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بهترین مواد غذایى
که به سالمت کبد 

کمک  مى کنند

وجود 4000  طرح نیمه تمام صنعتى در اصفهان
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رنگ طالى سرخ 
از سبدهاى
 خرید پرید

 یکى از مــواد غذایى که به محافظت از ســالمت کبد 
کمک مى کند، گریپ فروت اســت. ترکیبى به 

نام نارینجین اثرات مهمــى در محافظت از 
ســالمت و بهبود عملکرد کبد دارند. در عین 

حال این مواد ...

افزایش 300 درصدى طالى سرخ از حدود 40 روز 
پیش تا امروز، بازار عرضه و تقاضاى این محصول 
را برهم زده و ســرانه مصرف آن را در بازارهاى 

داخلى تا یک سوم کاهش داد. 
اگرچه زعفران همیشــه ادویــه گرانقیمتى بوده 
اما قیمت نجومى این روز هاى آن را کمتر کسى 
پیش بینى مى کرد، تا جایى که امروز هر کیلوگرم 
آن در محدوده 38 تا 43 میلیــون تومان معامله 

مى شود... 

رئیس جمهور به «نقش جهان» توجه کندرئیس جمهور به «نقش جهان» توجه کند
در آستانه سفر رئیسى به اصفهان در آستانه سفر رئیسى به اصفهان 

وضعیت گنبد شیخ لطف ا... و بازار اصفهان همچنان نامناسب استوضعیت گنبد شیخ لطف ا... و بازار اصفهان همچنان نامناسب است
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مدیر کل صمت: از نظر تعداد طرح  با پیشرفت فیزیکى باالى 61 درصد، رتبه اول را در کشور داریم

پاسخ  سرمربى تیم ملى
 به منتقدان

سرمربى تیم ملى فوتبال کشورمان گفت: اگر درمورد منتقدان سئوال 
کنید، باید بگویم که من خودم اولین منتقد خودم هستم.

دراگان اسکوچیچ پس از بازگشت تیم ملى فوتبال کشورمان از اردوى 
تدارکاتى قطر اظهار داشــت: براى برگزارى این اردو مشکالت زیادى 

وجود داشت. همانطور که شما شاهد بودید...
8

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

افزایش نجومى قیمت زعفران 
در کمتر از 2 ماه

متعهد به حفظ 
شخصیت  اصفهان 

هستیم

شهردار اصفهان 
در آیین گشایش اجالس سازندگان و طراحان:

آثار هنرى، هویت ما را به جهانیان نشان مى دهد
چرایى توجه به نمایش هایى مانند اپرا تئاتر «لیلى و مجنون» در گفتگوى «نصف جهان» با یک هنرمند
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احسان پهلوان دوبارهاحسان پهلوان دوباره
 به اصفهان مى آید؟

شارژر همه گوشى ها تا سال 2024 یکسان مى شود  رئیس جمهور زخم مردم اصفهان را تسلى دهدتکنولوژى حمام کردن در بخار چه خطراتى دارد؟استان سالمت چرا قیمت سیمان تغییر کرده است جهان نما

عملکرد  شهردارى
 طالخونچه

دراجراى ماده 71 قانون شهرداریها صورت جامع درآمد 
و هزینه هاى شــهردارى طالخونچه به انضمام فهرست 

عمرانى  به شرح زیر انتشار مى گردد

شهردارى طالخونچه

پروژه مرمت بناهاي تاریخی شهر1
پروژه تهیه طرح حریم شهر2
پروژه طرح مطالعاتى جمع آورى آبهاى سطحى3
پروژه طرح مطالعاتى آزادراه کنارگذر غرب اصفهان4
پروژه ساماندهی میادین و معابر شهر5
پروژه احداث آبنماهاى سطح شهر6
زیباسازي و خرید و نصب المانهاو نورپردازي اماکن و فضاى شهرى7
پروژه طراحی و نقشه کشی و ساماندهی تأسیسات شهري8
پروژه نگهداري و توسعه فضاي سبز شهري9
پروژه واگذاري خدمات و فضاي سبز شهري10
پروژه اصالح فاز 1 بوستان الله11
پروژه اصالح آرامستان و احداث پارکینگ آرامستان12
پروژه جمع آوري و حمل و دفن زباله13
پروژه نگهداري تأسیسات شهري14
پروژه نکوسازي سطح شهر15

پروژه احداث سرویس بهداشتى پارکینگ مرکزى شهر16
پروژه اصالح و بهسازى مسیل الوار سمت خیابان انقالب17
پروژه کانال دفع آبهاى سطحى18
پروژه احداث و  تجهیز ایستگاه آتش نشانى19
پروژه خرید کپسول و شارژ و وسایل ایمنى20
پروژه خرید و نصب دوربین پایش تصویري21
پروژه تملک و آزادسازي مستحدثات واقع در طرحهاي عمرانى22
پروژه  احداث خیابان شهید بهشتى23
پروژه احداث بلوار شهید قاسم سلیمانی24
پروژه لکه گیري و ترمیم و نگهداري و آسفالت سطح شهر25
پروژه جدولگذارى و کانیو گذارى سطح شهر26
پروژه بهسازى و احداث پیاده روهاى سطح شهر27
پروژه مکانیزه نمودن فعالیتهاى سیستم هاى داخلى 28

شهردارى
پروژه تجهیز ساختمان اداري29
پروژه بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان30

پروژه حمل و نقل عمومی31
پروژه واگذاري خدمات حمل و نقل32
پروژه نیروگاه تجدید پذیر و پاك(خورشیدي)33
پروژه فاز یک شهرك صنعتى34
پروژه هاى جشنواره مذهبى،فرهنگى،اجتماعى،ادبى35
پروژه زیباسازى و نکوسازى گلستان شهدا36
پروژه احداث قسمتى از سایت ورزشگاه37
پروژه دیون نگهداري و توسعه فضاي سبز شهري38
پروژه دیون اصالح فاز 1 بوستان الله39
پروژه دیون خرید و نصب دوربین پایش تصویري40
پروژه دیون احداث بلوار شهید قاسم سلیمانی41
پروژه دیون تملک و آزادسازي مستحدثات واقع در طرحهاي 42

عمرانى
پروژه دیون پیش بینى نشده سنواتى43
پروژه دیون فاز یک شهرك صنعتى44
پروژه دیون احداث قسمتى از سایت ورزشگاه45

درآمدها
       ارقام به ریال     درآمدها و منابع تأمین اعتبار                                             ردیف
141495144534      درآمد هاى ناشى از عوارض عمومى                                           110000
1943955643      درآمد هاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى                        120000
387525309      بهاى خدمات و درآمد هاى مؤسسات انتفاعى شهردارى                  130000
4526353882      درآمد هاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى                                      140000
23825056646      کمکهاى اعطائى دولت و سایر سازمانهاى دولتى                         150000
3255181266      اعانات ، کمکهاى اهدایى و دارائیها                                              160000
89375818145      منابع حاصل از واگذارى دارائى سرمایه اى                                200000
60243331500      منابع حاصل از واگذارى دارائى مالى                                         300000

          هزینه ها
82746067814              الف ) هزینه هاى جارى                                                              

212691573287            ب) هزینه هاى عمرانى                                                                 

صورت درآمد و هزینه براى دوره منتهى به 1400/12/29

فهرست عملیات عمرانى

بت: از نظر تعداد طرح  با پیشر
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چرا قیمت سیمان 
تغییر کرده است

اولین حمله سایبرى زیرساختى 
در دنیا به ایران بود

خبرخوان
 سرنوشت کاالبرگ ها 

  پانا |  احسان خاندوزى، وزیر امور اقتصادى 
و دارایى با ییان اینکه تا زمانى که گزارش نهایى 
دوره آزمایشى سامانه هاى کاالبرگ آماده نشود، 
تصمیم جدیدى نخواهیم گرفت، ابراز امیدوارى 
کرد در تیرماه این گزارش به دولت ارســال شود  
و سپس در ستاد اقتصادى دولت تصمیم خواهیم 
گرفت که براى ماه هاى بعد به چه ترتیبى عمل 

کنیم.

سرقت مسلحانه گردو!
سارقان مســلح وانت نیسان حامل    رکنا|
خشــکبار، با تالش مأموران پلیس آگاهى تبریز 
دستگیر شدند. ســردار على محمدى، جانشین 
فرمانده انتظامى اســتان آذربایجان شــرقى در 
این باره گفت: سرقت مسلحانه وانت نیسان حامل 
خشکبار در یکى از اتوبان هاى تبریز در دستور کار 
پلیس آگاهى قرار گرفت و کارآگاهان پلیس آگاهى 
چهار سارق مســلح را در یکى از شهرستان هاى 
همجوار شناسایى و  دســتگیر کردند. در بازرسى 
از محل اختفاى متهمان دو قبضه کلت جنگى به 
همراه تعدادى فشنگ و اموال مسروقه که مقدار 

2 تن و 500 کیلوگرم مغز گردو بود کشف شد.

محبوب ترین پیام رسان ها
  انتخاب |  طبق نتایج آخرین نظرســنجى 
ایسپا در خرداد ماه، 78/5 درصد مردم حداقل از 
یک پیام رسان یا رسانه اجتماعى استفاده مى کنند. 
در بین رسانه هاى اجتماعى مورد مطالعه، استفاده 
از واتس اپ با 71 درصد بیش از ســایر برنامه ها 
است که در مقایســه با تیر 1400 میزان استفاده 
از این پیام رســان تغییرى نداشــته است.  بعد از 
واتس اپ، اینســتاگرام توسط 49/4 درصد مردم 
ایران استفاده مى شود. همچنین استفاده از تلگرام 
نسبت به آخرین نظرسنجى ایسپا در تیرماه 1400 
حدود 9 درصد کاهش داشته و به عدد 31/6 درصد 

رسیده است.

شکایت از افشاگر «مى تو» 
  صبا |چندى پیش سمیه میرشمسى، دستیار 
و برنامه ریز ســینما از رفتار نامناسب یک بازیگر 
مرد و مشکالت زنان در پشت صحنه سینما پرده 
برداشت. حال میرشمسى در صفحه شخصى خود 
از شکایت فرهاد اصالنى از وى در شوراى صیانت 
خانه ســینما  خبر داد و نوشــت: «دوشنبه هفته 
گذشته در نخســتین تماس رسمى از خانه سینما 
متوجه شــکایت آقاى فرهاد اصالنى از خودم در 
شوراى صیانت خانه سینما شدم.» وى اعالم کرد 
که در جلسه  شــوراى صیانت خانه سینما شرکت 

نخواهد کرد.

3 مجرى دیگر هم مى روند؟
  روزنامه خراسان |در روزهاى گذشته، 
اخبارى از کنار گذاشته شدن احتمالى سه مجرى 
شاخص رسانه ملى شنیده شده که به نظر مى رسد 
چندان دور از واقعیت نیســت. بر اساس ادعایى 
که «فیلم نیوز» 18 خردادماه مطرح کرد، ظاهراً 
مدیران تازه صداوسیما قصد دارند مهران مدیرى، 
رضا رشیدپور و احسان علیخانى را از دایره مجریان 
و برنامه سازان تلویزیون حذف کنند و برنامه هاى 

آنها را با مجریانى دیگر روى آنتن ببرند.

 الکچرى یعنى این!
  خبرآنالین | تیم ملى ایــران پس از اردوى 
آماده سازى در قطر و بازى مقابل الجزایر به ایران 
برگشت. تصویرى از سردار آزمون در حاشیه سفر 
تیم ملى از قطر به تهران منتشر شده که باعث شد 
از ساعت میلیاردى ستاره تیم ملى رونمایى شود. 
ساعتى که در دستان ســردار آزمون بسته شده 
مبلغى بالغ بر یک میلیارد تومان ارزش دارد. این 
ساعت از برند الکچرى رولکس است و با الماس 

تزیین شده است.

وزیر کار استعفا کرد
  روزیاتو |حجت عبدالملکى، وزیر کار با ارائه 
نامه اى به رئیس جمهور رســمًا اســتعفاى خود را 
اعالم کرد. عبدالملکى این اقــدام خود را به منظور 
«افزایش هماهنگى دولت» عنوان کرده اســت. از 
نارضایتى عمومى کارکنان شاغل در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى بابت پایین ماندن دریافتى ماهانه 
گرفته تا نارضایتى شــمارى از نمایندگان مجلس و 
اعتراض روزهاى اخیر بازنشستگان به نحوه افزایش 
مستمرى سال 1401 ســازمان تأمین اجتماعى از 
جمله دالیل این استعفا عنوان شده اند. گفته مى شود 
قرار بود نمایندگان مجلس از طریق استیضاح پروژه 
خروج عبدالملکى از کابینه سیزدهم را آغاز کنند اما 
در نهایت قرارشد این جابه جایى از طریق برکنارى 
توسط شخص رئیس جمهور صورت بگیرد که نهایتًا 

و براى بار دوم به استعفا ختم شد.

مالیات160 برابر شد! 
  نود اقتصادى| رئیــس مرکــز پژوهش و 
برنامه ریزى مالیاتى ســازمان امــور مالیاتى گفت: 
اعتراضات برخى کســبه و بازاریان به دلیل سابقه 
گذشــته آنها در پرداخت مالیات است. طبق قانون 
بودجه اطالعات مربوط به دســتگاه پز هم مبناى 
دریافــت مالیات اســت. مثــًال یکــى از صاحبان 
مشاغل که سال گذشــته 500 هزار تومان مالیات 
مــى داده امســال براســاس اطالعات دســتگاه 
پز باید 80 میلیــون تومان پرداخت کنــد. از بهمن 
ماه دســتگاه هاى پز هــم به پرونده هــاى مالیاتى

 الصاق شد.

«عفاف و حجاب» در بازار 
  خبرگزارى صدا و سیما | آیت ا... کاظم 
صدیقى، رئیس ســتاد امر به معروف و نهى از منکر 
درباره طرح حجاب و عفاف و اجراى آن در بازار گفت: 
در حال حاضر در بحث عفاف و حجاب، ستاد طرحى 
ارائه داد و اول دولت را مکلف کرد تا وضعیت پوشش 
کارکنانش را سر و سامان بدهد. بعد از ادارات، ما به 
سراغ یکى دیگر از مهمترین ارکان جامعه یعنى بازار 

و اصناف مى آییم.

صداى
 «رسالت» هم درآمد 

  روزنامه رسالت  | گشت ارشــاد تاکنون 
نه تنها نتوانسته از حجاب صیانت کند بلکه بذر نفرت و 
کینه بین قشرى از جامعه پراکنده است... برخوردهاى 
سخت و خشن گشت ارشادى مخالف رویکرد بزرگان 
جبهه انقالب است. از اساس حکم حجاب در اسالم 
براى دفاع از زن است. اسالم براى اینکه زن از تعرض 
مصون بماند حجــاب را واجب کــرده و باید مراقب 
بود برخورد با بى حجابــى به گونه اى نباشــد که با 
هیاهو و بگیر و ببند و داد و بیداد به روح و حیثیت زن

 تعرض کنیم.

طالبان از ما
 چه مى  خواهد؟!

  روزنامه شرق |همین چند وقت پیش خبر 
رســید که طالبان محموله صادراتى بنزین ایران را 
پس فرستاده اســت؛ اما حاال خبر مى رسد حاکمان 
جدید افغانســــتان مانع صادرات پالستیک ایران 
به این کشور نیز شــده اند و عالوه بر آن چند بارى 
به صرافى هاى ایران در بازار شــهزاده کابل حمله

 کرده اند و فعاالن تجارى مــى گویند تقریبًا صدور 
حواله جات ارزى براى تجار ایرانى در افغانســتان 
متوقف شــده است. به جز این، خبرهایى از بستن 
آب هاى مرزى ایران از ســوى طالبان به گوش مى 
رســــد و صادرکنندگان ایرانى مى گویند برخالف 
گذشــــته دیگر نمى توانند از بازار افغانستان براى 
دورزدن تحریم ها اســتفاده کنند. علیرضا رجایى، 
سرکنسول سابق ایران در افغانستان مى گوید: براى 
تجارت با افغانستان، ما از ســمت طالبان هر روز با 

پدیده جدیدى مواجه هستیم.

همانند سال گذشــته محدودیت هاى ایجاد شده براى 
برق کارخانجات فوالد و سیمان منجر به گران شدن این 
کاالها در بازار شده به نحوى که قیمت سیمان در خرده 
فروشى ها از حدود پاکتى50 هزار تومان به 65 هزار تومان 

و در مناطقى تا 90 هزار تومان رسیده است.
پس از اعمال محدودیت برق صنایع فوالدى و سیمانى، 
سازندگان مسکن از افزایش 2000 تومانى هر کیلوگرم 
میلگرد خبر مى دهند و مى گویند که قیمت ها از کیلویى 
18 هزار تومان در روزهاى اخیر به کیلویى 20 هزار تومان 
رسیده و احتمال افزایش این نرخ نیز وجود دارد. نوسان 
بازار مصالح ســاختمانى پس از قطعى برق در شرایطى 

رخ داده که سال گذشته نیز همین شــرایط حاکم شد. 
سازندگان مسکن مدعى هستند که این شرکت ها قطعى 
برق را بهانه اى براى افزایش قیمــت مى کنند و قبل از 
قطعى نیز ظرفیت خود را تا 60 درصد کاهش داده بودند. 

انتقادات ســازندگان به بــازار مصالح ســاختمانى در 
شرایطى مطرح مى شود که سال گذشته رئیس انجمن 
تولیدکنندگان صنعت ســیمان از وجود 30 نفر واسطه 
ســیمان که مصرف کننده و تولیدکننده را نابود کرده اند 
سخن گفت. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعت 
سیمان، این عده بیش از 15 سال است که بازار سیمان را 

در دست دارند.

اولین حمله سایبرى زیرســاختى در دنیا، حمله به ایران 
بود. رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: بر اساس اسناد 
رسمى، اولین مرتبه که در دنیا به یک زیرساخت حمله شد، 
حمله با «اکستاس نت» به زیرساخت هسته اى نطنز ایران 
بوده است. سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا جاللى ادامه داد: 
ویروس ها با پیشرفته شدن به سالح سایبرى تبدیل شدند 
که مى توانند به زیرساخت نفوذ کرده، جمع و گسترده شوند، 
جمع آورى اطالعات کنند و اطالعات را بفرستند و فرمان 
تخریب بگیرند. سردار جاللى گفت: امروز الگوى جدیدى به 
نام جنگ سایبرى زیرساختى داریم که مدل توسعه یافته اى 
از جنگ است؛ این را نمى توانیم بگوییم امنیت سایبرى، 

چون موضوعى کامًال پیشرفته است. با رژیم صهیونیستى 
درگیر هستیم، اما رســانه هاى صهیونیســتى به اندازه 
رسانه هاى ما به حمالت سایبرى نمى پردازند. مردم باید از 
اخبار حمالت سایبرى مطلع باشند، اما نباید در اطالع رسانى 
در این باره بزرگنمایى شود.رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
گفت: شهردارى ها در همه جاى دنیا از سیستم هاى پیچیده 
امنیتى استفاده نمى کنند. در حمله سایبرى به شهردارى، 
اطالعات مردم تهران به ســرقت نرفته است. شب اول 
حمله سایبرى به سامانه هاى شهردارى قطع موقت دادیم. 
پس از چهار پنج ساعت ویروس را پیدا کردیم و خدمات به 

روال برگشت.

دریا قدرتى پور

افزایش 300 درصدى طالى سرخ از حدود 40 روز پیش 
تا امروز، بازار عرضه و تقاضاى این محصول را برهم زده 
و ســرانه مصرف آن را در بازارهاى داخلى تا یک سوم 

کاهش داد. 
اگرچه زعفران همیشه ادویه گرانقیمتى بوده اما قیمت 
نجومى این روز هاى آن را کمتر کسى پیش بینى مى کرد، 
تا جایى که امروز هر کیلوگــرم آن در محدوده 38 تا 43 

میلیون تومان معامله مى شود. 
نوســانات قیمت زعفران از اواخر سال گذشته آغاز شد. 
دلیلش هم خشکسالى و سرماى بهاره در استان خراسان 
رضوى به عنوان بزرگ ترین تولیدکننــده زعفران در 
ایران بود. سال گذشته برداشــت زعفران در این استان 
120 تن بودکه نسبت به سال  قبل از آن بسیار پایین تر 
بود و بر روى قیمت نهایى عمده فروشى این محصول در 
سال1400 تأثیرگذاشت. نرخ خرده فروشى زعفران نیز 
در سال گذشته چند بار افزایش داشت اما در دو  ماه ابتدایى 
آن سال نسبتاً ثابت ماند و تا ماه گذشته هم قیمت هر کیلو 

زعفران از 21 میلیون تومان تجاوز نکرد. 

زعفران شوك وارد مى کند
افزایش قیمتى از بیش از یک ماه گذشته  شوك بزرگى به 
بازار مصرف وارد کرده است. به گفته کارشناسان، افزایش 
سه برابرى قیمت زعفران فقط طى حدود یک ماه اگرچه 

شوکى به بازار داخلى تلقى مى شود اما با توجه به تغییر 
قیمت دیگر محصوالت و کاالهاى اساسى و پرمصرف 
به نظر مى رسد چندان هم براى عموم و مصرف کنندگان 
داراى اهمیت نباشــد، به این خاطر که زعفران در کنار 

کاالهاى اساسى تر محصولى لوکس به شمار مى رود. 
اما آنچه باعث جنجال شــده، افزایش «یکباره»  قیمت 
زعفران است، نه فقط افزایش قیمت آن. غالمرضا میرى، 
نایب رئیس شوراى ملى زعفران در این رابطه گفته:«در 
سال هاى اخیر قیمت همه محصوالت مصرفى چند برابر 
شده، ولى قیمت زعفران 2 سال بود که تغییرى نداشت و 
این موضوع زعفرانکاران را در تنگنا قرار داده بود. چیزى 
که این روز ها باعث جنجال شــده این اســت که بعد از 
2 ســال، حاال یکباره قیمت زعفران باال رفته که براى 

خریدار ها کمى شوکه کننده بوده است.»
فحواى کالم میرى نشان مى دهد که او شکایت چندانى 
از بابت گران شدن زعفران ندارد اما واقعیت این است که 
خود نایب رئیس شــوراى ملى زعفران هم از این گرانى 
یکباره نگران شده است؛ هم نگران کاهش شدید مصرف 

در داخل و هم نگران صادرات. 

سهم ایران ناچیز در جهان 
ایران نخســتین تولیدکننده زعفران در دنیاست، اما تا به 
حال نتوانسته به اندازه سهم خود در تعیین قیمت جهانى 
نقش داشته باشد. حاال این افزایش ناگهانى قیمت باعث 

شده که زعفران ســهم خودش در مصرف داخلى را نیز 
ازدست بدهد. 

درســت شــش ماه پیش غالمرضا میــرى، از افزایش 
قیمت زعفران بــه  عنوان فرصــت یاد کــرد و گفت: 
«سال ها پیگیر این بودیم که با افزایش قیمت زعفران، 
شــرایط بهترى براى کشاورزان ایجاد شــود، افزایش 
قیمت جهانى زعفران و برگشــت آن الاقــل به بهاى 
3 تا 4 سال پیش مى تواند فرصت بســیار خوبى در این 

زمینه باشد.»
 اما او این روزها از باالرفتن قیمت این کاال چندان رضایت 
ندارد و نگران دو مقوله اســت: اول اینکه ممکن اســت 
کشــورهاى هدف صادراتى ظرفیت پذیــرش افزایش 
یکباره قیمت این محصول را نداشته باشند و از سویى دیگر 
مصرف این محصول در ایران نیز بیش از آنکه فکرش را 
بکنیم روز به روز کاهش داشــته باشد: «میزان مصرف 
زعفران در بازار داخلى یک ســوم کاهش پیدا کرده چرا 
که این محصول به یک کاالى لوکس تبدیل شده است 
از این  رو بسیارى از خانوارها، زعفران را از سبد غذایى خود 

حذف کرده اند.»
بر اساس آمارها اکنون ســرانه مصرف زعفران به سبب 
افزایش نجومى قیمت این محصــول و کاهش قدرت 
خرید مردم بیــش از 50 درصد نزول پیــدا کرده و مردم 
نسبت به سال گذشــته 50 درصد کمتر از طالى سرخ 

استفاده مى کنند.

زعفران؛ لوکس تر از دیروز
اینکه چرا زعفــران لوکس تر از دیروز شــده و قیمت آن 
یکباره صعود کرده است، دالیل مختلفى دارد اما گفته مى 
شود مقصر اصلى این گرانى شوك آور، خشکسالى است 
که نه تنها قیمت همه محصوالت کشــاورزى را به سبب 
هزینه هاى تولید باال برده اســت؛ بلکه در رابطه با قیمت 
برخى از محصوالت مثل «زعفران» با شدت بیشترى عمل 
کرده و باعث افت تولید این محصول لوکس حتى بیش از 
قبل شده و همین مسئله به جهش قیمتى آن دامن زده است. 
طى سه سال اخیر به رغم افزایش هزینه هاى تولید با اینکه 
قیمت زعفران بیشتر در محدوده کیلویى 15میلیون تومان 
مى چرخید اما امسال در کمتر از دو ماه  با رشد 300 درصدى،  
قیمت این محصول به 43 میلیون تومان رســید و بیش از 

محصوالت دیگر گرانى را به خود دید. 
جالب اینجاســت که در چند ســال گذشــته چون تولید 
این محصول بســیار بیشــتر از تقاضا بود، هر سال مقدار 
قابل توجهــى زعفــران روى دســت کشــاورز، تاجر و 
صادرکننده باقى مى ماند و به همین دلیل قیمت ها رشــد 
چندانى نداشت، اما امســال با توجه به کاهش قابل توجه 
تولید، تقاضا بیشتر از عرضه بود و طبیعتًا قیمت ها افزایش 
پیدا کرد و این رشــد قیمت قطعًا مصرف را بیش از پیش 

کاهش داد.
ناگفته نماند کاهش مصرف زعفران در دوســال گذشته 
نیزمشهود بوده است. بخش مهمى از این کاهش فروش  
به شــیوع ویروس کرونا و تعطیلى مراسمات برمى گشت. 
امســال اما این امید مــى رفت که با برداشــته شــدن

 محدودیت هــاى کرونایى در ماه هــاى  محرم و صفر و 
مناسبت هاى پیش رو ، مصرف زعفران باال برود اما با رشد 
300 درصدى قیمت این محصول شاید نباید همچنان به 

باالرفتن سرانه مصرف داخلى امیدوار بود. 
به نظر مى رسد ســقوط قدرت خرید مردم و بروز مشکل 
جدى در تأمین و تهیه ضرورت هاى زندگى حتى قوى تر 

از شوك قیمت ها، سرانه مصرف زعفران را پایین بیاورد.
به گفته نایب رئیس شوراى ملى زعفران اگر این افزایش 
قیمت در یک بازه زمانى یکساله انجام مى شد شوك وارد 
شده به خریداران کمتر بود و براى خرید کمتر عقب نشینى 

مى  کردند.
اکنون زعفران کیلویى 38 تا 43 میلیون تومان در بازار داخلى 
به فروش مى رسد و در شرایط اقتصادى این میزان قیمت 
براى محصولى که مصرف آن چندان جاى مهمى در سبد 
خانواده ها ندارد باعث شده که بسیارى از خانوارها زعفران را 
از سبد غذایى خود حذف کنند و به جاى زعفران به مصرف 

رنگ آن سوق پیدا کنند.

افزایش نجومى قیمت زعفران در کم تر از 2 ماه

رنگ طالى سرخ از سبدهاى خرید پرید

در حالى که تحقیقات از متهمان براى کشف جزئیات 
بیشــتر ســرقت از صندوق امانات بانک ملى شعبه 
دانشــگاه تهران  ادامه دارد، مالباخته ها یکى پس از 
دیگرى به دادســراى ویژه ســرقت مراجعه کرده و 

شکایت خود را ثبت مى کنند. 
هم اکنون 70 نفر از مالباخته ها شــکایت خود را در 
دادسرا ثبت کرده اند و بررســى ها نشان مى دهد که 
بیشــترین اموالى که از یک صندوق امانات سرقت 
شده، 10 میلیارد تومان طال و جواهرات متعلق به یک 
طالفروش بوده است. وى این جواهرات را در صندوق 
امانات بانک ملى شعبه دانشگاه نگهدارى مى کرد و در 

شکایت خود گفته که از ترس دستبرد به سرمایه اى 
که داشته،  طال و جواهراتش را به صندوق سپرده بود. 
یکى دیگر از مالباختگان جــراح متخصصى بود که 
به قاضى گفت ارزش اموال وى حدود 600 میلیون 
تومان بوده است. مالباخته دیگرى هم در دادسراى 
جنایى تهران حاضر شــده بود که اســتاد دانشگاه 
بود و ارزش اموالش 4/5 میلیارد تومان بود. شــاکى 
دیگرى هنگام پر کردن برگه شــکایت عنوان کرد 
که چند ســال قبل صندوق را اجاره کــرده و حدود 
130 ســکه طال و مقدار زیادى پول نقد در صندوق 

داشته است.

معاون گمرك ایران از کشف سومین محموله بزرگ مواد مخدر «شیشه» 
توســط کارکنان گمرك در مرزهاى شرقى کشــور به وزن 154 کیلوگرم 

خبرداد.
فریده زبیدى گفت: به دنبال هشــدارها مبنى بر گســترش جاسازى هاى 
حرفه اى مواد مخدر صنعتى به ویژه مواد مخدر شیشــه(مت آمفتامین) در 
وسایل نقلیه تجارى و شخصى، انواع کاالهاى تجارى و به خصوص تانکر 
هاى خالى ورودى از افغانستان، موضوع با جدیت و به طور ویژه در مبادى 
رسمى کشور در دستور کار قرار گرفته و از جمله مشخص شد که در قسمت 
داخلى بدنه کابین یک کامیون ورودى از افغانســتان در گمرك ماهیرود 

استان خراسان جنوبى  مقدار 153کیلو و467گرم موادمخدر صنعتى شیشه 
به صورت حرفه اى جاسازى شده که توسط همکاران پرتالشمان کشف شد.
زبیدى اعالم کرد: مأموران گمرك ماهیرود در حین کنترل و بازرسى یک 
دســتگاه کامیون تانکرى سفید رنگ با پالك افغانســتان در حین کنترل 
داخل کابین متوجه دستکارى در پیچ هاى حفاظ پشت کابین شده وبعد از 
آن اقدام به جابه جایى خودرو و باز کردن تخت کابین مى کند و پس از باز 
شدن قسمت هاى انتهایى تخت، مشخص مى شود که تودوزى و فیبرهاى 
داخل کابین جابه جا و تمام پیچ ها از حالت فابریک خارج و با اســتفاده از 
چسب مجدداً نصب شده اند. با استفاده از دستگاه برش جوشکارى و سنگ 

فرز، قسمت هاى زیرین تخت برش زده شده و جاسازى حرفه اى نمایان 
شده است، در این جاسازى تعداد 194 بسته مواد مخدر شیشه  کشف شد.

وى گفت: اخیراً میــزان مواد مخــدر صنعتى به ویژه شیشــه و هروئین 
از مبدأ افغانســتان به مراتب بیشــتر شــده به طورى که ازابتداى ســال 
عالوه بر کشــف روزانه مواد مخــدر در رویه هاى مســافرى و تجارى، 
کشــفیات بزرگى درچند مرحله با میــزان 580کیلو گــرم و 60 کیلوگرم 
هم از این نوع مواد مخدر داشــتیم که کشــف محموله 154 کیلوگرمى 
درروزهاى اخیر سومین محموله بزرگ کشف شده توسط گمرك در سال 

جارى است.

رئیس اتحادیه عطار و ســقط فروش گفت: در خرداد 
ماه قیمت خاکشیر بیش از 70 درصد نسبت به سه ماه 
اخیر افزایش پیدا کرد. علــت گرانى این گیاه دارویى 
خشکســالى و کمبود آن اســت. همچنین در فصل 
تابســتان به دلیل گرمازدگى تقاضا بــراى خرید آن 

افزایش پیدا مى کند.
مرتضى جعفــرى در ادامــه توضیــح داد: همدان، 
آذربایجان و خراسان تولیدکننده اصلى خاکشیر است 
که معموًال این سه شهر تأمین کننده اصلى خاکشیر در 
تمام کشور هستند. متأسفانه در چند وقت اخیر طوفان 
بخشى از خاکشیر همدان را نابود کرد. همین مسئله 

باعث کاهش عرضه خاکشیر در کشور شد.
جعفرى بیان کرد: اکنون هر کیلو خاکشــیر به قیمت 

230 هزار تومان رسیده این در حالى است که در اسفند 
ماه قیمت آن 130 هزار تومان بود. این افزایش قابل 
توجه قیمت خاکشیر باعث شد که برخى از عطاران هم 
نتوانند نیاز خود را تأمین کنند. از این رو فروشندگان 
گیاهان دارویى نیز خاکشیرهاى انبار شده در سال هاى 

قبل را به مردم مى فروشند.
او گفت: در سال هاى اخیر خاکشیر از افغانستان وارد 
کشور مى شد اما به دلیل افزایش هزینه هاى تمام شده 
و بى کیفیت بودن و این گیاه دارویى دیگر واردات این 

گیاه دارویى صرفه اقتصادى ندارد.
جعفرى بیان کرد: ایران صادرکننده اصلى خاکشــیر 
به اروپا و کانادا بود که حاال به دلیل خشکسالى مزیت 

صادرات را نیز از دست داده است.

کشف سومین محموله بزرگ ماده مخدر شیشه 

بیشترین اموال سرقتى
 از یک صندوق امانت 

خاکشیر هم رکورد قیمت را شکست !
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در ادامه سفرهاى استانى قرار اســت آیت ا... سید ابراهیم 
رئیسى، رئیس جمهور پنجشــنبه 26 خردادماه به اصفهان 
ســفر کند و موضوعاتى همچون آب، کشاورزى، صنعت و 
مسائل محیط زیستى نیز جزو اولویت هاى سفر هیات دولت 

به استان اصفهان هستند.
دیدار با علمــا و روحانیون، دیدار بــا کارآفرینان و فعاالن 
اقتصادى، دیدار با اقشار مردمى، دیدار با خانواده معظم شهدا، 
حضور در جلسه شوراى ادارى استان، بازدید از شهرك علمى 
تحقیقاتى و شرکت هاى دانش بنیان موفق و دیدار با علما، 
از جمله برنامه هاى آیت ا... رئیسى در سفر به اصفهان است.

سید محمد حسینى معاون پارلمانى رئیس جمهور در رابطه با 

جزئیات سفر رئیسى به اصفهان با اشاره به برنامه هاى رئیس 
جمهور در سفر به اســتان اصفهان بیان داشت: دیدارهاى 
مردمى رئیس جمهور که در چند ســفر اخیر آغاز شده اقدام 

مهمى است. 
حسینى ادامه داد: جلسات پرسش و پاسخ با اقشار مختلف، 
بانوان و روحانیون برگزار مى شود که در مجموع باعث ایجاد 
نشاط و شادى در استان خواهد شد. بالفاصله اعتباراتى که 
تصویب شده به استان مذکور تخصیص پیدا کرده و کار ها 
شروع مى شود. پس از مدتى نیز معاون اجرایى رئیس جمهور 
از روند پیشرفت پروژه ها بازدید و در صورت وجود مانع آن 

را رفع مى کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
چهار هزار و 57 طرح تولیدى و صنعتى نیمه تمام در این 
استان در حال اجراست که با بهره بردارى از آنها حدود 

123 هزار و 923 فرصت شغلى ایجاد خواهد شد.
امیرحسین کمیلى اعتبار طرح هاى نیمه تمام در استان 
اصفهان را افــزون بر 131 هــزار و 272 میلیون ریال 
برآورد کرد و گفت : حمایت از فرایند تکمیل ساخت و 
راه اندازى این طرح ها در اولویت برنامه هاى اقتصادى 

استان است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اظهار 
داشت: 855 طرح صنعتى با پیشرفت فیزیکى باالى 61 

درصد امسال در این استان شناسایى و تکمیل آن ها در 
دستور کار قرار دارد.

کمیلى اضافه کرد: این اســتان از نظر تعداد طرح هاى 
نیمه تمام با پیشــرفت فیزیکى باالى 61 درصد، رتبه 
اول را بین استان هاى کشور دارد که با بهره بردارى از 
این طرح ها براى 35 هزار نفر اشتغال در استان ایجاد 

خواهد شد.
وى بیان کرد: استان اصفهان از نظر تعداد معادن فعال 
رتبه اول، تعداد کل معادن داراى مجــوز پروانه بهره 
بردارى رتبه دوم، میزان ذخیره قطعى رتبه سوم و میزان 

استخراج اسمى رتبه پنجم در کشور را داراست.

وجود 4000  طرح نیمه تمام 
صنعتى در اصفهان

اصفهان پنج شنبه میزبان 
رئیس جمهور است

رئیس جمهور زخم مردم 
اصفهان را تسلى دهد

نماینده مـردم فالورجان در مجلـس گفت: مردم 
بزرگ اصفهان از رئیس جمهـور انتظار دارند زخم 
کهنه مردمان نصـف جهان را تسـلى دهند، امروز 
نابودى فـالت مرکزى نابودى ایران زمین اسـت. 
سـیدناصر موسـوى الرگانى در جلسـه علنى روز 
سـه شـنبه در تذکر شـفاهى با اشاره به سـفر آخر 
هفتـه رئیـس جمهور بـه اسـتان اصفهـان گفت: 
تنها خواسـته مردم اصفهان تحقـق جریان دائمى 
زاینده رود اسـت. اگر این مهم محقق شـود مردم 
هنرمند اصفهان مى توانند سایر معضالت را حل و 
فصل کنند اما اگر خداى ناکرده خروجى این سـفر 
مانند ده ها سـفر قبلى روساى پیشین جمهور ادامه 
خشـک بودن زاینده رود باشـد اتمام صدها پروژه 
نیمـه تمـام دولت هم به چشـم مـردم نمـى آید و 
حتـى متاسـفانه ایـن دولت را هـم از چشـم مردم 

مى اندازد.

شکر به قیمت
 کاسبان امین

رئیس اتحادیه صنف عطارى و سـقط فروشان استان 
اصفهان گفت: فروشگاه هاى مواد غذایى که با عنوان 
کاسبان امین مطرح هستند هر کیلو شـکر فله اى را با 
قیمت 20 هزار تومان و قند فله اى را با قیمت 25 هزار 
تومان عرضـه مى کننـد. رضا منتظـرى اظهـار کرد: 
فروشگاه هاى امین شکر بسته بندى را با قیمت 22 هزار 
تومان و قند بسـته بندى را با قیمت 27 هزار تومان به 

فروش مى رسانند.  

ثبت 100 تخلف 
در یکسال

محمـود فرمانـى، مدیـرکل اسـتاندارد و تحقیقـات 
صنعتى استان اصفهان از ثبت 100 مورد اعالم جرم 
در واحد حقوقى اداره استاندارد به مراجع قضائى خبر 
داد و گفت: آمار تخلفات زیاد نیست و بیشتر موارد ثبت 
شده در سال گذشته مربوط به عدم تطابق با استاندارد 
بوده اسـت. به عنوان مثال ممکن است در تولید یک 
ماده غذایى، درصد مجاز نمک به شکل جزئى بیشتر 

از حد مجاز باشد.

کاشت 26 هزار بوته گل در 
میدان امام (ره)

مدیر منطقه 3 شـهردارى اصفهان بیان داشـت: به 
مناسـبت هفته کرامت بیش از 26 هزار و 550 بوته 
گل دائم و فصلى در میدان امام (ره) اصفهان کاشته 
شد. حسـین کارگر افزود: در آستانه فصل تابستان و 
رونق ورود گردشگران به چهارباغ و میدان امام (ره)، 
باالترین میـزان کاشـت گل در دو محور گردشـى 
چهارباغ عباسـى و میدان امام (ره) اجرا شـد. کارگر 
اظهـار کرد: کاشـت چهار هـزار گل رعنـاى زیباى 
یک سـاله، 10 هـزار گل جعفـرى، 650 گل رعناى 
زیباى دوسـاله، پنج هـزار تـا گل آهـار، 5500 گل 
کوکب کوهى، 2400 گل آشالنتوس در میدان امام 

(ره) اصفهان کاشته شد.

گردوخاك کانون هاى خارجى 
در اصفهان

کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهـان، پایدارى جـوى را موجب مانـدگارى غبار 
کانون هـاى داخلـى و خارجـى تـا دو روز آینـده در 
اصفهان دانسـت و گفـت: تا پایـان هفته ایـن غبار 
در آسمان باقى خواهد ماند و انتظار مى رود در اوایل 
هفته آینده با وزش باد از شدت این پدیده کاسته شود. 
ابراهیم هنرمند  با اشاره به فعال شدن توده گردوخاك 
از روز گذشته در کشور عراق، تاکید کرد: استان هاى 
غرب و شـمال غرب کشـور با غبـار محلـى روبه رو 
هسـتند و وزش باد شـدید از سـمت غرب در استان 
اصفهان غبار اسـتان هاى دیگر را در مناطق شمالى 
اصفهان از جمله  کاشـان، آران وبیدگل، گلپایگان و 

خوانسار منتشر مى کند.

نصف جهــان    تاریکى معابر و خیابان ها در برخى از 
نقاط اصفهان باعث مشکالتى براى عابران پیاده و 

شهروندان شده است.
این معابر که به خصوص در خیابان هاى فرعى واقع 
هستند در هنگام شب بســیار تاریک بوده و براى 
اهالى این مناطق مشکالتى را در راستاى امنیتشان 

ایجاد کرده اند. 

علت این تاریکــى ها به دالیل مختلــف از جمله 
المپ هاى تعمیر نشده و سوخته تیرهاى برق و یا 
نداشتن چراغ هاى روشن کننده در این مناطق است.
این مسئله نه تنها باعث جمع شدن معتادان در این 
اماکن تاریک مى شــود بلکه، ممکن است موجب 
ناهنجارى هــاى زیادى از جمله افزایش ســرقت 

نیز باشد. 

معابر تاریک، آبستن مشکالت 

نصف جهــان    با توجه به اینکه کم آبى در ایران و به 
خصوص در اصفهان بیداد مى کند و همواره بر امر 
صرفه جویى در مصرف آب سفارش مى شود به نظر 
مى رســد این موضوع در پارك ها و فضاهاى سبز 

اهمیت کمترى دارد.
فرســوده بــودن شــیرهاى آب در پــارك ها و 
همچنین عدم تعمیر این شــیرها باعث شــده که 
اینها همواره دچار نشــتى آب یا چکــه کردن آب 

باشند. 
این موضوع نه تنها باعث افزایش مصرف ســرانه 
آب در فصل گرم مى شود، بلکه مشکالت کم آبى 

را تشدید مى کند.
بى آبى در ایران به بحران تبدیل شده و آب یکى از 
دارایى هاى با ارزش است که باید به صورت بهینه از 
این مایه حیاتى استفاده کرد تا در آستانه فصل گرم با 

مشکل بى آبى مواجه نشویم. 

هدررفت آب در پارك ها و بوستان ها

نصف جهان    نمایش «میشو سوزوکى» به طراحى 
و کارگردانى پویان عطایى از روز دوشنبه 23 خرداد 

ماه در تاالر هنر روى صحنه رفته است.
به گفته پویــان عطایــى، کارگردان ایــن تئاتر، 
میشــو ســوزوکى درســبک تراژدى ُکمــدى با 
طراحى هاى مینیمال و واقعى که تداعیگر عناصر 
گوناگون اســت، با محتواى وفاى به عهد در میان 
انسان ها و ایثار و گذشــت از جان درقبال یکدیگر 

طراحى شده است.
وى تا قبــل از این نمایش طراحى، نویســندگى و 

کارگردانى نمایش کمدى «روده درازى هاى یک 
مرده بى صاحب» را نیز بر عهده داشته ادامه مى دهد: 
این کار با کارهاى قبلى بنده متفاوت است و ارتباط 
تنگاتنگى بامخاطب امروزى برقرار کرده اســت.  
عطایى معتقد است این کار از نظر ساختارى، اجرایى و 

موضوعى با اثر قبلى او کامًال متفاوت است.
گفتنى اســت عالقه مندان به نمایش هاى کمدى 
مى توانند با خرید بلیت اینترنتى با تخفیف 25 درصدى 
از سایت گیشــه 8 از این نمایش که تا 3 تیر در سالن 

تماشاى تاالر هنر روى صحنه است دیدن کنند.

«میشوسوزوکى» روى صحنه تاالر هنر رفت 

در آستانه ســفر رئیس جمهور به اصفهان، وضعیت 
میراث فرهنگى و بناهاى تاریخى اصفهان مطلوب 
نیست و چندین بنا و محوطه شاخص در این عرصه 

در معرض خطر جدى قرار دارند.
به گزارش مهر، یکى از مهم ترین موضوعات میراثى 
در اصفهان، مرمت پوسته بیرونى گنبد مسجد شیخ 
لطف ا... است. مرمتى که با حواشى حدود چهار سال 
پیش آغاز شــد و مرمت تَرك اول از شش ترك آن 
بسیار جنجالى بود. بســیارى از صاحب نظران پس 
از اتمام مرمت و دو رنگ شــدن گنبد، شکل و مدل 
مرمت را زیر سوال بردند و آن را غیر اصولى دانستند.
با این حال پــس از این اتفاقــات مرمت ترك دوم 
نیز به همــان مرمت گر تــرك اول یعنى رحمت ا... 
رضایت سپرده شد، اما این استاد طاق زن و مرمت گر 
پیشکسوت به دلیل ابتالء به ویروس کرونا درگذشت 
تــا هزارتوى مرمت گنبد مســجد شــیخ لطف ا... 

پیچیده تر از قبل شود. در حال حاضر ترك دوم این 
گنبد ماه ها است برداشته و الیه آجرى زیرین آن زیر 
بارش هاى گاه و بى گاه زمستانى و بهارى اصفهان 

رها شده است.
از طرفى محوطه میدان نقش جهان و پیرامون آن شرایط 
بسیار نامطلوبى دارد و یکى از مهم ترین این فضاهاى 
پیرامونى، بازار اصفهان اســت که وضعیت ایمنى آن 
بسیار ناپایدار بوده و دیر یا زود به سرنوشت بازار تبریز 
دچار خواهد شد. خطر آتش سوزى در بازار جزو مواردى 
است که بارها توسط سازمان آتش نشانى هشدار داده 
شده، اما نیاز به یک عزم ملى و همکارى چندین دستگاه 

و صاحبان سرقفلى براى ساماندهى دارد.
با توجه به سفر رئیس جمهور به اصفهان در روزهاى 
آتى، امید است او در خالل سخنرانى احتمالى خود در 
میدان نقش جهان گوشه چشمى هم به گنبد مسجد 

شیخ لطف ا... و بازار اصفهان داشته باشند.

رئیس جمهور به «نقش جهان» توجه کند

بازرسى تعزیرات از یک کارخانه سیمان در اصفهان 
نشان مى دهد که سیمان هاى ذخیره شده متعلق به 
مشتریان حقوقى از جمله راهسازى و پتروشیمى است 

و احتکار نیست.
روز هاى گذشته که خبر کمبود سیمان در بازار با هدف 
زمینه سازى براى گران کردن این کاال منتشر شده 
بود تیم بازرســى اداره کل تعزیرات حکومتى استان 

و ســازمان صمت به یکــى از کارخانه هاى بزرگ 
سیمان رفت.

قاضى شبعه 4 تعزیرات حکومتى استان اصفهان در 
حاشیه بازرســى از این کارخانه با بیان اینکه مدیران 
کارخانه و خریداران حقوقى و حقیقى پنج روز فرصت 
دارند تا انبار ها را تخلیه کنند، تاکید کرد: در صورتى که 
این سیمان ها تحویل مشتریان نشود، به عنوان کاالى 
احتکار توقیف و با مدیران برخورد مى شود. وى افزود: 
در این بازرسى مشخص شد که تولید و عرضه در این 

کارخانه جریان دارد.
مدیران کارخانه سیمان نیز احتمال قطع شدن برق را 
نگرانى اصلى خود عنوان کردند و گفتند که بر اساس 
توافق صورت گرفته مقرر شد که کارخانه در زمان اوج 
مصرف برق، تولید را به حداقل کاهش دهد تا فشار بر 
شبکه کمتر شــود و در مقابل شرکت برق منطقه اى 
نیز در زمان هاى عــادى محدودیت مصرف را براى 

کارخانه حذف کند.

فرصت 5 روزه تخلیه سیمان از انبار یک کارخانه

 در خانــواده اى هنرمنــد بــه دنیــا آمــده و ســه برادر
 بزرگ تَرش همگى اهل تئاتر بوده اند. آخرین کار هاشــم 
شمس فالورجانى، ایفاى نقش مجنون در اپرا تئاتر «لیلى 
و مجنون» اســت ولى طول فعالیتش به 27 سال پیش مى 
رسد، زمانى که او در رشته نقاشى تحصیل مى کرد و در رشته 
تئاتر کارش را به صورت حرفه اى ادامه مى داد. در طول این 
ســال ها او در بیش از 60 نمایش کار کــرده و گاهى نقش 
دســتیار کارگردان و طراح لباس را داشــته است. شمس 
فالورجانى در صحنه تئاتر افتخارات زیادى کســب کرده 
و صاحب جوایز استانى و کشــورى زیادى هم شده است. با 
مجنوِن«لیلى و مجنون» به گفتگو نشستیم. کسى که این بار 
در این نمایش تراژیک نه تنها حکم بازیگر را داشته بلکه  در 
نقش مشاور کارگردان و طراح لباس و صحنه هم بوده است. 

تئاتر «لیلى و مجنــون» یک تئاتر 
متفاوت است که به شــکل اپرا به 
اجرا در مى آید. این در حالى اســت 
که گفته مى شود در اصفهان بیشتر 
کارهاى طنز مورد توجه قرار مى گیرد 
تا تئاترهاى تراژیک یا کالســیک 
و جدى. با این تفاســیر به نظر شما 
اصفهان تا چــه اندازه بــه چنین 

تئاترهاى متفاوتى نیازمند است؟
در اصفهان این قبیل تئاترها کم هستند و با وجود اینکه باید 
در سبد فرهنگى مردم تئاتر کمدى هم وجود داشته باشد اما 
این نوع تئاترها به عنوان غذاى روحى و جسمى و معنوى به 
شــمار مى رود. کارهاى طنز یا آزاد، الزمه یک جامعه شاد 
هست و قرار نیست همه تئاترها پیامى در دل خودشان داشته 
باشد اما اینکه همه به چنین سمتى بروند نیز درست نیست. 
گاهى مى بینیم که مردم از کارهــاى جدى و درام گریزان 
هستند و به واسطه مدلى که این تئاترها از خود ارائه داده اند 
مردم عالقه چندانى به آنها ندارند؛ بنابراین در اصفهان بیشتر 
کمدى ایرانى و سنتى  را مى پسندند و فضاى تئاتر اصفهان 
کمتر کار فانتزى و فضاى کالســیک را درك مى کند. در 
واقع عامه مردم در تئاتر اصفهان به دنبال کارهایى هستند 
که بیشتر به واسطه آن بخندند تا لبخند بزنند و براى همین 

تئاترهاى شادى آور و مهیج را دنبال مى کنند.
دلیل این موضوع چیست؟ چرا مردم 
اصفهان به این ســمت سوق پیدا 
کرده اند؟آیا از دیــدن تئاترهایى با 
محتواى جدى و کالســیک خسته 

شده اند؟
البته من اینطــورى کادربندى نمى کنم کــه چون مردم 
خسته شده اند، نمى خواهند حتمًا کار جدى ببینند و به کار 
کمدى عالقه  بیشــترى دارند. این مشکل عمومى است. 
حاال مى شود گفت که یک دلیل آن هم مى تواند خستگى 
مردم و کار و فشار زیاد باشــد. در مجموع با اینکه هرکدام 
از ژانرهاى تئاتر مخاطــب خاص خود را دارنــد اما بعضًا

 تئاترى ها به سمت موضوعات سیاه و دغدغه هاى امروز 
مى روند و مــردم براى اینکه به انــدازه  کافى همه چیز در 
دوروبرشان تلخ است و فشارهاى زندگى بسیار زیاد است، 
بنابراین وقتى تمام مدت دارند با دغدغه ها و مشکالتشان 
مى جنگند، ترجیح مى دهند به جــاى دیدن یک تراژدى 
سنگین و یا کار درام به سمت طنزى بروند که سبک تر باشد 

و بتوانند بخندند. 
اما «لیلى و مجنون» یک کار درام و 
تراژدى بود و افراد زیادى را به سالن 
کشاند و حتى عامه مردم هم از دیدن 
آن لذت بردند. دلیــل موفقیت این 

نمایش چه بود؟
درست است که این نمایش یک نمایش تراژیک است اما 
حقیقتى به نام عشق در آن وجود دارد که در جهان ما گمشده 
است؛ اسطوره اى ماندگار که تبدیل به افسانه شده و کمتر 
به آن پرداخته شــده اســت. هدف این نمایش این بود که 
تأثیرى عاشقانه روى ذهن مخاطب بگذارد و در دنیایى که

 عاشقانه ها در حد حرف شده، این اتفاق زیباست و خیلى ها 
دوســتش دارند و همین موضوع باعث مى شود که به این 

تئاتر عالقه مند شوند.
چرا این نوع تئاترها کــه مى تواند 
مخاطب را هم به سالن بکشاند سهم 

کمى در اصفهان دارد؟
چون مردمى که خواســتار تئاتر واقعى باشند و نگاه ویژه 
هنرى بکنند کم هستند. اکثر آثار کهن الگویى ما به نظم 
است و کمتر با زبان ســاده به آن نگاه شده است در حالى 
که غنى ترین آثار عاشقانه و حماسى را داریم و به همین 
خاطر است که نمایشنامه هاى شکسپیر بیش از نظامى و 
فردوسى پررنگ شده است چون با نگاه و زبان ساده به آن 
نگریسته شده است. متأسفانه ما براى فرهنگمان کارى 
نکرده ایم و همین باعث شده که با آمدن تکنولوژى دچار 
تئاتر گریزى و هنر گریزى شویم تا جایى که مردم براى 
دیدن یک تئاتر کمدى به راحتى پول مى دهند اما براى 
دیدن یک تئاتر تراژیک یا کالسیک ترجیح مى دهند پولى 

پرداخت نکنند. 
نقش هنرمندان استان در شناساندن 
ادبیات و شعر کهن که در دنیاى امروز 
رو به فراموشــى رفته است چقدر 
است و این بازخوانى تاریخ و متون 
کهن فارسى تاچه اندازه در شرایط 

امروز اهمیت دارد؟
به شدت اهمیت دارد به این دلیل که متأسفانه با وجود فضاى 
مجازى، برخى از ما به آدم هاى ســطحى نگر و بى هویت 
تبدیل شده ایم که با واژه هاى چاله میدانى مى خواهیم براى 
خودمان مخاطب پیدا کنیم. متأسفانه در دنیاى امروز جوانان 
ما تنها به قطره اى از ســخنان نظامى و فردوسى و حافظ 
بسنده مى کنند تا فالوور جذب کنند و هیچ درکى از جمالت 
عارفانه شمس و موالنا و حافظ ندارند و آنها را نمى شناسند در 
حالى که ما مخزن ادبیات حماسى جهانیم و ادبیات عاشقانه 

ما در جهان مى درخشد.
مى دانیم که هنرهاى نمایشى بسترى 
جذاب و پرمخاطب براى عالقه مندان 
شــعر و ادبیات کهن اســت. تا چه 
حد «لیلى و مجنون» توانســت این 
موضوع را نشان دهد. این نمایشنامه 
که به صورت اپرا برگزار شد تا چه حد 
توانست مخاطب عام و خاص را به 

سالن بیاورد؟
در رابطه با این نمایش هم برخى مى گفتند که این تئاتر اپرا 
نیست. در حالى که ما یکى از کهن ترین اپراها را داشته ایم. 
اپرا مگر چیست؟ وجه مشترك اپرا در دنیا این است که متن 
باید منظوم باشد، باید موسیقى عنصر اصلى باشد و خواننده 
یا بازیگر ایفاى نقش کند که در تعزیه هم همینطور است. 
با این تفاوت که در تعزیه، ما کاراکتر شناسى مى کنیم و با 
توجه به کاراکتر، صداها را انتخاب مى کنیم در صورتى که 
در غرب این گونه نیســت و این امتیاز اپراى ماست. تعزیه 
به عنوان یک مخزن بى نظیر موسیقى ایرانى و نقطه اوج 
هنر دراماتیک ایران است. اپرا، امتداد سنت 500 ساله تعزیه 
است. تعزیه همان اپراست. موسیقى نمایشى جداى از تئاتر 
نیست و ما خودمان داراى کهن ترین اپراهاى جهان هستیم 
و تعزیه یکى از کهن ترین اپراهایى است که در ایران بوده 
است. منتها ما از داشته هاى خودمان استفاده نمى کنیم و 
این به دلیل عدم شناخت ماست. من در 15 نمایش به این 
شکل کار کردم اما دو نمایشــنامه اى که از کارهاى آقاى 
عرشیا شفیعیون بود یکى به نام «هفت خوان رستم» و این 
یکى با عنوان «لیلى و مجنون»، نمایشنامه هاى درام غنى، 
ریشه دار، عمیق و حماسى، عارفانه و عاشقانه بود که هر رده 

سنى از آن لذت مى برد. 
گفتید که این نمایش ریشــه هاى 
عمیق و غنى حماسى و عاشقانه دارد. 
آیا مى شود با این نوع نمایشنامه ها 
فرهنگ ایرانى را در جهان پررنگ تر 

نشان داد؟
من اعتقاد دارم که هر کشورى براى خودش هویت دارد و 
آن فرهنگ، آداب و ســنت آن کشور است. الگوهاى کهن 
ما نیز به عنوان ریشــه ها و هویت ما به شمار مى رود و این

 نمایش ها مى تواند باورهاى هویتى و ســنن و اعتقادات 
و اسطوره هاى ما را به کشــورهاى دیگر نشان دهد. وقتى 
اصفهان با 19 شهر جهان خواهرخوانده است و در یونسکو به 
عنوان یک شهر فرهنگى شناخته شده ایم این سئوال پیش 
مى آید که چرا ما نتوانسته ایم از این پتانسیل ها استفاده کنیم 
در حالى که آثار هنرى مى تواند هویت ما را به جهانیان نشان 
دهد. وقتى که ناصر کوشان، به عنوان یک پیشکسوت این 
تئاتر را مى بیند و مى گوید که من بعد از سال ها یک تئاتر 
ایرانى دیدم این موضوع براى ما مشخص مى شود که تئاتر 
ایرانى قدمت زیادى دارد و باید از این قدمت استفاده کرد تا 
هویت و ریشه هاى خود را پیدا کنیم اما متأسفانه نتوانسته 

ایم از این پتانسیل استفاده کنیم.

چرایى توجه به نمایش هایى مانند اپرا تئاتر «لیلى و مجنون» در گفتگوى «نصف جهان» با یک هنرمند 

آثار هنرى، هویت ما را به جهانیان 
نشان مى دهد

دریا قدرتى پور
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در این مقاله قصد داریــم 8 روش برتر برطرف کردن 
مشکل کندى و دیر باز شدن مرورگر گوگل کروم در 
ویندوز 10 و ویندوز 11 را به شما معرفى کنیم تا بتوانید 
بدون ایجاد هیچ مشــکلى از همه ى قابلیت هاى این 
مرورگر به بهترین شــکل ممکن بهره ببرید. پس اگر 
از مرورگر گوگل کروم بــه عنوان مرورگر پیش فرض 
سیســتم خود اســتفاده مى کنید، تا انتهاى این مقاله 

همراه ما باشید.
گوگل کروم یک مرورگر بســیار محبوب و پرکاربرد 
است. وقتى صحبت از مرورگر گوگل کروم با ترکیبى 
از قدرت، سرعت و طراحى کاربر پســند مى شود، در 
حقیقت پاى محبوب ترین و پر اســتفاده ترین مرورگر 
در بین کاربران به میان مى آیــد. اما گاهى اوقات این 
مرورگر مشــکالتى را براى کاربران ایجاد مى کند که 
موجب کالفگى آن ها مى شود. براى مثال ممکن است 
متوجه  این موضوع شده باشــید هنگامى که قصد باز 
کردن گوگل کروم را دارید، این کار زمان زیادى مى برد 
و بدیهى است که بسیارى از کارهاى شما تحت تاثیر 

این مشکل قرار مى گیرد.
عوامل مختلفى روى کند باز شدن گوگل کروم تأثیر 
مى گذارند. اما اگر این مرورگر در هنگام شروع به کار 
فعالیت هاى زیادى در پس زمینه انجام دهد، باز شدن 
آن با تأخیر و کندى همراه خواهد بود. 8 روشى که در 
ادامه به شــما معرفى مى کنیم، با ایجــاد تغییراتى در 
تنظیمات این مرورگر مى تواند ســرعت باال آمدن آن 

را افزایش دهد.

1. تب جدیدى را در اســتارت آپ گوگل 
کروم باز کنید

تب هاى پیش فرض گوگل کروم یکى از مواردى است 
که بســیارى از کاربران از وجود آن ها در این مرورگر 
اطالعى ندارند. کروم به شــما امکان سفارشى سازى 
تنظیمات استارت آپ ویندوز را مى دهد که به وسیله  آن 
مى توانید مجموعه   خاصى از صفحات را باز کنید، به 
گشت و گذار از صفحه اى که رها کرده اید، ادامه دهید 

یا یک تب جدید باز کنید.
اگر شما تنظیمات این قسمت را طورى شخصى سازى 
کرد ه اید که هنگام باز شدن مرورگر دو یا چند تب به یک 
باره باز شوند، قطعًا مرورگر شــما کند باال مى آید. این 

مقوله در زمان باال آمدن صفحات از قبل رها شده نیز 
صدق مى کند. بنابراین بهتر است که کروم را تنها براى 
باز کردن یک تب جدید تنظیم کنید تا زمان زیادى را 
براى باال آمدن آن منتظر نباشید. براى انجام دادن این 

کار مراحل زیر را دنبال کنید:
گام اول: بعد از باز کردن گوگل کروم، روى سه نقطه 
عمودى در گوشه سمت راست باالى مرورگر کلیک 

کنید.
گام دوم: گزینه  Setting یا تنظیمات را انتخاب کنید.

 On گام ســوم: از نوار کنارى ســمت چپ، گزینه ى
startup را انتخاب کنید. در قســمت سمت راست، 

دکمه ى کنار گزینه ى Open the New Tab page را 
انتخاب کنید. پس از انجام این کار، هر زمان که مرورگر 
گوگل کروم را باز مى کنید، براى راه اندازى صفحات 
وب نیازى به پردازش اضافى ندارد و بنابراین سرعت 

باال آمدن آن افزایش پیدا خواهد کرد.

2. پس زمینه گوگل کروم را غیرفعال کنید
در حالى که گوگل کروم پس زمینه هاى جذابى را براى 
انتخاب ارائه مى دهد، اما براى لود شدن یا تازه سازى 
پس زمینه هاى روزانه در هنگام باال آمدن، به حافظه رم 
بیشترى نیاز دارد و همین عامل نیز ممکن است موجب 
دیر باال آمدن مرورگر شود. بنابراین بهتر است از همان 
پس زمینه  سفید رنگ و پیش فرض گوگل استفاده کنید. 

براى انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید:
گام اول: گوگل کروم را باز کنید.

گام دوم: گزینه ى Customize Chrome را در گوشه 
پایین سمت راست انتخاب کنید.

گام ســوم: روى گزینه ى Chrome Classic کلیک 
کرده و ســپس Done را بزنید. با انجام کار شــما به 
تم اولیه ى گوگل کروم برمى گردیــد و در هنگام باال 
آمدن این مرورگر، سیســتم دیگرى نیــازى به لود 
کردن تصاویر تم ها ندارد. بنابراین سرعت آن افزایش 

خواهد یافت.

3. تم هاى سفارشى گوگل کروم را 
غیرفعال کنید

وب استور گوگل کروم تم هاى 
مختلــف و جذابى را براى 

انتخاب در دسترس کاربران قرار داده است. اگر از چنین 
تم هایى استفاده مى کنید، براى بهتر شدن سرعت باال 
آمدن این مرورگر باید به تم پیش فرض کروم برگردید. 
همچنین ممکن است برخى از این تم ها با نسخه هاى 
جدید گوگل کروم سازگار نباشند. بنابراین بهتر است از 
همان تم پیش فرض گوگل کروم استفاده کنید. براى 

انجام دادن این کار مراحل زیر را دنبال کنید:
گام اول: گــوگل کــروم را باز کرده و ســپس گزینه   
Customize Chrome را در گوشــه پایین ســمت 

راست انتخاب کنید.
گام دوم: به بخش Color and Theme بروید.

گام ســوم: به دلخواه هر یــک از تم هاى پیش فرض 
گوگل کروم را انتخاب کرده و سپس آن را رى استارت 

کنید.
ترکیبى مخفى از کلیدهــاى کیبورد که هنگام هنگ 

کردن رایانه به دادتان مى رسد

4. افزونه هاى اضافى گــوگل  کروم  را 
ببندید

افزونه هــاى گوگل کــروم مثل تجهیــزات جانبى 
. دیوایس هاى مختلف عمل  مى کنند

به این شکل که برخى از 
آن ها موجب باال رفتن 
سرعت و امنیت این 
مرورگر مى شوند، اما 
برخــى دیگر نتیجه   
عکــس دارنــد و 
ســرعت باال آمدن 
این مرورگر را دچار 
اختــالل مى کنند. 
بنابراین بهتر است 
کــه افزونه هاى 
اضافى کــروم را 

حذف 

کنید. براى انجام دادن این کار مراحــل زیر را دنبال 
کنید:

گام اول:  بعد از باز کردن گوگل کروم، روى سه نقطه 
عمودى در گوشه سمت راست باالى مرورگر کلیک 

کنید.
گام دوم: روى گزینــه ى More Tools کلیک کرده و 

سپس منوى Extensions را باز کنید.
گام سوم: در اینجا لیستى از همه ى افزونه هاى نصب 
شــده را مى بینید. شــما مى توانید هر کدام از آن ها را 

برحسب نیازتان پاك کنید.

5. گوگل  کروم  را در لیست برنامه هاى 
استارت آپ قرار دهید

اگر با انجام دادن روش هاى باالیى همچنان با مشکل 
دیر باال آمدن گوگل کروم مواجه هستید، مراحل زیر را 
دنبال کرده تا گوگل کروم را هنگام باال آمدن ویندوز در 

لیست برنامه هاى استارت آپ قرار دهید:
گام اول: منــوى Run را بــا فشــار دادن کلیدهاى 
Windows + R بــاز کنیــد. ســپس عبــارت 

Shell:startup را تایــپ 

کرده 

و OK کنید.
گام دوم: پنجره  پوشه  Startup براى شما باز 

مى شود. آن را موقتاً کنار بگذارید.

گام سوم: File Manager را باز کرده و به میانبر گوگل 
کروم به آدرس زیر بروید:

C:\Program Files\Google\Chrome\

Application

گام چهارم: میانبر گوگل کروم را کپى کنید. سپس، به 
پوشه ى Startup که قبًال باز کردید بروید و فایل میانبر 
گوگل کروم را در آنجا پیست کنید. اکنون باید سیستم 
خود را رى استارت کنید. با اعمال کردن این تنظیمات، 
زمان باال آمدن گوگل کروم سریع تر از قبل خواهد شد.

6. حافظه کش گوگل کــروم را به طور 
پیوسته پاك نکنید

بهتر است که به طور پیوسته حافظه ى کش مرورگر 
کروم را پاك نکنید. باید خاطر نشان کنیم زمانى که 
حافظه  کش گوگل کروم را پاك مى کنید، 
مرورگر باید کــش وب و داده ها را از ابتدا 
لود کند. این بدان معنى اســت که سعى 
خواهد کرد جزئیات اولیه وب سایت ها را 
ذخیره کند تا دفعات بعدى ســریع تر لود 
شوند. بنابراین پاك کردن حافظه ى کش 
باعث بازنشــانى آن ها خواهد شد و کروم 
مجبور است مجموعه جدیدى از داده هاى 
وب ســایت، کوکى ها و حافظــه پنهان را 

دانلود کند.

7. تنظیمــات گوگل کــروم را 
ریست کنید

تغییر در تنظیمات گوگل کروم نیز مى تواند باال 
آمدن آن را دچار تأخیر کند. بنابراین بهتر است 
که تنظیمات آن را ریســت کنید. براى انجام 

دادن این کار مراحل زیر را دنبال کنید:
گام اول: مرورگــر گوگل کــروم را باز کرده و 

سپس به بخش Setting یا تنظیمات بروید.

گام دوم: منوى Advanced را باز کرده و از ســتون 
سمت چپ گزینه  Reset and Cleanup را انتخاب 
 Restore settings to their کنید. در نهایت گزینه ى

original defaults را کلیک کنید.

8. مرورگــر گــوگل کــروم خــود را 
به روزرسانى کنید

تیم مرورگر گــوگل کروم اغلب به روزرســانى هایى 
را براى افــزودن ویژگى هاى جدیــد و رفع باگ هاى 
این برنامه منتشــر مى کنند. به شدت توصیه مى شود 
که کاربــران هر چند وقــت وضعیت به روزرســانى 
مرورگر خود را بررســى کــرده و در صورت انتشــار 
آپدیت جدید حتمًا نســبت به دانلود و نصب آن اقدام 

نمایند.
معموًال گوگل کروم به طور خودکار به روزرســانى ها 
را در پس زمینه دانلود کرده و هــر زمان که مرورگر را 
رى استارت مى کنید، آن را اعمال مى کند. در غیر این 
صورت مى توانید تنظیمات گوگل کروم را باز کرده و 
به منوى About بروید تا مرورگر را به  صورت دستى 

به روزرسانى کنید.

سخن آخر
گوگل کروم با قابلیت هاى بسیار کاربردى که دارد، در 
حال حاضر محبوب ترین مرورگر در بین کاربران سراسر 
جهان به شمار مى آید. با این حال، گاهى اوقات ممکن 
است با رفتار کند گوگل کروم در ویندوز 11 و ویندوز 
10 مواجه شــوید و کندى فرآیند باال آمدن آن شما را 
اذیت کند. در این مقاله به معرفى و بررسى 8 روش برتر 
برطرف کردن کندى باال آمدن گوگل کروم در ویندوز 
10 و ویندوز 11 پرداختیم و سعى کردیم روش انجام هر 
راه حل را به ساده ترین شکل ممکن براى شما توضیح 
دهیم تا با اعمال آن ها دیگر مشکلى بابت کندى باال 
آمدن مرورگر کروم نداشته باشید. امیدواریم از خواندن 

این مطلب لذت برده باشید.

8 روش براى رفع کندى باز شدن گوگل کروم

روزانه در هنگام باال آمدن، به حافظه رم 
د و همین عامل نیز ممکن است موجب 
رورگر شود. بنابراین بهتر است از همان 
 رنگ و پیش فرض گوگل استفاده کنید. 

کار مراحل زیر را دنبال کنید:
 کروم را باز کنید.

eىCustomize Chrome را در گوشه 

ت انتخاب کنید.
cى گزینه ى Chrome Classic کلیک 

Done e را بزنید. با انجام کار شــما به 
ل کروم برمى گردیــد و در هنگام باال 
گر، سیســتم دیگرى نیــازى به لود 
م ها ندارد. بنابراین سرعت آن افزایش 

ى سفارشى گوگل کروم را 

ل کروم تم هاى 
بى را براى 

.ندندددنددنددیوایس هاى مختلف عمل کنى کنکنکنکنکنندند م
به این شکل که برخى از 
آن ها موجب باال رفتن 
سرعت و امنیت این 
مرورگر مى شوند، اما 
برخــى دیگر نتیجه   
عکــس دارنــد و 
ســرعت باال آمدن 
این مرورگر را دچار 
اختــالل مى کنند. 
بنابراین بهتر است 
کــه افزونه هاى 
اضافى کــروم را 

ف حذ

حححافظه  کش گوگلکککککککردهدهدددد
مرورگر باید کــش
کند. این بدان لود
خواهد کرد جزئیا
ذخیره کند تا دفع

شوند. بنابراین پاك
باعث بازنشــانى
مجبور است مجمو
وب ســایت، کوکى

دانلود کند.

7. تنظیمــا
ریست کنید

تغییر در تنظیمات گوگ
آمدنآن را دچار تأخیر
که تنظیمات آن را ریس
دادن این کار مراحل ز
گام اول: مرورگــر گوگ
etting سپس به بخشg

باز 

گل گ ان

قابلیــت Grid Pinning اینســتاگرام اکنون براى 
همه کاربران در دسترس است و

 مــى توانیــد از آن براى 
نمایــش حداکثــر ســه 
تصویر یا حلقــه در باالى 

شبکه عکس خود استفاده 
کنید.

پس از آزمایشــى که در آوریل 
آغاز شد، اینســتاگرام شروع به 

اســتفاده از Grid Pinning کرده 
اســت: راهى جدید براى کاربران 

براى برجســته کردن پســت هایى که مى خواهند 
دیگران ببینند.

وقتى یک تصویر یا حلقــه را پین مى کنید، در 
باالى شبکه عکس در صفحه نمایه شما ظاهر 
مى شود. به این ترتیب مى توان تا سه قطعه 

محتوا را به نمایش گذاشت. 
براى شــروع پین کردن، روى نماد ســه 
نقطه باالى یک پست تکى ضربه بزنید 
و سپس «پین به نمایه خود» را انتخاب 

کنید.
انتشــار Grid Pinning همزمان با 

افزودن ویژگى هاى جدید اینستاگرام و فیسبوك به 
Reels است. اکنون مى توانید استیکرهاى تعاملى را به 

کلیپ هاى خود اضافه کنید و صداى خود را وارد کنید.
متــا همچنیــن حداکثــر طــول Reels را بــه 
90 ثانیــه افزایــش داده اســت. آدام موســرى، 
رئیــس اینســتاگرام، در مــورد همــه تغییــرات 
صحبت کــرد و گفت که آنها تعامل ســازندگان و به 
اشــتراك گذارى آثار خود را با طرفداران آســان تر 

مى کنند. 
او افزود که این شرکت به دنبال راه هاى بیشترى براى 

کنترل صفحات نمایه  به کاربران است.

اتحادیه اروپا اخیرا اعالم کرده است که تا سال 2024، 
تمام شارژرها به منظور کاهش زباله هاى الکترونیکى، 

یکسان مى شود.
از تلفن هاى همــراه گرفته تا 

دوربین هاى دیجیتال، 
به  مصرف کننــدگان 

زودى مى تواننــد از یک 
شارژر براى همه دستگاه هاى 

الکترونیکــى قابل حمــل خود 
استفاده کنند.

 تا پاییز ســال USB Type-C ،2024 به پورت 

شــارژ رایج براى همه تلفن هاى همــراه، تبلت ها و 
دوربین ها تبدیل خواهد شــد. این قانون بخشــى از 
تالش گســترده تر اتحادیه اروپا براى پایدارتر کردن 
محصــوالت در اتحادیــه اروپا، کاهش 
زباله هاى الکترونیکى و آسان تر 
کردن زندگى مصرف کنندگان 

است.
طبــق قوانیــن جدیــد، مصرف 
کنندگان در هر بار خرید دســتگاه 
جدید دیگر نیــازى به یک دســتگاه 
شــارژ و کابل متفاوت نخواهند داشت و 

مى توانند براى تمام دســتگاه هاى الکترونیکى قابل 
حمل کوچک و متوسط خود از یک شــارژر استفاده 
کنند. هدفون، کنسول هاى بازى ویدیویى قابل حمل، 
و بلندگوهاى قابل شارژ ســیمى قابل حمل با درگاه

ســازنده،  از  نظــر  صــرف   ،USB Type-C

لپ تاپ ها نیز باید تا 40 ماه پس از شــروع به کار، با 
الزامات سازگار شوند.

سرعت شارژ دستگاه هایى که از شارژ سریع پشتیبانى 
مى کنند نیز هماهنگ اســت و به کاربــران امکان 
مى دهد دستگاه هاى خود را با همان سرعت با استفاده 

از هر شارژر سازگار شارژ کنند.

شرکت Oukitel پس از عرضه موفقیت آمیز دو گوشى هوشــمند WP۱۵ و WP۱۸ با باترى هاى 
بسیار قوى، قصد دارد مدل WP۱۹ را با بزرگترى ظرفیت باترى در جهان، یعنى 21000 میلى آمپر 

ساعت ارائه کند.
 گوشى هوشمند WP۱۹ براى ماجراجویى در فضاى باز طراحى شده است و بهترین ویژگى ها را به 
همراه خواهد داشت. یکى از چشمگیرترین عملکردهاى این گوشى ظرفیت باترى 21000 میلى آمپر 

ساعتى آن است که این گوشى را به بزرگترین گوشى هوشمند جهان تبدیل مى کند.

باترى بزرگ این گوشى مى تواند تا یک هفته در طبیعت دوام بیاورد. گوشى WP۱۹ همچنین بهترین 
منبع تغذیه قابل حمل براى شما خواهد بود و با ظرفیت عظیم باترى و شارژ معکوس خود مى تواند 
حداکثر به مدت یک هفته در شــرایط اضطرارى انرژى دیگر دستگاه هاى الکتریکى شما را تامین 

کند.
 ۲۰MP Night version one SONY ۶۴ وMP SAMSUNG این گوشى قدرتمند به دوربین اصلى 

مجهز شده است و امکان ثبت تصاویر با کیفیت را در طول شب فراهم مى کند.

همچنین چهار ساطع کننده تشعشعات مادون قرمز در پشــت WP۱۹، برد بصرى را به طور قابل 
توجهى تا 20 متر افزایش مى دهند. دوربین نسخه شب WP۱۹ احساس امنیت را براى کاربران به 
ارمغان مى آورد و مى تواند هر چیزى که آنها را در معرض خطر قرار مى دهد، شناسایى کند. دوربین 
مى تواند وجود حیوانات وحشى را تشخیص دهد، مسیر بازگشت به کمپ را ردیابى کند و در تاریکى 
به پیدا کردن وسایل گم شده کمک کند. این گوشــى پرچمدار مقاوم از اواخر ژوئن براى خرید در 

AliExpress در دسترس خواهد بود.

ویژگى ویرایش پیام ها به کاربران اجازه مى دهد پیام هاى متنى را ویرایش 
کنند. این شرکت همچنین در حال کار بر روى گزینه لغو براى چت هاى 
حذف شده است. در صورتى که شما به طور تصادفى پیامى را ارسال کرده 
 delete for me روى گزینه delete for every باشید و به جاى گزینه

کلیک کرده باشید، این قابلیت مفیدى خواهد بود.
به نظرمى رسد پیام رسان محبوب واتســاپ در حال کار بر روى ویژگى 
ویرایش پیام است. این اولین بار نیست که واتساپ این ویژگى را بررسى 
مى کند. این ویژگى اولین بار در سال 2017 توسط این پیام رسان مورد 

آزمایش قرار گرفت، اما هرگز به نسخه پایدار نرسید.
ویژگى ویرایش متن واتســاپ اولین بار توسط WABetaInfo مشاهده 
شده است. همانطور که از نام آن پیداست، این ویژگى به کاربران اجازه 
مى دهد پیام هاى متنى را ویرایش کنند. آن ها باید روى یک پیام ضربه 

بزنند و نگه دارند، نماد سه نقطه در باال را انتخاب کنند و گزینه ویرایش 
را انتخاب کنند.

به نظر نمى رسد که این شرکت برنامه اى براى نشان دادن تاریخچه 
ویرایش یا توانایى بررسى تغییرات داشته باشد. با توجه به 

آزمایشى بودن این ویژگى، این احتمال 
وجود دارد که واتســاپ امکان 
اطالع گیرنده از تغییرات پس 
از ویرایش را به این اپلیکیشن 

اضافه کند. از آنجایــى که ویرایش 

پیام ها اکنون در نســخه هاى بتاى iOS، اندروید و دســکتاپ در حال 
آزمایش است، مى توان انتظار داشت که این ویژگى به زودى در نسخه 

پایدار واتساپ عرضه شود.
این شرکت همچنین در حال کار بر روى گزینه لغو براى چت هاى حذف 
شده است. در صورتى که شما به طور تصادفى پیامى را ارسال کرده باشید 
و به جاى گزینه delete for every روى گزینه delete for me کلیک 
کرده باشــید، این قابلیت مفیدى خواهد بود. اسکرین شات به اشتراك 
گذاشته شده از این ویژگى توسط WABetainfo نشان مى دهد که پس 
از پاك کردن آخرین پیام، فرســتنده یک دکمه مشاهده خواهد کرد که 

مى تواند با استفاده از آن حذف را لغو کند.
در صورتى که قبًال کاربر به طور تصادفى گزینه delete for me را فشار 
داده باشد، به مدت چند ثانیه پاپ آپى مشاهده خواهد کرد 
که امکان حذف پیام ها براى همه را به او مى دهد. 
این ویژگى اکنون در حال توســعه است و هنوز 
مشخص نیست که واتســاپ چه زمانى آن را به 

صورت عمومى منتشر خواهد کرد.

یوتیوب یکى از محبوب ترین پلتفرم هاى ویدئویى است که میلیون ها کاربر در سراسر جهان 
دارد. ممکن است شــما به عنوان یک عضو تمایل به ثبت شدن تاریخچه جستجوى خود در 

این پلتفرم نداشته باشید.
 هر کسى که به دستگاه، لپ تاپ، تبلت یا تلفن همراه شما )همچنین برنامه هاى شخص ثالثى 
که اطالعات را براى اهداف بازاریابى جمع آورى مى کنند( دسترســى داشته باشد، به سابقه 
مشاهده و جستجوى یوتیوب شما هم دسترسى دارد. گوگل به کاربران این امکان را مى دهد 

که در صورت تمایل تاریخچه مشاهده خود را حذف کنند.
شما مى توانید هر زمان که بخواهید تاریخچه مشاهده خود را حذف کنید. اگر زمان کافى ندارید 
یا فراموش مى کنید هر از چند گاهى آن را حذف کنید، YouTube این گزینه را ارائه مى دهد که 

پس از یک دوره زمانى مشخص، آن را به طور خودکار حذف کنید.
1.برنامه YouTube را باز کنید و به حســاب Google خود برویــد.2.روى تنظیمات کلیک 
کنید.3.روى History & Privacy ضربه بزنید.4.به مدیریت تمام فعالیت ها بروید.5.روى گزینه 
حذف خودکار ضربه بزنید.6.بازه زمانى حذف خودکار را انتخاب کنید و روى Next ضربه بزنید.
7.روى تایید ضربه بزنید تا گزینه فعالیت حذف خودکار ذخیره شود.8.روى تأیید/دریافت آن در 
پایین سمت راست صفحه کلیک کنید و حذف خودکار سابقه شما فعال خواهد شد.اگر سابقه 
 YouTube تماشا و سابقه جستجو را پاك کنید، همه ویدیوهاى توصیه شده که در صفحه اصلى

شما ظاهر مى شوند حذف خواهند شد.

بزرگ ترین گوشى هوشمند جهان معرفى شد

2 ویژگى جدید و کاربردى واتساپ

 آن پیداست، این ویژگى به کاربران اجازه 
یش کنند. آن ها باید روى یک پیام ضربه 

ه در باال را انتخاب کنند و گزینه ویرایش 

ت برنامه اى براى نشان دادن تاریخچه 
رات داشته باشد. با توجه به 
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eدر صورتى که قبال کاربر به طور تصادفى گزینه delete forme را فشا

داده باشد، به مدت چند ثانیه پاپ آپى مشاهده خواهد کر
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ممشخص نیست که واتســاپ چه زمانى آن را به

صورت عمومى منتشر خواهد کرد.

حذف خودکار تاریخچه 
جستجوى یوتیوب

قابلیت جدید اینستاگرام براى همه کاربران شارژر همه گوشى ها تا سال 2024 یکسان مى شود
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مایکروسافت در گام مهمى براى جذب گیمرها بدون استفاده از کنسول، اپلیکیشن ایکس باکس را 
براى تلویزیون هاى هوشمند منتشر کرد.

 مایکروسافت اعالم کرد این اپلیکیشن ابتدا براى  تلویزیون هاى هوشمند 2022 سامسونگ منتشر 
خواهد شد و سپس، توزیع آن را به دیگر ســازندگان  تلویزیون هاى هوشمند توسعه خواهد داد.این 
شرکت اعالم کرد مشترکان سرویس بازى ابرى ایکس باکس مى توانند بیش از 100 عنوان بازى 
را در  تلویزیون هایى بازى کنند که مى توانند با دسته کنترلهاى بلوتوثى جفت شوند.پس از رشد 92 
درصدى درآمد مایکروسافت از سخت افزار ایکس باکس در سال 2021، این اقدام متهورانه اى از 
سوى این شرکت محسوب مى شود. مایکروسافت اعالم کرد این اپلیکیشن از 30 ژوئن، در 27 کشور 
قابل دسترس خواهد شــد.همکارى ایکس باکس با تولیدکنندگان بزرگ تلویزیون در سال 2021 
آغاز شد تا بازیهاى ایکس باکس در دستگاههاى بیشترى قابل دسترس شوند. بازى، چهارمین حوزه 
محصول مهم مایکروسافت است و این شرکت قصد دارد  مشترکان بیشترى را به سرویس "ایکس 
باکس گیم پاس" (Xbox Game Pass) جلب کند که 10 دالر در ماه هزینه اشتراك آن است و 
شــامل گزینه اجراى بازى 
در رایانه شخصى و پخش 

از طریق ابرى است.

بازى هاى ایکس باکس 
به تلویزیون هاى هوشمند مى آیند

10 دالر در ماه هزینه اشتراك آن است و باکس گیم پاس" (XboxGamePass) جلب کند که
شــامل گزینه اجراى بازى
در رایانه شخصى و پخش

از طریق ابرى است.
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حمام کردن در بخار چه خطراتى دارد؟
بخار به نوبه خود فواید زیادى مانند بهبود وضعیت دوره قاعدگى و کاهش استرس دارد؛ اما با این وجود با خطراتى نیز همراه است.

این امکان وجود دارد که بخار ناشى از باز ماندن آب داغ در حمام، باعث احساس سردرد و سرگیجه شود که این احساس مى تواند نشانه 
این باشد که فشار خون کاهش پیدا کرده است.

وقتى در معرض بخار زیاد قرار مى گیریم، رگ هاى خونى گشاد و از وضعیت عادى خود خارج مى شوند که این باعث مى شود تا خون با 
فشار کمترى پمپاژ شود. عالوه بر سرگیجه و سردرد، استفراغ نیز مى تواند نشانه کاهش فشار خون باشد.

طبق گزارش مؤسسه «مایو کلینیک»، کاهش شدید فشار خون پیامد هاى بدى دارد و مى تواند باعث 
کاهش سطح اکسیژن خون و در نتیجه آسیب به قلب و مغز شود.
بهترین شیوه براى حمام کردن

دالیلى وجود دارند که استحمام با آب سرد را تایید مى کنند. پژوهش هاى منتشر شده در 
مجله «پالس وان» نشان داده اند که استحمام با آب سرد مى تواند به جلوگیرى از 
بیمارى ها کمک کند.هدف از این پژوهش ها مشخص کردن تاثیر استحمام با 

آب سرد بر بیمارى ها، کیفیت زندگى و بهبود کار بوده است. براى این منظور، 
روز هاى بیمارى و غیبت بیماران در کار ثبت و کیفیت زندگى، نگرانى، احساس 

گرما و واکنش هاى منفى آن ها رصد شد.
پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که استحمام روتین (دوش گرفتن با آب گرم و سپس با آب 

سرد) باعث کاهش غیبت بیماران در محل کار مى شود.
پوست طبیعى و سالم حاوى الیه اى از روغن و تعادل باکتریایى خوب است که شست وشو و مالش زیاد، این الیه و آن باکترى ها 

را از بین مى برد، به ویژه اگر آب داغ باشد؛ بنابراین ممکن است پوست شما خشک، تحریک پذیر و یا دچار خارش شود. 

اسپاسم تار هاى صوتى باعث بسته شدن آن ها براى مدت طوالنى تر از حد طبیعى مى شود و بر راه هوایى، تنفس و از دست 

دادن توانایى صحبت کردن تاثیر منفى مى گذارد. اسپاسم تار هاى صوتى معموالً آنى است و بیش از 60 ثانیه طول نمى کشد؛ 

اما ممکن است بیشتر طول بکشد و بیمار نیاز به درمان اورژانسى داشته باشد.

بارزترین عالئم شامل موارد زیر است:تنگى نفس ناگهانى بدون دلیل مشخص-احساس سفتى در گلو-گاهى اوقات از 
دست دادن هوشیارى.

در برخى موارد که اسپاسم تار هاى صوتى ناشى از GERD است؛ بیمار ممکن است موارد زیر را احساس کند:

درد در قفسه سینه-سرفه-مشکل در بلع-سوزش سردل-گرفتگى صدا-حالت تهوع-تحریک و گلودرد مداوم-علل 
اسپاسم تار هاى صوتى.

علل اصلى اسپاسم تار هاى صوتى عبارتند از:
1. محافظت در برابر خفگى حین غذا خوردن

در موارد عادى که تار هاى صوتى دچار اسپاسم مى شوند، علت آن واکنش بدن براى محافظت از فرد در برابر خفگى هنگام 

صحبت کردن اســت. به عنوان مثال، در صورت خوردن غذا، تار هاى صوتى اسپاسم مى شوند تا از حرکت ذرات غذا به 
سمت ناى به جاى مرى جلوگیرى شود.

2. استرس و اضطراب

هنگامى که بیمار از برخى بیمارى هاى روانى رنج مى برد، مانند: تنش، اضطراب و حمالت پانیک که در آن بیمار از ترس 

شدید ناگهانى و تسریع در سرعت تنفس رنج مى برد، ممکن است خطر اسپاسم تار هاى صوتى افزایش یاید.
3. بیهوشى

اسپاسم تار هاى صوتى ممکن است یکى از عوارض دارو هاى بیهوشى مورد استفاده قبل از عمل جراحى باشد. معموًال در 

کودکان و نوزادان رخ مى دهد و در صورت ابتال به آسم یا عفونت هاى تنفسى خطر بروز آن افزایش مى یابد. این وضعیت 

نیاز به مداخله فورى متخصص بیهوشى دارد، زیرا زندگى را تهدید مى کند.
4. مشکالت عصبى

آسیب ها و بیمارى هاى مغز و نخاع خطر اسپاسم عضالت مسئول حنجره و تار هاى صوتى را افزایش مى دهد و در نتیجه 
خطر اسپاسم را افزایش مى دهد.

5. بیمارى رفالکس معده به مرى

اسپاسم تار هاى صوتى یکى از عوارض GERD است که عبارت است از برگشت اسید معده و اجزاى آن به مرى و گلو.
6. مشکالت تنفسى

مشکالت تنفسى مانند آسم و آلرژى به دود، گرد و غبار، دارو ها یا غذا ها خطر 

اسپاسم تار هاى صوتى را افزایش مى دهد و درمان هایى که عالئم آن را 
تسکین مى دهند به کاهش خطر اسپاسم کمک مى کنند.

درمان اسپاسم تار هاى صوتى

در بیشــتر موارد، اسپاســم تار هاى صوتى در مدت زمان بسیار 
کوتاهى خود به خود ناپدید مى شــود و بیمار ممکن است براى 

تسریع این امر به تمرینات خانگى نیاز داشته باشد.
درمان هاى خانگى

سعى کنید نفس خود را به مدت 5 ثانیه حبس کنید، سپس یک نفس 

آرام از طریق بینى بکشید و با فشــار از دهان بازدم کنید و این کار را تکرار 

کنید.در ناحیه بین گوش و گلو که ناحیه نرم درست پشت الله گوش و درست 

باالى فک است، محکم به سمت پایین و به سمت گلو فشار دهید.اگر 
از GERD یا اختالالت روانى رنج مى برید، حتما داروى خود را 

مصرف کنید.
درمان هاى بیمارستانى

در موارد جدى، درمان اورژانسى از طریق موارد زیر انجام مى شود:
بر حسب مورد، اکسیژن رسانى به بیمار از طریق ماسک یا ابزار هاى 
دیگر.حرکت دادن فک با قدرت به عقب با گردن و سر به روشى 
خاص یا فشار روى ناحیه گلو.استفاده از داروها از جمله: پروپوفول، 

سوکسینیل کولین، آتروپین، فنتانیل یا مپریدین.

بهترین مواد غذایى که
به سالمت کبد کمک مى کنند

 کنگر فرنگى
کنگر فرنگى از نظر مواد مغذى بســیار غنى است. حاوى مقادیر قابل 
توجهى ویتامین A، C و B و مواد معدنى مانند پتاسیم، منگنز و کلسیم 
است. عالوه بر این، "سیارین" کنگر فرنگى از نظم عملکرد کبد، کیسه 
صفرا و مجارى صفراوى، کلیه ها و روده ها پشتیبانى مى کند. کنگر باعث 
تسریع جریان صفرا مى شود. به این ترتیب از انسداد مجراى صفراوى و 
بیمارى هاى کیسه صفرا جلوگیرى کرده و در عین حال هضم را تسهیل 

مى کند و از سوء هاضمه جلوگیرى مى کند.

قهوه
یکى از فواید قهوه که اثرات مثبت زیادى بر ســالمتى دارد، محافظت از 
سالمت کبد است. مطالعات علمى نشان داده است که مصرف قهوه اثرات 
پیشــگیرانه و حمایتى بر پیشرفت بیمارى 
حتى در بیماران کبدى دارد. احتمال آسیب 
دائمى کبد و سیروز در افراد مبتال به 
بیمارى کبدى که به طور منظم 
و متوســط   قهوه مى نوشند، 
بســیار کمتر از افرادى است 

که قهوه مصرف نمى کنند.

چاى سبز
چاى سبز ماده غذایى بسیار ارزشمندى 
است که از نظر فوایدش براى سالمتى 
موضوع بسیارى از تحقیقات علمى قرار 

گرفته است و فواید بســیارى نیز با این 
مطالعات به اثبات رسیده اند. مشاهده شده 

است که بهبود بیمارى کبد چرب غیر الکلى در افرادى که عادت منظم به نوشیدن 
چاى سبز دارند، به طور قابل توجهى آسان تر است. اثر محافظتى در برابر سرطان 
کبد و بسیارى از انواع سرطان هاى دیگر دارد. چاى سبز که به کاهش التهاب کمک 
مى کند، به بهبود التهاب کبد نیز کمک مى کند. در بیماران هپاتیتى، از آسیب کبدى 

ناشى از عفونت جلوگیرى مى کند. 

 سیر
قرن ها به عنوان یک آنتى بیوتیک طبیعى شناخته شده 
و مصرف مى شود. فواید مهمى نیز از نظر سالمت 
کبد دارد. سیر به دلیل اثرات آنتى اکسیدانى و ضد 
التهابى که دارد از التهاب کبد جلوگیرى مى کند. 
عالوه بر این، به تســکین التهاب در بیمارى هایى 
مانند هپاتیت یا التهاب کیسه صفرا کمک و از آسیب 
کبدى جلوگیرى مى کنــد. عالوه بر
 این ها، ســیر که فواید بســیارى براى 
سالمتى دارد، مى تواند به طور منظم توسط 

افراد سالم مصرف شود.

مارچوبه
اگرچه مصرف آن در کشور ما زیاد رایج نیست؛ اما مارچوبه غذایى بسیار مفید براى 
سالمت کبد است. مارچوبه، تازه مصرف مى شود. این گیاه مى تواند از عملکرد کبد 
پشتیبانى کرده و در برابر بیمارى هاى کبدى محافظت مى کند. از آن جایى که اثر 
ادرار آور دارد، به پاکسازى بدن از سموم کمک مى کند. همچنین از سالمت کبد و 
کلیه محافظت مى کند. جداى از این، مارچوبه را که فواید بســیار دیگرى نیز دارد، 
مى توان به راحتى به عنوان یک وعده غذایى با روغن زیتون، به تنهایى یا در ساالد 

ماهى روغنىآب پز مصرف کرد.
ماهى هــاى روغنــى مانند 

ســالمون و ماهــى خال 
از  سرشــار  مخالــى 
اسید هاى چرب امگا 3 

هستند. 
اسید هاى چرب امگا 3 

نقش مهمى در محافظت 
از ســالمت قلب و عروق، 

متعادل کــردن کلســترول، 
جلوگیــرى از التهاب و ســرطان و 

محافظت از ســالمت کبد دارند. ماهى باید 
حداقل دو روز در هفته مصرف شود تا اسید هاى چرب امگا 3 به اندازه کافى وارد بدن 

شود. با روش هاى سالم مانند فر، گریل یا بخارپز پخته شود.
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انگور
انگور، یکى دیگر از مواد 

غذایى مفید براى کبد است. این میوه حاوى 
یک جزء بسیار مفید به نام رسوراترول است، به خصوص 

در انواع قرمز و بنفش. رسوراترول، یک آنتى اکسیدان بسیار قوى 
براى محافظت در برابر بسیارى از بیمارى ها، به ویژه سرطان کبد و 

التهاب کبد را فراهم مى کند. عالوه بر میوه انگور، هسته آن نیز از این 
ترکیبات مفید بسیار غنى است.

 گریپ فروت
یکى از مواد غذایى که به محافظت از سالمت کبد کمک مى کند، 
گریپ فروت است. ترکیبى به نام نارینجین اثرات مهمى در 
محافظت از سالمت و بهبود عملکرد کبد دارند. در عین 
حال این مواد که خاصیت آنتى اکسیدانى دارند، در 
پیشــگیرى از عفونت و محافظت از سلول ها 
در برابر سرطان نیز موثر هستند؛ بنابراین 
مصرف گریپ فروت در برابر بسیارى 
از بیمارى ها به ویژه بیمارى هایى 
مانند هپاتیت، کوله سیستیت 
و سرطان کبد محافظت 

مى کند.

حمام کردن
به خود فواید زیادى مانند بهبود وضعیت
 وجود دارد که بخار ناشى از باز ماندنآ

ه فشار خون کاهش پیدا کرده است.
عرض بخار زیاد قرار مى گیریم، رگ هاى
ى پمپاژ شود. عالوه بر سرگیجه و سرد
ش مؤسسه «مایو کلینیک»، کاهش شد
نتیجه آسیب به ق حاکسیژن خون و در
بهترین شیوه براى
ت  وجود دارند که استحمام با آب سرد را
جله «پالس وان» نشان داده اند که اس
بیمارى ها کمک کند.هدف از این پژو
آب سرد بر بیمارى ها، کیفیت زندگ
روز هاى بیمارى و غیبت بیماراند
گرما و واکنش هاى منفى آن ها رص
پژوهشگران به این نتیجه رسیدند
سرد) باعث کاهش غیبت بیماران در
وست طبیعى و سالم حاوى الیه اى از ر
اگرآب داغ باشد؛ به ویژه بینمى برد، ز

جزاى آن به مرى و گلو و ی
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اگر مى خواهیــد از ابتــال به پوکى اســتخوان 
و شکســتن اســتخوان هاى خود و خانواده تان 
جلوگیرى کنید خواندن این مطلب را از دســت 

ندهید.
بهتر است این مواد غذایى را در رژیم غذایى خود 
قرار دهید تا ابتال به پوکى اســتخوان و شکستن 
استخوان هاى خود و خانواده تان جلوگیرى کنید.

کلسیم
کلســیم یکى از مواد معدنى است که به افزایش 
تراکم اســتخوان ها کمک مى کند، اما تنها ماده 

معدنى مورد نیاز براى سالمت استخوان نیست.

K ویتامین
سئول فعال سازى پروتئینى است که نقش اساسى 
در انعقاد خون و متابولیسم کلسیم دارد و در کلم 

بروکلى اسفناج کلم و کاهو یافت مى شود.

D ویتامین
این ویتامیــن براى افزایش تراکم اســتخوان و 
حفظ سالمت استخوان ها مورد نیاز است که جز 

نور آفتاب در ماهى هاى چرب نیز یافت مى شود.

منیزیم
براى سالمت استخوان این ریز مغذى ضرورى 
است، چون حدود 60 درصد از این ماده ضرورى 
در بافــت اســتخوانى وجود دارد کــه در آجیل، 

حبوبات، غالت کامل یافت مى شود.

c ویتامین
این ویتامین نیز مسئول تولید کالژن در ماتریکس 
استخوان است و همچنین رادیکال هاى آزاد مضر 
براى ســالمت اســتخوان را از بین مى برد. شما 
مى توانید این ویتامین را در مرکبات، توت فرنگى 

و گوجه فرنگى به راحتى پیدا کنید.

بادام زمینى
بادام زمینى غذایى با محتواى کولین باال است که یک جزء 

بسیار مفید براى سالمت کبد است.
 این دانــه حاوى ترکیبــات آنتى 
اکســیدانى، ویتامیــن E و مواد 

معدنى مختلف به مقدار قابل 
توجهى اســت؛ لذا مى تواند از 

کبد در برابر سرطان و عفونت 
محافظــت و از عملکــرد طبیعى آن 

پشتیبانى کند. عالوه بر بادام زمینى، مغز هایى 
مانند تخمه آفتابگردان و فندق نیز براى سالمت کبد مفید هستند. اما از 
آن جایى که میزان چربى این غذا ها زیاد است، باید حد اعتدال 

در مصرف را رعایت کرد.

مردان بیش از زنان به پارکینسون مبتال مى شوند. این بیمارى معموال از 60 سالگى به بعد با ضعیف 
شدن و آسیب سلول هاى عصبى مغز آغاز مى شود و عالئم آن شامل لرزش، سفت شدن عضالت، 

حرکت آهسته و تضعیف تعادل و هماهنگى در حرکت است.
مطالعه اى تازه نشان مى دهد که کاهش سرعت پیشرفت بیمارى پارکینسون از طریق چهار ساعت 
ورزش در هفته امکان پذیر است. این بررسى نشان مى دهد که در مراحل اولیه ابتال فرد به بیمارى 
پارکینسون میزان معینى ورزش در هفته مى تواند به کند کردن روند پیشرفت بیمارى کمک کند. 
عالئم پارکینسون که یک اختالل حرکتى اســت معموال به تدریج آغاز مى شود. با این وجود، با 
گذشت زمان بدتر مى شود.نتیجه بررسى منتشر شده در مجله عصب شناسى (Neurology) نشان 
مى دهد افرادى که دست کم براى مدت زمانى مشخص به طور منظم فعال بودند چه با ورزش هاى 
کالسیک و یا فعالیت هاى بدنى مانند پیاده روى، باغبانى یا رقصیدن کاهش کم ترى در از بین رفتن 
تعادل و توانایى راه رفتن شان داشتند و بهتر مى توانستند فعالیت هاى روزانه خود را حفظ کنند و در 
آزمون هاى شناختى پنج ساله نسبت به سایر افرد مبتال به پارکینسون که کم تر ورزش کرده بودند 
عملکرد بهترى داشتند. پژوهشگران اشاره کرده کلید دستیابى به این موفقیت حفظ ورزش منظم 

در طول زمان است.

دیابــت ممکن 
ســقط جنین در دوران اســـت خطر 

افزایش دهد.به گفتــه متخصصان همچنین بــــاردارى را 
زنان کشــنده تر از مردان اســت و در صورت باردارى، خطر بیمــارى دیابت براى 

عوارض ناشى از این اختالل متابولیک بسیار باال مى رود.سطح باالى قند خون در دوران باردارى 
مى تواند به سقط جنین، مرده زایى، نقص مادرزادى در جنین یا زایمان زودرس، پره اکالمپسى 
و زایمان سخت منجر شود.همچنین بیمارى دیابت مى تواند زنان را در معرض خطر بیمارى 
قلبى، بیمارى کلیوى، نابینایى، افسردگى، عفونت هاى ادرارى و مشکل نابارورى قرار داده و 
بر سالمت کلى آنان تاثیر بگذارد. عدم کنترل سطح قند در دوران باردارى مى تواند عواقب 
فاجعه بارى داشته باشد.متخصصان هندى اظهار داشتند: دیابت باردارى یکى از عوارض مهم 
باردارى است و شیوع این عارضه در کشور به دلیل تاخیر در سن باردارى و کاهش سن ابتال 
به دیابت نوع 2 بیشتر است. این عوارض ممکن است شامل ماکروزومى، مشکل در تنفس، 

زردى و هیپوگلیسمى یعنى کاهش سطح قند خون در نوزاد باشد.

رات دیابت
خط

 در دوران 
باردارى
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آگهى تغییرات
شــرکت هماى نجــف آباد شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1149 
و شناســه ملى 10260170032 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/01/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : غالمرضا انتشــارى 
با کد ملــى 1091135118 و محمد 
کریم انتشــارى نجف آبادى باکدملى 
1090839154 و مرجان انتشــارى 
با کــد ملــى 1080582363 بعنوان 
هیــات مدیره بــراى مدت 2 ســال 
انتخاب شدند. و ناصر برومند با کد ملى 
1091140057 بعنوان بازرس اصلى و 
محمد ایوبى نجف آبادى به شماره ملى 
1091118280 بعنــوان بازرس على 
البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب 
گردیدند.روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت انتخاب شد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1333110)

آگهى تغییرات
شــرکت فرش شــکوه ایرانیان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 51116 و شناسه ملى 
10260697156 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده مورخ 
1400/08/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
بیژن کراماتیان بعنــوان رئیس هیئت مدیره 
کدملى1284774368 و سیروس کراماتیان 
بعنوان مدیرعامل کدملــى 1971079510 
و علیرضــا کراماتیان بعنــوان نایب رئیس 
هیئت مدیره کدملى1284667227 و بهزاد 
کراماتیان بعنوان عضــو هیات مدیره کدملى 
1282824368 به عنوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
موسسه حسابرسى کاربرد تحقیق به شماره 
ثبت508 و شناســه ملى10260103000 
بســمت بازرس اصلى و علیرضا پنجه پور کد 
ملى 1286847974 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک ســال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. حق امضاى 
کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1333112)

آگهى تغییرات
شرکت هماى نجف آباد شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 1149 و شناسه ملى 
10260170032 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1401/01/18 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : غالمرضا 
انتشــارى با کد ملى 1091135118 
بعنوان رئیــس هیات مدیــره و مدیر 
عامل شرکت ومرجان انتشارى کد ملى 
1080582363 بعنــوان نائب رئیس 
هیات مدیره و محمدکریم انتشارى نجف 
آبادى با کدملى 1091094314 بعنوان 
عضو هیات مدیره شرکت براى مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد 
بهادار وتعهدآور شــرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى و 
اوراق ادارى و عادى با امضاى مدیر عامل 
و مهر شــرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى

 نجف آباد (1333116)

آگهى تغییرات
شــرکت ویرا پرهام فیدار ســهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 70942 و 
شناســه ملــى 14011129238 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/03/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - مرکز اصلى شــرکت به آدرس 
جدید اســتان اصفهان ، شهرســتان 
برخوار ، بخش مرکزى ، شهر خورزوق، 
محله اســالم آباد ، کوچه شهید حسن 
نجیمى[23] ، بلوار ولى عصر ، پالك 604 
، طبقه همکف کدپستى 8345153999 
انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه اصالح 
شد. - کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار 
و بانکى تعهدات و ســایر اوراق ادارى 
و عادى شرکت با امضاى رئیس هیئت 
مدیره منفرداً و با مهر شــرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1335178)

آگهى تغییرات
شــرکت آداك شــیمى آریا شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 64855 
و شناســه ملــى 14009215631 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1401/02/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : جواد عبدالهى به شماره ملى 
5659627511 و حمیدرضا عبداللهى 
اشنانى به شماره ملى 5659387136 
و داود مومنــى بــه شــماره ملــى 
5659616836 و محمد تقى محرابى 
به شماره ملى 5659387594 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند حامد هرندى 
جبلى به شــماره ملى 5659916538 
به ســمت بازرس اصلى و مجید باقرى 
کیچى به شماره ملى 5659379176 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک 
سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1335182)

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

راى شــماره 140060302026015212 مورخ 1400/11/27 آقاى ایمان شــیرانى نیا به 
شناسنامه شــماره 991 کدملى 1285140737 صادره اصفهان فرزند بوذرجمهر بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 170,16 مترمربع از پالك شماره 13926 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر اظهار نامه ثبتى 

مع الواسطه از مالکیت تاجماه شیرانى به متقاضى واگذار گردیده
راى شماره 140160302026003246 مورخ 1401/02/27 آقاى محمد ابراهیمى به شناسنامه 
شماره 2127 کدملى 1282954504 صادره اصفهان فرزند قدمعلى بصورت ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 240,81 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت 

اسداله طوطیان موضوع سند انتقال 14124- 1336/11/15 دفترخانه 1 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25 

- م الف: 1326577 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/199

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.

آراى شــماره 6855 و 6856 مورخه 1400/12/25 آقاى محمد حجتى فرزند محمد حسین 
نسبت به چهاردانگ مشاع و خانم نجمه شریفى نجف آبادى فرزند ابوالقاسم در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 123/45 مترمربع قسمتى از پالك شماره 198 اصلى واقع 
در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25 - 1322398/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /3/201

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 شماره 0614 مورخه 1401/01/30  آقاى حیدرعلى شریفى نجف آبادى فرزند محمد رضا 
ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 333/60 قسمتى از پالك شماره 5  فرعى از 278 اصلى واقع 
در قطعه109 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25 - 1325688/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف

 آفرین میرعباسى /3/203

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 موضــوع قانون 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 شماره 5588 مورخه 1400/10/28خانم اکرم خاکى نجف آبادى فرزند نعمت اهللا در 

ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 216/28 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6  فرعى از 464  
اصلى واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25 
- 1325624/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/205

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

شماره: 140060302006007411- تاریخ: 1400/11/10 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه شامل ســند الکترونیکى به شماره 
139520302006005946 و سند الکترونیکى به شماره 139520302006005947 و 
به موجب سند شماره 21467 مورخ 99/12/28 دفتر 423 خمینى شهر و سند 21468 مورخ 
99/12/28 دفترخانه 423 خمینى شهر مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مجتبى همتیان به شناسنامه شماره 5750100472 
کدملــى 5750100472 صادره فرزند عظیم در 23 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ 
یکباب خانه به مساحت 82/15 مترمربع پالك شــماره 833 فرعى از 99 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 شــده و مستندات ضمیمه شامل ســند الکترونیکى به شماره 
139520302006005946 و ســند الکترونیکى به شماره 139520302006005947 
و به موجب سند شماره 21467 مورخ 99/12/28 دفتر 423 خمینى شهر و سند 21468 
مورخ 99/12/28 دفترخانه 423 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 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 بتول رضایى به شناسنامه شماره 1264 
کدملى 4171120126 صادره فرزند خدارحم در 49 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 82/15 مترمربع پالك شماره 833 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 6/16 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 12/20 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 99/829 
جنوبا به طول هاى 3/52 متر و 2/72 متر دیوار به دیوار پالك هاى 99/3703 و 99/4988 

غربا به طول 13/25 متر دیوار به دیوار پالك 99/823 باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25- م الف: 1326551 – قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر- سید امیرحسین حسن زاده /3/210

فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم جمیله رمضانى مبارکه با ارائه یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
شهود رسما طى شماره 46422- 1401/03/04 دفترخانه اسناد رسمى 155 تیران تأیید 
گردیده مدعى مفقود سند مالکیت دفترچه اى شماره 003034 شده که بر روى تمامت سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى 96 فرعى از 24 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان 
در دفتر 101 صفحه 311 ذیل شــماره 15825 به نام نامبرده ثبت و صادر گردیده است. 
اینک برابر ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام 
معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده است از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى 
تسلیم مى گردد. م الف: 1334063 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك تیران و کرون – سید 

محمدحسن مصطفوى /3/250 

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 موضــوع قانون 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 شماره 70 مورخه 1401/01/09  آقاى على یوسفى  فرزند فتح اله ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 310/95 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 577 و 577  اصلى واقع در 
قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/9 - 1333857/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /3/253 

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 موضــوع قانون 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.
آراى شماره 117 و 118 مورخ 1401/01/15 خانم عفت رحیمى حاجى آبادى فرزند محمد 
جعفر نسبت به سه دانگ مشاع و آقاى مجتبى سلیمانى زاده نجف آبادى فرزند حسن نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 129/12 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 560  اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/4/9 - 1333819/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/255 

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 شماره 613 مورخه 1401/01/30 آقاى مهدى  سعیدیان نجف آبادى فرزند  اسماعیل 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 158 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1312   اصلى واقع 
در قطعه2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –  خریدارى طــى قولنامه عادى از خانم 
نصرت حبیب الهى  فرزند عبداله که طى اسناد شــماره 269-35/10/4 دفتر 16 نجف 
آباد و 33952 – 54/07/26 دفتر 88 نجف آباد مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/3/25 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/4/9 - 1333798/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /3/257

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 شماره 6673 مورخه 1400/12/17خانم زهرا حاجى صادقى نجف آبادى فرزند  حیدر 
على نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 110/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
478   اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –  خریدارى از وراث حسن 
منتظرى  و رقیه پاینده بجز ( احمد منتظرى فرزند حسن  وراث بیگم منتظرى )  مى باشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/9 - 1334078/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /3/261 

تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى بهروز کبیرى فرزند غالمحســین  اجراى مقررات قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رســمى تقاضاى صدور سند مالکیت 
نسبت به  ششدانگ یک باب مغازه دو طبقه واقع در محدوده  پالك 509  اصلى  واقع 
در قطعه 5  بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و راى شماره 2597  مورخه 1396/03/11  
هیات حل اختــالف موضوع قانون مذکور نســبت به آن صادر شــده و تحدید حدود  
پالك اولیه 509 اصلى  تاکنــون بعمل نیامده ، لذا طبق تبصــره ماده 13 قانون فوق 
الذکر تحدید حدود پالك شــماره 4 فرعى از 509 اصلى واقــع در قطعه 5 بخش 11 
ثبت اصفهان بنام  آقاى بهروز کبیرى فرزند غالمحســین  در روز چهارشــنبه  مورخ 
1401/04/22 ســاعت 9 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردر این آگهى 
در محل حضوریابند.اعتراضــات مالکین مجاور مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. اعتراض به تقاضاى 
تحدید حدود بایســتى توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 
1401/3/25 - 1334225 / م الف - حجت اله کاظم زاده – از طرف رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان نجف آباد /3/271

فقدان سند مالکیت
آقاى سید احمد طباطبائى وکالتا از طرف آقاى سید مهدى توحیدى به موجب وکالتنامه 
شماره 1401/03/03 – 41352 - دفترخانه اسناد رسمى 49 زواره و گواهى حصر وراثت 
شماره 89 – 296 – 1389/11/06  و فرم 19 مالیاتى شماره 262 دارایى زواره احدى از 
ورثه مرحوم سیدعبدالعلى فناء توحیدى زواره باستناد دوبرگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضاء مشهود رسمًا گواهى شده و مدعى است که سند مالکیت شش سهم ودو هجدهم 
سهم مشاع باستثناى بهاى ثمنیه اعیانى آن از یکهزار و دویست سهم ششدانگ مزرعه 
کریم آباد پالك 36 اصلى گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان در صفحه 503 دفتر 142 
امالك بنام ســید عبدالعلى فناء توحیدى زواره فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 7421 
ثبت، سند صادر و تســلیم گردیده و به حکایت دفتر امالك معامله اى انجام نگردیده و 
در اثر سهل انگارى مفقود شده اســت نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس 
مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکرشده ) نسبت به آن با وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد . م الف: 1334196 - خیراله عصارى – مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک زواره /3/272

فقدان سند مالکیت
آقاى محمد على ریاحى دهکردى فرزند حبیب اله باســتناد دوبرگ استشــهادیه محلى 
که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شــده است مدعى است ســند مالکیت خود به 
شماره ى 190141ه91 را که به میزان ششدانگ یک قطعه  زمین به شماره پالك ثبتى 
301/29314 واقع دربخش 16 حوزه ثبتى اصفهان ( شاهین شهر) که در صفحه ى 458 
دفتر 306 ذیل ثبت 67351 به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 
به شماره ى5633 مورخ 1393/04/31 دفتر 392 شاهین شهر به او انتقال یافته و معامله 
ى دیگر هم انجام نشده و نحوه ى گم شدن سرقت اعالم شده چون درخواست صدور سند 
المثنى گردیده  ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که 
هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده 
روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
1331300/ م الف -  على جوانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /3/259 

فقدان سند مالکیت
زهرا مرادمند جزى با تســلیم دوبرگ استشــهاد شــهود مدعى مفقود شدن مالکیت به 
شماره سند 855155ب98 میزان ششدانگ پالك 406/13249 واقع در بخش 16 ثبتى 
اصفهان در دفتر الکترونیک 139820302035020838 به نامش صادر و تسلیم گردیده 
( بازداشت و رهن ندارد ) و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم دراثر جابجایى از بین رفته 
چون درخواست صدور سند المثنى گردیده  ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث 
مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. 1331682/ م الف - على جوانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک شاهین شهر /3/260

آگهى تغییرات 
شرکت معین تراز پیشرو سهامى خاص به شماره ثبت 69319 و شناسه ملى 14010528353 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/11/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهرا پرگارى کد ملى 1940600324 بسمت بازرس اصلى و ریحانه محمدى کد ملى1092213880 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1333107)

آگهى تغییرات
شرکت سدید تجارت دماوند با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 53247 و شناسه 
ملــى 14004606510 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/07/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ملوك طهماسبى با دریافت مبلغ 5000000 
ریال از صندوق شــرکت از شرکت خارج 
ودیگر هیچ حق وحقوق وسمتى درشرکت 
ندارد در نتیجه سرمایه شــرکت از مبلغ 
15000000 ریال به 10000000 ریال 
کاهش یافت وماده 4اساســنامه به شرح 
ذیل اصالح شدماده4اصالحى:ســرمایه 
شــرکت10000000 ریال نقدى است 
که تماماً به صــورت نقــد پرداخت ودر 
اختیارمدیرعامل شــرکت قــرار گرفت 
لیســت شــرکا شــرکت ومیزان سهم 
الشــرکه هریک بدین شــرح مى باشد 
محمد ســلمان آصالنى1289156824 
دارنده 5000000ریال ســهم الشرکه و 
مهین قجاونــد6219810759 دارنده 
5000000ریال ســهم الشرکه اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1335209)

آگهى تغییرات 
شرکت سپاهان پخش سادات شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 67625 و شناسه ملى 14009187337 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/02/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید سعید سادات به شماره ملى 1750576880 به سمت بازرس اصلى و منیرالسادات میر نصیرى به شماره ملى 
1741653940 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1333128)
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گئورگى ولسیانى براى بســتن قراردادى به ارزش سالیانه 
280 هزار دالرى با پرسپولیس به توافق رسیده است. مدافع 
گرجستانى فصل گذشته ســپاهان که در برخى بازى ها 
بازوبند کاپیتانى این تیم را بر بازو بسته بود، پیشنهادى از 
پرسپولیس دریافت کرده و حاال در آستانه قرمزپوش شدن 
است. مدیران باشگاه پرسپولیس از طریق مدیربرنامه هاى 
ولسیانى با این مدافع در گرجستان در ارتباط هستند و گفته 
مى شود ولسیانى از گرجستان به مدیران پرسپولیس پیغام 

داده که 100 درصد پرسپولیسى خواهد شد.

ستاره ملى پوش کشورمان بعد از درخشش به همراه پورتو 
در فصل گذشته لیگ برتر پرتغال از سوى باشگاه فنرباغچه 
پیشنهادى دریافت کرد. این باشــگاه ترکیه اى به دنبال 
جذب قرضى مهدى طارمى است اما باشگاه پرتغالى تنها به 
فروش دائمى این بازیکن ایرانى آن هم با مبلغ 20 میلیون 
یورو رضایت مى دهد. درخشش طارمى در فصل گذشته به 
همراه پورتو که موفق شد 26 گل به ثمر رساند و 13 پاس 
گل بدهد توجه باشگاه هاى دیگر اروپایى را به خود جلب 
کند. در همین رابطه شنیده شد ستاره ایرانى پورتو عالوه 

بر فنرباغچه با 5 پیشنهاد اروپایى دیگر مواجه شده است.

خدابنده لو-پرسپولیس
 منتفى شد

رقم نجومى توافق ولسیانى
 با پرسپولیس

1+5 مشترى براى طارمى

04

سرنوشت هافبک ملى پوش کشورمان به تصمیم سرمربى 
شــباب االهلى گره خورد. ، صفحه خبــرى «منبر الکره 
االماراتیه» خبر داد  باشگاه شباب االهلى دبى تصمیم گرفت 
تا در میان لژیونرها فدریکو کارتابیا هافبک آرژانتینى را براى 
فصل آینده حفظ کند. آینده احمد نوراللهى لژیونر ایرانى و 
عزیز جانیف هافبک ملى پوش ازبک بســتگى به تصمیم 
لئوناردو ژاردیم سرمربى جدید شباب االهلى خواهد داشت. 
ژاردیم که سابقه قهرمانى در لیگ قهرمانان آسیا با الهالل را 
در سال گذشته دارد هفته گذشته به صورت رسمى جانشین 
مهدى على روى نیمکت شــباب االهلى شــد. نوراللهى 
قراردادش با شباب االهلى یک ساله بود. سرمربى قهرمان 
آسیا تصمیم گیرنده درباره آینده هافبک ملى پوش ایرانى شد.

تالش نوراللهى 
براى ماندن در االهلى

05

قربــان بردیف مربى صاحب نام روســى جهــت مذاکره 
و عقد قرارداد با باشــگاه تراکتور وارد ایران  شــد. بردیف 
سابقه مربیگرى تیم هاى روبین کازان و روستوف روسیه 
و سرمربى سابق ســردار آزمون را در کارنامه خود دارد. به 
این ترتیب بازگشت ارطوغرول ساغالم به تبریز براى ادامه 

همکارى با تراکتور منتفى است.

کاشف سردار در تراکتور؟

در حالى که تصور مى شــد هافبک سرخپوشان راهى 
فوالد خواهد شد، باشگاه ســپاهان مذاکرات با او را به 

شکلى مثبت پیش برده است.
چندى پیش تصور مى شد احسان پهلوان یکى از بازیکنان 
تمدیدى پرســپولیس خواهد بود اما این اتفاق رخ نداد. 
پیشنهاد پرسپولیس به ســعید صادقى و در عین حال 
تالش براى تمدید قرارداد با سیامک نعمتى، باعث شد 
تا پهلوان به این نتیجه برسد که سرخپوشان تمایلى به 

ادامه حضور وى ندارند.
در عین حال پیشــنهاد نجومى فوالد نیــز جدایى وى 
را تســریع بخشــید اما حاال برخالف روزهاى گذشته، 
سپاهان تیمى است که بیشتر به جذب هافبک چپ پاى 

پرسپولیس نزدیک شده است.
سپاهانى ها که دانیال اسماعیلى فر را به پرسپولیس واگذار 
کردند و احتماال ســروش رفیعى و گئورگى ولسیانى را 
هم از دســت خواهند داد، به این شــکل قصد دارند به 

پرسپولیس پاتک بزنند.
مذاکرات بین پهلوان و ســپاهان مثبت پیش رفته اما با 
توجه به اینکه سرمربى طالیى پوشــان هنوز انتخاب 

نشده، این بازیکن نگرانى هایى از این بابت دارد.
در روزهاى آینده و به خصوص پس از مشــخص شدن 
مقصد سعید صادقى، مى توان انتظار داشت که پهلوان 

نیز مقصد خود را انتخاب کند.
گفتنى است این وینگر خوش تکنیک پیش از آنکه در 
لیگ بیستم به پرسپولیس بپیوندد در لیگ نوزدهم یکى 
از بهتریــن بازیکنان ذوب آهن بود و بــا گل ها و پاس

 گل هایش این تیم را از ســقوط نجات داد. او پیش از 
آن نیز در ذوب آهنى که هدایتــش برعهده یحیى گل 
محمدى بود، عملکرد درخشانى را از خود نشان داده بود 
و به دو قهرمانى جام حذفى رسید. سپس به عنوان 
سرباز راهى تراکتور شد و در لیگ هفدهم با 7 
گل نقشى پررنگ در یک نیم فصل براى این 

تیم ایفا کرد.

ت در حالى که
فوالد خواهد
شکلى مثبت
چندى پیشت
تمدیدى پرس

پیشنهاد پرسپول
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تا پهلوان به این
ادامه حضور وى
پیش عینحال در
را تســریعبخش
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پرسپولیس نزدیک
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احسان پهلوان دوباره به 
اصفهان مى آید؟

مهاجم تیم ملى فوتبال ایران خواهان حمایت از بازیکنان و سرمربى این تیم شد.
سردار آزمون در خصوص اردوى تیم ملى در قطر اظهار داشت: اردوى خوبى بود. 
از بزرگان فدراسیون در این مورد بپرســید. تیم نباید االن به حاشیه برود. باید از 

سرمربى و بازیکنان حمایت کنید.
وى در خصوص بازى با الجزایر عنوان کرد: بازى خوبى نبود اما خیلى چیزها از 
آن مى توانیم یاد بگیریم. االن زمان این نیست که بر سر هم بکوبیم. باید رفتار 
خیلى حرفه اى در قبال این بازى داشته باشیم. امکان دارد یک روز بد و یک 
روز خوب باشید. این جزوى از بازى است. بعد از چند ماه وقتى بازى نمى کنیم 

اولین بازى برایمان سخت مى شود.
مهاجم تیم ملى در مورد اینکه یک بازى دوستانه در این اردو کم بود، گفت: 

بله ولى چه کارى مى توان کرد؟ این اتفاق افتاد و نمى توانیم به گذشته برگردیم.

مى شــد هافبک سرخپوشان راهى ور
د، باشگاه ســپاهان مذاکرات با او را به 

ش برده است.
ور مى شد احسان پهلوان یکى از بازیکنان 
پولیس خواهد بود اما این اتفاق رخ نداد. 

 تصو
 شد
 پیش
تصو
ســپ

ن پهلوان دوباره به 
صصفهان مى آید؟

مهاجم تیم م
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سرمربىو
وىدر خص
آن مىتو
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آزمون: 

باید از سرمربى و بازیکنان 
حمایت کنید

مدافع برزیلى تیم فوتبال اســتقالل تهران اکنون در دوراهى 
ماندن در لیگ ایران یا پیوستن به جمع شاگردان مجیدى قرار 

گرفته است.
استقالل تهران در فصل 
نقل و انتقاالت تابستانى 
یکى از بدترین شــرایط 
خود را تجربــه مى کند 
شرایطى که پیش از آن 
نظیر نداشــته است. این 
شرایط در حالى به وجود 
آمده که مدیریت باشگاه 
هر روز  بــا وعده معرفى 
مربى خارجــى به دنبال 
زمان خریدن هستند و تا 
کنون نیز هیچ اقدام مثبتى 
انجام نداده است. سکوت 
تیم مصطفــى آجورلو در 
حالى اســت کــه وى و 

معاونانش از دفتر خود نظاره گر فعالیت گســترده رقیب سنتى 
در لیگ هستند. رقیبى که تا کنون ستاره هاى سرشناسى را به 

خدمت گرفته است.
ناکامى اســتقالل تهران تنها در جذب ستاره هاى دیگر تیم ها 
نیســت بلکه هواداران اکنون شاهد کوچ ســتاره هاى خود به 
تیم هاى دیگر هستند، ســتاره هایى که نقش مهم و اساسى در 

قهرمانى این تیم در لیگ بیست و یکم داشتند.

یکى از مهمترین بازیکنانى که اکنون در آستانه خروج از استقالل 
قرار گرفته رافائل سیلوا ستون خط دفاعى تیم فوتبال استقالل 
تهران است، بازیکن برزیلى که عملکرد وى در نیم فصل دوم 

لیگ برتر با حیرت کارشناسان روبرو شد و یکى از ارکان اساسى 
قهرمانى استقالل بود. وى در حالى به جمع آبى پوشان اضافه 
شد که فرهاد مجیدى 2 بازیکن خط دفاعى خود به نام سیاوش 
یزدانى و محمدحسین مرادمند را از دست داده بود و در آستانه 

بحران قرار داشت.
به نظر مى رســد که ســیلواى برزیلى به دنبال حضور در لیگ 

فوتبال امارات است تا در آنجا شاگرد فرهاد مجیدى شود.

سیلوا در دوراهى ماندن یا رفتن از لیگ ایران

سرمربى تیم ملى فوتبال کشــورمان گفت: اگر درمورد منتقدان سوال کنید، باید 
بگویم که من خودم اولین منتقد خودم هستم.

دراگان اسکوچیچ پس از بازگشت تیم ملى فوتبال کشورمان از اردوى تدارکاتى قطر 
اظهار داشت: براى برگزارى این اردو مشکالت زیادى وجود داشت. همانطور 

که شما شاهد بودید سعى کردیم شرایط را به گونه اى پیش ببریم 
که بتوانیم در قطر اردو بزنیم.

اســکوچیچ درمورد انجام صحبت هاى خصوصى با برخى 
بازیکنان، تصریح کرد: فکر مى کنم که این امرى عادى 

است که یک سرمربى بخواهد با بازیکنانش صحبت 
کند. اگر درمورد منتقدان هم بپرسید باید بگویم که 
من خودم اولین منتقد خودم هستم. در این بازى 5 
بازیکن خود که دو نفر از آنها مدافعان آخر ما بودند 
را در اختیار نداشتیم، اما مى دانید که نام این مسابقه 
بازى هاى دوستانه است و فکر مى کنم اینقدر انتقاد 

منصفانه نیســت. نباید فراموش کنیم که ما سریع ترین 
صعود به جام جهانى را در تاریخ آسیا داشتیم.

وى درمورد استفاده از نورافکن در دو پست مختلف اظهار داشت: 
تشخیص من این بود. اگر شما بودید چه کسى را انتخاب مى کردید؟ 
من مربى ام و تشخیص دادم که این کار را انجام بدهم. من همان 
مربى هستم که وقتى این تیم کمترین شــانس را براى صعود به 
جام جهانى داشــت هدایت آن را برعهده گرفتــم و به قطر صعود 
کردیم. نمى خواهم تک به تک از بازیکنان نام ببرم. وقتى مى بریم 

تمام تیم نقش داشته و وقتى مى بازیم هم همه تاثیرگذار بودند.

منتقدان سوال کنید، باید  اگر درمورد
.

تبال کشورمان از اردوى تدارکاتى قطر 
رطور ت زیادى وجود داشت. همان

ه گونه اى پیش ببریم

با برخى وصى
مرى عادى 

ش صحبت 
ویم که 

5زى5
 بودند 
سابقه 
ر انتقاد 

ما سریع ترین 

 مختلف اظهار داشت:
ىرا انتخاب مى کردید؟
من همان جام بدهم.
نسرا براى صعود به
فتــم و به قطر صعود

ام ببرم. وقتى مى بریم 
تاثیرگذار بودند. مه

پاسخ سرمربى تیم ملى
 به منتقدان

پس از پایان فصل زمزمه هاى جــذب محمد خدابنده لو، 
هافبــک جوان ذوب آهن توســط پرســپولیس به گوش 
مى رســید و در روزهاى اخیر نیز این خبــر جدى تر دنبال 
مى شد. اما حاال همه چیز به یکباره تغییر کرده و این بازیکن 
با مسئوالن پرســپولیس به توافق مالى دست پیدا نکرده 
است. با این حســاب انتقال این هافبک تیم ملى  امید به 
پرسپولیس منتفى شــد تا یحیى گل محمدى گزینه هاى 

دیگرى براى خط میانى خود در نظر داشته باشد.

امسال هم مانند گذشــته پیش از آنکه فصل نقل و 
انتقاالت به صورت رسمى آغاز شود تنور بازار خرید 
و فروش فوتبالیست ها داغ شده است. اما چیزى که 
باعث مى شود این آمد و شد بازیکنان که قرار است 
در جریان تقویت تیم ها صورت پذیرد، به تهدیدى 
در مسیر موفقیت همان تیم ها تبدیل شود، شلوغى 

بیش از حد در ورودى ها و خروجى هاست. 
نکته اى که با «ثبات» به عنوان اصلى ترین پارامتر 
موفقیت در فوتبال منافــات دارد. اگر یک بار دیگر 
عوامل افتخارات متعددى که پرســپولیس برانکو 
به دست مى آورد را در ذهن خود مرور کنید متوجه 
خواهید شد اصلى ترین رکن آن کامیابى ها «ثبات» 
بود. بخاطر همان «ثبات» بود که حتى بسته بودن 

پنجره نقل و انتقاالت هم نتوانست مانع روند کسب 
نتایج خوب این تیم شود. در سوى مقابل اما تغییرات 
و تحوالت گسترده در ارکان مدیریتى، کادر فنى و 
مهمتر از همه در ترکیب بازیکنان مى تواند تأثیرات 
منفى زیادى روى تیم ها بگذارد و موجب ضعف در 

عملکرد آنها شود. 
بدتر از همه اتفاقى اســت که در فصل پیش رو در 
جریان اســت. اخبارى که این روزها از فعالیت تیم 
ها در پنجره تابستانى شنیده مى شود شاید در نظر 
اول موجب شادى وصف ناپذیر طرفداران تیم هایى 
شــود که به زعم آنها در حال تور کردن مهره هاى 
سرشناس هستند اما اندکى تأمل کافى است براى 
اینکه دریابید همین دادوستدهاى بزرگ، مهمترین 
علت ناکامى تیــم هاى مزبــور در فصل پیش رو 

خواهند شد.
جذب برخى ستاره ها با صرف هزینه هاى گزاف آن 
هم فقط به واسطه آنکه در آسمان فوتبال ایران نامى 
شده اند بدون شــک جز ضرر عایدى اى براى تیم 
خریدار در برنخواهد داشت. چه اینکه اکثر قریب به 
اتفاق این بازیکنان مطرح که از فالن تیم به بهمان 
تیم و برعکس لینک مى شوند نه تنها فصل پرفروغى 
را در تیم خود پشت سر نگذاشته اند که بیشتر مواقع 
پاشنه آشیل تیمشــان هم بوده اند. از طرف دیگر
 تیم هاى مقصد این قبیل بازیکنان در ازاى افزودن 
آنها به ترکیب شاگردان خود مجبور مى شوند بعضى 
از اعضاى سابقشان را از دســت بدهند و چه بسا 
آن بازیکنانى که به درب خروج از باشــگاه هدایت 
مى شوند از ارکان موفقیت آن تیم ها در ادوار گذشته 
باشند. بازیکنانى که شــاید به مرور در آن تیم رشد 

کرده و بالیده اند و حاال کــه جا افتاده اند و 
زمان ثمردهى آنها فرا رسیده دو دستى 

تقدیم دیگر تیم ها مى شوند؛ آن هم 
در ازاى جذب ستاره هاى گرانى 

که با خاموشــى فاصله اى 
ندارند. 

نقل و انتقاالت شلوغ اما... 

هیاهوى بسیار 
براى هیچ

مرضیه غفاریان

وینگر و مهاجم تیم سانتاکالرا پرتغال با یک پیشنهاد جالب و وسوسه کننده از سوى 
یک باشگاه اماراتى مواجه شده است، این پیشنهاد ممکن است مسیر فوتبالى او را 

در فصل آینده تغییر دهد.
محمد محبى که در اولین فصل حضور در لیگ برتر 
پرتغال 16  بازى براى سانتاکالرا انجام داد و موفق 
شد 3 گل براى این تیم به ثمر برساند دو فصل دیگر 
با باشگاه پرتغالى قرارداد دارد اما با پیشنهاد خوبى از 
سوى یک تیم اماراتى مواجه شده که ممکن است 
منجر به صدور رضایتنامه جدایى او از سوى باشگاه 
پرتغالى شــود. این بازیکن با درخواست چند تیم 
لیگ برترى هم براى بازگشت به لیگ برتر ایران 

مواجه شده است.
مدیر تیم سانتاکالرا در تعطیالت زمستانى هم با پیشنهاد تیم هاى ایرانى روبه رو 
شــده بود اما گفته بود ترجیح مى دهد تا براى فروش محمد محبى با تیم هاى 

پورتو – بنفیکا – براگا و اسپورتینگ مذاکره کند اما حاال باید منتظر ماند و دید که او 
در برابر پیشنهاد وسوسه انگیز اماراتى ها چه تصمیمى خواهد گرفت.

به نظر مى رسد محمد محبى هم بى میل به حضور 
در لیگ برتر امارات نیســت چرا کــه این حضور 
او را دوباره به نگاه ها مى آورد و ممکن اســت به 
دورى اش از تیم ملى پایــان دهد. محمد محبى 
یکى از بازیکنانى بود که در لیســت 40 نفره تیم 
ملى براى سفر به کانادا قرار گرفته بود اما در لیست 
نهایى اسکوچیچ جایى نداشت. او که در زمان مارك 
ویلموتس یکى از مهره هــاى اصلى تیم ملى بود 
و همزمان در تیم امید هم بــازى مى کرد مدتى 
اســت به اردوى تیم ملى دعوت نمى شود اما در 
مصاحبه اى که در این باره داشت گفت به تصمیم اسکوچیچ احترام مى گذارد و 

تالش مى کند با ارایه بازى هاى بهتر دوباره به اردوى تیم ملى دعوت شود.

پیشنهاد وسوسه کننده به وینگر سابق سپاهان

کاپیتان تیم ملى در واکنش به تغییر اسکوچیچ گفت: نظر 
شخصى من این است که فعًال به صالح تیم ملى نیست.

کاروان تیم ملى پس از برگزارى اردویى 12 روزه در قطر 
و انجام یک بازى تدارکاتى، از دوحه به تهران بازگشت و 
در شرایطى که ملى پوشان به شدت از نحوه برنامه ریزى 
فدراسیون براى تیم ملى انتقاد داشتند، احسان حاج صفى 

در فرودگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد.
حاج صفى در واکنش به اینکه آیا همچنان معتقد است که 
«تیم ملى تنها بود و تنهاتر شد» عنوان کرد: بله همچنان 
روى حرفم هستم. ما 10 روز در کیش بودیم و 
همه مســئوالن آمدند و دلگرمى دادند و از 
تیم حمایت کردند و از همین جا هم از آنها 
تشکر مى کنم اما بعد از آن که تیم به دور 
بعد صعود کرد دیگر هیچ عزیزى از این تیم 

حمایت نکرد. ما بازى ها را مى بردیم و همه چیز خوب بود 
و همه فکر مى کردند تیم ملى هیچ مشکلى ندارد و این 

تیم تنها بود اما بعد از آن تنهاتر شد.
حاج صفى در خصوص انتقاداتى کــه پس از باخت برابر 
الجزایر به اسکوچیچ وارد شــد گفت: همیشه چه زمان 
آقاى اســکوچیچ چه در دوره مربى هاى قبلى انتقادات 
وجود دارند. هم ما بازیکنان و هم خود مربى این انتقادات 
را به جان مى خریم. با توجه به اینکه فقط چهار پنج ماه 
تا جام جهانى باقى مانده من به شخصه نمى توانم قبول 
کنم که کادرفنى را تغییر بدهیم. البته باز هم به فدراسیون 
و وزیر ورزش برمى گردد و در حیطه کارى فدراســیون 
اســت و ما به عنوان بازیکن نمى توانیم تصمیم بگیریم 
ولى نظر شــخصى من این اســت که فعــال به صالح

 تیم ملى نیست.

حاج صفى:

 تغییر در کادر فنى به صالح تیم ملى نیست
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شهردار اصفهان گفت: از ابتداى فعالیتم به عنوان شهردار به مردم 
تعهد داده ام که حافظ شخصیت شهر و شهردارى اصفهان باشم، لذا 
متعهد هستم چیزى به غلط بر قامت اصفهان نپوشانم؛ دیگر اینکه 
بتوانیم با تفکر جوانانى همچون سازندگان و طراحان، فصل جدیدى 

را در تاریخ تحول اصفهان رقم بزنیم.
على قاسم زاده روزگذشته در آئین گشــایش اجالس سازندگان و 
طراحان اصفهان با بیان اینکه جهان هســتى در حال تغییر است و 
منتظر عزم  و اراده ما نخواهد ماند، اظهــار کرد: در برابر تغییرات و 
تحوالت مستمر جهان هستى مى توانیم سه موضع متفاوت داشته 
باشیم، نخستین موضع آن است که در مقابل دنیاى در حال تغییر و 
تحول مقاومت و در مقابل تغییر ایستادگى کنیم که این نمود تحجر 
است و تجربه تاریخى نشان داده است که هرکس بخواهد در مقابل 

تغییر بایستد، الجرم در چرخه تغییرها خرد مى شود.
وى ادامه داد: نگاه دوم آن اســت که در مقابل تغییر حالت تسلیم 
داشته باشیم، خود را در جریان تغییر رها کنیم و بدون اراده با جریان 
تغییر حرکت کنیم و رویکرد سوم این اســت که نه در مقابل تغییر 
بایستیم و نه اینکه خود را رها کنیم، بلکه این رویکرد ما را به ایجاد 
تغییر دعوت کند؛ رویکرد سوم تاکید دارد پیشــگام تغییر باشیم و 

مغلوب مکان و زمان نشویم.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه امروزه به شــدت در ســازندگى و 
طراحى شهر به خالقیت و نوآورى نیاز داریم، گفت: امروز به دنبال 
انسان هایى هستیم که ادراك و احساس قوى داشته باشند و بتوانند 

این ادراك را در معمارى تجسم کنند و خالق مکان شوند.
وى تصریح کرد: بحث جدى که در حال حاضر مورد بررســى قرار 
داده ایم، این اســت که اصفهان نوین یعنى چــه؟ اصفهان نوین 
مى خواهیم یا نمى خواهیم؟ و آیا اصفهــان نوین باید به طور کامل 

شبیه اصفهان قدیم باشد؟
قاســم زاده تاکید کرد: در این دنیاى پیوســته و در حال تغییر نباید 
شخصیت خود را گم کنیم، زیرا آنچه به ما هویت مى دهد، شخصیت 

است و هر شهرى به اقتضاى عناصر هویتى خود شخصیتى دارد.
وى با بیان اینکه اگر بتوانیم شخصیت شهر را بشناسیم، توانسته ایم 

اصفهان نوینى را طراحى کنیم که با شخصیت آن در تعارض نباشد، 
گفت: از هر نسلى انتظار مى رود از خود چیزى به یادگار بگذارد و در 
تاریخ تحول اصفهان نیز باید نگاه و تغییر جدید وجود داشته باشد و 

در راستاى شخصیت اصفهان به وقوع بپیوندد.
شــهردار اصفهان در پاســخ به این ســوال که چگونه مى توانیم 
شــخصیت اصفهان را بشناســیم؟ گفت: باید روایت اصفهان را 
فهمید و قصه شهر را شناخت و طراحان و ســازندگان نیز قصه را 
متوجه شوند، باید زبان روایت اصفهان را از زبان خود مردم این شهر 
درك کرد، البته روایت آن چیزى اســت که مردم مى سازند و سینه 
به سینه نقل مى کنند و اگر بخواهیم قصه اصفهان را بشناسیم باید 

خرده روایت هاى آن را شنید.
وى گفت: اینکه فکر کنیم دفاع از اصفهان به معناى ساخت وســاز 
همچون دوران 400 ساله گذشــته است، تصورى اشتباه است زیرا 
کار جدیدى نیست، بلکه کپى بردارى است، باید خالق زمان و مکان 
باشیم و فصل جدیدى بر کتاب اصفهان بیفزاییم و این کار طراحان 

و سازندگان است.
قاســم زاده افزود: از ابتداى فعالیتم به عنوان شهردار به مردم تعهد 
داده ام که حافظ شخصیت شهر و شهردارى اصفهان باشم، لذا متعهد 
هستم چیزى به غلط بر قامت اصفهان نپوشانم؛ دیگر اینکه بتوانیم 
با تفکر جوانانى همچون سازندگان و طراحان، فصل جدیدى را در 
تاریخ تحول اصفهان رقم بزنیم، وقتى سخن از تغییر جهان هستى 

مطرح مى کنیم به تبع آن باید معمارى نیز تحول داشته باشد.
شهردار اصفهان تاکید کرد: باید بتوانیم زبان نسل امروز را بفهمیم و 
با درك روایت شهر اصفهان و این روایت متصل را با ترجمان نسل 
امروز تبدیل به مکان، زمان و جذابیت هایى کنیم که براى آیندگان 

به یادگار بماند.
■■■

معاون امور شهردارى هاى سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى 
کشــور هم در این اجالس با بیان اینکه در حوزه حاشیه نشــینى، 
انســجام اجتماعى و هویت به تاراج رفته اســت، گفت: در فرایند 

بازآفرینى شهرى باید به حاشیه شهرها توجه کنیم.

على زینى وند امروز اظهار کرد: ساختمان سازى معاصر هویت و حس 
تعلق به محالت را تقویت نکرده اســت، معمارى امروز در مناطق 
کویرى نمى تواند حس انسجام و هویت بخشــى را به فرزندانمان 

به نمایش بگذارد.
وى افزود: امروز منظر و نماى شــهرى در محالت مختلف حس 
انســجام اجتماعى را تقویت نمى کند، در هر محله ســاختمان ها 
کیفیت و نماهاى گوناگونى دارد که حس تبعیض را تقویت مى کند 
و در نتیجه آن نیز فرزندان در مواجهه با این ســاختمان ها با تضاد 

اجتماعى مواجه خواهند شد.
معاون امور شهردارى هاى سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى 
کشــور گفت: در حوزه حاشیه نشینى، انســجام اجتماعى و هویت 
به تاراج رفته اســت و کودکانى که اجداد آنها در روستاها با زندگى 
عشایرى و کشاورزى و با حس اعتماد به نفس و انسان دوستى رشد 
کرده اند و در حاشیه شــهرها زندگى کرده اند، خود را فردى ضعیف 

مى بینند.
وى ادامه داد: در فرایند بازآفرینى شهرى باید به حاشیه شهرها توجه 
کنیم در حوزه معمارى بومى، معماران تجربى پیش از این توانستند 
ساختمان هایى متناســب با اقلیم طراحى کنند، اما امروزه فضاى 
غربت در نتیجه معمارى حاکم شده است که منجر مى شود فرزندان 

ما در آینده انسان هاى مؤثرى در کشور نباشند.
■■■

معاون معمارى و شهرسازى شــهردار اصفهان هم در این اجالس 
گفت: در برنامه جدید جامع شهر اصفهان که به عنوان یک برنامه 
راهبردى و مسئله محور به عنوان پایلوت کشور در حال تهیه تدوین 
و اجرا است، بازیگران شهر که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در 

ساخت وساز شهر نقش دارند، سهیم خواهند بود.
وحید مهدویان اظهار کرد: قانون، شهر و تمدن سه همراه تاریخى 
دیرینه هستند و قوانین و مقررات شهرسازى و معمارى در حصول 
توسعه پایدارى شهرها، ظهور جامعه مدنى، باال بردن کیفیت زندگى 

شهرى نقش بسزایى دارند.
معاون معمارى و شهرسازى شــهردار اصفهان گفت: مهندسان و 

سازندگان بزرگترین گروه بهره برداران از این قوانین هستند و نقش 
موثرترى در این زمینه بر عهده دارنــد، اما با توجه به اینکه رویکرد 
ایجاد مشروعیت حقوق شهروندى در قوانین شهرسازى ایران وجود 
نداشته، براى حضور شــهروندان در فرایند تصمیم گیرى، سازوکار 
مناسبى تدوین نشده اســت و مهندســان نیز در این زمینه نقشى 
ندارند، لذا این موضوع در شهر اصفهان مورد توجه قرار گرفته است.
وى اضافه کرد: در برنامه جدید جامع شــهر اصفهان که به عنوان 
یک برنامه راهبردى و مسئله محور به عنوان پایلوت کشور در حال 
تهیه، تدوین و اجرا است، بازیگران شــهر که به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم در ساخت وساز شهر نقش دارند، سهیم خواهند بود.
مهدویان تصریح کرد: مرحله نخســت برنامه جدید جامع شــهر 
اصفهان در قالب مرحله تشخیص با رویکرد نوین به همت شهردارى 
و شوراى اسالمى شهر و اداره کل راه و شهرسازى تهیه و تصویب 
شده است که اگر شــهردارى اصفهان به عنوان کارفرماى مرحله 
دوم پروژه تعیین شود، مرحله تجویزى این طرح نیز آغاز خواهد شد.
وى خاطرنشــان کرد: با آغاز مرحله دوم نشست ها و کارگروه هاى 
مشترك با رویکرد مسئله محورى، راهبرد و تجویز در سطح کالن 

کشور ادامه خواهد یافت.
■■■

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى تهران هم گفت: عواملى 
مانند برخوردار نبودن از تفکر ایمنى منجربه حادثه متروپل شــد. 
ایمنى از فکر و اندیشــه ذهنى افراد شروع مى شــود؛ مشکل آنجا 
اســت که ایمنى هزینه محسوب شــد و براى ایمنى برنامه ریزى 

صورت نگرفت.
امیدرضا ریاحى فر اظهار کرد: در حادثه متروپل همگان انگشــت 
تقصیر را به ســمت دیگران مى گیرند، ولى در چنین حادثه اى همه 
مقصر هستند؛ دانشگاه مقصر است چراکه به درستى آموزش نداد، 
شهردارى مقصر اســت که فرآیند صدور مجوزها و تأیید نقشه ها 
را از دریچه ســازمان عبور نداد و جامعه مهندسى مقصر است که 

سهل انگارانه با این موضوع برخورد کرد.
وى افزود: شعارى در دنیا مبنى بر «اول ایمنى و بعد کار» وجود دارد؛ 
عواملى مانند برخوردار نبودن از تفکر ایمنى منجربه حادثه متروپل 
شد. ایمنى از فکر و اندیشه ذهنى افراد شروع مى شود؛ مشکل آنجا 
اســت که ایمنى هزینه محسوب شــد و براى ایمنى برنامه ریزى 

صورت نگرفت.
نماینده سازمان نظام مهندسى ســاختمان خاطرنشان کرد: دنیا به 
این نتیجه رسیده که قبل از اجراى هر برنامه اى، باید براى ایمنى آن 
برنامه ریزى صورت گیرد؛ متأسفانه مسئوالن و فعاالن ریسک پذیر 

شده اند که اتفاقى خطرناك است.
ریاحى فر تصریح کرد: فرآیندهاى ادارى قابل بهبود و اصالح هستند، 
اما خدمات فنى و مهندسى غیرقابل حذف است؛ ایمنى را نباید فداى 

سرعت کرد، ایمنى نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه گذارى است.
ریاحى فر یادآور شــد: ایمنى محدود به دوره اجرا نیســت و به فاز 
طراحى، اجرا و حتى تخریب بازمى گردد. بــه دنبال طراحى، اجرا 
و بهره بردارى ایمن هستیم، لذا با افتخار اولین «کمپین ساختمان 

ایمن، شهر ایمن» را در اصفهان آغاز مى کنیم.

شهردار اصفهان در آیین گشایش اجالس سازندگان و طراحان:

متعهد به حفظ شخصیت اصفهان هستیم

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاســاعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 
1401/04/04

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/04/05
دریافت اسناد : سایت اینترنتی

WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان(  داخلی 384  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/03/25

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

مبلغ برآورد 
(ریال)

مبلغ تضمین
(ریال )

401-2-68/3
انجام امور ادارى و خدمات عمومى 
محور شرق آبفاى استان اصفهان 

(شامل مناطق : کوهپایه ، جلگه ، براآن 
و کرارج ، قهجاورستان ، جرقویه )

40,259,260,0081,337,777,000جارى

چاپ دومچاپ دوم

   دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان( خوراســگان ) در نظر دارد اجراى عملیات اسکلت و سفت کارى 
ساختمان کلینیک دندانپزشــکى را از طریق مناقصه عمومى به شــرکت هاى با حداقل رتبه 3 ابنیه 
واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت هاى واجد شرایط درخواســت مى شود در صورت تمایل به مدت 10 روز 
کارى از تاریخ درج آگهى جهت اخذ مدارك و فرم هاى مربوطه به حوزه مدیریت عمرانى و یا به ســایت

www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند. 
تلفن جهت کسب اطالعات : 03135354053-03135352526- 09132102947(مهندس سلیمى)

شرایط : 
- واریز مبلغ بیســت میلیون ریال به حســاب 0113852058002 بانک ملى ایران به نام کلینیک هاى 

دندانپزشکى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) بابت خرید اوراق مناقصه
- ارائه ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه دانشگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان (خوراسگان) به مبلغ ده 

میلیارد ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه.
- دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

- کلیه کسورات قانونى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
- هزینه درج این آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

 آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى  واحد اصفهان (خوراسگان ) 

آگهى مزایدهچاپ اولچاپ اول
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از شرکت ورشکسته سبزاندیش صفه در نظر دارد محل 
شرکت بانضمام خطوط تولید آجر نسوز و اموال منقول شرکت، واقع در شهرك صنعتى علویجه انتهاى خیابان ششم به شرح 

ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند: 

 * زمان مزایده: روز شنبه مورخ 1401/4/25 ساعت 11
* مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتداى خیابان شهید نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگى (تلفن: 36611086) 

* شرایط مزایده: 
1. فروش، نقدى و اقساطى اســت که مبلغ %5 نقد در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین 

مى گردد. (حداکثر مهلت سه ماه مى باشد). 
2. کلیه شــرکت کنندگان در مزایده مى بایســت %5 از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگســترى اصفهان به شماره 
IR110100004061012907670593 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده 

به اداره تصفیه ارائه نمایند. 
3. پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده الزامى است و برنده، 

کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 
4. اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. 

5. در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و 
خسارات حاصل از تجدید مزایده خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا مى شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات 

وارده مسترد نخواهد شد. 
6. هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى براى بازدید، پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه 
 امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید از محل در روز واحد فراهم گردد. 

باغستانىـ  معاون قضایى رئیس کل دادگسترى استان اصفهان و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگى استان اصفهان

قیمت (ریال)شرح مورد مزایدهردیف

1

ـ عرصه و اعیان
ــورخ 89/12/16 از شــرکت  ــماره 7160-21-و-ج م ــذارى ش ــرارداد واگ ــه داراى ق ــع ک مســاحت عرصــه 20000 مترمرب
ــورخ 89/11/25  ــواز تأســیس شــماره 104/57115/1334618 م ــن ج ــان و همچنی ــى اســتان اصفه شــهرك هاى صنعت
از وزارت صنایــع و معــادن و پروانــه بهره بــردارى 95123 مــورخ 91/12/7 از ســوى ســازمان صنعــت ـ معــدن و تجــارت 

ــد.  ــان مى باش ــتان اصفه اس
ـ اعیان شامل: 

الف) یک باب سوله اصلى (سالن تولید) به مساحت 2640 مترمربع 
ب) در قسمت ضلع غربى سالن اصلى یک باب سالن به مساحت 300 مترمربع 

ج) در قسمت ضلع جنوبى اتاق نگهبانى به مساحت 6×22 مترمربع 
د) ساختمان ادارى یک و نیم طبقه به مساحت 416 مترمربع 

ه)ساختمان نمازخانه ،رخت کن و غذاخورى به مساحت 127متر مربع
و)محوطه دیوارکشى وجدول گذارى شده

قیمت پایه مزایده عرصه 
و اعیان:

137,273,000,000 ریال

2

مشخصات خط تولید، بسته بندى و تأسیسات کارخانه 
1ـ مجوز قانونى و وضعیت تولید کارخانه 

ــاى  ــن آجرنم ــاالنه 28500 ت ــت س ــه ظرفی ــورخ 1391/12/7 ب ــماره 9522 م ــردارى ش ــه بهره ب ــه داراى پروان ـ کارخان
ســفالى بــه روش ماشــینى اتوماتیــک در 3 شــیفت از اداره صنعــت و تجــارت اســتان اصفهــان مى باشــد کــه کارخانــه در 

ــا کیفیــت مطلــوب مى باشــد.  ــده کامــًال فعــال و تولیــدات متنــوع آن ب زمــان مزای
2ـ ماشین آالت خط تولید کارخانه، بسته بندى و تجهیزات وابسته 

ــه مجهــز بــه ماشــین آالت خــط تولیــد و بســته بندى آجرنمــا کــه لیســت آن در محــل اداره  الــف ـ خــط تولیــد کارخان
ــه جهــت مشــاهده موجــود مى باشــد.  تصفی

ب ـ ابزارآالت، متعلقات و تجهیزات متعلق به خطوط الینفک تولید 
ج ـ حدود 20 تن آهن آالت قراضه 

3-تأسیسات عمومى و خدماتى کارخانه 
الــف ـ یــک انشــعاب بــرق صنعتــى بــه قــدرت 245 کیلــووات کــه شــامل تابلــوى توزیــع، کنتــرل، حفاظــت و سیســتم 

اوپریتینــگ اســت. 
ـ یکدستگاه دیزل ژنراتور چینى لول 4 سیلندر DAKATOM به قدرت 72/5 کاوا

ـ یکدستگاه کمپرسور 500 لیترى هواى فشرده ساخت کدخدایى 
ـ دوربین هاى مداربسته، کابل و سیستم جمع آورى تصاویر و نیز روشنایى سالن ها و محوطه 

ب ـ گاز طبیعى کارخانه: انشعاب گاز به ظرفیت 1000 مترمکعب و شماره اشتراك 0202170003645 
ج ـ آب کارخانه از طریق انشعاب به قطر 0/75 به شماره اشتراك 90806600 تأمین مى گردد. 

قیمت خط تولید، 
بسته بندى و تأسیسات

138,000,000,000 ریال

275,273,000,000قیمت کل عرصه و اعیان، خط تولید، تأسیسات، تجهیزات و انشعابات کارخانه3


