــى به کدملى 
1291800662 به سمت مدیرعامل، محمودرضا امیرى 
به کدملى 1280887702 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
فرشته زمانى به کدملى 1292781025 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. 
- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاى 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1329204)

فقدان مدارك
ســند کمپانى و برگ ســبز خودرو 
سوارى ســایپا تیپ 131SL مدل 
1390 بنزینــى به شــماره موتور 
3946838 و شــماره شاســى 
S3412290867146 به شــماره 
پــالك53 – 848 س 72 متعلــق 
به زینب احمــدى به شــماره ملى 
1289112657 فرزنــد على مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد.

آگهى انحالل 
شرکت پویش پیشــداد ثمین با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 68630 و شناسه ملى 14010244326 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1401/01/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و 
مهدى صمدیان فر1293102318 به ســمت مدیر 
تصفیه شرکت براى مدت یک سال انتخاب گردیدند 
و نشانى محل تصفیه اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شیخ 
اشراق ، کوچه اتحاد[3] ، کوچه شهر آرا[1] ، پالك 1 
، طبقه پنجم ، واحد 20 و کد پستى 8193616151 
میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1328100)

آگهى تغییرات 
شــرکت راش چــوب نقــش جهان شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 58320 و شناسه 
ملى 14006732940 به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومى عــادى مــورخ 1401/02/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مینو مشکاتى شماره 
ملى 1274047781 به ســمت بازرس اصلى و 
محمدرضا شاه سنایى با کد ملى 1293200867 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب شدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1328076)

آگهى تغییرات 
شرکت برسام استیل اصفهان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 67947 و شناسه ملى 
14010059512 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/12/18 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
حسابرســى امین تدبیــر بصیر شــماره ملى 
10103512680 به ســمت بازرس اصلى و 
نوشین عابدى به شماره ملى 1100060359 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب گردیدند.روزنامــه نصف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1329195)

آگهى تغییرات 
شــرکت لوله و پروفیل فــوالد فرم صفه شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 2382 و شناسه ملى 
10260694187 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسســه حسابرسى و 
خدمــات مدیریــت نو اندیشــان به شناســه ملى 
10100200524بســمت بازرس اصلى و مصطفى 
کاریزى به شــماره ملى 0075082322به ســمت 
بازرس على البدل بــراى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فالورجان (1328083)

آگهى تغییرات
 شرکت اریســا تجارت آپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 62618 و شناسه 
ملــى 14008430574 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/09/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : تعداد سهام وثیقه به یک 
ســهم کاهش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1327742)

تاسیس
 شرکت با مسئولیت محدود شفا تجهیز مهام درتاریخ 1401/03/07 به شماره ثبت 71122 به شناسه ملى 14011185932 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه، تولید، ساخت، بسته بندى، توزیع و پخش، خرید و فروش، خدمات پس از فروش، واردات و صادرات 
کلیه تجهیزات پزشکى مصرفى درمانى و داروخانه اى و همچنین تجهیزات و محصوالت و ابزار و قطعات پزشکى در زمینه ارتوپدى، ستون فقرات، فک و صورت، جراحى اعصاب، قلب و عروق، بیمارستانى، دستگاه هاى تجهیزات پزشکى، لوازم آزمایشگاهى، دندانپزشکى، چشم پزشکى، آرایشى و بهداشتى و مواد اولیه دارویى شامل کلیه داروهاى 
مجاز شیمیایى و بیولوژیک طبیعى و مکمل هاى دارویى و غذایى و رژیمى – خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در جهت تحقق اهداف شرکت - شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – ترخیص کاال از 
گمرکات داخلى، خارجى و بین المللى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى. 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 لنبان 
، خیابان مسجد لنبان ، بن بست شهریار [1] ، پالك - 39 ، ساختمان صفا ، طبقه دوم کدپستى 8184698889 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ویدا یقینى به شماره ملى 0075170493 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقاى محمدرضا احمدى دستگردى 
به شماره ملى 1286134935 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ویدا یقینى به شماره ملى 0075170493 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى محمدرضا احمدى دستگردى به شماره ملى 1286134935 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 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 با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و 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 (1329977)

آگهى تغییرات
 شــرکت ایمــن پایش ســپاهان شــرکت 
تعاونى به شــماره ثبت 3251 و شناسه ملى 
14001929780 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/07/06 و نامه 
شــماره 3756 مــورخ 1400/07/21 اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان نجف آباد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : بهاره بهارلویى به 
کدملى 1740542991 بسمت رئیس و آقاى 
محمود بهارلویى بــه کدملى1754080189 
بسمت نایب رئیس و مینا بهارلویى به کدملى 
1755138024 بسمت منشى و هیئت مدیره 
و محمد رضا شــورانگیز حقیقى بــه کدملى 
2295465958 به ســمت مدیر عامل براى 
مدت سه ســال انتخاب گردیدند کلیه چکها و 
اسناد تعهد آور شــرکت پس از تصویب هیات 
مدیره با امضاء آقاى محمدرضا شورانگیز حقیقى 
( مدیر عامل ) و خانم بهــاره بهارلویى ( رئیس 
) و مهر شــرکت معتبر و در غیاب خانم بهاره 
بهارلویى ( رئیس ) آقاى محمود بهارلویى ( نائب 
رئیس ) حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادى با 
امضاء آقاى محمدرضا شورانگیز حقیقى ( مدیر 
عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى نجف آباد 

(1328099)

آگهى تغییرات 
شــرکت صــدر المــاس ایرانیان 
شــرکت با مســئولیت محــدود به 
شــماره ثبــت 70921 و شناســه 
ملــى 14011120069 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1401/02/19 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شد : حســن صفرى به کدملى 
3980162427به سمت رئیس هیات 
مدیره و محمد حسن فاتحى دهاقانى 
به کد ملى5120025757 به ســمت 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره به عنوان 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
نامحدود انتخاب شــدند. کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهداور شرکت از 
قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با 
امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت 
معتبر میباشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1329010)

آگهى تغییرات
 شرکت کشاورزى کارگشاى زنده رود سهامى 
خاص به شــماره ثبت 970 و شناســه ملى 
10861910892 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/12/21 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :مصطفى آدینه 
کدملــى 1140350277 بعنــوان رئیس 
هیات مدیره - محمدعلــى امینى فرد کدملى 
1141538547 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره - حمید عشقى کدملى1141648891 
بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) - مجتبى 
تیمورى جروکانــى کدملى 1285767640 
بســمت عضو اصلى هیات مدیره - مجتبى 
شکیبا کدملى 1290692671 بسمت عضو 
اصلى هیات مدیره -حســین ارجمندى اصل 
کدملى 1288071191 به سمت عضو اصلى 
هیات مدیره تا تاریخ 1401/11/18 انتخاب 
شــدندکلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره مصطفى آدینه با مهر شرکت و درصورت 
نبود ایشان با امضا مدیرعامل و مجتبى تیمورى 
و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1329011)

آگهى تغییرات
 شرکت مهتاب فخاران سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 49067 
و شناســه ملى 10260673586 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/01/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : امیر فخــارى نیا کد 
ملى 1290575509 وعباس فخارى 
نیا کد ملــى 1281516953 و رئوف 
فخارى نیا کد ملــى 1288396457 
بعنوان اعضاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
مهدى کاویانــى فر به شــماره ملى 
1292458811 به ســمت بازرس 
اصلى و حســین کرمانى القریشى به 
شماره ملى 1293062588 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهــت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1329202)

آگهى تغییرات
 شرکت درمان گستر شادى آور سهامى 
خاص به شماره ثبت 45614 و شناسه 
ملــى 10260635896 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى به 
طور فوق العاده مورخ 1398/06/12 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: - 
مهــرداد ردانى پور ردانــى به کدملى 
1291800662، محمودرضا امیرى 
به کدملى 1280887702 و فرشــته 
زمانى به کدملــى 1292781025 به 
عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - محمدرضا 
عســکریان زاده مهابادى به کدملى 
1189577275 به سمت بازرس اصلى 
و مژگان دهقانیان نصرآبادى به کدملى 
1289511934 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال مالى 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1329203)
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مرضیه غفاریان

آیا ضعف ساختار دفاعى در ناکامى سپاهان و ذوب آهن در لیگ بیست و یکم تأثیرگذار بوده؟ عدم ثبات در کادر فنى و 
بازیکنان این دو نماینده شهر اصفهان در لیگ برتر که طى سال هاى گذشته به فوتبال اصفهان ضربه زده چه نقشى 

در ایجاد این معضل داشته است؟
پیش از شروع لیگ برتر به زعم اکثر کارشناسان، سپاهان شانس اول کسب قهرمانى این فصل بود و ذوب آهن هم با 
تغییر و تحوالت گسترده در ترکیب بازیکنان و کادر فنى خود امیدها را براى بازگشت این تیم به جایگاه اصلى اش در بین 
مدعیان لیگ زنده کرده بود. اما نه سپاهان و نه ذوب آهن نتوانستند انتظارات هوادارانشان را برآورده کنند تا سئواالت 
درباره ارتباط عدم ثبات در کادر فنى و مدیریتى و چینش خط دفاعى تیم هاى اصفهانى با نتایجى که کسب مى کنند 

بیشتر از گذشته مطرح شود.
به نظر، بازیکن پیشکسوتى که سابقه درخشش در خط دفاع هر دو تیم اصفهانى را در کارنامه خود دارد بهترین گزینه 
براى پاسخگویى موشکافانه و دقیق به این سئواالت است. مدافع پیشین سپاهان و یکى از ستون هاى اصلى ذوب آهن 
در دوران موفقیت این تیم در لیگ قهرمانان آسیا 2010 که در همان سال در انتخابات بهترین بازیکن سال آسیا در لیست 
پنج نفره و نهایى قرار گرفت، معتقد است ساختار دفاعى مستحکم در فوتبال کنونى به شدت مى تواند به هر تیمى در 
کسب موفقیت کمک کند. فرشید طالبى که رکورددار کسب قهرمانى در ایران با تیم هاى مختلف هم به شمار مى رود 
با اشاره به اینکه به قول «گواردیوال» دفاع خوب به تمرینات مستمر نیاز دارد مى گوید ساختار دفاعى تیمى مستحکم 

نمى شود اال با شناخت کافى و وافى مربى از بازیکنان و بازیکن ها از یکدیگر.

آقاى طالبى! به نظر شما چه عواملى باعث شــده ذوب آهن و سپاهان که روزگارى 
بهترین مدافعان ایران را داشتند در فصل بیســت و یکم با معضل ضعف در ساختار 

دفاعى خود مواجه شوند؟
یادم نمى رود سال هایى که چه در ذوب آهن بودم و چه در سپاهان، عنوان هاى بهترین هاى پست هاى مختلف در 
نقطه نقطه میدان از بهترین خط دفاعى گرفته تا بهترین مهاجم ها همیشه بین این دو تیم تقسیم مى شد و این کرى را 
با هم داشتیم که کدام یک این عناوین را به خودمان اختصاص دهیم. ساختار دفاعى در فوتبال کنونى به شدت مى تواند 
به هر تیمى در کسب موفقیت کمک کند و ساختار دفاعى تیمى مستحکم نمى شود اال با شناخت کافى و وافى مربى 
از بازیکنان و بازیکن هاى درون زمین از یکدیگر. براى نیل به این منظور باید سیستم بازى هر تیمى مشخص باشد. 

اما متأسفانه وقتى شما عملکرد ذوب آهن را بررسى مى کنید مى بینید در این هشت سال چند دفاع عوض کرده است.
یعنى شما معتقدید تغییر و عدم ثبات بازیکنان و کادرفنى به خصوص در ذوب 

آهن یکى از عوامل تأثیرگذار در ضعف ساختار دفاعى آنهاست؟
این موضوع به شدت محسوس است. ضمن اینکه بازیکن هایى به این تیم ها اضافه شدند 
که بعضى از آنها قابلیت بازى در تیم هاى اصفهانى را نداشــتند. شاید بازى کردن آنها در 

تیم هاى دیگر بالمانع باشد اما هر وقت بحث بازى در ذوب آهن و سپاهان در میان باشد 
باید بازیکنى را در نظر بگیرید که از نظر تکنیک و کیفیت در رده اول فوتبال ایران باشد؛ 
یعنى شــما نمى توانید بگویید این بازیکن در رده دوم اســت ولى بیاید در  ذوب آهن و 
سپاهان بازى کند. چرا؟ چون مربى قرار اســت تاکتیکش را بر اساس داشته هایش در 

زمین ارائه بدهد.
 ذوب آهن شاید از این داشــته ها دور بود اما سپاهان که در 
فصل گذشــته بهترین مهره هاى دفاعى فوتبال ایران را در 

اختیار داشت...
ببینید! در مورد ذوب آهن در زمان ما چون بازیکن ها یکدیگر را مى شناختند، ضعف من با ُحسن 
بازیکن کنارى ام جبران مى شد و ُحسن من نیز ضعف بازیکن کنارى ام را پوشش مى داد. چون 
چند سال کنار یکدیگر بازى کرده بودیم و شناخت کافى از یکدیگر داشتیم. این قانون فوتبال 

است. دقیقاً بالیى که با جدا شدن بازیکنان ذوب آهن و تغییرات فراوان در ترکیب این تیم 
سر آنها آمد، بارســلوناى بزرگ را هم دچار کرد؛ وقتى با رفتن «ژاوى» و «اینیستا» 

شــاکله این تیم به هم ریخت بارسلونا تبدیل به تیمى شــد که هر کسى از راه 
مى رسید به آن گل مى زد. در مورد سپاهان هم اگر بخواهیم صحبت کنیم 

نباید فراموش کنیم یک بازیکن ممکن است از نظر تکنیکى شرایط 
خوب و بد داشته باشد ولى بعد از آن، عملکرد این بازیکن در میدان 

به تاکتیک تیم برمى گردد. سپاهان به زعم بنده اگر هم از دفاع 
هاى خوبى بهره مند است که من مى گویم خیلى بهتر هم 
مى توانستند باشــند باید عملکرد آنها را با توجه به همین 

تاکتیک در نظر گرفت.
یعنى سپاهان باید مدافعان بهترى را 

به ترکیب تیمش اضافه کند؟ 
نه نه. منظور من این نیست.

 مى خواهم بپرسم به نظر شما این 
تیم براى فصل آینده باید به فکر 
یارگیرى در دفاع باشد یا اینکه 
مهره هاى خوبى دارد و تاکتیک 

این تیم باید عوض شود؟
ببینید! همین را مى خواهم بگویم در مورد یک بازیکن 
هیچکس نمى تواند نظر بدهد اال یک نفر: سرمربى. 
من از بیرون بازیکن را مى بینم و مى گویم او مى تواند 
در این پست به تیم کمک کند یا نه؛ اما مربى است که 

مى گوید من او را و سبک بازى اش را دوست دارم... 
یعنى نظر شــخصى و سلیقه مربى 

تیم مهمتر از هرچیزى است.
بله. بله. این نظر شخصى و ســلیقه مربى است. ما مى گوییم 
وقتى شما وارد یک تیم مى شوید آن تیم مى شود خانه تو؛ یعنى 
یک پدر در رأس قرار دارد و فرزندان از خواسته پدر تبعیت مى 

کنند. در فوتبال سرمربى تیم مى شود پدر و بازیکنان فرزندان او 
مى شوند. یعنى هرچیزى در ذهن سرمربى تیم بگذرد به بازیکنان القا 

مى شود. محرم در فصلى که پشت سر گذاشتیم به کّرات در مصاحبه هاى کنفرانسى خودش گفت من به شدت بازى 
هجومى را دوست دارم، من ترجیح مى دهم بازى را ببازم ولى مساوى نکنم...

دقیقاً...
 در صورتى که آمار نشان دهنده آن است که اگر سپاهان در این فصل حداقل دو بازى از مسابقه هایى که شکست خورده 
بود را مى برد مى توانست رده دوم جدول را به خودش اختصاص دهد. محرم اینقدر تفکر هجومى داشت که سپاهان 
فصل را طوفانى شروع کرد اما... ببینید! شما هر چقدر هم که خوب باشید نقطه ضعف هایى دارید. تیم ها که نمى نشینند 
موفقیت شما را تماشا کنند، آنها با بررسى روش گلزنى تیم تو سعى مى کنند راه هاى گلزنى را به رویتان ببندند و سعى 

مى کنند به تیمت ضربه بزنند. 
یعنى دستت رو مى شود...

آفرین. تیم ها با دقت فراوان نقاط ضعف تو را بررسى مى کنند و فضاهاى باز براى گل زدن به تو را پیدا مى کنند. ببینید 
چقدر تفکر مربى مى تواند به بازیکنان تیم القا شود. وقتى سرمربى تیم فقط حمله مى خواهد باعث مى شود تمام تمرکز 
بازیکنانش به حمله معطوف شود و دفاع به نوعى فراموش مى شود. چون بعضاً اینقدر این تفکر حمله در تیم ریشه مى 

دواند که بازیکن یادش مى رود وظیفه اصلى اش در زمین چیست؛ از دفاع تا وینگر... 
دقیقاً به همین نکته مى خواســتم اشــاره کنم؛ در این فصل به نظر مى رسید همه 

بازیکنان سپاهان مى خواستند هرطور شده گل بزنند.
آفرین. در ابتداى این دو فصل همه کارشناسان بالشک سپاهان را گزینه اول قهرمانى مى دانستند اما به نظر من دو 

ضعف فوق العاده بزرگ، این قهرمانى ها را از سپاهان گرفت. سپاهان به هیچکس نباخت اال به خودش... 
و آن دو ضعف؟ 

یک: بزرگ ترین معضلى که در سپاهان از نظر من فوق العاده ریشه اى و عمده بود این بود که بازیکنان سپاهان تبدیل 
شدند به بازیکن هایى که فقط موقعى که توپ دارند مى توانند خوب بازى کنند. یعنى وقتى این بازیکنان توپ نداشتند 
فوق العاده درون زمین در جایگیرى هایشان باالخص در دفاع مشکل داشتند. چون فقط ذهنیتشان این بود که توپ 
بگیرند و حمله کنند به دلیل اینکه قابلیت حمله داشتند. من این موضوع را با رسم شکل در تلویزیون هم توضیح دادم. 
دومین معضل به شدت بزرگ سپاهان این بود که سپاهان به تیمى تبدیل شده بود مانند تیم «کى روش» . ننویسید تیم 

کى روش تیمى دفاعى بود؛ نه...
اتفاقاً تعجب کردم از این تشبیه، چون تیم کى روش به دفاعى بازى کردن معروف بود 

اما سپاهان به بازى هاى هجومى اش.
نه، نه! این شــباهت را از آن جهت به کار بردم که تیم کى روش معروف بود به اینکه اگر گل بخورد دیگر قادر نیست 
به راحتى به بازى برگردد. ســپاهان هم در طول رقابت هاى این فصل در بیش از 90 درصد مسابقاتش هر وقت گل 

مى خورد زجر مى کشید تا به بازى برگردد... 
مثل بازى با فوالد...

بله و به خصوص در رقابت هاى آســیایى اش. مى دانید چرا؟ چون بازیکن ها مى شکنند. سپاهان بخاطر عدم وجود 
یک رهبر و یک لیدر کاریزماتیک درون زمین به شــدت از این نظر ضربه خورده است. یعنى روزى که سپاهان بازى 
با الدحیل را انجام داد به قدرى بد بازى کرد و بازیکن ها درون زمین ســرگردان بودنــد که هر کس از بیرون بازى را 
مى دید تعجب مى کرد چه اتفاقى براى آنها افتاده است. لیدر، با قدرت رهبرى خود در میدان مى تواند در چنین مواقعى 
بازیکن ها را به بازى برگرداند و سپاهان این بازیکن را ندارد. بعضاً بازیکن حتى در زمین قهر مى کرد. مى خواهم بگویم 
سپاهان از مسائلى جزئى بیشترین ضربه ها را خورد. االن همه درباره تاکتیک حرف مى زنند. در مورد کدام تاکتیک 

حرف مى زنید؟ سپاهان اراده مى کرد مى توانست به هر تیمى گل بزند ولى چرا نتوانست به همه تیم ها گل بزند؟
سپاهان با 43 گل زده یکى از بهترین خط حمله هاى لیگ را داشت...

فایده داشت؟ 
نه چون از آن طرف 21 بار دروازه اش برابر حریفان باز شد. یعنى اگر هر تیمى توانایى 

اش را داشت و اراده مى کرد قادر بود به سپاهان گل بزند.
محرم دوست داشت 4-3-3 بازى کند که بازیکن ها توپ گیرى داشته باشند ولى خیلى وقت ها در بازى پیش مى آید 
که بازیکن توپ ندارد و باید بازیکنى جلوى دفاعت داشته باشى که بتواند جلوى نفوذ حریف 
را بگیرد. سپاهان این فصل به اندازه تمام تاریخ فوتبالش به بازیکنان حریف موقعیت مى داد. 
چرا؟ چون رقباى سپاهان به راحتى از فضاى باز بین هافبک ها و مدافعان این تیم استفاده مى 
کردند. من عاجزانه از محرم درخواست کردم و گفتم از مسعود ریگى بهتر استفاده کن چون او 
بازیکنى کامًال تخریبى است. در این صورت محمد کریمى هم کمى جلوتر به کار گرفته 
مى شد و مى توانست به تیم کمک کند. چون سپاهان داشت با یک بازیکن گل مى خورد 
و مدافعان این تیم مدام در حالت تک به تک قرار مى گرفتند. سپاهان قابلیت گل زدن را 
داشت و باید سیستم این تیم به 4-2-3-1 تغییر مى کرد. سپاهان 4-3-3 مدرنى را بازى 
مى کرد که فقط در حمله 4-3-3 مدرن بود اما در دفاع فاجعه بود. بازیکنان سپاهان همانطور 
که گفتم در مواقعى که توپ داشتند خوب بودند ولى وقتى توپ نداشتند با دو تا پاس، از حریف 
جا مى ماندند و با تکرار این اتفاق، هجمه روى دفاع زیاد مى شد و به مرور و خود به خود به آنها 

القا مى شد که اشتباه کنند.
 یعنى دفاع از نظر روانى به هم مى ریزد و با استرس بازى مى کند.

آفرین. چون دچار هراس مى شود و این طبیعى است. شما بهترین دفاع دنیا را هم در اختیار داشته باشید باز 
هم در مقابل بهترین سرعتى هاى دنیا قرار دارید. شما باید بچرخى و آن بازیکن باید حمله کند، شما باید درجا 

سر بزنى و بازیکن حریف باید لِى بزند و بیاید جلوى تو سر بزند. همه چیز به نفع مهاجم است.
 این با چه چیزى جبران مى شود؟

 با بازیکن هایى که مسئولیت پذیرى بیشترى دارند و سریع باکس تو باکس را خوب انجام مى دهند. سپاهان 
به شدت در هافبک دفاعى نیاز به بازیکن هاى با ثباتى در مایه هاى مسعود ریگِى استقالل داشت. من 

هنوز هم مى گویم مسعود ریگى نتوانست مسعود ریگى استقالل باشد. 
منظور شما این است که ریگى در سپاهان نتوانست قابلیت هاى خود 

را نشان دهد؟
این بازیکن بهترین بازیکن استقالل در لیگ بیستم بود ولى فصل گذشته چه اتفاقى 

برایش افتاد؟
چیز خاصى از او ندیدیم.

شاید بازیکن آماده بود اما او موقعى به تیم اضافه شد که دیگر کار از کار گذشته بود. 
نه اینکه بخواهم بگویم مسعود ریگى خوب است یا بد و بخواهم در کار مربى و تیم 
دخالت کنم، نه اصًال. اما من معتقدم سپاهان به شدت نیاز دارد به اینکه فقط روى 
دفاع کار کند. «گواردیوال» که از مربیان بزرگ دنیاست حرف قشنگى مى زند. او 
مى گوید حمله بیشتر به اســتعداد ذاتى مهاجم بر مى گردد و شما با حداقل تمرین 
مى توانید حمله هاى قوى داشته باشید، اما دفاع، دفاع خوب به شدت به تمرینات 

مستمر نیاز دارد. 
یعنى تمرینات ســپاهان باید بیشــتر روى دفاع متمرکز شود و 
تاکتیک آنها باید طورى تغییر یابد که بازیکن ها توانایى خود را 

بهتر به نمایش بگذارند؟
بله، بله. من مى گویم عمل شــیفت پذیرى در سپاهان مى تواند در بهبود ساختار 
دفاعى این تیم مؤثر باشد. عدم جایگیرى مناسب و کمى هم عدم مسئولیت پذیرى 
برخى بازیکنان به نظر من در ضعف این تیم تأثیرگذار بود. برخى بازیکنان هنگامى 
که تعویض مى شــدند قهر مى کردند در حالى که بازیکن نباید فراموش کند در 
سپاهان بازى مى کند. 18 بازیکن روى نیمکت این تیم هستند و تفکر مربى در این 
است که تو فیکس باشى و مربى باید به بازیکنش بفهماند که اگر من تو را فیکس 
گذاشتم باید خودت را نشان بدهى و اال یک بازیکن دیگر با کیفیت تو و شاید بهتر 
از تو روى نیمکت نشسته و این مسائل نیاز به مدیریت دارد. محرم خیلى خوب بود اما 

من یکجایى گفتم آرامش محرم دیگر بیش از اندازه شده...
بله دقیقاً؛  گویا خوب بودن در فوتبال ما پاسخگو نیست...

ببینید! اینها نیاز به تمرینات مستمر دارد. محرم عزیز چون تجربه نداشت گفت من تشخیص مى دهم تیمم هجومى 
بازى کند؛ اما در بعضى بازى ها تو باید بروى براى کســب یک امتیاز. اینها ناپختگى اســت که طبیعى است. باز هم 
مى گویم سپاهان، هم امسال و هم پارسال لیاقت قهرمانى داشت و تنها چیزى که به این تیم ضربه زد عدم تجربه و عدم 
رهبرى درون تیم بود. وقتى محرم در سپاهان بازى مى کرد مى گفتند او نعمتى براى سپاهان است و واقعاً نعمت بود... 

حتى اگر در زمین بازى هم نمى کرد اما حواسش به تیم بود و تیم را جمع مى کرد.
 وظایف این رهبرى که شما به آن اشاره مى کنید را لیبرو یا سوییپر در دفاع مى تواند 
ف نقش سوییپر بود،  انجام دهد؟ اگر خاطرتان باشد در ســبک «کاتناچیو» که ُمعرِّ
بازپس گیرى توپ هاى لو رفته و تقابل با مهاجمانى که از خط دفاع عبور کرده اند از 

وظایف او به شمار مى رفت...
بله. بعضاً این سوییپر به دل دفاع مى رفت و مى آمد جلو، مثل جواد نکونام که در تیم ملى، خودم کنارش بودم. پنج سال 
در تمرینات تیم ملى کنار آقا جواد بودم و با چشمان خودم مى دیدم وقتى مدافعان خودى حواسشان نبود و به هم مى 

ریختند، او پشت دفاع را جمع مى کرد. 
 به نظر شما این سیستم تاکتیکى که بر دفاع سازمان یافته و مستحکم تأکید دارد و 
بازیکنى با نقش ســوییپر مى تواند در رفع ضعف ساختار دفاعى تیم هاى اصفهانى 

مؤثر باشد؟ 
اول اینکه این به تاکتیک تیم ربط دارد. چون نمى توانید از هافبک دفاعى و بازیکن شماره 6 انتظار داشته باشید به دفاع 
عمق بدهد و از عقب بازى سازى را شروع کند، چون این سوییپر مدافعى است که در دادن پاس هاى کوتاه و بلند تبحر 
دارد، عمًال یک هافبک بازیساز از عمق دفاع است. ُخب این به ســبک دفاع ربط دارد و به اینکه مربى چه انتظارى از 
مدافعانش دارد. یک نفر به نام «استراماچونى» در ایران این سبک را اجرا کرد و بسیار موفق بود با همان مسعود ریگى 

و بعضاً با چشمى. 
بازیکنى در ایران بوده یا در حال حاضر هست که ویژگى یک لیبرو یا سوییپر توانمند 

را داشته باشد؟
ما جوهره بازیکنانمان کم نیست. کى روش با همه انتقادهایى که من نسبت به او دارم اما با نگاه به همین قابلیت ها، از 
آنها استفاده کرد. مهدى طارمى، بیرانوند، سردار آزمون و... همه اینها االن موفقند. بازیکنان ما آن جوهره را دارند و فقط 
نیاز داریم که درست به کار گرفته شوند. استراماچونى سبکى را در فوتبال ما آورد که به نظر من همه االن از آن نفع مى 

برند؛ اما هنوز که هنوز است نتوانسته اند مثل استراماچونى باشند. ما چنین بازیکنانى داریم...
مشخصاً از بازیکنى مى توانید نام ببرید که این توانایى را داشته باشد؟

شما نمى توانید از کسى نام ببرید. اصًال فکر کن چنین بازیکنى در ایران نداریم. با توجه به تاکتیک تیم مى توانید از خارج 
هم بازیکن براى این منظور بیاورید چون به شدت مهم است. اما با توجه به بازى هاى سپاهان فکر مى کنم اصًال در 
تاکتیک این تیم نقش سوییپر و شماره ششى که عقب بازى کند نبود. به نظرم این سبک بازى اصًال در تفکر محرم نبود 
یا اینکه بازیکنش را نداشت. اما این روشى که شما عنوان کردید یک روش فوق مدرن است. این بازى سازى از عقب 
که استادش هم «گواردیوال» بوده مى تواند در تیم هاى اصفهانى هم اتفاق بیافتد اما همانطور که گفتم همه چیز به 

ذهنیت سرمربى محترم تیم ربط دارد.
یعنى شــما مى گویید بازیکنان ما این ویژگى ها را دارند فقط باید توانایى هاى آنها 

درست شناسایى و به کار گرفته شود؟  
بله، مثل امیر قلعه نویى که در گل گهر موفق بوده است. باید عادالنه نگاه کرد و واقعیت ها را گفت. او با به کار گرفتن 
بازیکنانى که تیم هاى دیگر آنها را کنار گذاشتند فوتبالى ارائه مى دهد که امسال اگر 7 امتیاز از این تیم کم نمى شد به 
مراتب به جایگاه باالترى دست پیدا مى کرد. چرا؟ چون قلعه نویى قابلیت بازیکن ها را مى شناسد و به بهترین نحو از 

آنها استفاده درست مى کند.
 بله. قلعه نویى در فوتبال ما به مربى احیا کننده ستاره هایى که رو به خاموشى هستند 

معروف است.
آفرین، آفرین... اصًال چرا مثال دور بزنیم؛ همین سجاد شهباززاده. خیلى ها فصل گذشته (لیگ بیستم) معتقد بودند 
سجاد نباید در سپاهان باشد اما محرم به شدت از او دفاع کرد وگفت من تشخیص مى دهم و در نهایت براى سجاد چه 

اتفاقى افتاد؟
 موتور گلزنى اش روشن شد.

آقاى گل لیگ شد یا نه؟
 بله با 20 گل.

پس اینها نشان مى دهد ما شاکله را داریم فقط نیاز داریم که مدیریت روحى- روانى و ژنى در وجودت باشد که متوجه 
شوى هر بازیکن براى کدام پست مناسب است و به خوبى از آن اســتفاده کنى. کى روش فهمید و گفت این بازیکن 
ها خوراك این پک هســتند، اســتراماچونى گفت این بازیکن ها خوراك این تفکرند. آقاى گل جهان مال ماست،
 تکنیکى ترین بازیکن دنیا مال ماست و فالن و فالن... بازیکنان ما خیلى قابلیت ها دارند. در حقیقت فوتبال ما مثل 
جامعه ماست. ما انسان هاى قابل، بزرگ، تحصیلکرده و... فراوان داریم اما چون به کار گرفته نمى شوند مى گوییم مرغ 
همسایه غاز است. رك مى گویم که در فصل پیش رو، بازیکن، مربى و هرکسى که در سپاهان هست وظیفه سنگینى 
دارند و باید، باید، باید... ثمره این سه سال را با شیرین کردن کام هواداران خوب سپاهان جبران کنند. قهرمانى سپاهان 

آرزوى من است چون به نظرم این بدهکارى سپاهان به هوادارانش است.
به نظر شما چه عواملى باعث شــد که ســپاهان و به طور کلى فوتبال اصفهان در

 سال هاى اخیر در تحقق رؤیاى قهرمانى ناکام بماند؟ 
از دالیل محرز این موضوع حضور افراد نابلــد در دهه اخیر در عرصه بزرگ فوتبال اصفهــان بوده که در رفتارهاى 
آنها عمًال تناقض دیده مى شده اســت. پراکندگى هاى مدیریتى و عدم ثبات مربى ها نیز به ساختار فوتبال اصفهان 
که پیش از آن زبانزد خاص و عام بود، ضربه زد. اینها نشــان مى دهد وقتى در فوتبال که ورزشــى حرفه اى اســت

 انسان هاى ناکارآمد وارد کار شوند، از ریل خارج مى شوى و وقتى از ریل خارج شدى دیگر نمى توانى به مسیر خودت 
ادامه بدهى که به نظر من فوتبال اصفهان براى همین از ســال 92 به بعد هنوز نتوانسته روز خوشى را ببیند. سپاهان 
هیچ وقت سابقه نداشته که اسیر داللى شود اما این اتفاق در اصفهان در این یک دهه اخیر با ورود یکسرى انسان ها 
به عرصه ورزش این استان افتاده است. هیچ وقت سابقه نداشت ذوب آهن مرکز چیزى باشد اما االن ذوب آهن مرکز 

معرفى مربى ها شده است...
 البته امسال این ثبات در ذوب آهن به وجود آمد و آنها قرارداد مهدى تارتار را تمدید 
کردند، این موضوع براى فصل پیش رو چقدر مى تواند در برطرف کردن نقاط ضعف 

این نماینده اصفهان در لیگ برتر مؤثر باشد؟ 
100 در صد. روزهاى خوبى مى تواند به وجود بیاید، این ثبات مى تواند نوید دهنده اتفاقات خوب باشد. ثبات باالترین 
نقطه امید و موفقیت است. مربى مى تواند با برانداز کردن تیمش در فصل گذشته حاصل کار سال قبل خودش را ببیند. 
هم مى تواند بازیکنان جدید انتخاب کند؛ هم مى تواند ترکیب سال گذشته خود را حفظ کند و بگوید بازیکن خودم را مى 

خواهم، هم مى تواند با توجه به تفکر خودش پیش برود؛ هم مى تواند ساختار تیم را عوض کند. 

وقتى 
سرمربى تیم فقط حمله 

مى خواهد باعث مى شود 
تمام تمرکز بازیکنانش به 
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درس هایى که «گواردیوال» به فوتبال اصفهان مى دهد
واکاوى علت ناکامى سپاهان و ذوب آهن در لیگ بیست و یکم در گفتگوى «نصف جهان» با فرشید طالبى
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پاك اســت خدایى که پوشــیده نیســت بر او ســیاهى تیره و تار 
بر روى ناهموارى هاى زمین و قله هاى کوتــاه و بلند کوه ها و 
نه غرش رعد در کرانه آســمان و نه درخشش برق در البه الى 
ابرها و نه وزش بادهاى تند و طوفان و نه ریزش برگ ها بر اثر 
بارش باران و نه محل سقوط قطرات باران و نه مسیر کشیده شدن 
دانه ها به وسیله مورچگان و نه غذاهاى کوچک نادیدنى پشه ها.
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شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به خرید آسفالت 19-0 از طریق برگزارى مناقصه 
عمومى اقدام نماید. مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه حراست شــهردارى: روز شنبه مورخ 

 1401/3/28
گشایش پاکات: روز یکشنبه مورخ 1401/3/29 

www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آبادـ  بلوار طالقانىـ  پایگاه اینترنتى
 تلفن: 031-45822010                                   

آگهى مناقصه عمومى

م.الف:1329738محمدحسن یارىـ  شهردار دولت آباد 

چاپ دومچاپ دوم

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش زمین با کاربرى کارگاهى واقع در منطقه 
صنعتى  شهر دولت آباد از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى روز سه شنبه مورخ 1401/3/31 
گشایش پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1401/4/1 

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آبادـ  بلوار طالقانىـ  پایگاه اینترنتى
تلفن: 031-45822010 

آگهى مزایده عمومى

م.الف:1329692محمدحسن یارىـ  شهردار دولت آباد 

چاپ دومچاپ دوم

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد انواع کاالهاى مستعمل و نو بشرح ذیل را  از طریق حراج 
حضورى بفروش برساند. 

                                                                                                                                     صبح از ساعت 9 الى 12زمان بازدید
                   شنبه: مورخ 03/21/ 1401           

                                                                                                                                    بعد از ظهر از ساعت 15 الى 17      
زمان برگزارى حراج 

یک شنبه  مورخ 1401/03/22             از ساعت 10 صبح

محل برگزارى حراج: 
اصفهان- خیابان هزار جریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى،روبروى دبیرستان باهنر، 

کانون فرهنگى،تربیتى همدانیان

تلفن هاى تماس:  43- 36283540 - 031          و           038-32261157-58

محل بازدید 
اصفهان- جاده شیراز - بعد از شهرك آزمایش - کوچه خلیج فارس 60 - (کاالهاى مستعمل،  نو )
شهرکرد- خیابان ملت- حد فاصل میدان انقالب و میدان 12 محرم-  کوچه 45 - پالك 7(شمع 

و لوازم تولد،گریس)

-     انواع کاالهاى مستعمل 
مقادیرى کاالهاى نو از قبیل پارچه، پنکه سقفى، لوازم خانگى ، تلفن بیسیم ،   -
دو دستگاه موتور سیکلت اوراقى ،شمع و لوازم تولد، ابزار آالت، گریس، لوازم 

خرازى  و ... 

خریداران محترم میبایست 20 درصد مبلغ پیشنهادى را در زمان خرید به صورت 
نقد و یا  از طریق دستگاه  کارتخوان پرداخت نمایند.

اطالعیهحراج  حضــورى
به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات  هیأتهاى ورزشى استانى و شهرستانى 
مقرر است نسبت به تشکیل مجمع عمومى انتخاباتى هیأت: شطرنج استان اصفهان  به منظور 
انتخاب رئیس هیأت به همراه اعضاى هیأت رئیســه: (نایب رئیس"از بین بانوان"، خزانه دار، 
خبره ورزشى و دو نفر عضو  که حداقل یک نفر از بین  بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد ، 
بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست  هیأت دعوت مى نمایند 
جهت ثبت نام ، اعالم فهرست پیشنهادى اعضاى هیأت رئیســه و ارائه مدارك مورد نیاز از 
روزیکشنبه مورخ 1401/03/22  لغایت روز یکشنبه مورخ 1401/03/29 به مدت 7 روز کارى از 
ساعت 8 الى 13 به دبیرخانه مجمع واقع دردفترهیأت:...شطرنج استان اصفهان آدرس: اصفهان 

-اتوبان شهید چمران -خیابان محمد طاهر خانه شطرنج مراجعه نمایند.
شرایط عمومى احراز رئیس هیأت استان :

1- التزام به قانون اساسى  جمهورى اسالمى ایران
2-  دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى( لیسانس)

3-دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال
4-  سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال(طبق دستورالعمل)

5- دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت(خدمت سربازى)یا معافیت
 6 – فاقد تابعیت مضاعف بوده و دراستان سکونت داشته باشد. 

مدارك مورد نیاز:
1. اصل وتصویر آخرین مدرك  تحصیلى معتبر 

2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید
3. اصل و تصویر کارت ملى وشناسنامه( تمام صفحات)

4. تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب
5. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر(حداکثر ده روز پس از اتمام 

ثبت نام)
6. اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم 
اعضاى پیشنهادى هیأت رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیأت استان 

در زمان ثبت نام 
7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز . (طبق دستورالعمل)

8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 
تبصره: حضور داوطلب ریاست هیأت یا وکیلى قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام 

الزامى مى باشد. 
الزم به ذکر است: "آیین نامه نحوه فعالیت هیأت هاى استانى و شهرستانى ودستورالعمل نحوه 
ثبت نام به انضمام فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت ورزشى 

مربوطه جهت اطالع داوطلبان قرار داده شده است"
www.isfahan.msy.gov.ir :نشانى سایت

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان-هیأت شطرنج استان اصفهان

برنامه تلویزیونى «عشــق شــورانگیز ما» با 
مشارکت معاونت فرهنگى شهردارى اصفهان 
و صدا و سیماى مرکز اصفهان  در 26 قسمت 
و با محوریت خانواده روى آنتن شبکه اصفهان 

مى رود.
به گزارش اداره ارتباطــات معاونت فرهنگى 
شــهردارى اصفهان، مدیر کل صدا و سیماى 
اســتان اصفهان گفت: عشق شــورانگیز ما 
برنامه اى اســت که مى تواند جــاى خود را در 
شبکه هاى استانى و بین مخاطبین تلویزیون 
باز کند و امیدوار هستیم که بتوانیم این برنامه را 

به بیش از 26 قسمت برسانیم.
بهرام عبدالحسینى ضمن بازدید از پشت صحنه 
برنامه تلویزیونى "عشــق شورانگیز ما" اظهار 
داشــت: تهیه برنامه هاى خانواده محور جزو 
برنامه هاى تکلیفى ســازمان صدا و سیما بوده 
که امسال با همکارى شــهردارى اصفهان به 
گونه اى برنامه ریزى کرده ایم که بتوانیم برنامه 
با کیفیت تر و بهترى به مردم ارائه دهیم تا نسبت 
به برنامه سال هاى گذشته از نظر ساختار و البته 

موضوع تغییرات ملموسى در آن دیده شود.
مدیرکل امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى 

اصفهان هم گفت: یکى از مواردى که در متون 
علمى مورد تاکید قرار مى گیرد افزایش آگاهى 
مــردم در خصوص مهارت هــاى زندگى و به 
خصوص زندگى  هاى مشترك است تا کیفیت 
آن افزایش یابد که برنامه عشــق شورانگیز ما 

مى تواند این فرایند را عملیاتى کند.
مسعود مهدویان فر نیز  ضمن بازدید از پشت 
صحنه برنامه تلویزیونى "عشق شورانگیز ما"، 
اظهار داشت: آنچه در متون علمى مورد تاکید 

قرار مى گیرد افزایش آگاهى مردم در خصوص 
مهارت هاى زندگى و به خصوص زندگى  هاى 

مشترك است تا کیفیت آن افزایش یابد.
گفتنى است؛ برنامه تلویزیونى "عشق شورانگیز 
ما" با مشــارکت معاونت فرهنگى شهردارى 
اصفهان و صدا و سیماى مرکز اصفهان  در 26 
قسمت 50 دقیقه اى با اجراى علیرضا خمسه، 
اواخر خردادمــاه روى آنتن شــبکه اصفهان 

مى رود.

افزایش کیفیت زندگى با «عشق شور انگیز ما»
پتانســیل هاى همکارى اصفهان و پاکســتان در زمینه صنایع 
شــیمیایى و رنگ، در وبینار و  جلســات B۲B   با حضور فعاالن 
اقتصادى کشــور پاکســتان و جمعى از اعضاى اتاق بازرگانى 

اصفهان بررسى شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، در این نشست 
مجازى زید طیب عباســى رایزن  اقتصادى سفارت پاکستان در 
ایران،  ضمن ارائه توضیحاتى از شــرایط عمومــى بازار جهانى 
محصوالت شیمیایى به توانمندى هاى تولیدى پاکستان اشاره 

کرد.
در ادامه کیهان عباسیان، مدیر واحد بازاریابى و روابط بین الملل 
اتاق بازرگانــى اصفهان ضمن ارائه گزارشــى از توانمندى هاى 
استان اصفهان در زمینه هاى تولید مواد شیمیایى و پتانسیل هاى 

صادراتى اصفهان به پاکستان، به ارایه توضیحاتى در خصوص 
نیازهاى تخصصى استان در زمینه محصوالت شیمیایى و رنگ 

پرداخت.
در ادامه مــراد نعمتى زرگران مشــاور اتاق بازرگانــى تهران و 
فعاالن تولیدکننــده صنایع شــیمیایى و رنگ  پاکســتان، به 
معرفــى ظرفیت هاى صنایــع شــیمیایى و رنگ دو کشــور 

پرداختند.
در پایان جلســه  تعدادى از اعضاى فعال اتاق بازرگانى اصفهان 
در زمینه محصوالت شیمیایى و رنگ، نحوه همکارى مشترك 
با تجار کشور پاکستان را مورد بررسى قرار داده و پیشنهاداتى در 
خصوص تبادل دانش فنى و گسترش روابط تجارى ارائه دادند که 

مورد استقبال طرف پاکستانى قرار گرفت.

پتانسیل هاى همکارى پاکستان و اصفهان بررسى شد

معــاون برنامــه ریــزى و توســعه فرمانــدارى اصفهــان 
منصوب شد.

به گزارش روابــط عمومى فرماندارى اصفهان، بنا به پیشــنهاد 
فرماندار اصفهان و با حکم اســتاندار اصفهــان محمد احمدى 
بعنوان معاون برنامه ریزى و توسعه فرماندارى اصفهان منصوب 

و معرفى شد .

وى داراى  تحصیالت کارشناسى ارشد روابط بین الملل است که 
پیش از این در سمت هاى مشاور و دستیار ویژه فرماندار اصفهان، 
مدیر مرکز آموزشهاى بین المللى هالل احمر استان، مدیر هالل 
احمر فریدونشــهر، رئیس اداره سیاســى اجتماعى فرماندارى 
اصفهان و مدیر روابط عمومى هالل احمر استان مشغول فعالیت 

بوده است.

انتصاب معاون فرماندار اصفهان


