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همه چیز درباره پاستیل؛ این خوشمزه پردردسر!شبکه فرسوده فاضالب آپادانا دوباره حادثه آفریدچگونه از بالك اینستاگرام خارج شویم؟ماجراى مرگبارترین جشن تولد سال سروش از هواداران   خداحافظى کرد سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

ترکیب شیر و عسل؛ 
6 خاصیتى که از 

آن  بى خبرید!

مدیریت پیکانى در جذب معلم!
3
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زیر میز شفافیت 
زدن بلدیه نشین ها

مدت هاى مدیدى است که از عسل به عنوان 
درمان طبیعى براى بسیارى از بیمارى ها 

استفاده مى شود. عسل خواص آنتى 
اکسیدانى، ضدباکترى، ضد التهابى ضد قارچ 
دارد. آرامبخش است و به کاهش مشکالت ...

یکى از شعارهایى که در چند سال اخیر به عنوان 
یک شوى دیدارى و شنیدارى براى مردم بسیار 
مورد توجــه قرار گرفته، اعالم شــفاف حقوق و 
دســتمزد، بودجه ریخت و پاش هــاى واجب و 
غیرواجب و... در شهردارى هاست و این موضوع 
مدیران شــهرى اســتان اصفهان را بــه تکاپو 

واداشته؛ البته از نوع معکوسش. 
ناگفته نمانــد از میان یک چهــارم بلدیه هاى 
استان که سایت اطالع رســانى و رسمى دارند 
و اطالعاتشان مربوط به سال هاى 96 و 97 و... 
نیســت، اطالعاتى در خصوص برخى پروژه ها، 

قراردادها و آمار و اطالعات...

رئیس جمهور امروز به اصفهان مى آیدرئیس جمهور امروز به اصفهان مى آید
در قالب بیست و پنجمین سفر استانى؛در قالب بیست و پنجمین سفر استانى؛
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گره کمبود نیروى انسانى در وزارت آموزش و پرورش هنوز باز نشده است 

 فقط « اسکو» مقصر نیست
همه چیز از همــان لحظه اى که او بــه عنوان جانشــین «مارك 
ویلموتس» روى نیمکت مربیگرى تیم ملى فوتبال ایران نشســت 
شروع شد. «دراگان اسکوچیچ» از آن روز به بعد حتى یک ثانیه هم 
از تیغ تیز انتقادات در امان نماند. با همــه اینها این مربى کروات 
بیش از دو سال است که میدان را خالى نکرده و کارش را هرطور 

بوده پیش برده است...
8
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

وقتى «وفاق دسته جمعى» اطالعات غیر 
محرمانه را محرمانه مى کند

شهروندان
 نیازمند طراحى

 «شهر 15 دقیقه اى» 
هستند

در دومین روز اجالس سازندگان و طراحان اصفهان 
عنوان شد؛ 

حفظ محیط زیست؛ مهم ترین معیار توسعه پایدار
مدیر بهداشت حرفه اى، ایمنى و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد؛
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تعیین تکلیف شهباززاده، تعیین تکلیف شهباززاده، 
به زودى

یک مقام ارشد بهداشتى یک مقام ارشد بهداشتى 
تشریح کرد؛تشریح کرد؛

توصیه جدید توصیه جدید 
کمیته کرونا کمیته کرونا 

درباره استفاده از درباره استفاده از 
«ماسک»«ماسک»

عضو هیأت رئیسهعضو هیأت رئیسه
 کمیسیون اقتصادى  کمیسیون اقتصادى 

مجلس:مجلس:

قیمت اجناس قیمت اجناس 
ساعتى تغییر ساعتى تغییر 

مى کندمى کند
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بازى با طعم ترس

آلودگى صوتى با
 ضایعات فروشى ها

3

مشکلى که میوه هاى خراب 
درست مى کند
3

روزهاى تعطیل را
 زیاد کنید

2

2

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

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

آگهى مزایده عمومى نوبت دومنوبت دوم

کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد 
نسبت به فروش 2000 متر اعیانى پالك ثبتى 2178 بخش شش به مساحت 8000 
مترمربع عرصه موقوفه با کاربرى باغ  تاالر واقع در اصفهانک، خیابان درختى با 
قیمت پایه 296,000,000,000 ریال را از طریق آگهى مزایده به فروش برساند لذا از 
کلیه متقاضیان دعوت مى گردد جهت بازدید و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت 

ادارى مورخ 1401/03/31 به دبیرخانه کانون مراجعه نمایند. 
آدرس: اصفهان، خیابــان 22 بهمن، مجتمع ادارى امیرکبیــر، کانون وکالى 

دادگسترى استان اصفهان 
دکتر لیال رئیسى-رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان

آگهى تجدید مزایده (نوبت دوم )  آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اىچاپ دومچاپ دوم
 همزمان با  ارزیابى (فشرده)

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده) 

به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را صرفا از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت 
و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ  1401/04/12 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد 
فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشــانى: اصفهان، جاده زیار، روستاى دشتى، امور برق منطقه9، 

دبیرخانه امور تحویل نمایند. 
 http://tender.tavanir.org.ir  :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 http://iets.mporg.ir  :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122051-031 کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهى 
بیشتر در مورد الزامات، اطالعات شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 1-34122040-031 اداره مهندسى 

تماس حاصل فرمایید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934-021، دفتر ثبت نــام: 88969737-021 و 

85193768-021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها 

براى خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت 
و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمال اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشــنهاد دهندگان (هر شــرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد 
مى باشد.  

* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاءمهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. 

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

تهیه طرح و اجراى پروژه هاى مرتبط با درخواست هاى مردمى در محدوده امور برق منطقه 9موضوع مناقصه: 

شماره 
مناقصه 
(مرجع)

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستادیران)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد 

ارزیابى 
کیفى

بازگشایى 
پاکات 
الف ب ج

مبلغ تضمین

4011402320010938740000041401/03/261401/03/311401/04/121401/04/13
متعاقبا 
اعالم 

خواهد 
شد

1,595,193,526

هم
وی
ش
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حساب با تراکنش
 500  میلیونى مسدود مى شود

توصیه جدید کمیته کرونا 
درباره استفاده از «ماسک»

خبرخوان
روزهاى تعطیل را 

زیاد کنید
  نصف جهان |روزنامــه «شــرق» در 
یادداشــتى پیشــنهاد افزایش تعداد روزهاى 
تعطیل در هفتــه را مطرح کرده اســت. این 
روزنامه در مطلبى به قلم یک جامعه شــناس و 
استاد دانشگاه یادآور شد که امروزه کشورها و 
شرکت هاى متعددى در جهان طرح چهار روز 
کارى و سه روز تعطیلى در هفته را پذیرفته اند و 
ما هم مى بایست این طرح را مورد بررسى قرار 
دهیم. این روزنامه دلیل  پیشنهاد خود را «بحث 
کاهش هزینه هاى ادارى به ویژه در حوزه برق و 
گاز»، باال رفتن انگیزه کارمندان براى کار کردن 
با بازدهى باالتر، گذراندن زمان بیشتر در کنار 
خانواده و باالخره تقویت صنعت گردشــگرى 
عنوان کرده است. نویسنده یادداشت پیشنهاد 
کرده دولت و مجلس کمیتــه اى براى مطالعه 

این طرح تشکیل دهند.

عروس ِکشان متفاوت
  نصف جهان | ویدیویى از یک عروس و 
داماد متفاوت در خیابان هاى تهران در فضاى 
مجازى منتشرشده که بیننده هاى زیادى پیدا 
کرده است. در این ویدیو عروس وداماد و بدرقه 
کنندگان آنها نه سوار اتومبیل هاى گرانقیمت 
که سوار بر موتورســیکلت در حال حرکت در 
خیابان هستند آن هم در حالى که موتور وسپا 
عروس و داماد را گل زده اند! این ویدیو نشان 
مى دهد فیلمبردار مراسم نیز ترك یک موتور 
دیگر نشســته و در حال تعقیــب زوج جوان و 

گرفتن فیلم از آنهاست.

مرغ نیمایى 
به بازار مى آید

عامــل    همشهرى آنالین |مدیــر 
اتحادیه سراســرى مرغداران گوشتى گفت: از 
حدود 10 روز آینده مرغ هایى که تولید آنها با ارز 
نیمایى انجام شده وارد بازار خواهد شد. حبیب 
اســدا... نژاد اظهار کرد: با این شــرایط قیمت 
تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ زنده نزدیک 
به 50 هزار تومان است که حدود 60 درصد با 
نرخ فعلى آن در بازار فاصله دارد. وى گفت: اگر 
قیمت هاى بازار واقعى نشــود تولیدکنندگان 

زیان مى کنند.

بازداشت هکر شهردارى 
  آنا | چندى پیش شهردارى تهران مورد 
حمله بى ســابقه ســایبرى قرار گرفت. این 
اتفاق تنها خارج  از مرزهاى ســرزمینى رخ 
نداد و پیگیرى ها از یک مقام مسئول حاکى 
از آن است که یکى از عوامل نفوذى در پى 
این حمله سایبرى دستگیر شده است. پیش 
از آن هم برخى از اعضاى شــوراى اسالمى 
شهر تهران نیز مبنى بر دست داشتن عوامل 
داخلى در این حادثه حــدس و گمان هایى 

مى زدند.

مردم آزاران قاتل
پاره کردن چرخ هاى آمبوالنس    انتخاب |
اورژانس تهران یک اتفــاق تلخ را رقم زد. بنا 
بر این گزارش، عملیات احیــاى کودکى که 
دچار ایست قلبىـ  تنفسى شــده بود، توسط 
عوامل اورژانس بــا موفقیت انجام شــد اما 
وقتى نیرو هاى اورژانس پس از عملیات احیاء، 
قصد انتقــال بیمار به آمبوالنس را داشــتند، 
متوجه شــدند دو عدد از چرخ هاى آمبوالنس 
توسط فردى ناشناس، آسیب دیده و باد هاى 
الستیک آن خالى شده اســت. آنها به ناچار 
درخواست حضور آمبوالنس دیگرى را دادند 
که آمبوالنــس دوم در محل حاضر شــد، اما 
طوالنى شــدن روند انتقال به دلیل اتفاق به 
وجود آمده باعــث وخامت مجدد حال کودك 

شده و جان خود را از دست داد.

شاعرانه هاى همسر
  برترین ها |همســر وزیر کار مستعفى، پستى 
احساسى اینستاگرامى خطاب به او منتشر کرد. پس 
از استعفاى عبدالملکى، وزیر کار، همسرش با انتشار 
پستى در صفحه اینســتاگرام خود زیر عکسى که 
نشان مى دهد او و عبدالملکى رو به دریا ایستاده اند 
در حالى که او چند قدم عقب تر از شوهرش ایستاده 
است نوشت: «من تا ابد پشــتت هستم، دقیقًا مثل 

همین عکس.»

من رفتم روى مین 
  خبرگزارى دانشجو|احمــد امیــر آبادى 
فراهانى، نماینده مردم قم در مجلس با اشــاره به 
روند اصالح اقتصادى در کشــور اظهــار کرد: در 
یکى از جلســاتى که خدمت حاج آقا رئیسى بودم 
و او گفت؛ در دفاع مقدس وقتــى گردان مى آمد و 
به میدان مین مى خورد چند نفر داوطلب شــهادت 
روى مین مى رفتند تا معبر براى پیروزى رزمندگان 
باز مى شد، من هم مى توانستم روش قبلى را انجام 
بدهم، ولى رفتم روى میدان میــن که جلوى این 
فساد گرفته شــود. خب، ســاعت ها جلسه برگزار 
کردیم و همه مى گفتند که این روش غلط است و 
باید یکى مى رفت روى میدان مین و این قضیه را 

تمام مى کرد.

هدیه کم نظیر به پسر 
«بى نظیر» 

  همشهرى آنالین |حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امورخارجه کشورمان در نشست خبرى مشترك 
با «بالول بوتو زردارى»، وزیر خارجه پاکستان و فرزند 
«بى نظیر بوتو»، نخست وزیر فقید آن کشور گفت: 
من امروز یک هدیه فوق العاده براى جناب وزیر خارجه 
پاکستان دارم، یک آلبوم عکس از سفر خانم شهید بى 
نظیر به مشهد و زیارت امام رضا(ع) دارم، این آلبوم را 
در اولین فرصت به ایشان در جمع شما هدیه مى دهم.

لباس جنجالى حاشیه  ساز 
یک مداح مطرح 

  همشهرى آنالین |مراسم جشــن میالد 
امام رضا(ع) در هیئت انصارالحجه(عج) مشهد امسال 
با حواشى همراه شد که یکى از دالیل اصلى آن لباس 
مداح این هیئت، امیر کرمانشاهى بود. او در این مراسم، 
لباس زرد رنگ آســتین  کوتاهى با نقش و نگارهاى 
مختلف رنگى به تن داشت که از همان تصاویر پخش 
زنده جلســه مورد انتقاد مداحان و پیشکسوتان این 
عرصه و حتى مردم عادى قرار گرفت. امیر کرمانشاهى 
بالفاصله بعد از این ماجرا و برداشت سوء مردم از این 
اقدام که منجر به جریحه دار شدن احساسات بسیارى 
از هیئتى ها شد با انتشار اســتورى در فضاى مجازى 

تقریباً عذرخواهى کرد.

تکذیب راهش نیست
  روزنامه اطالعات |دربرخــى جایگاه هاى 
سوخت کارت سوخت جایگاهداران جمع شده یا تعداد 
آن کاهش یافته است. برخى جایگاهداران عنوان مى 
کنند که شاید این اقدام پیش مقدمه اى براى گرانى 
بنزین باشد و درعین حال مى گویند هیچ چیز معلوم 
نیست. از سوى دیگر، گزارش ها هم از کمبود گازوئیل 
دربرخى جایگاه ها حکایت دارد... دولت این مشاهدات 
را به جد تکذیب کرده... اما  اگــر احیانًا دولت فکرى 
درباره افزایش قیمت ســوخت دارد، راه آن تکذیب 
نیست. چرا که این نوع عمل کردن بحران بى اعتمادى 

ایجاد مى کند... 

از نقد استقبال کنید
  روزنامه جمهورى اسالمى| دولتمردان 
اگر مى خواهند در کار خود موفق باشند باید راه انتقاد را 
باز بگذارند، رسانه هاى انتقادکننده را به جاى سرزنش، 
تشویق کنند و حتى آن دسته از کارگزاران دولتى را که 
انتقاد را بر نمى تابند و یا با رســانه هاى منتقد برخورد 

خصمانه مى کنند، از ادامه فعالیت معاف نمایند.

بانک مرکزى در بخشــنامه       اى اعالم کرد حساب       هایى 
که تراکنش شــان به باالى 500 میلیون تومان در سال 
 برسد، مســدود مى شــوند. حتى فعاالن بازار سرمایه و 
کارشناسان این حوزه هم جزو منتقدان اجرایى شدن این 
بخشنامه بودند. آنها دل       نگران تراکنش       هایى بودند که در 
بورس انجام مى دهند و سودها و فروش هایشان از بابت 
سهم هایشان. بهمن فالح از کارشناسان بازار سرمایه در 
همین رابطه در اینستاگرام خود نوشت که هرچند که این 
اقدام در نظام نوین بانکدارى دنیا اجرا مى شود اما سقف در 
نظر گرفته شده براى مسدودسازى حساب       ها بسیار پایین 
است.شاهین چراغى هم از فعاالن بازار سرمایه اینطور 

اظهارنظر کرد که پایین بودن ســقف اعالم شده براى 
مسدودسازى حســاب       ها باعث مى شود که در درازمدت 
خیلى از شهروندان که فعالیت اقتصادى چندانى ندارند، 
ســرمایه       هاى خود را به طال و ارز تبدیــل کنند و آنها را 
در خانه نگهدارى کنند. موضوع حتــى به میان برخى 
نماینده       هاى مجلس هم رسید. سید ناصر موسوى الرگانى 
با بیان اینکه ایــن موضوع را در کمیســیون اقتصادى 
بررســى خواهد کرد، گفت که اگر اعضاى کمیسیون به 
این نتیجه برســند که این اتفاق براى شهروندان عادى 
دردســر ایجاد مى کند و باعث خروج سرمایه       ها و تبدیل 

آنها مى شود، حتمًا اقدامات الزم را انجام مى دهند.

دبیر کمیته اپیدمیولوژى و پژوهش کمیته علمى کشورى 
مقابله با کووید19 با اشاره به شرایط کنترل شده کرونا 
در کشــور گفت: اکنون که پیک را پشت سر گذاشتیم، 

مى گوییم افراد فقط در شرایط خاصى ماسک بزنند.
دکتر مسعود یونسیان افزود: در حال حاضر که در کشور 
خوشبختانه نه ابتال روند صعودى دارد و نه مرگ ومیرمان 
قابل مالحظه اســت، به نظر مى رسد که زمان مناسبى 
اســت تا فعالیت هاى معمولمان را توســعه دهیم. وى 
ادامه داد: توصیه مى شود که یکسرى افراد همچنان از 
ماسک استفاده کنند. یکى از این گروه ها کادر بهداشت 
و درمان هستند. همچنین افرادى که نقص هاى ایمنى 

شناخته شده  یا سن باال دارند، کماکان توصیه مى شود که 
ماسک بزنند. یونسیان گفت: در عین حال در مکان هایى 
که تعداد افراد زیادى در یکجا جمع شــدند و نمى توانند 
فاصله گذارى را رعایت کرده و محیط هم تهویه مناسبى 
ندارد، توصیه مى شــود که از ماسک اســتفاده شود تا 
هم خودشان آلوده نشــوند و هم اگر مبتال به کروناى 
بى عالمت بودند، به سایرین منتقل نکنند. وى افزود: در 
شرایط اینچنینى نباید جامعه را بیش از حد خسته کنیم. 
زیرا این خطر وجود دارد که مردم خســته شوند و دیگر 
در زمانى که الزم هســت نیز به رعایت پروتکل هاى 

بهداشتى تمکین نکنند.

سخنگوى اورژانس کشــور اعالم کرد: حوالى ساعت 
20 سه شنبه شــب در محدوده یک قهوه خانه در فاز 
1 شهرك اندیشه، گزارش یک انفجار و آتش سوزى در 
مراسم تولد را دریافت کردیم. در این حادثه 3 کودك، 3 

خانم و یک آقا فوت شده اند. 
  مجتبــى خالــدى دراین بــاره توضیــح داد: برابــر 
گــزارش اورژانــس هفت تن شــامل ســه کودك 
ســه تا شــش ســال، ســه خانــم 20 تا 40 ســال 
و یــک آقــاى حــدوداً 50 ســاله جــان خــود را از 
دســت دادند. وى دربــاره علت وقوع ایــن حادثه نیز 
اظهارکرد: گزارش هاى اولیه حاکى از آن اســت که در 
این کافه که در زیرزمین واقع شــده بود،  یک مراسم 
جشن تولد در حال برگزارى بوده وظاهراً انفجار بادکنک 

هلیومى منجر به این حادثه شده است.
اما حمید عســگرى پور، دادستان شــهریارهم درباره 
جزئیات این حادثه گفت: قربانیان بر اثر استنشاق دود و 
گازهاى سمى و در نهایت خفگى کشته شده اند و دچار 
سوختگى نشده اند. عســگرى پور افزود: حادثه آتش 
سوزى حوالى ساعت 20 سه شنبه شب در سفره خانه 
سنتى چتر شهرك مریم شهر اندیشه رخ داد. وى یادآور 
شد: این سفره خانه در زیر زمین قرار داشت و نزدیک به 

15 پله به طرف پایین مى خورد.
عسگرى اظهار کرد: تمامى دیوارها و اشیاى موجود در 
این رستوران قابلیت اشتعال را داشت و مراسم تولد نیز 
در نزدیکى پل ها و خروجى سفره خانه در حال برگزارى 

بود که حادثه رخ داد.
دادستان شهریار گفت: بررسى هاى اولیه نشان مى دهد 

یک بادکنک حاوى گاز هلیوم دچار انفجار و اشتعال و 
در نهایت منجر به انتقال آتش سوزى در سطح رستوران 

شده است.
وى خاطر نشــان کرد: پس از شــعله ور شــدن فضا، 
حاضران به سمت انتهاى رستوران تا نزدیکى آشپزخانه 
فرار مى کنند ولى در نهایت در همین نقطه بر اثر خفگى 

جان خود را از دست مى دهند.
عسگرى پور ادامه داد: جنازه سه کودك خردسال، سه 
زن و یک مرد میانسال در حالى که دچار خفگى شده اند 
پیدا شد، گرچه آثار سوختگى روى آنان بسیار خفیف بود.

دادســتان شــهریار با بیــان اینکــه جزئیــات این 
موضوع در دســت بررســى اســت از خروج دو خانم 

در حین وقــوع حادثــه از رســتوران و نجــات آنان 
خبر داد.

وى اضافه کرد: هویت همه افراد مصدوم و کشته شده 
در این حادثه کامًال پیداست اولیاى دم فوت شدگان در 
محل حضور دارند و تمامى همسایگان رستوران نیز این 

افراد را مى شناختند.

ماجراى مرگبارترین جشن تولد سال 

قیمت تور خارجى دستکم هفت میلیون تومان است 
و این هزینه گاهى از 250 میلیون تومان براى هر نفر 

فراتر مى رود. 
یکى از ارزان ترین تور هــاى خارجى براى ایرانى ها، 
تور اســتانبول محسوب مى شــود که مدت اقامت 
مســافران در کشــور همســایه چهار شــب است 

و مســافران با اتوبوس راهى ترکیه مى شــوند. در 
طرف مقابل یکى از گران ترین تور هاى خارجى، تور 
قطب شمال محسوب مى شــود و هزینه آن حداقل 
260 میلیون تومان براى هر نفر اســت. بین ســایر 
تور هاى خارجى تور ژاپن را برخى از شــرکت هاى 
فعال در عرصه گردشــگرى نزدیــک 150 میلیون 

تومان مى فروشند و خرید تور ترکیبى اروپا که شامل 
10 شــب اقامت در چهار کشور فرانســه، بلژیک، 
هلند و آلمان مى شــود، دســتکم 80 میلیون تومان

 آب مى خورد.
تور هند حداقل 75 میلیون تومان فروخته مى شود با 
این حال گران ترین تور آسیایى نیست و االن قیمت 
تور ژاپن از 156 میلیون تومان شروع مى شود. مدت 
این تور 10 روز خواهد بود، بازدید از شهر هاى توکیو، 
اوساکو، کیوتو و هاکونه جزو برنامه هاى این تور است 
و مســافران در هتل هاى چهار ستاره اقامت خواهند 
داشــت. بین تور هاى خارجى ارزان قیمت مى شــود 
تور ترکیبى تاجیکستان و ازبکســتان را 11 میلیون 
تومان خرید. اقامت دو هفته اى مسافران در این تور 
از شهر هاى خجند، پنجکنت، سمرقند و بخارا دیدن 
مى کنند. تور دوبى با مدت اقامت سه شب یکى دیگر 
از گزینه هاى ارزان قیمت بین تور هاى آسیایى است و 
براى خرید آن باید هر نفر حدود هشت میلیون تومان 

کنار بگذارد.
یکى از گران ترین تور هاى ونزوئال 64 میلیون تومان 
فروخته مى شود. در این تور مسافران در اقامتگاهى 
پنج ستاره اقامت خواهند داشــت و مدت اقامت پنج 
شب است. اما  گر ان ترین تور هاى خارجى، تور قطب 
شمال اســت. قیمت تور قطب شمال از 260 میلیون 
تومان فروخته مى شود. مسافران این تور 11 شب در 
جزایر اسوالبارد اقامت دارند و محل اقامت سه شب در 
هتل چهارستاره و هشت شب در کشتى کروز خواهد 
بود. سفر با کشــتى کروز در آب هاى سرد شمالى و 
دیدن حیات وحش منطقه  آرکتیک جزو برنامه هاى 

این تور است. 
بیــن تور هــاى خارجى کــه قیمت آنها بــراى هر 
نفر بیشــتر از 100 میلیون تومان اســت، تور هاى 
ماداگاســکار با قیمت 136 میلیون تومان، کنیا 113 
میلیون تومان و اوگاندا 109 میلیون تومان فروخته 

مى شوند.

24 ســاعت بعد از حمله ســارقان به 
مرتضى فاطمى، مجــرى تلویزیون 
در شامگاه 22 خرداد ماه، وحید آقاپور 
بازیگر تئاتر هم خبر داد که سارقان به 
او هم حمله کرده اند. آقاپور شــامگاه 
دوشنبه 23 خرداد ماه در پى درگیرى با 
دو سارق از ناحیه کتف دچار آسیب شد.
این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که 
23 خرداد در پــى درگیرى با 2 دزد در 
بزرگراه همت در تهران دچار آســیب 
شده اســت، درباره جزییات این ماجرا 
گفت: حوالى ســاعت 22 و 30 دقیقه 
پس از اتمام اجراى نمایش «باغ» به 
کارگردانى حسن معجونى، از باغ کتاب 

تهران خارج شدم و در حاشــیه اتوبان همت متوجه درگیرى یک مرد میانسال که منتظر اسنپ بود با سارقین موتور 
سوار شدم و سعى کردم به آن مرد کمک کنم. همزمان یک اتومبیل از راه رسید و با موتور آنها برخورد کرد که مانع 

فرار سارقان شود.
وى ادامه داد: سارقان کارشان تمام شده و موتورشان زیر ماشین رفته بود، درنتیجه نمى توانستند فرار کنند و به سمت 
من آمدند و با چاقو به شــانه ام ضربه زدند و با موتور من از محل حادثه گریختند. این بازیگر در ادامه درباره وضعیت 

جسمانى خود گفت: زخم عمیقى در ناحیه شانه دارم اما صدمه دیگرى ندیده ام.
او همچنین درباره وضعیت جســمانى فردى که براى کمک به او رفته بود، اظهار کرد: فردى که سارقان به او حمله 
کردند همچنان در بیمارستان بسترى اســت و مراحل بهبود را طى مى کند از ناحیه سر و دست آسیب دیده است و 

نیاز به جراحى دارد.
آقاپور در پایان درباره پیگیرى هاى الزم و مراجعه به نیروى انتظامى بیان کرد: با استعالم ناجا در همان زمان متوجه 
شدیم موتور سارقان سرقتى نبوده است، اما همچنان از صاحب اصلى وسیله نقلیه آنها اطالعى پیدا نکردیم و همچنین 

از سوى مراجع قانونى هنوز اطالعى مبنى بر شناسایى آنها به دست من نرسیده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى با اشاره به گرانى کاال ها در کشور گفت: قیمت 
اجناس ساعتى تغییر مى کند، این در حالى اســت که دولت در قانون بودجه مکلف شده است که قیمت اقالم 

اساسى را براساس قیمت شهریور 1400 ارائه دهد.
سید غنى نظرى اظهار کرد: واقعیت این اســت که قیمت کاال ها و به ویژه مواد غذایى چنین مسئله اى را بیان 

نمى کند. قیمت اجناس و کاالها  مرتب تغییر مى کند ومجموعه عوامل داخلى و خارجى در تورم مؤثر است.
وى گفت: دولت قول داده است که در مورد کنترل قیمت ها کار کند. مدعى هستند که یارانه  هایى که مى دهند 

مى تواند پوشش دهد، اما این یارانه پوشش نمى دهد. نباید اطالعات غلط به مردم بدهند.
نماینده مردم خلخال در مجلس افزود: دولت باید به عنوان متولى اجرایى کشور برنامه هاى اقتصادى مناسبى 

براى سروسامان دادن به وضعیت فعلى داشته باشد.
سید غنى نظرى در ادامه اظهار کرد: طاقت مردم تمام شده اســت مردم ما مردم شریفى هستند برخى از آنها با 
سیلى صورتشان را سرخ نگه مى دارند. او گفت: ما انتظار داریم دولت برنامه داشته باشد که این گرانى ها کنترل 

شود.

با تالش هاى صورت گرفته توسط پرسنل صنعت برق و گزارش هاى مردمى، 44 مرکز غیرمجاز استخراج رمز 
ارز، کشف و جمع آورى شــده که نکته قابل توجه در این موضوع، افزایش تأثیر گزارش هاى مردمى در کشف 
مراکز غیرمجاز بوده که نشــان دهنده حساسیت مردم در این زمینه اســت. از این تعداد مراکز غیرمجاز، 364 
دستگاه ماینر با ظرفیت مصرفى 910 کیلووات کشف شده است.برپایه این گزارش، 44 درصد از این کشفیات 
توسط گزارش هاى مردمى، 17 درصد از طریق بازرسى هاى محلى و 39 درصد با سایر روش ها انجام شده که در 
گزارش پیشین، سهم گزارش هاى مردمى از این کشفیات، 19 درصد بوده و بخش عمده اى از کشفیات مربوط به 
استان هاى تهران، خراسان رضوى، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقى و فارس است. بر اساس این گزارش، 
در مجموع تاکنون 7 هزار و 98 مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز کشف و تعداد 233 هزار و 575 جمع آورى شده 
است. این گزارش حاکى است، هر دستگاه استخراج بیت کوین (ماینر) به صورت متوسط توان مصرفى به اندازه 

پنج یخچال20 فوت و چهار کولر آبى دارد.

ارزان ترین و گران ترین تور براى ایرانى ها چقدر تمام مى شود؟

قیمت اجناس ساعتى تغییر مى کند حمله دزدان به وحید آقاپور به روایت خودش

کشف 44 مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در کشور 
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مدیرکل نوســازى و تجهیز مــدارس اصفهــان گفت:، 
فرونشست زمین خطرآفرین ترین تهدید زمان حاضر براى 
مدارس استان است به نحوى که عوامل دیگر را تحت تاثیر 

خود قرار داده است.
مجید نسیمى افزود: آخرین برآیند بررسى هاى کارشناسى از 
وضعیت مدارس استان بیانگر آن است که اکنون مدارس سه 
ناحیه آموزش و پرورش مرکز استان و برخى  شهرستان ها 
از جمله برخوار، شاهین شهر و میمه و خمینى شهر با مشکل 
فرونشست مواجه هستند. وى با بیان اینکه مدارس ناحیه 4 
آموزش و پرورش بیشترین خطر فرونشست زمین را دارد، 
گفت: همچنین 15 باب مدرسه در ناحیه 5 آموزش و پرورش 

اصفهان دچار فرونشست زمین شده اند که بیشتر آنها جزو 
مدارس 2 نوبته با تراکم باالست. همچنین چهار باب مدرسه 
در شهرســتان برخوار به دلیل فرونشست با مشکل جدى 
مواجه شده است.  وى با بیان اینکه در مجموع حدود 32 باب 
مدرسه در استان با تهدید فرونشست مواجه است گفت: در 
سال هاى اخیربا توجه به شرایط خشکسالى اصفهان، همه 
تأسیســات و ابنیه از جمله فضاهاى آموزشى درگیر پدیده 
فرونشست شده است. نسیمى همچنین با اشاره به وضعیت 
ایمنى مدارس استان یادآور شد: از مجموع کالس هاى درس 
استان 10 هزار و 344 کالس داراى قدمت بیش از 40 سال 

و نیازمند تخریب، بازسازى و نوسازى است.

یک عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: به آقاى رئیسى گفتم 
که بهتر اســت هفته اى یک بار براى اعضاى هیئت دولت 
روش هاى حکومــت دارى و مظلوم نــوازى امام على(ع) 

تشریح و تدریس شود.
حجت االسالم محمدتقى رهبر  با اشاره به سفر رئیس جمهور 
به استان اصفهان این استان را استانى استراتژیک در همه 
زمینه ها دانست و اظهار کرد: البته خدمت رسانى باید به همه 
جاى کشور و بر اساس نیاز و استعداد و نقش هر استانى اتفاق 
بیفتد، اما اصفهان در کشور استانى از همه نظر حائز اهمیت 
است، اصفهان استانى کشاورزى اســت، اما از باال تا پایین 

استان اکنون با مشکل آب مواجه است.

وى با اشاره به دغدغه صنعت در اســتان ادامه داد: باید به 
مشکل آب و کشاورزى و صنعت توجه ویژه اى شود، نباید 
صنعتگران اصفهانى بیکار شــوند، به این معنا که واردات 
خارجى جلوى ترقــى و احیاى صنعت داخلــى را بگیرد، 
همچنین توجه بــه هنر و فرهنگ هــم از اهمیت ویژه اى 

برخوردار است.
این عضو جامعه روحانیت مبارز، خاطرنشان کرد: اصفهان از 
نظر انقالبى بودن و روحیه شهادت و فداکارى از زمان پیش 
از انقالب، در جریان پیروزى انقالب و هشــت سال دفاع 
مقدس همواره شاخص بوده و نقش استراتژیک مؤثرى در 

تمام تاریخ داشته است.

اصفهان 
استانى استراتژیک است 

فرونشست زمین
 32 مدرسه را تهدید مى کند

نصف جهان    جوالن وانت هایى که معموًال اقدام به 
خرید و فروش نان خشک و ضایعات مى کنند و با 
صداى بلند با بلندگو در کوچه و خیابان شهر حرکت 
مى کنند باعث گالیه مردم در نقاط مختلف اصفهان 

شده است.
این وانت ها معموًال در ساعات مختلف در کوچه پس 
کوچه ها تردد مى کنند و بدون توجه به اینکه زمان 
استراحت شهروندان است باعث سر و صدا و آلودگى 
صوتى و در نتیجــه آزار و اذیت براى شــهروندان 

مى شوند. 
برخى از این خودروها به گفتــه نیروهاى پلیس و 
انتظامى نه تنها آلودگى صوتى ایجاد مى کنند بلکه 
موجب ناهنجارى هاى بسیارى در شهر مى شوند که 

باید به آنها رسیدگى شود.
با توجه به اینکه این وضعیت بــه روال روزانه این 
افراد تبدیل شــده اســت باید به این مقوله هر چه 
سریع تر رسیدگى شود تا بیش از این موجب آزار و 

اذیت شهروندان نشود.

آلودگى صوتى با ضایعات فروشى ها 

نصف جهان    با رسیدن فصل اوقات فراغت و کاهش 
شیوع کرونا، خانواده هاى بسیارى اقدام به تفریح و 

حضور در شهربازى ها مى کنند.
این خانواده ها اکنون این نگرانى را دارند که برخى 
از شهربازى هایى که سابقه و قدمت بیشترى دارند 
ممکن است دچار فرسودگى شده و همین موضوع 
باعث مى شــود با نگرانى در این اماکن حضور پیدا 

کنند. 
در برخى از این مکان ها شکل و شمایل ابزارهاى 

بازى در نــگاه اول نوعى احســاس ناامنى به فرد 
مى دهد و در کنار آن صــداى عجیب و غریب آنها 
در حین حرکت باعث مى شود که حس ترس براى 

افرادى که از آنها استفاده مى کنند بیشتر شود.
حال این ســئوال پیش مــى آید که آیــا اداره کل 
اســتاندارد اصفهان نسبت به بازرســى مداوم این 
شهربازى ها اقدامات الزم را انجام داده است تا مردم 
و شهروندان بدون نگرانى در این اماکن حضور یابند 

و اوقات فراغتشان را بدون خطر طى کنند؟

بازى با طعم ترس 

نصف جهان   کاهش قدرت خرید مردم باعث مى شود 
که در برخى از میوه فروشى ها، میوه ها و سبزیجات 
روى دست فروشــنده بماند و این موضوع نه تنها 
باعث خراب شــدن میوه ها مى شود بلکه منجر به 
ایجاد بوى ناخوشایند در معابرى هم مى شود که این 

فروشگاه ها در آنجا وجود دارند.
گرچه این تمام ماجرا نیســت و برخــى از این میوه 

فروشى ها همین میوه هاى خراب شده را از میوه هاى 
سالم جدا نمى کنند و آنها را دور نمى اندازند و تمام 
مدت در مغازه هایشان نگهدارى مى کنندتا به قیمت 
کمترى بفروشند. این موضوع نه تنها منجر به جمع 
شدن حشرات موذى مى شود، بلکه از لحاظ بهداشتى 
مشکالتى را ایجاد خواهد کرد و مرکز بهداشت استان 
باید تذکرات الزم را به این فروشندگان خاطى بدهد.

مشکلى که میوه هاى خراب درست مى کند

استاندار اصفهان با اشاره به جزئیات سفر رئیس جمهور 
به اصفهان، گفت: بازدید هاى متعدد، جلسات با نخبگان 
و اقشار مختلف و شرکت در جلسه ادارى استان از جمله 

برنامه هاى رئیس جمهور در سفر به اصفهان است.
سیدرضا مرتضوى اظهار کرد: از مدت ها قبل برنامه 
ریزى شده که رئیس جمهور محترم در ادامه سفرهاى 
استانى به اصفهان سفر کنند و پنج شنبه 26 خردادماه 
(امروز) در بیست وپنجمین سفر اســتانى در خدمت 

رئیس جمهور هستیم.
وى افزود: براى این سفر در خصوص مسائل اولویت دار 
اصفهان نظیر آب، فرونشست، آلودگى هوا، همچنین 
در بخش هاى مختلف نظیر صنعت، فرهنگ و مسکن 
و راه جمع بندى هاى قابل قبولى انجام شده است تا در 

این سفر به سرانجام برسد.

مرتضوى با بیان اینکه این سفر یک روزه خواهد بود، 
گفت: بازدید هاى متعدد، جلسات با نخبگان و اقشار 
مختلف و شــرکت در جلسه ادارى اســتان از جمله 

برنامه هاى رئیس جمهور در سفر به اصفهان است.
استاندار اصفهان تصریح کرد: در این سفر هر کدام از 
وزرا به نمایندگى از دولت در یکى از شهرستان ها حضور 
پیدا خواهند کرد و در دیدارهــاى مردمى و بازدیدها، 
مســائل شهرســتانى را جمع بندى و این موارد را در 
جلسات شوراى ادارى براى تصمیم گیرى و جمع بندى 

ارائه خواهند داد.
مرتضوى اضافه کرد: در پایان ســفر رئیس جمهور 
نشست خبرى با اصحاب رســانه برگزار خواهد شد و 
رئیس جمهور مصوبات ســفر  را در آن جلسه خدمت 

اصحاب رسانه اطالع رسانى خواهند کرد.

رئیس جمهور امروز به اصفهان مى آید

تعیین کاربرى طبقه دوم 
میدان نقش جهان

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان از ساماندهى 
طبقه دوم میدان نقش جهان خبر داد. علیرضا ایزدى 
گفت: طبقه دوم میدان نقش جهان سـال ها رها شده 
و کاربـرى مناسـبى بـراى آن تعریف نشـده اسـت. 
باید بـراى طبقـه دوم میدان نقـش جهـان کاربرى 
داراى شـأن تعریف کـرد، این فضـا را نمى تـوان به 
کافه بستنى تبدیل کرد! باید تعریف فرهنگى صورت 
بگیرد، تاکنون نیز چند سـرمایه گذار براى این بخش 
مراجعه کردند و به آن ها اعالم شـده کـه این فضا را 
براى یـک گالـرى مـوزه اى مى خواهیـم. وى افزود 
پایـه فعالیت هـاى فرهنگى مـا در طبقـه دوم میدان 
نقش جهان یک گالرى - موزه است که در درجه اول 
تبدیل به محلى بـراى معرفى آثار نفیس و هنرمندان 
باشـد و سـپس در بحث حراج هاى هنـرى تبدیل به 
بازارچه اى بـراى آثـار منحصربه فرد، نفیـس و فاخر 

شود.

کشف 50 دوچرخه مسروقه 
پنجاه دستگاه دوچرخه مسروقه در نجف آباد کشف 
شـد. فرمانده انتظامى شهرسـتان نجف آبـاد گفت: 
در پـى دزدى دوچرخـه در این شهرسـتان ماموران 
دو سـارق را شناسـایى و دسـتگیر کردند. سرهنگ 
میثـم گوهـرى افـزود: از این سـارقان 50 دسـتگاه 
دوچرخه بـه ارزش چهار میلیارد ریال کشـف وجمع 
آورى شد. وى با بیان اینکه سـارقان تحویل مراجع 
قضایـى شـدند از شـهروندان خواسـت دوچرخـه و 
موتـور سـیکلت هاى خـود را بـه قفـل و زنجیـر

 مجهز کنند.

جشنواره فروش ویژه گل 
به مناسـبت روز جهانى گل و گیاه جشـنواره فروش 
ویژه گل بـا 20 درصـد تخفیـف در بـازار گل و گیاه 
همدانیان برگزار شد. امیرحسین ماه آورپور، مدیرعامل 
سـازمان میادین میوه و تره بار و سـاماندهى مشاغل 
شـهرى شـهردارى اصفهان گفت: این جشـنواره از 
بیسـت وپنجم خردادمـاه مصـادف با پانزدهـم ژوئن 
و روز جهانـى گل و گیـاه، با هـدف ترویـج فرهنگ 
نگهدارى و اسـتفاده درسـت از گل هـا و گیاهان برپا 

شده است. 

نصب 378 فقره انشعاب 
فاضالب

عملیات نصب 378 فقره انشعاب فاضالب در منطقه 
چهار اصفهان انجام شـد. به گزارش قسمت خدمات 
مشـترکین و درآمد منطقه از این تعداد انشعاب نصب 
شـده به ترتیب 96 و 282 فقره نصب انشعاب و آحاد 
نصـب فاضالب بـوده اسـت. گفتنى اسـت بـا انجام 
فعالیت فوق تعداد کل انشعابات نصب شده فاضالب 
در منطقه چهار از ابتـدا تاکنون بـه 109 هزار و 381 

فقره رسید.

چک میلیونى 
به دست صاحبش رسید

معاون فرهنگى اجتماعى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان گفت: مأمـور پلیس راهور اسـتان اصفهان 
که چـک میلیونى را پیـدا کرده بود با تـالش فراوان 
آن را به دسـت صاحبش رساند. سـرهنگ جهانگیر 
کریمى اظهار کـرد: یکى از مأموران وظیفه شـناس 
پلیس راهور حیـن انجام خدمـت در محل مأموریت 
خود یک چک در وجه حامل به مبلغ یک میلیارد و 90 
میلیون ریال که در محوطه شـهرك آزمایش افتاده 
بود را پیدا مى کند. وى افزود: با توجه به اینکه صاحب 
چک محل شهرك را ترك کرده و هیچ نشانه اى هم 
از وى در دسـت نبود بنابراین سرباز وظیفه مذکور به 
بانک مربوطه مراجعه و با جست وجو و تالش فراوان 
صاحب اصلى چک را پیـدا کرد. این شـهروند که از 
پیدا شـدن چک خود بسـیار خوشـحال بود با حضور 
در سـاختمان شـهرك آزمایش چک خود را از سرباز 

وظیفه شناس تحویل گرفت.

کمبود 16 هــزار معلم در مقاطــع مختلف آموزش و 
پرورش استان اصفهان در دســتگاهى که عریض و 
طویل ترین ساختار دولتى کشور را دارد مثل یک گره 
کور است؛گرهى که از ســال 88 تاکنون حتى با تغییر 

شش وزیر نیز همچنان باز نشده است.
امید به بازشــدن این گره، هر بار با اســتخدام بخش 
کوچکى از معلمان حق التدریس بیشتر مى شود اما در 
واقع آموزش و پرورش همچنــان گرفتار چالش هاى 

اساسى در زمینه نیروى انسانى بوده است.
هشت سال پیش در راســتاى حل این ماجرا، دانشگاه 
فرهنگیان تأســیس شــد و قرار بود با جذب 30 هزار 
دانشجو در هر سال در مقابل بازنشستگى 30 هزار کادر 
آموزش و پرورش در ســال، کمبودى ایجاد نشود؛ اما 
این اتفاق تنها براى سه سال جریان داشت؛ براى سال 
اول، یعنى ســال 91 حدود 23 هزار و 500 دانشجو و 
سال بعد از آن 17 هزار نیرو جذب شدند اما یکسال بعد 
این تعداد به چهار هزار نفــر تقلیل یافت و بعد آموزش 
و پرورش به این سمت رفت که دانشگاه تعطیل شود 
و چند ســال نیرو نگیرد و این در حالى بود که پروسه 

بازنشستگى همچنان ادامه داشت.
همین موضوع باعث شد تا آموزش و پرورش با کمبود 
297 هــزار معلم روبه رو شــود و به همیــن دلیل در 
زمان فخرالدین آشــتیانى، وزیر آموزش و پرورش در 
دولت حسن روحانى، براى حل این موضوع به سمت 
خصوصى سازى در قالب خرید خدمات برود تا مشکل 

کمبود نیرو در آموزش و پرورش حل شود. 
آن زمان این اقدامات به نام خصوصى سازى و جذب 
معلمان ارزان قرار بود بخشى از مشکل کمبود معلم در 
آموزش و پرورش را حل کند؛ مسئله اى که در همان 
موقع، اعتراضاتى را از سوى معلمان حق التدریس در 

پى داشت.  
شش سال بعد یعنى در ســال 97 قدرى از آمار کمبود 
معلمان در آموزش و پرورش کاهــش یافته بود ولى 
همچنان این عددها بزرگ بود، یعنى بیش از 80 هزار 

نفر کمبود نیرو وجود داشت.
در آن زمان، اســفندیار چهاربند، رئیس مرکز برنامه 
ریزى و نیروى انسانى وزارت آموزش و پرورش هشدار 
داد که کمبود نیروى انســانى تا ســال 99 آموزش و 
پرورش را از پا در مى آورد و از اصطالح «عصر پیکان» 
براى قانون مدیریت خدمات کشــورى این وزارتخانه 

استفاده کرد.
گفته هاى او نشان مى داد که اگر دولت با همین فرمان 
براى استخدام نیرو در آموزش و پرورش پیش برود تا 
ســال 1401 تعداد یک میلیون و 150 هزار بازنشسته 
و 830 هزار نیروى انسانى خواهیم داشت و تحولى در 

نظام تعلیم و تربیت رخ نخواهد داد.
این اتفاق البته بــراى وزارتخانه اى کــه بیش از90 
درصد بودجه ســاالنه اش را صرف پرداخت حقوق و 
دستمزد و تسویه معوقات و مطالبات مى نماید و بیشتر 
کارمند محور اســت تا معلم محور پیش بینى غریبى 
نبود؛ وزارتخانه اى که همــواره به دلیل کمبود بودجه 
به جاى حل مشــکل به پاك کردن مسئله پرداخته و 
همواره در مورد کمبود معلمان بــه نقطه اى مجهول 
رسیده و با اینکه سال به سال بودجه آموزش و پرورش 
رشد کرده و به طرز چشمگیرى افزایش یافته اما این 
افزایش بودجه ها هم منجر به ارتقاى کیفیت آموزش 

و استخدام معلمان براى رفع کمبودها نشده است.
بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 91، 13 هزار 
و 900 میلیارد تومان بود که در سال 92 به 15 هزار و 
500 میلیارد تومان افزایش یافت. این ارقام در همان 
سال ها کوچک توصیف مى شد و برآوردها از کسرى 
شدید بودجه آموزش و پرورش حکایت داشت. اما در 
سال 99 ورق بودجه این وزارتخانه برگشت به طورى 
که این رقم به 57 هزار و 122 میلیارد تومان و در سال 

1400 به 112 هزار میلیارد تومان رسید.
این رشــد ارقام در جاى خود البته بــه نوعى پیروزى 
به حســاب مى آید اما اگر بخواهیم انــدازه تأثیر آن 
بر کیفیت آمــوزش و پرورش را بســنجیم تقریبًا باید 
بگوییم اتفــاق خاصى در این زمینه نیافتاده اســت و 
همچنان بعد از 8 ســال با روى کار آمدن جدیدترین 
وزیر دولت ســیزدهم هم موضوع کمبــود معلمان در 
آموزش و پرورش همچنان وجود دارد؛ مسئله اى که 
از همان ابتدا توسط ابراهیم ســحرخیز، معاون اسبق 
آموزش و پرورش به یوسف نورى، وزیر جدید آموزش 
و پرورش تأکید شده بود. او درست در زمانى که وزیر 
منتخب آموزش و پرورش بر صندلــى این وزارتخانه 
نشســت، ابرچالــش وزیر جدید در ترســیم مســیر

 آینده اش را نیروى انسانى دانســت: «با وجودى که 
حدود 250 تا 300 هزار معلــم کم داریم، این موضوع 
جدى تر مى شود. مســئله اى که معلول بى توجهى 8 
سال اخیر و روش هایى اســت که کمبود تعداد باالى 
معلمان را جبران نمى کرد. از سوى دیگر به کار گیرى 
مجدد بازنشستگان نیز باعث بى انگیزگى برخى افراد 

شده است.»
سحرخیز در آن زمان اظهار امیدوارى کرد که با آمدن 
یوســف نورى، راه حل جدیدى براى این موضوع پیدا 
شــود و او بتواند مســئله اى که نزدیک به یک دهه 
اســتخوان الى زخم آموزش و پرورش گذاشــته را 

حل کند. 
ســحرخیز، همچنین حدود یکسال پیش، هشدار داده 
بود که براى رفع این مشکل باید از دانشگاه فرهنگیان 

و رجایى بهره گرفت و نگاه به دانشــگاه هاى رجایى و 
فرهنگیان نباید نگاه از حیث تولید مدرك باشد، به این 
خاطر که این دو دانشگاه، دانشگاه هاى مادر تخصصى 

تربیت معلم هستند.
در فحواى گفته هاى او این موضوع هم نهفته بود که 
باید با سازمان امور ادارى اســتخدامى سنگ ها را وا 
بکنیم و به اندازه کافى ردیف استخدامى بگیریم و اگر 
امروز دنبال بودجه انقباضى هســتیم، باید از هزینه ها 
کم کنیم و به آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه 

مولد نگاه کنیم نه ارزان.
حاال بعد از هفت ماه که وزیر دولت سیزدهم بر مسند 
وزارتخانه آموزش و پرورش جاگیر شده است هنوز هم 
نتوانسته مشکالت کمبود معلم در آموزش و پرورش 
را حل کنــد. وزیرى که از همان ابتــداى ورودش به 
تحول واقعى در وزارتخانه تأکیــد و اعالم کرده بود 
34 هزار و 813 نفر به زودى وارد چرخه جذب خواهند 
شد. اســتخدام هایى که نتوانست آبى بر آتش کمبود 
معلمان در آموزش و پرورش باشــد و با توجه به روند 
سیر جمعیت دانش آموزان و سیر بازنشستگى معلمان 
باز هم متوازن نبــود آنچنان که در ســال تحصیلى 
جارى 71 هزار نفر از معلمان بازنشســته شــدند ولى 
با آمارى که وزیر اعالم کرده بــود تنها حدود نیمى از 

صندلى هاى خالى معلمان پر شد. 
بر اساس قوانین مجلس شــوراى اسالمى و مصوبات 
شوراى عالى انقالب فرهنگى، جذب معلمان مطابق با 
بومى گزینى در جنس، رشته و منطقه جغرافیایى مورد 

نیاز صورت مى گیرد.
در ســال هاى گذشــته ظرفیــت پذیرش دانشــگاه 
فرهنگیان و شــهید رجایى به 5 هزار نفر کاهش یافته 
بود اما امسال بر خالف سال هاى گذشته 25 هزار نفر 
دانشجو از دانشــگاه فرهنگیان فارغ التحصیل شدند و 
این یعنى 25 هزار نفر معلم جذب شد. همچنین طبق 
ســند تحول بنیادین دانشــگاه فرهنگیان که تأکید 
بر جذب معلم از طریق دانشــگاه دارد نشســت هایى 
با وزارت علوم و دانشــگاه پیام نور برگزار شــد که در 
سال جدید از ظرفیت خالى دانشگاه ها نیز براى جذب 
معلمان مورد نیاز آموزش و پرورش اســتفاده شود تا 
شــاید این راهکار بتواند این معادلــه چند مجهولى را 
حل کند و این بار وعده هایى که وزیر جدید آموزش و 

پرورش مى دهد شکل اجرایى به خودش بگیرد.
کارشناسان معتقدند که دولت هزینه کردن در آموزش 
و پرورش را برابر با هدر دادن بودجه مى داند. در چنین 
شرایطى طبیعى است که ســازمان مدیریت در برابر 
درخواست اســتخدام معلم به شدت مقابله مى کند و با 
این حساب گره کور کمبود معلم در آموزش و پرورش 

با دندان هم باز نخواهد شد. 

گره کمبود نیروى انسانى در وزارت آموزش و پرورش هنوز باز نشده است 

مدیریت پیکانى در جذب معلم!

دریا قدرتى پور

پس از 10 ســاعت کار مداوم، عملیات اصالح شبکه 
فاضالب خیابان آپادانا اول شهر اصفهان پایان یافت.

ساعت 16 و 30 دقیقه عصر روز سه شنبه 24 خردادماه 
جارى بر اثر فروریزش خط انتقــال بتونى فاضالب 
خیابان آپادانا با قطــر 1850 در 1150 میلى متر این 
خیابان مســدود شــد. پس از وقوع این حادثه گروه 
مدیریت بحران آبفاى استان اصفهان در محل مستقر 
شد و عملیات تعمیر و اصالح این خط لوله قدیمى را 
در عمق 6 مترى زمین آغاز کرد. این عملیات سرانجام 
با جایگزینى 12 متر لوله پلى اتیلن با قطر 1000 میلى 
متر در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه 25 خرداد ماه 
پایان یافت و عملیات پرسازى محل حادثه آغاز شد. 
گفتنى است  16 فروردین ماه امسال نیز حادثه مشابهى 

در 400 مترى همین مکان روى داده بود.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان هم تکرار 
این حوادث را نیازمند بررسى موضوع دانست و گفت: 
تکرار چندین حادثه شکستگى تأسیسات آب وفاضالب 
در شش ماه گذشــته، باعث شد یک تیم تحقیقاتى از 
دانشگاه اصفهان براى بررســى فنى موضوع تعیین 

شود تا نقش فرونشست زمین را در تشدید این حوادث 
مشخص کنند.

وى با اشاره به اینکه دشت اصفهان- برخوار متأثر 
از شرایط فرونشست زمین اســت، تاکید کرد: این 
پدیده تأثیرات زیادى در ایجاد شکاف در بخش هاى 
مختلف داشــته اســت که نمى توان آن را رد کرد؛ 
به همین دلیل قرار اســت اســاتید دانشــگاه یک 
طرح پژوهشــى تأثیر فرونشســت زمین بر ایجاد 
شکســتگى هاى تأسیســات آب وفاضــالب را با 

همکارى این شرکت تهیه کنند.
شیشه فروش دومین طرح پژوهشى درباره فرونشست 
زمین را انجام مطالعــه ارزیابى خطــر و پهنه بندى 
فرونشســت زمین از ســوى شــهردارى اصفهان 
اعالم کرد و گفت: این طرح که بــا همکارى مراکز 
علمى پژوهشــى اصفهان در حال اجراست، تاکنون 
30 درصد پیشرفت داشته است و نتایج این مطالعات 
به مدیران شهرى اصفهان کمک مى کند تا زون هاى 
درمعرض آسیب فرونشست زمین را مشخص و براى 

آن ها برنامه ریزى و الزاماتى را آماده کنند.

شبکه فرسوده فاضالب آپادانا دوباره حادثه آفرید
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    چگونه از بالك اینستاگرام خارج شویم؟

اگر روى لینک این مقاله کلیک کرده اید، به احتمال زیاد از الیک کردن و کامنت گذاشتن 
در اینستاگرام محروم شده اید. اکشن بالك اینستاگرام موضوع جدیدى نیست و روزانه 
افراد زیادى با این مشکل روبرو مى شوند. در این مطلب، روش هایى را براى رفع بالك 
در اینستاگرام بیان مى کنیم. اینستاگرام چنین اقدامى را براى جلوگیرى از سوءاستفاده   
ربات ها و اشاعه ى اسپم ها انجام مى دهد، اما گاهى اوقات این مشکل گریبان گیر کاربران 
عادى هم مى شود. اگر شما هم یکى از همین کاربران عادى هستید که به این مشکل 

برخورده اید، ادامه ى این مقاله را بخوانید.

اکشن بالك (Action Blocked) اینستاگرام چیست؟
عموم کاربران در شبکه هاى اجتماعى خواستار بیشتر دیده شدن هستند و براى رسیدن 
به این هدف کارهاى مختلفى را انجام مى دهند. برخى از کاربران صرفا با انتشار محتواى 
جذاب به سمت این هدف گام برمى دارند اما برخى دیگر با سرعت زیادى مشغول فالو 
کردن، الیک کردن، کامنت گذاشتن، دایرکت فرستادن و دیگر هاى کارهاى این چنینى 

مى شوند.
زمانى که این کارها را با سرعت زیادى انجام مى دهید، اینستاگرام هم با اکشن بالك 
کردن کاربر به نوعى او را مجازات مى کند. در این صورت براى مدتى قادر به فالو کردن، 

کامنت گذاشتن، الیک کردن یا دایرکت فرستادن نخواهید بود.

چرا از کامنت گذاشتن و الیک کردن محروم شده ام؟
در رابطه با اکشن بالك اینستاگرام دالیل متعددى وجود دارد ولى در ادامه به تعدادى از 

مهم ترین دالیل مربوط به این موضوع مى پردازیم:
اگر با سرعت زیادى دیگران را فالو و آنفالو کنید، معموال قربانى اکشن بالك مى شوید.

تعداد باالى الیک در یک روز هم مى تواند منجر به بالك شدن شما توسط اینستاگرام 
شود.ارســال دایرکت هاى متعدد براى افرادى که قبال با آن ها تعاملى نداشــته اید نیز 
مى تواند منجر به اکشن بالك شود.گفته مى شــود در صورت استفاده از یک کامنت 
تکرارى زیر پست هاى مختلف هم اینستاگرام، کاربر را با بالك کردن مجازات مى کند.

به نظر مى رسد در این زمینه عمر اکانت هم اهمیت زیادى دارد. بنابراین اگر به تازگى 
اکانت ایجــاد کرده اید و با آن کارهاى مختلفى را با ســرعت زیــادى انجام مى دهد، 

اینستاگرام نسبت به فعالیت هاى شما مشکوك مى شود.
برخى کاربران با چند دســتگاه به اکانت اینستاگرام وصل مى شــوند. هرکدام از این 
دستگاه ها هم از آى پى مختلفى استفاده مى کنند و به همین دلیل ممکن است با مشکل 
اکشن بالك روبرو شوید.گفتنى است اگر در طول روز تعداد زیادى پست را منتشر کنید، 
اینستاگرام شما را به عنوان اسپمر شناســایى مى کند و براى فعالیت دچار محدودیت 

مى شوید.

چگونه مى توانیم بالك اینستاگرام را برطرف کنیم؟
در ادامه به راهکار هایى مى پردازیم که با انجام دادن آن ها به احتمال زیاد مى توانید از 

دردسرهاى اکشن بالك اینستاگرام خالص شوید.
استفاده از اینترنت موبایل

 IP ،اگر قربانى بالك اینستاگرام شده اید، این احتمال وجود دارد که به جاى بالك پروفایل
شما فیلتر شده باشد. به همین خاطر براى گام اول، به جاى استفاده از اینترنت واى فاى، 

از اینترنت گوشى خود استفاده کنید.

توقف فعالیت هاى اینستاگرام براى 24 تا 48 ساعت
اگر اقدام قبلى مؤثر واقع نشد، براى رفع بالك در اینستاگرام مى توانید فعالیت هاى خود 
را براى 24 تا 48 ساعت متوقف کنید. در این مدت نه الیک کنید، نه کامنت بگذارید و 

نه پروفایل جدیدى را فالو کنید.

پروفایل خود را به فیسبوك متصل کنید
از آنجا که اینستاگرام پروفایل شما را به عنوان یک اکانت اسپم در نظر 
گرفته، با اتصال اکانت اینستاگرام خود به اکانت هاى شبکه هاى اجتماعى 
دیگر، به اینستاگرام نشان مى دهید که شما ربات نیستید و یک شخص 

حقیقى هستید. با توجه به اینکه فیسبوك در ایران فیلتر است، براى 
این کار باید از فیلترشکن اســتفاده کنید. اگر قصد انجام این کار را 
دارید، در بخش Settings به قسمت Accounts Centre سر بزنید.

حذف اپلیکیشن هاى افزایش الیک و فالوور اینستاگرام
یکى از مهم ترین عواملى که به بالك شدن در 
اینستاگرام منجر مى شود، استفاده از اپلیکیشن ها 
براى افزایش الیک و فالوور اســت. اگر اهل 
استفاده از چنین اپلیکیشن هایى هستید، وقت 

خداحافظى از آن ها فرا رسیده است.

استفاده از یک دستگاه دیگر براى ورود به اینستاگرام
بسیارى از کاربران بر این باور هستند که این روش بهترین راهکار براى خالص شدن 
از دست بالك اینستاگرام است. توصیه مى شود به جاى گوشى، با استفاده از کامپیوتر یا 

مرورگر گوشى وارد اکانت اینستاگرام خود شوید.

ارسال گزارش به اینستاگرام
اگر فکر مى کنید کار خطایى از شما ســر نزده، پس باید این موضوع را به این شرکت 
گزارش دهید. بعد از ارســال گزارش، شاید این شرکت مشکل 
شما را برطرف کند. براى این کار در بخش تنظیمات به قسمت 
 Report a Problem  ســر بزنید و ســپس روى گزینه Help

ضربه بزنید. 
با این کار با چند گزینه روبرو مى شوید و کافى است بعد از انتخاب 
Report a Problem، مشــکل خود را به زبان انگلیسى شرح 

دهید و ارسال کنید.

حذف و نصب دوباره  اینستاگرام
برخى کاربران با حذف اپلیکیشن  اینستاگرام از گوشى و نصب 
دوباره  آن موفق به برطرف کردن اکشــن بالك اینســتاگرام 

شده اند. به همین خاطر توصیه مى شود این کار را انجام دهید.

تغییر پسورد اکانت
از دیگر راهکارهایى که برخى کاربــران از آن جواب گرفته اند، 

مى توانیم به تغییر پسورد اکانت اشاره کنیم.

 در این مدت نه الیک کنید، نه کامنت بگذارید و 

 متصل کنید
 به عنوان یک اکانت اسپم در نظر 
 به اکانت هاى شبکه هاى اجتماعى 
ه شما ربات نیستید و یک شخص

وك در ایران فیلتر است، براى 
کنید. اگر قصد انجام این کار را
Accounts Centre سر بزنید.

ش الیک و فالوور اینستاگرام
ك شدن در
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ید، وقت 
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آیا استفاده از
 2 کارت گرافیک 
منطقى اســــت

برخى کامپیوتر ها مى توانند از دو کارت گرافیک استفاده کنند، اما آیا چنین کارى 
منطقى است؟ بهره گیرى از دو کارت گرافیک چه مزایا و معایبى به همراه دارد؟ در 

ادامه از جنبه هاى مختلف به این موضوع مى پردازیم.

پیش نیازهاى استفاده از 2 کارت گرافیک
قبل از اینکه نیاز خود را براى استفاده از دو کارت گرافیک بررسى کنید، باید ببینید 
آیا کامپیوتر شما از چنین قابلیتى پشــتیبانى مى کند یا نه. براى این کار سیستم 
شما باید از تکنولوژى ارائه شده توســط انویدیا یا AMD پشتیبانى کند. انویدیا از 
این تکنولوژى به عنوان SLI و شرکت AMD از آن تحت عنوان CrossFire یاد 
مى کند. به منظور بررسى این موضوع باید پشتیبانى مادربرد و کارت گرافیک از 

این تکنولوژى ها را مورد بررسى قرار دهید.
شناسایى مدل کارت گرافیک بسیار ساده است و در ویندوز مى توانید کلید هاى 

Ctrl+Shift+Esc بفشارید و در تب Performance به GPU نگاهى بیندازید.

بعد از مشخص شدن مدل کارت  گرافیک، در سایت شرکت سازنده ببینید که آیا 
این کارت  از تکنولوژى SLI یا CrossFire پشتیبانى مى کند یا نه. به عنوان مثال 
همانطور که در تصویر زیر مى توانید ببینید، NVIDIA GeForce GTX 1070 از 

این قابلیت بهره مى برد.
همانطور که گفتیم به غیر از کارت  گرافیک، خود مادربرد هم باید از این قابلیت 
بهره ببرد. براى بررسى این موضوع هم باید مشخصات مدل مادربرد را در سایت 

شرکت سازنده بررسى کنید.
بعد از انجام این کار، باید ببینید آیا کیس کامپیوتر از فضاى کافى براى قرارگیرى دو  
کارت   گرافیک بهره مى برد یا نه. از سوى دیگر باید به پاور اشاره کنیم که به منظور 

ارائه  برق مناسب براى دو  کارت  گرافیک باید از توان کافى بهره ببرد.

مزایاى استفاده از 2 کارت  گرافیک
طبیعتا مهم تریــن مزیت اســتفاده از دو  کارت  گرافیک، بهبود عملکرد 

اســت. زیرا مثال براى اجراى بازى به توان سخت افزارى 
بیشترى دسترسى پیدا مى کنید و مى توانید 

از فریم ریت و رزولوشن بیشتر 
بهره مند شوید.

از سوى دیگر باید به افزایش VRAM هم اشاره کنیم. برخى از بازى هاى مشهور 
از این قابلیت مى توانند به طور کامل بهره ببرند و در نتیجه تمام توان هر دو کارت   

مورد استفاده قرار مى گیرد.

معایب بهره گیرى از 2 کارت  گرافیک
مهم ترین چالش استفاده از دو کارت  گرافیک مربوط به افزایش هزینه ها 

است. برخى ترجیح مى دهند به جاى یک کارت  گرافیک پرچم دار، از دو 
کارت  میان رده استفاده کنند. با این کار ممکن است در هزینه ها کمى 
صرفه جویى شود. اما واقعیت این است که ارتقاى دو کارت   گرافیک 

سخت تر و پرهزینه تر از صرفا یک کارت  است.
در ضمن بسیارى از کامپیوترها از چنین قابلیتى بهره نمى برند. 
بنابراین در این صورت باید متحمــل هزینه هاى زیادى براى 

آماده سازى سیستم شــوید. در نهایت باید خاطرنشان کنیم 
معموال سخت افزارهاى جدید و تازه نفس از چنین قابلیتى 
بهره نمى برند. کارت هاى گرافیک جدید به حدى قدرتمند 

شده اند که کاربران نسبت به گذشــته نیاز کمترى به 
سیستم هاى مبتنى بر دو کارت   گرافیک دارند. با توجه 
به کاهش محبوبیت این قابلیت، توسعه دهندگان 

بازى ها هم دیگر چنــدان به دنبال بهره گیرى از 
این قابلیت نیستند.

سرانجام اپل به شما اجازه مى دهد رمز عبور شبکه واى فاى 
خود را در iOS 16 ببینید.

 اپل سرانجام در حال اضافه کردن قابلیت مشاهده رمز عبور 
 MacRumors .16 است iOS شــما در Wi-Fi ذخیره شده
 16 iOS گزارش مى دهد که پیش نمایش توسعه دهندگان
شامل گزینه اى براى مشاهده رمز عبور Wi-Fi و حتى کپى 
کردن آن براى اشــتراك گذارى با دوستان یا خانواده است. 
 Face ID، Touch براى مشاهده رمز عبور ذخیره شده باید با
ID یا رمز عبور احراز هویت کنید و ســپس گزینه اى براى 
کپى کردن آن دریافت مى کنید.به اشتراك گذارى رمز عبور 
واى فاى مدت هاست که در iOS به طور خودکار و آسان بوده 
است، تا زمانى که شخصى که مى خواهد به شبکه شما متصل 
شود، آیفون، آى پد یا مک نیز داشته باشد. این تغییر به محض 

انتشار iOS 16 براى همه افراد دیگر است.
اپل در حال حاضر iOS 16 را با توسعه دهندگان آزمایش 

مى کند و نســخه آزمایشــى عمومى در ماه 
جوالى ارائه مى شــود. iOS 16 همچنین 
شامل پیشرفت هاى بزرگى در قفل صفحه 

 Live و پیام ها، در کنار ویژگى قدرتمند
Text، کتابخانه هاى عکس 

مشــترك iCloud و 
بســیارى موارد 

دیگر است.

اگر از کامپیوتر اشتراکى اســتفاده مى کنید و یا کس دیگرى هم به 
سیستم شما دسترسى دارد، ممکن است با مراجعه به تنظیمات ویندوز 

11 تغییراتى در آن ایجاد کنند.
تنظیمات وینــدوز 11 قابلیت زیادى را در اختیــار کاربران خود قرار 
مى دهد. از طریق این بخش شما مى توانید سیستم عامل را با توجه به 
خواسته و نیاز خود شخصى سازى کنید، نرم افزار ها و سخت افزار هاى 
سیســتم را مدیریت کرده، بخش Windows Security را تنظیم 
و راه اندازى کنید، آپدیت ها را اجرا کرده و به هــزاران قابلیت دیگر 

دسترسى داشته باشید.
با این حال اگــر از کامپیوتر اشــتراکى اســتفاده مى کنید و یا کس 
دیگرى هم به سیستم شما دسترسى دارد، ممکن است با دسترسى 
به تنظیمات ویندوز 11 تغییراتى در آن ایجاد کنند که باب میل شما 

نباشد.
 اگر این تغییرات ناخواســته و تصادفى را دوســت نداریــد با ما در 
ادامه همراه شــوید تا تنها با انجــام چند مرحله ســاده مانع ایجاد

 تغییرات شوید.

با استفاده از Local Group Policy Editor مانع تغییر 
تنظیمات ویندوز 11 توسط کاربران دیگر شوید

براى این که بتوانید از طریــق Local Group Policy Editor مانع 
ایجاد تغییر تنظیمات ویندوز 11 توسط ســایر افراد شوید باید ابتدا 
کلید هاى Win key + R را فشار دهید تا کادر Run برایتان باز شود. 
 Enter را در باکس آن وارد کرده و کلید gpedit.msc سپس عبارت

را فشار دهید.

نکته:
توجه داشته باشید که اگر شما کاربر نسخه Home ویندوز 11 باشید، 
Local Group Policy Editor برایتان قابل دسترسى نخواهد بود و 

باید به جاى آن از Windows Registry Editor استفاده کنید که در 
ادامه این مقاله به این روش مى پردازیم.

بخــش User Configuration را بــاز کنیــد و ســپس مســیر 
Administrative Templates > Control Panel را در پیــش 

 Prohibit access to Control Panel بگیرید. سپس روى گزینه
and PC settings کلیک راست کرده و گزینه Edit را انتخاب کنید.

حاال روى دکمه دایره شکل Enabled کلیک کنید.
در آخر روى گزینه OK کلیک کنید تا پنجره بســته شده و تغییرات 

اعمالى ذخیره شوند.
از این پس هر کس که بخواهد تنظیمات وینــدوز 11 را باز کند، به 
صورت خودکار بسته خواهد شد و مانع اســتفاده کاربر از این بخش 
مى شــود. مى توانید به راحتى تنظیمات اعمال شــده را با باز کردن 
Prohibit access to Control Panel and PC settings و 

کلیک روى دکمه دایره شــکل Not Configured دوباره به حالت 
عادى برگردانید.

 Control Panel بهترین قسمت استفاده از این روش این است که
نیز به صورت خــودکار غیرفعال خواهد شــد و با ایــن کار به هیچ 
عنوان کاربران امــکان تغییر تنظیمــات وینــدوز 11 را نخواهند
 داشــت. در حقیقت اگر بعد از غیرفعال کــردن تنظیمات بخواهید 
Control Panel را بــاز کنید، خطایى مطابــق تصویر زیر دریافت 

خواهید کرد.

با اســتفاده از ویرایشگر رجیســترى مانع تغییر 
تنظیمات ویندوز 11 توسط کاربران دیگر شوید

همچنین شــما مى توانید از طریــق Registry Editor مانع تغییر 
تنظیمات ویندوز 11 توسط سایر کاربران سیستم خود شوید. با این 
حال باید حتماً توجه داشته باشید که با دقت از این بخش استفاده کنید 
چراکه با انجام یک حرکت اشــتباه در روند رجیسترى ویندوز خود 
اختالل ایجاد خواهید کرد. فقط روشى که در ادامه گفته شده را انجام 

دهید و بعد از اتمام سریعاً پنجره Registry Editor را ببندید.
کلید هاى Win key + R را فشار داده و عبارت regedit را در باکس 
متنى وارد کنید تا Registry Editor برایتان باز شــود، سپس کلید 
Enter را بزنید. بعد از این که دستور UAC برایتان باز شد روى گزینه 

Yes کلیک کنید.

HKEY_ باید به مســیر Registry Editor در ســمت چپ پنــل
 CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows

CurrentVersion > Policies > Explorer < بروید. سپس روى 

ورودى رجیسترى NoControlPanel که در پنل سمت راست قرار 

دارد کلیک کنید.
در قسمت Value data مطابق تصویر زیر عدد 1 را در باکس متنى 

وارد کنید.
حاال امکان ایجاد تغییر تنظیمات ویندوز 11 غیرفعال خواهد شد. توجه 
داشته باشید که با انجام روش فوق بخش Control Panel نیز بسته 
مى شود. اگر مى خواهید تنظیمات کامپیوتر خود را تغییر دهید کافى 
است تا مسیر باال را دوباره پیش رفته و این بار در ورودى رجیسترى 
 Value قرار دارد، مقدار Registry Editor که در NoControlPanel

Data را روى 0 قرار دهید.

دسترسى به ایجاد تغییر تنظیمات ویندوز 11
با انجام روش هاى این مقاله شما به سادگى مى توانید تنها در عرض 
 Control چند دقیقه ایجاد تغییر در تنظیمات ویندوز 11 را به همراه
Panel غیرممکن کنید. دیگر نیاز نیست وقتى که سایر افراد از سیستم 

شما استفاده مى کنند نگران ایجاد تغییرات در تنظیمات ویندوز باشید. 
هر تغییرى که کاربران مى خواهند ایجاد کنند به تائید شما نیاز دارد. 
روش هاى فوق بسیار سریع و مؤثر هستند و به کمک آن ها مى توانید 
روى این قضیه که چه کســى مى تواند به تنظیمات ویندوز 11 شما 

دسترسى داشته باشد، کنترل داشته باشید.

چگونه مانع از تغییر
 تنظیمات ویندوز 11 

توسط کاربران دیگر شویم؟
1دوز 11 باشید،

 نخواهد بود و 
ده کنید که در 

ـپس مســیر 
 را در پیــش 
Prohibit ac

با اســتفاده از ویرایشگر رجیســترى مانع تغییر انتخاب کنید.

دارد کلیک کنید.
عدد 1 را در باکس متنى زیر Value مطابق تصویر data در قسمتa

وارد کنید.
1حاال امکان ایجاد تغییر تنظیمات ویندوز11 غیرفعال خواهد شد. توجه

ر
1

ویم؟
مشاهده 
رمز واى فاى در اپل

ماه  نســخه آزمایشــى عمومى در
16 همچنین iOS .ائه مى شــودS

شرفت هاى بزرگىدر قفل صفحه 
Live در کنار ویژگىقدرتمندe

سسسسسسسعکس تابخانه هاى 
iCloud و  ك

ى موارد
ت.

اپلیکیشن زوم اخیر چهار آســیب پذیرى امنیتى را آشکار کرده 
است که مى توانند براى به خطر انداختن کاربران در چت مورد 

سوءاستفاده قرار گیرند.
 زوم، پلتفرم کنفرانــس ویدئویى که از زمان شــروع کرونا به 
یکى از اصلى ترین اتصاالت و ارتباطات تبدیل شده، اخیر چهار 

آسیب پذیرى امنیتى را آشکار کرده است. 
وب سایت اینفوســکیوریتى اعالم کرد که این آسیب پذیرى ها 
مى توانند با ارسال پیام هاى توســعه پذیر پیام رسانى و اجراى 
کدهاى مخرب، براى به خطر انداختــن کاربران در چت مورد 

سوءاستفاده قرار گیرند.
یک مهاجــم ســایبرى مى توانــد بــا بهره بــردارى از این 
آسیب پذیرى ها، به عنوان یک کاربر معمولى ظاهر شود. به نوبه 
خود، فرد مى تواند به یک سرور مشــکوك متصل شود و یک 
به روزرسانى را دانلود کند، که منجر به اجراى کد دلخواه ناشى 

از یک حمله کاهش رتبه مى شود.
موضوع اصلــى این آســیب پذیرى ها، توانایــى یک مهاجم 
ســایبرى براى یافتن ناســازگارى ها در ســرویس  گیرنده و 
ســرور نرم افــزار اســت و بدین ترتیــب هکرهــا مى توانند 
از به روزرســانى هاى نرم افــزارى اســتفاده کننــد، ایــن
 فرآیند را به سالح تبدیل کنند و نســخه قدیمى و کمتر ایمن 
زوم را از طریق یک ســرور مخرب به اهداف احتمالى تحویل 

دهند.
 ،Sectigo در CISO افســر ارشــد اســتراتژى و مشــاور
در مــورد این اشــکال هــک اجتماعــى اظهار نظــر کرد و 
توصیه هایى در مورد چگونگى جلوگیرى از قربانى شدن ارائه 
مى دهد: «به عنوان شکلى از مهندســى اجتماعى، پیشگیرى

 از حمالتى مانند این مى تواند فوق العاده ســخت باشــد، زیرا 
مهاجمــان از روش هــاى فوق العاده هوشــمندانه اســتفاده 
مى کنند تــا کاربــران را بــه انجــام «کار اشــتباه» فریب 
دهند، مانند کلیک کردن روى لینک هایى که بدافزار را دانلود 

مى کند.
مهاجمان اکنون انواع روبه رشدى از تاکتیک ها، مانند حمالت 
زنجیره تامین و مهندســى اجتماعى را براى هدف قرار دادن 
مسائل سازمانى مرتبط با کار ترکیبى، خطاى انسانى و فناورى 

اطالعات سایه به کار مى گیرند.»
به گفته  او، احراز هویــت چند عاملــى (MFA)، زمانى که به 
درســتى اجرا شــود، مى تواند حمالت مجرمانه ســایبرى را 
از اســتفاده از اعتبارنامه هاى سرقت شــده براى دسترســى 
به دســتگاه ها یــا شــبکه ها در صــورت حمله فیشــینگ 

کاهش دهد.
 این رویکرد براى هر کسب وکار یا مصرف کننده اى به عنوان 
وسیله اى براى کاهش احتمال قربانى شدن در حمالت سایبرى 

هویتى حیاتى است.
سیســتم هاى مایکروسافت با زوم بیشــترین آسیب پذیرى را 
در برابر این آســیب پذیرى ها دارند. با ایــن حال، مک اواس، 
-2022-CVE آى اواس، اندروید و لینوکــس همگى در برابر

CVE ،۲۲۷۸۴-۲۰۲۲-۲۲۷۸۵ و CVE-۲۰۲۲-۲۲۷۸۷ آسیب 

پذیر هســتند. زوم توصیه مى کند آخرین نســخه  این برنامه 
(5,10,0) را دانلود کنید.

حمالت سایبرى به کاربران زوم ؟
ر

زوم را از
دهند.

ا افســر
در م
تو
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حتى اگر یک ویتامین برچسب بدون قند داشته باشد، 

ممکن است حاوى الکل هاى قند باشد که در زیر 

قسمت کربوهیدرات کل روى برچسب فرآورده 
ذکر شده است.

ت در مورد پاستیل، این خوراکى هاى جویدنى 
 واقعی

مملو از شکر با تصورات دوران کودکى ما بسیار متفاوت 

است. محققان معتقد هستند که علت اصلى عالقه به چنین 

ریکا و همچنین سراسر دنیا، چیزى نیست جز اعتیاد به شکر!
ترکیباتى در آم

رسى و یا سایر طرح ها و طعم هاى متنوع آن 
یا شما هم از طرفداران پاستیل خ

آ
هستید؟

ار داده مى شوند با استناد به مقاالت منتشر 
عاتى که در ادامه در اختیار شما قر

اطال

شده توسط مرکز ملى اطالعات زیست فناورى آمریکا جمع آورى شده اند:

از غضروف سازى تا دشمنى با بدن

ز افراد از پاســتیل ها به عنوان یک میان وعده خــوب بعد از تمرین یاد
برخى ا

دارند. مى کنند و توجیه آنها این است که محصوالت مذکور محتواى پروتئینى باالیى 

اگرچه بسیارى از مردم این واقعیت را وحشتناك مى دانند اما ادعاى مذکور صحیح 

است: استخوان ها، غضروف ها و پوست باقى مانده حیوانات منابعى هستند که 

ن حال سرشار از پروتئین هستند.
براى تولید ژالتین استفاده مى شوند و در عی

ـتیل ها همین ژالتین حیوانى است. 
بنابراین کم ضررترین ماده موجود در پاسـ

اما باید بدانیم: حیواناتى که براى تولید ژالتین استفاده مى شوند به احتمال زیاد 

که متاسفانه امروزه به وفور دیده
ط غیر بهداشــتى و آلوده به بیمارى (

در شرای
 مى شود) زندگى مى کنند.

خواهیم پاستیل را فقط به خاطر 
ه به موارد عنوان شده حتى اگر ب

با توج

ف کنیم، باز هم به دلیل این محتواى قندى باال و اثرات 
پروتئین آن مصر

مخرب بر سالمت بدن و به ویژه کبد تصمیم درستى نگرفته ایم. این 

در حالى است که منابع بسیار سالم ترى از پروتئین در بازار غذایى و 
همچنین دارویى وجود دارد.

شــاید بهتر باشــد بیشــتر در 
پس 

خصــوص شــکر در محصــوالت 
پاستیلى صحبت کنیم:

 شربت ذرت و شــکر اصلى ترین مواد 

تشکیل دهنده انواع برندهاى محبوب پاستیل 

هستند. جالب اینجاست که بر اســاس آمارهاى به دست آمده، در حال 

یکایى ها چربى کمتر و قند بیشترى مصرف مى کنند و با این وجود نرخ 
حاضر آمر

چاقى همچنان رو به افزایش است. اما دلیل این مسئله چیست؟ زمانى 

که محتواى قندى در بدن پردازش مى شود به ویژه شربت ذرت 

با فروکتوز باال (HFCS)، مقــدارى از آن تبدیل به چربى 
مى شود.

ترکیب مذکــور (HFCS) از گلوکــز و فروکتوز 

ساخته شده است. 80 درصد از کالرى گلوکز توسط بدن مصرف مى شود و مابقى 

چربى و چاقى بیشتر منتهى شود.
به کبد مى رود تا در نهایت به 

 مواد زائد سمى مستقیما به کبد 
در مقابل ۱۰۰٪ کالرى فروکتوز به همراه سایر

رفته و سبب ایجاد یک اثر قطره اى از عوارض جانبى مى شود.

واند منجر به فشار خون باال، بیمارى هاى قلبى عروقى، 
HFCS بیش از حد مى ت

چاقى، مقاومت به انسولین (دیابت نوع 2) و کبد چرب شود. فروکتوز همچنین 

 شود که در ارسال سیگنال احساس سیرى 
مانع از پردازش لپتین توسط مغز مى

نقش دارد.

نواع بدون شکر آنها استفاده کرد؟
اما آیا مى توان به جاى پاستیل هاى معمولى از ا

 بسیارى از مصرف کنندگان این دســته محصوالت به اصطالح ایمن و سالم 

ر توضیح این عارضه مى توان گفت: 
دچار ناخوشى هاى گوارشى مى شــوند. د

در پاستیل هاى فاقد شکر به جاى شربت ذرت و شکر از لیکاسین (یک شربت 
هیدروژنه) استفاده مى شود.

لیکاســین عمدتاً مالتیتول است که به راحتى توســط بدن هضم نخواهد شد. 

رد نظر در معده تخمیر شده و باعث نفخ، درد شکم و مدفوع 
بنابراین ترکیب مو

شل مى شود.

ى نیستند مگر آن که خودتان آنها 
در مجموع پاستیل ها گزینه هاى تغذیه اى خوب

را در خانه تهیه کنید. به این ترتیب مى توان از مصرف طعم دهنده ها و رنگ هاى 
مضر مصنوعى پیشگیرى کرد.

دارد و فیبر بــاالى موجود در آن منجر به این میوه نیز دوز ســالمى از پلیمر هاى فالونوئید را 
درست مانند سیب، گالبى را نیز احساس سیرى طوالنى مدت مى شود. 

بیشترین منافع سالمت باید با پوســت بخورید تا از 
آن سود ببرید.

سرشار از آنتوســیانین ها 
و پلیمر هــاى فالونوئید اســت. 
به طورى کــه یک چهارم فنجــان از این 
میوه، 10 میلى گرم آنتوســیانین به بدن مى رساند. 
هنــوز مشــخص نیســت چــرا چــرا فالونوئید هــا 
باعث کاهش وزن مى شــود، اما ثابت شده 
مصرف روزانه این میوه، شما را دچار 

احساس سیرى مى کند.

همتاى زغال اخته اســت 
و به حفــظ وزن ســالم کمک 

مى کنــد. توت فرنگــى نیز سرشــار از 
آنتوســیانین بوده و مصرف یک فنجان از آن در 
روز به همراه ماست کم چرب یا بلغور جو، پیشنهاد 
مى شــود. وقتى صحبت از مصــرف زیاد میوه 
مى شود، نگرانى از اضافه وزن ناشى از فروکتوز 

موجود در آن ها وجود دارد، امــا میوه هایى مانند  
توت فرنگى و بلوبرى بهترین میوه ها براى کاهش 
وزن هســتند ضمن این که قند کمترى نسبت به 

سایر میوه ها دارند.

حتى اگر یکو
ممکن است

قسمت کربوه
ذکرشده است.

مو  واقعیت در
مملوازش

ا
آ ترکیباتىدر

ش آیا

 امروزه انواع مولتى ویتامین هاى پاستیلى براى کودکان تولید شده است که از 
طریق داروخانه هاى سراسر کشور قابل خریدارى هستند. با این حال محصوالت 
مذکور اکثرا حاوى سه نوع متفاوت قند افزوده، همراه با 3 گرم شکر و 15 کالرى 

به ازاى هر دانه پاستیل هستند.
مقدار مجاز مصرف قند به توصیه انجمن قلب آمریکا به صورت زیر است:

- براى مردان حداکثر 9 قاشق چایخورى (37,5 گرم) شکر اضافه شده در روز
- براى زنان حداکثر 6 قاشق چایخورى (25 گرم) در روز

- براى کودکان کمتر از 6 قاشق چایخورى در روز (کودکان 2 تا 18 سال)
در حالى که قند افزوده در ویتامین هاى پاستیلى مقدار زیادى به 
نظر نمى رسد، اما مى تواند به مصرف بیش از حد شیرینى 
جات منجر شــود. به خصوص اگر روزانــه بیش از یک 
ویتامین پاستیلى مصرف شود و غذاهاى دیگر با قندهاى 

افزوده نیز در دسترس باشد.
به منظــور کاهش میــزان قندهاى افــزوده در 
ویتامین هاى پاستیلى، برخى از شرکت ها ممکن 
است به جاى آن الکل قند استفاده کنند. حتى اگر 
یک ویتامین برچسب بدون قند داشته باشد، ممکن است 
حاوى الکل هاى قند باشد که در زیر قسمت کربوهیدرات 

کل روى برچسب فرآورده ذکر شده است.
مصرف بیش از حد الکل قند مى تواند منجر به اسهال، حالت تهوع، نفخ و 

سایر عالئم گوارشى ناخواسته در برخى افراد شود.

یک پزشک متخصص هشدار مى داد که نوشیدن چاى داغ ممکن است باعث بیمارى جدى در بدن شود.
 فرهاد اسالمى محقق ارشد انجمن سرطان آمریکا (ACS) گفت: با وجود اینکه چاى فواید زیادى براى سالمتى دارد، اما نوشیدن داغ 

آن مى تواند باعث بروز یک نوع سرطان خطرناك شود.
اسالمى مى گوید که نوشیدن چاى به مقدار بیش از 700 میلى لیتر و حرارت بیش از 60 درجه در روز؛ خطر ابتال 

به سرطان سلول سنگفرشى مرى را حدود 90 درصد افزایش مى دهد.
محقق ارشد انجمن سرطان آمریکا تاکید کرد، مى توان نتیجه گرفت که مصرف هر نوع نوشیدنى 

گرم - نه فقط چاى - مى تواند منجر به چنین عواقبى شــود؛ از این رو به کسانى که چاى 
بسیار داغ مى نوشند، توصیه مى شود عادت کنند تا کمى صبر کنند اندکى خنک شده بعد 

میل کنند.
این پزشک متخصص مى گوید، این خطر در کسانى رخ مى دهد که عالقه مفرط به چاى دارند 

و بیش از ده فنجان در روز مى نوشند، زیرا این نوشیدنى حاوى تانن هایى است که مى تواند در جذب 
آهن اختالل ایجاد کند که ممکن است منجر به کمبود آهن در بدن شود.

همه چیز درباره پاستیل 
!این خوشمزه پردردســر

- بیش فعالى در کودکان
- نفخ شکم
- درد شکم

- مدفوع شل
عوارض جانبى احتمالى در بلند مدت

- فشار خون باال
- بیمارى هاى قلبى عروقى

- چاقى
- مقاومت به انسولین (دیابت نوع 2)

- کبد چرب
- پرخورى

- ریسک سرطان

مدت هاى مدیدى است که از عسل به عنوان درمان طبیعى براى بسیارى از بیمارى ها استفاده 
مى شود. عسل خواص آنتى اکسیدانى، ضدباکترى، ضد التهابى ضد قارچ دارد. آرامبخش است 
و به کاهش مشکالت تنفسى کمک مى کند.در عین حال، شیر میان سایر نوشیدنى ها حاوى 
ویتامین هاى ب کمپلکس، ویتامین آ و دى و مواد معدنى مانند کلسیم، پروتئین حیوانى و اسید 
الکتیک است. ترکیب شیر به همراه عسل خواص باورنکردنى براى ارتقاى سطح سالمت دارد:

حفظ سالمت استخوان ها:
 نوشیدن شیر به همراه عســل، باعث جذب بیشتر کلسیم در بدن شــده و همین امر از بروز 
بیمارى هایى مانند پوکى استخوان و التهاب مفاصل که از مهم ترین علل مرگ در بین سالمندان 

که به مرگ خاموش نیز مشهور مى باشد، پیشگیرى مى کند.

محافظت از پوست: 
ترکیب شیر و عســل داراى خواص ضد میکروبى و پاك کننده است. بسیارى از محصوالت 
زیبایى حاصل این ترکیب هستند. مصرف این نوشــیدنى به شفافیت پوست کمک مى کند و 

درمانى موثر براى سلولیت است.

هضم مؤثر غذا:
 عسل داراى خواص پره بیوتیک است و از رشد باکترى هاى مفید در سیستم گوارش حمایت 
مى کند. باکترى هاى مفید روده به سیستم هضم و جذب موثر مواد غذایى کمک مى کنند و حتى 
روى عملکرد موثر مغز نیز تاثیر دارند. پره بیوتیک ها در شیر نیز یافت مى شوند و کاهنده یبوست، 

گرفتگى عضالت، و باکترى هاى مضر بدن هستند.
افزایش مقاومت: 

خوردن شیر به همراه عسل به طور روزانه، باعث افزایش مقاومت بدن شما مى شود. شیر داراى 
پروتئین و عسل حاوى کربوهیدرات است. هر دوى این عناصر براى تحریک متابولیسم شما 

ضرورى هستند.

رضا غیاثوند متخصص تغذیه درباره تاثیر مواد غذایى بر پیشگیرى از بیمارى هاى 
عفونى در زمستان گفت: هر چند درمان مشخصى براى عفونت هاى ویروسى وجود 
ندارد، اما تقویت سیســتم ایمنى بدن با تغذیه مناسب به تخفیف عالئم بیمارى و 
بهبودى سریع تر کمک خواهد کرد. بدیهى است که عدم مراقبت کافى از خود در 

حین بیمارى، وضعیت را تشدید خواهد کرد.
این متخصص تغذیــه مى گوید که مصرف مایعات گرم ممکن اســت به تخفیف 
گرفتگى ها و مشکالت تنفســى همراه با ســرماخوردگى و آنفلوانزا کمک کند، 
همچنین مایعات گرم ممکن اســت به نرم شدن موکوس 
و تخلیه ســلول هاى ویروســى از بدنتان کمک کند؛ 
لذا مصرف ســوپ هاى گرم و یا نوشیدنى هاى 
گرم مى توانند گزینه هاى موثرى 
عالیــم  تخفیــف  در 
ســرماخوردگى و 

آنفلوانزا باشند.

احتمال زیاد  ىشوند به
که متاسفانه امروزه به وفور دیده

آلوده به بیمارى( ىو
 کنند.

خواهیم پاستیل را فقط به خاطر
ن شده حتى اگر ب

یم، باز هم به دلیل این محتواى قندى باال و اثرات 

به ویژه کبد تصمیم درستى نگرفته ایم. این  و

یییغذایى و سیار سالم ترى از پروتئین در بازار 
رد.

شــتر در 
صــوالت

ترین مواد 
حبوب پاستیل 

ســاس آمارهاى به دست آمده، در حال 

خ با این وجودن قند بیشترى مصرف مى کنند و
ل این ت. اما دلیل

آیا مصرف ویتامین هاى پاستیلى 
نیز مخاطره آمیز است؟

ز -براى کودکانکمتر
در حالى که قند افزود
نظر نمى رسد،
جات منجر ش
ویتامین پاست
افزوده نیز در
من به
ویت
اس
یک ویتامی
حاوى الکل
کل روى برچسب فرآو
مصرفبیش از حد الکل
سایر عالئم گوارشى ناخ

عوارض جانبى احتمالى 
پاستیل

 در کوتاه مدت

ت
ه
ح
چا
کککککککه
با فر
مى
ترکی

به آنمنجر در االىموجود ب بر

- ریسک سرطان

ترکیب شیر و عسل؛
6 خاصیتى که از آن  بى خبرید!

مبارزه با بى خوابى:  
خوردن شیر گرم همراه با عسل قبل از خواب شبانه، یکى از شناخته شده ترین روش ها براى 
مبارزه با بى خوابى است. هر کدام از این مواد به تنهایى با بى خوابى مبارزه مى کنند، ولى تاثیر 
ترکیبى آن ها خواص چند برابر دارد.عسل تنها ماده شیرین است که به شما اجازه مى دهد کنترل 
بیشترى روى انسولین تولیدى بدن داشته باشید. این روند باعث مى شود مغز شما تریپتوفان 
بیشترى تولید کند.این ماده شیمیایى سپس به ســروتونین تبدیل مى شود؛ هورمونى که به 

بهبود خواب کمک مى کند. شیر گرم همچنین ناراحتى معده را کاهش مى دهد و به بهبود 
خواب کمک مى کند.

مبارزه با پیرى زودرس:
 آنتى اکسیدان هاى موجود در ترکیب شیر و عسل به مبارزه با رادیکال هاى آزاد 

بدن مى رود. رادیکال هاى آزاد تاثیرات مخربى روى همه سیستم هاى 
بدن دارند؛ به پوست آسیب مى رسانند و منجر به لکه هاى پوستى 

مى شوند. ترکیب شیر و عسل، فعالیت رادیکال هاى آزاد 
در بدن را خنثى مى کند.

رم همچنین مایعات
بدنتان کمک کند و تخلیه ســلول هاى ویروســى از
لذا مصرف ســوپ هاى گرم و یا نوشیدنى هاى
گرم مى توانند گزینه هاى موثر
عالیـ تخفیــف در 
ســرماخوردگى
آنفلوانزا باش

هنگام 
سرماخوردگى 

چه خوراکى هایى 
بخوریم؟

5 میوه که 
شما را 

الغر مى کند

فمر هاى فالونوئید را  دارد و
درسمدت مى شود. 

بیشخورید تا از 
ید.

نهاد 
وه

وز 
انند  

ال

هنــوز مشــخص نیســ
باعث کاهش
مص
ا

سیب سرشار از فالونوئید ها و غنى از فیبر است. مصرف 
روزانه سیب براى کاهش وزن اهمیت زیادى دارد. براى 
بهره بردن از مزایاى ســالمتى ســیب، آن را با پوست 
بخورید، چون بیشترین میزان آنتى اکســیدان و فیبر این 
میوه در پوستش گنجانده شــده است. مصرف ســیب منجر به بهبود کنترل قند 
خون مى شود و در نتیجه شما کمتر هوس مصرف غذا هایى را مى کنید که خاصیت 

چندانى ندارند.

توت فرنگى:

گالبى:

زغال اخته:

فلفل:

سیب:

تعجب نکنیــد، چون فلفل ها هم جــزو میوه ها هســتند و البته جزو 
سالم ترین آن ها که مى توانند نقش مهمى هم در کاهش وزن داشته باشند. ترکیبى 

به نام کپسایسین موجود در فلفل منجر به تبدیل چربى هاى سفید به چربى هاى قهوه اى 
انرژى سوز در بدن مى شود.

ى در بدن شود.
د زیادى براى سالمتى دارد، اما نوشیدن داغ 

جه در روز؛ خطر ابتال 

شیدنى 
ى 

ند
ر جذب 

بیمارى که با 
نوشیدن چاى داغ 
ظاهر مى شود

ى ر

نوشکــز و فروکتوز 



0606استاناستان 4340 سال نوزدهمپنج شنبه  26 خرداد  ماه   1401

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
مردم این استان منتظر ارائه یک برنامه زمان بندى شده 
و اجرایى براى بهبود وضعیت زاینده رود از طرف دولت 

سیزدهم هستند.
مهدى طغیانى ابراز امیدوارى کرد که سفر رییس جمهور 
به اصفهان یک برنامه براى حل مهمترین مساله مردم 

این استان یعنى زاینده رود داشته باشد.
وى ادامه داد: به موفقیت شــخص رییــس جمهور و 
دولت سیزدهم عالقه مند هستیم و به این دولت در هر
 حوزه اى که امکان داشــته باشد کمک مى کنیم اما در 
مورد حق مردم اصفهان که جارى بــودن زاینده رود و 

حفظ محیط زیست، سرپناه، کشاورزى، حقآبه و زیست 
بوم آنهاســت نمى توان کوتاه آمد و حــق کوتاه آمدن 

هم نداریم.   
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى اظهار 
داشت: زاینده رود یکى از مهمترین و اصلى ترین مسائل 
استان اصفهان است و الزم است در مورد آنچه که باید 

رخ دهد بطور مرتب مطالبه گرى کنیم.
وى اضافه کرد: دســت اندازى هاى شدیدى به زاینده 
رود در حال انجام اســت و حد و حصر آن به هیچ وجه 
مشخص نیست و هیچ شــفافیتى در این زمینه وجود 

ندارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان اعالم 
کرد: جمعى از مدیران و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى با حضور در میز ارتباطات مردمى واقع در مجموعه 
فرهنگى ورزشــى کارگران اســتان اصفهان پاسخگوى 
مراجعین خواهند بود.میثم مداحى با اعالم این که هم زمان با 
سفر رئیس محترم جمهورى اسالمى ایران و هیات همراه به 
استان اصفهان میز ارتباطات مردمى وزارت مردم در محل 
مجموعه فرهنگى ورزشى کارگران استان اصفهان برگزار 
خواهد شد افزود: میز ارتباطات مردمى وزارت مردم با حضور 
سید محمدرضا حسینى معاون توســعه مدیریت و منابع 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى و نماینده تام االختیار مقام 

عالى وزارت و مهرى طالبى مدیرکل دفتر بازرسى و ارزیابى 
عملکرد و پاسخگویى به شکایات و نماینده ویژه مقام عالى 
وزارت به همراه جمعى از کارشناســان حوزه هاى مختلف  
برگزار خواهد شد. وى افزود: مدیران و کارشناسان حوزه هاى 
روابط کار، تعاون، اشتغال و ســایر دستگاههاى مرتبط با 
این وزارتخانــه در محل میز ارتباطات مردمى مســتقر و  
پاسخگوى مراجعین خواهند بود.این برنامه که از دیروز آغاز 
شده، امروز پنجشنبه هم از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر 
در مجموعه فرهنگى ورزشى کارگران استان اصفهان واقع 
در خیابان چهارباغ باال، چهار راه شریعتى روبروى بیمارستان 

شریعتى برگزار خواهد شد.

در انتظار برنامه زمانبندى 
شده براى وضعیت زاینده رود 

استقرار میز ارتباطات مردمى 
در مجموعه کارگران اصفهان

تدوین نقشه راه بناهاى 
تاریخى شهر اصفهان 

مدیرعامل سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان گفت: تدوین نقشــه راه بافت ها و بناهاى 
تاریخى شــهر، اجتماعى ســازى و رونق فضاهاى 
شهرى و اماکن تاریخى از جمله سیاست هاى کالن 

شهردارى است.
 محمدعلى ایزدخواســتى با بیان اینکه نقشــه راه 
بناهاى تاریخى شهر اصفهان تدوین مى شود گفت: 
شهردارى اصفهان، بافت تاریخى را به عنوان یکى 
از ســرمایه ها و ثروت هاى بزرگ و ارزشــمند شهر 
مى داند، لذا سیاست هاى کالنى در این دوره مدیریت 
شهرى تعریف شده است تا اتفاقات خوشایندى در 

شهر رقم بخورد. 
وى با بیان اینکــه ثبت جهانى محــور فرهنگى و 
تاریخى اصفهان از جمله اتفاقات خوبى است که با 
حضور شهردارى و همکارى سازمان میراث فرهنگى 
و صنایع دستى در حال انجام است، افزود: اجراى این 
طرح بسیار سنگین و طاقت فرسا، چند سال به طول 
مى انجامد، اما امیدواریم که در ســازمان یونســکو 

ثبت شود.
 ایزدخواســتى با بیان اینکه ثبت محــور تاریخى و 
فرهنگى اصفهان در راســتاى سیاست هاى حفظ و 
نگهدارى معمارى تاریخى شــهر در حال پیگیرى 
است، گفت: تدوین نقشه راه بافت ها و ابنیه تاریخى، 
اجتماعى ســازى و رونق فضاهاى شهرى و اماکن 
تاریخى، از دیگر سیاســت هاى کالن شهردارى در 

این حوزه است.

خبر

تاسیس
 شرکت تعاونى تامین نیاز گروه شغلى ابزار و یراق استان اصفهان درتاریخ 1401/03/22 به شماره ثبت 71239 به شناسه ملى 14011234200 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تامین 
نیازهاى خرده فروش ابزار آالت توسط عمده فروشان براساس ماده 3 اساسنامه تیپ تعاونى و تامین نیاز- اخذ وام قرض الحسنه و سایر تســهیالت اعتبارى از منابع بانکى و دیگر مؤسسات مالى اعتبارى و اشخاص حقیقى و حقوقى دیگر. اخذ کمک و هدایاى نقدى و 
غیرنقدى از دولت ، اشخاص حقیقى و یا حقوقى. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها. مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى با اولویت تعاونى ها. سرمایه گذارى و خرید سهام اتحادیه تعاونى مربوطه و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومى ، تعاونى 
و یا خصوصى. مشارکت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونى در دوره هاى آموزشى تخصصى براى ارتقاى سطح تولید و خدمات. تهیه نهادها و مواد اولیه مورد نیاز،کاال، خدمات، وسائل، ابزار و دیگر نیازمندیهاى اعضاء از داخل و یا خارج از کشور با رعایت مقررات قانونى 
بررسى شرایط محیطى بازار توانمند سازى اعضاء در زمینه هاى فنى و حرفه اى ، مدیریتى متناسب با نیاز بازار و اجراى دوره هاى آموزشى تخصصى و عمومى مورد نیاز اعضا کمک به افزایش کمى و کیفى خدمات و رفتار حرفه اى اعضاء، فعالیت هاى پشتیبانى و رفاهى و کمک 
به ایجاد فضاى مناسب براى ارائه خدمات جانبى مورد نیازـ  ایجاد روحیه همکارى و تقویت حس وفادارى و صداقت در اعضاء.ـ  اعمال نظارتهاى قانونى واگذار شده از سوى دستگاههاى ذیربط در چارچوب قوانین و قراردادهاـ نظارت بر نحوه توزیع و مصرف تسهیالت و 
کمکهاى دولتى نظارت بر اجراى قراردادها و توافقنامه هاى اعضاءـ  عقد قرارداد با دستگاههاى اجرایى در چارچوب حدود قانون مزایده و مناقصه سرمایه گذارى در شرکتها و مؤسسات عمومى، تعاونى و یا خصوصى موضوع فعالیت تعاونى باید با توجه به اهداف موضوع ماده 
2 این اساسنامه و طرح تأسیس تعاونى که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادى ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى رسیده است نوشته شود. درهرحال تعاونى مى تواند براى انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را هم بعمل آورد 
که برحسب نظر اعضاء قابل درج در این ماده خواهد بود. -واردات و صادرات - تولید و توزیع ابزار صنعتى و ابزار هاى ساختمانى -تولید کپسول هاى صنعتى و آتش نشانى -تولید انواع تورى، رابیتس و سیم هاى مفتولى و گالوانیزه -ماشین هاى صنعتى ،نجارى ،ساختمانى و 
الکترود -ساختمان سازى -تولید و توزیع ملزومات برقى صنعتى و ساختمانى -تولید و توزیع قفل و لوال و یراق تبصره1 -درصورتیکه براى انجام هریک از فعالیتهاى موضوع تعاونى، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونى باشد تعاونى مکلف به اخذ آن است. تبصره2 - 
شرکت مى تواند براى اجراى طرح مصوب و مندرج در باال با رعایت مقررات و اساسنامه و قراردادهاى منعقده از سرمایه و ذخایر موضوع اعتبارات و سرمایه گذارى هاى بخش هاى دولتى ،عمومى ، تعاونى بانک ها و اشخاص حقیقى و حقوقى دیگر ،هدایاى نقدى و جنسى 
افراد و موسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیالت بانکى از طرق عقود اسالمى نماید. تبصره3 - در صورتیکه از طریق ارگان هاى دولتى ،ضوابط و مقرراتى در ضمینه ى نحوه ى کار و اشتغال وسایل ، تجهیزات،تاسیسات و اماکن مورد نیاز فعالیت قانونى 
شرکت و سایر موارد مربوط وضع شده باشد شرکت مکلف به رعایت آنها است. تنصره 4:شرکت مى تواند مصالح و وسائل ،تجهیزات ماشین آالت تاسیسات انبار کارگاه و دیگر نیازمندیهاى خود را به طریق مقتضى و مقرون به صرفه منجمله واردات آنها از خارج از کشور 
تامین نموده و در جهت تحقق اهداف شرکت در موسسات تولیدى، تعاونى و دیگر نهادهاى اقتصادى سرمایه گذارى کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانه جات و موسسات دولتى و غیر دولتى نماید. تبصره 5 - شرکت مى تواند با توجه به نوع فعالیت در صورت وجود تولیدات 
با رعایت مقررات اقدام به صدور آنها به خارج از کشور نماید و یا نیازمندى هاى خود را از خارج تامین نماید.همچنین با برگزارى نمایشگاه و یا شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و بین المللى ،ایجاد دفاتر نمایندگى و شعب در داخل و خارج از کشور تولیدات خود را عرضه نماید. 
تبصره6 - شرکت مکلف است جهت ارتقا دانش و مهارت هاى فنى و شغلى اعضاى خود با دستگاه ها و موسسات ذیربط همکارى نموده و موجبات شرکت هیئت مدیره،مدیر عامل،بازرسان و دیگر اعضا را در دوره هاى آموزشى و تخصصى مربوط فراهم نماید. به موجب مجوز 
از اداره کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى برابر با شماره مجوز 414492 در تاریخ 1400/09/15در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله جاوان ، کوچه شهیدمحسن آقااسماعیلى[66-1] ، خیابان شهیدآیت اله اشرفى اصفهانى ، پالك 111 ، طبقه اول کدپستى 8187644134 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اولین 
مدیران آقاى سیدرسول الهى دوست به شماره ملى 1280369353 به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى على احمدى به شماره ملى 1281022098 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى 
محمودرضا تائید به شماره ملى 1281028487 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى مجید بهرامى به شــماره ملى 1283547058 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى محمود 
سجادیه به شماره ملى 1286580447 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال آقاى عبدالرحیم شرف زاده به شماره ملى 1289914885 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 3 سال آقاى مرتضى جوانى به شماره ملى 1290299951 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى نوید لطفى زاده به شماره ملى 1292003006 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء دونفر از سه نفر رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى حسن شهریارى کله مسیحى به شماره ملى 1171027222 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى محمود بدایت به شماره ملى 1285543939 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال بموجب مجوز شماره 414492 مورخ 1400/09/15 وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعى تاسیس گردید. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به عنوان روزنامه اصلى جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1335216)

آگهى اصالحى
 شرکت داده پردازى نیک آفرین امروز پارسیان 
سهامى خاص به شماره ثبت 47873 و شناسه 
ملى 10320281659 عطف به آگهى تغییرات 
شــماره 140130402085004759 مورخ 
1401/03/03، آگهــى مذکور به شــرح ذیل 
اصالح مى گردد: موارد زیــر به موضوع فعالیت 
شرکت ماده 2 اساســنامه الحاق گردید: ثبت 
موضوع فعالیت بشرح ذیل به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد انجام امور پیمانکارى 
در واحدهاى پاالیشــگاهى ، پتروشیمى ، تلمبه 
خانه هاى نفت ، تلمبه خانه هاى آب ، واحدهاى 
تصفیه آب و فاضالب و اجراى خطوط لوله نفت، 
خطوط لوله آب و خطوط لولــه گاز، انجام امور 
پیمانکارى در ساخت بخشهاى پایپینگ و ساخت 
مخازن و ســاختمانهاى صنعتى و غیر صنعتى ، 
ایستگاههاى تقویت فشــار و تقلیل فشار گاز، 
کارخانحات فوالد سازى و معادن و اجراى عملیات 
پیمانکارى و ساخت نیروگاههاى برق ، پیمانکارى 
اجراب عملیات خطوط انتقال برق و انجام پروژه 
هاى تآسیسات برقى و مکانیکى مربوط به کلیه 
کارخانجات صنعتى و فوالدســازى و همجنین 
پاالیشگاهها و پتروشیمى ها و تلمبه خانه هاى 
نفت ،تلمبه خانه هاى آب و واحدهاى تصفیه آب و 
فاضالب در صورت لزوم پس از کسب مجوز هاى 
الزم. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1335236)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود بهین ســو تجارت راســتین درتاریخ 1401/03/16 به شماره ثبت 
71179 به شناســه ملى 14011210212 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و توزیع کاالهاى مجاز 
بازرگانى - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - اخذ و اعطاى نمایندگى در داخل و خارج 
کشور - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و بخش خصوصى - تحصیل وام و اعتبار ریالى و ارزى 
از بانکها و موسسات دولتى و خصوصى و داخلى و خارجى جهت تحقق اهداف شرکت -شرکت در 
کلیه نمایشگاه ها و سمینار ها و همایش ها ى داخلى و خارجى- ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین 
المللى- بازاریابى ( غیر هرمى و غیر شبکه اى ) - سرمایه گذارى در زمینه بازرگانى -عقد قرارداد با 
اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى - تامین نیروى انسانى مورد نیاز شرکت -خرید و فروش 
اینترنتى انواع کاالهاى مجاز بازرگانى بازرگانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ نگار - آئینه خانه ، کوچه شهید پیامى [15-12] ، کوچه ارك 
[3] ، پالك - 38 ، طبقه سوم کدپستى 8164795155 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 300,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم پریسا اسدپور دورکى 
به شــماره ملى 1171247397 دارنده 3000000 ریال سهم الشرکه خانم زرین اسدپور دورکى 
به شماره ملى 4689955743 دارنده 297000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم 
پریسا اسدپور دورکى به شــماره ملى 1171247397 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود خانم زرین اسدپور دورکى به شماره ملى 4689955743 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاءمدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1335214)

آگهى تغییرات
 شــرکت بى بافت تجارت آرکا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 68027 
و شناســه ملى 14010082484 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/02/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : طبق اختیار حاصله تفویض شده 
از مجمــع عمومى فوق العــاده مورخ

 20 / 12 / 1400 در خصوص افزایش 
ســرمایه به هیئــت مدیره ســرمایه 
شــرکت از محل مطالبات حال شده و 
صدور سهام جدید از مبلغ 1000000 
ریال به مبلــغ 20000000000 ریال 
افزایش یافت و ماده 4 اساســنامه به 
شــرح زیر اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 20000000000ریال اســت که 
به 2000000ســهم 10000ریالى با 
نام عادى منقسم شــده است که تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1335224)

آگهى انتقالى
شــرکت ســهامى خاص بهین فرآور 
نگیــن اســپادانا بــه شناســه ملى 
14009703223 و به شــماره ثبت 
870 بــه موجــب آگهــى تغییرات 
مورخ 1401/3/16 و صورت جلســه 
مجمــع عمومى فــوق العــاده مورخ 
1401/3/7مرکز اصلى شرکت از واحد 
ثبتى نجف اباد به واحد ثبتى تیران و کرون 
به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
تیران و کرون ، بخش مرکزى ، دهستان 
ورپشت ، روستا ورپشت، محله شهرك 
صنعتى ورپشت ، خیابان اصلى ، کوچه 
اول ، پالك 11 ، شــرکت بهین فرآور 
نگین اســپادانا ، طبقه همکف کدپستى 
8534139935 انتقال یافت و در واحد 
تیران و کرون تحت شــماره 870 به 
ثبت رســید و جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجارى تیران و کرون 

(1335219)

آگهى تغییرات
 شــرکت وقار صنعت صفاهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 44392 و شناسه ملى 10260622939 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
سرمایه شرکت از مبلغ 120000000ریال به مبلغ 
1000000000 ریال از طریق مطالبات حال شــده 
سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید ماده 5 
اصالحى: سرمایه شرکت مبلغ 1000000000 ریال 
نقدى است که به 2500 سهم با نام عادى400000 
ریالى منقســم گردیده و تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1335195)

آگهى تغییرات
 شرکت یکتا نفیس سپاهان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 64838 و شناسه ملى 14007245142 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1400/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : * 
موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 
10103512680 و محمدرضــا ولیخانى به کد ملى 
1288059728 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و 
بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. * روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1335198)

آگهى تغییرات
 شرکت بى بافت تجارت آرکا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 68027 و شناسه ملى 
14010082484 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
راضیه جعفرى به کدملــى 1270346571 
و فاطمــه زراعــت کار دهنــوى بــه کدملى 
1272236471 بترتیب بســمت بازرســان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1335176)

آگهى تغییرات
 شرکت ســپاهان پخش سادات شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 67625 و شناســه ملى 
14009187337 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ،

 شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله جاوان ، کوچه شــهید محســن آقا اسماعیل
 [66-1] ، کوچه شاهد[3] ، پالك 0 ، طبقه اول ، واحد 6 
و کد پستى 8187643435 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1333117)

زهرا زرفشانى
یکى از شــعارهایى که در چند ســال اخیر به 
عنوان یک شــوى دیدارى و شنیدارى براى 
مردم بســیار مورد توجه قــرار گرفته، اعالم 
شــفاف حقوق و دســتمزد، بودجه ریخت و

 پاش هاى واجب و غیرواجب و... در شهردارى 
هاســت و این موضوع مدیران شهرى استان 
اصفهان را به تکاپو واداشــته؛ البتــه از نوع 

معکوسش. 
ناگفته نماند از میان یــک چهارم بلدیه هاى 

استان که سایت اطالع رسانى و رسمى دارند و 
اطالعاتشان مربوط به سال هاى 96 و 97 و... 
نیست، اطالعاتى در خصوص برخى پروژه ها، 
قراردادها و آمار و اطالعــات عملکردى قرار 
گرفته است اما نحوه اطالع رسانى به گونه اى 

است که نه تنها خودشــان بلکه خیلى از افراد 
عادى هم از آن ســر در نمى آورند و از حقوق 
مدیران و معاونان و کارکنانشــان هم خبرى 

نیست.
اما همیــن دو روز پیش خبر آمد کــه از هزار 
و 368 شــهردارى، دســتگاه و شرکت هاى 
وابســته به آنها در کشــور، تنهــا اطالعات 
7 درصــد از آنها در ســامانه ثبــت حقوق و 
مزایا ثبت شــده و از 112 شــهردارى استان 
اصفهان و حدود 50 ســازمان تابعه شان هم 
به اندازه انگشتان دو دســت اقدام به این کار 
کرده اند(؟!) و براى مابقى آنها مهر محرمانه 
انتشــار آزاد اطالعات همچنان پابرجاست و 
اعتقادى به فاش شــدن پول خرجى و آشکار 
شــدن ریل گذارى هاى مشــکل دار و شاید 

فاسدشان ندارند.
در همیــن زمینه، با گذرى کامل در ســامانه 
شفافیت و پرتال شهردارى هاى استان به این 
نتیجه مى رسیم که با توجه به اینکه  از سال 98 
مجلس سازمان برنامه را مکلف به فراهم کردن 
زیرســاخت هاى الزم براى بهره بــردارى از 
سامانه یکپارچه اطالعات شرکت هاى دولتى 
و نهادهاى عمومى غیردولتى کرده و همگان 
را موظف کرده نسبت به تعیین، ابالغ و اعالم 
حقوق و مزایــاى مدیران عامــل و اعضاى 

هیئت مدیره، شــهرداران و معاونان و حقوق 
زیرمجموعه موظــف و غیرموظف دولتى و 
وابسته به نهادهاى عمومى اقدام کنند اما بلدیه
 نشــین هاى اصفهــان خــود را تافته جدا
 بافته اى مى دانند و  به پنهان کارى خود ادامه 
مى دهند.با اینکه شهردارى هایمان بیش از 
سه برابر ظرفیت خود نیرو دارند و اغلب بودجه 
هایشان به جاى صرف شدن  در فعالیت هاى 
عمرانى و شــهرى، خرج حقوق و دستمزد و 
اسناد داده باز و ایجاد گلوگاه مى شود ولى باید 
دید دیگر چه مواردى وجود دارد که همگى آنها 
با یک وفاق دسته جمعى(!) از حساب ِکشى و 
شفافیت آزاد اطالعات و افشاى اطالعات مالى 
و پرسنل شان سر باز مى زنند.حال باید منتظر 
ماند و دید دیوان محاسبات با چه ابزار فشارى 
پارلمان نشینان شهرى اصفهان را مجبور به 
سوت زنى خودخواسته در مورد پرداختى ها و
 دریافتــى هایشــان و شیشــه اى کــردن

 اتاق هایشــان مــى کنــد و با اســتفاده از 
حمایت هــاى قانونى و اراده عملــى خود، از 
چه تعداد فساد ادارى و اقتصادى پرده بر مى 
دارد و چند افشــاگرى در معرض شکایت و 
تشــکیل پرونده قضایــى قرار مــى گیرد و 
کدام بلدیه نشــین بــه مجــازات محکوم 

مى شود.

زیر میز شفافیت زدن بلدیه نشین ها
وقتى «وفاق دسته جمعى» اطالعات غیرمحرمانه را محرمانه مى کند!

پس از گذشت یک ماه از اجراى طرح مردمى 
ســازى یارانه ها متخلفان اقتصادى به هزار 

میلیارد جریمه محکوم شدند.
 سرپرست تعزیرات حکومتى استان اصفهان 
گفت: از ابتداى طرح مردمى سازى یارانه ها و 
عادالنه سازى آن و پس از رسیدگى رؤساى 
شعب و همکاران دفترى تعزیرات حکومتى 
اســتان به پرونده هاى واصله در طول مدت 
یک مــاه در مجموع محکومیــت صادره در 
این تعداد پرونده بیش از یــک هزار میلیارد 

ریال است.
مختارى به کسبه و بازاریان استان اصفهان 
اعالم کرد باتوجه به افزایش محکومیت هاى 
نقدى و اختیارات تعزیرات حکومتى با توجه 
به مصوبه سران قوا براى جلوگیرى از ایجاد 
نارضایتى مــردم و اجحاف در حق ایشــان 
و محکومیت بــراى خود، حقــوق قانونى و 
شــهروندى مردم را رعایت و از تکرار تخلف 

توسط متخلفین جلوگیرى کنند.
وى گفــت: همچنین با توجه بــه اینکه این 
اســتان داراى کسبه منصف بســیار زیادى 
است از این افراد درخواست کرد براى تعادل 
بازار اقدام کرده و بــه متخلفان اخطار داد که 
تعزیرات حکومتــى براى حمایــت از مردم 

قدم هاى مهمى را برداشته است.

محکومیت
 1000 میلیارد ریالى 

متخلفان اقتصادى اصفهان
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مهاجم فصل گذشته ســپاهان به زودى تیم جدیدش را 
مشخص خواهد کرد. سجاد شهباززاده دو فصل گذشته لیگ 
برتر با لباس سپاهان به میدان رفته است. اما حاال قرارداد 
او به پایان رسیده و براى فصل بیست و دوم قصد ندارد با 
سپاهان دوباره همکارى کند. در همین رابطه به نظر مى رسد 
او به احتمال زیاد راهى استقالل خواهد شد. چرا که سرمربى 
این تیم مشخص نشده و بعد از تعیین این موضوع، تکلیف 
این مهاجم روشن خواهد شــد. این بازیکن از پرسپولیس، 

سپاهان و استقالل پیشنهاد همکارى دارد.

محمد خدابنده لو، هافبک تیم ملى امید با قرارداد یک ساله 
راهى گل گهر سیرجان شــد. این بازیکن سابق ذوب آهن 
پس از به توافق نرســیدن با مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
در مرحله نهایى، با گل گهر سیرجان به توافق رسید تا سال 

آینده پیراهن این تیم سیرجانى را بر تن کند.

مهاجم فصل گذشته اودهورلى لوون بلژیک قصد بازگشت 
به لیگ ایران را ندارد. کاوه رضایى در 20 اردیبهشــت ماه 
ســال جارى از اودهورلى لوون بلژیک جدا شد و تا کنون 
تیم جدید خود را انتخاب نکرده است.  با اینکه در خصوص 
انتقال او به تیم هاى لیگ برتــرى گمانه زنى هاى زیادى 
وجود دارد اما این بازیکن در سال جام جهانى قصد ندارد به 
فوتبال ایران بازگردد.  رضایى قصد دارد فوتبالش را در اروپا 

یا حداقل لیگ ترکیه ادامه دهد. 

مسعود ابراهیم زاده با امضاى قرارداد دوساله در ذوب آهن 
ماندنى شــد. ابراهیم زاده که کاپیتان ذوب آهن محسوب 
مى شود، پس از نظر مثبت مهدى تارتار قراردادش را با ذوب 
آهن تمدید کرد. این مدافع چپ 33 ساله سابقه چهار سال 
حضور در ذوب آهن را دارد و حاال احتماال تا پایان فوتبالش 
در این تیم خواهد ماند. او ســومین بازیکن تمدیدى ذوب 

آهن در فصل جارى است.

بازیکن سابق استقالل به حضورش در فوتبال اروپا ادامه 
خواهــد داد. در حالى که پیش از این گفته مى شــد مدافع 
چپ سابق اســتقالل یکى از خریدهاى قطعى این تیم در 
نقل و انتقاالت اســت اما این بازیکن قرار است دوباره به 
فوتبال بلژیک بازگردد. محمد نادرى مدافع  سابق آبى ها به 
مدیران این باشگاه گفته  بود درصورتى که در اروپا نماند و با 
باشگاهى توافق نکند به استقالل مى آید اما اکنون در آستانه 
حضور در لیگ بلژیک قرارگرفته است و حتى با یکى از این 
تیم ها به توافق اولیه رسیده اســت و اگر اتفاق خاصى رخ 

ندهد او فصل آینده در لیگ بلژیک توپ خواهد زد.

سایت sdna یونان به نقل از برخى گزارش هاى داخل ایران 
خبر داد احســان حاج صفى و کریم انصارى فرد در لیست 
خرید تیم تراکتور هستند. این رســانه یونانى تاکید کرده 
است که تراکتور براى جذب ســرمربى به سمت «قربان 
بردیف» رفته است و بعد از نهایى شدن قرارداد او، تراکتور 
به سمت حاج صفى و انصارى فرد مى روند؛ دو بازیکنى که 
در تیم آاك حضور دارند. این رسانه در ادامه نوشت: «پروسه 
جذب این دو بازیکن آســان نیســت. انصارى فرد از آاك 
مى رود اما بخاطر همسرش مى خواهد در یونان بماند. در 
حالى که به نظر مى رسد حاج صفى در برنامه هاى ماتیاس 

آلمیدا (سرمربى آاك) در فصل آینده حضور داشته باشد.»

تعیین تکلیف شهباززاده، به زودى

خدابنده لو 
به گل گهر پیوست

پرونده بازگشت 
رضایى بسته شد

کاپیتان ذوب آهن
 2 ساله بست

بازگشت یاغى منتفى شد

آینده
   انصارى فرد و حاج صفى

000010101010101011

مرضیه غفاریان

همه چیز از همان لحظه اى که او به عنوان جانشــین «مارك ویلموتس» روى نیمکت مربیگرى تیم ملى 
فوتبال ایران نشست شروع شد. «دراگان اسکوچیچ» از آن روز به بعد حتى یک ثانیه هم از تیغ تیز انتقادات 
در امان نماند. با همه اینها این مربى کروات بیش از دو سال است که میدان را خالى نکرده و کارش را هرطور 
بوده پیش برده است. سریع ترین صعود تاریخ ایران به جام جهانى هم اگرچه باعث شد مخالفان بى شمار او 
شمشیرهایشان را موقتاً در نیام کشند اما در پشت پرده منتظر لغزشى از جانب اسکو براى بهانه جویى دوباره از 
او بودند. حاال باخت ملى پوشان برابر الجزایر بهترین فرصت را براى معترضان فراهم آورده تا هجمه ها علیه 

سرمربى تیم ملى را از سر بگیرند.
اما آیا همانگونه که منتقدان اسکوچیچ معتقدند، او و رویکردى که در پیش گرفته تنها عاملى است که موجب 
باخت شاگردانش در این دیدار تدارکاتى شده است؟ پس این وسط نقش بى برنامگى فدراسیون چه مى شود؟ 
سردمداران فوتبال کشورمان براى مهمترین فیفادى تیم ملى در آستانه جام جهانى به حدى ضعیف عمل 
کردند که صداى ملى پوشان را هم در آوردند؛ اما جالب آنجاست کسانى که از همان روز اول با انتخاب دراگان 
به عنوان ســکاندار تیم ملى مخالف بودند در این مورد خاص هم دیوارى کوتاه تر از دیوار این مربى کروات 
پیدا نکردند. آنها اسکوچیچ را مؤاخذه مى کنند که چرا مانند سلفش نسبت به این نوع برنامه ریزِى از بُن اشتباه 
فدراسیون زبان به گله و شکایت نگشوده و آنها را بازخواست نکرده است. گیریم اسکوچیچ هم مانند کى روش 
عمل مى کرد آیا کانادایى ها بازى با ایران را لغو نمى کردند؟ گویا این بهانه جویان فراموش کرده اند به هم 

خوردن این دیدار دوستانه پس زمینه سیاسى داشته است. 
نکته دیگرى که مورد غفلت واقع شده این است که ما باید به اندازه امکاناتى که در اختیار سرمربى قرار 
داده ایم از او انتظار داشته باشــیم. مدیران فوتبالى ما چه چیزى براى اســکوچیچ و شاگردانش فراهم 
کرده اند که حاال از آنها بابت عملکرد نه چندان مناسبشان در برابر الجزایر خرده مى گیریم؟ برپایى اردو در 
قطر با آب و هواى شرجى تنها مشتى نمونه خروار از بى درایتى فدراسیون نشین هاى کشورمان است.

 با این تفاســیر باید گفت اگر اوضاع با همین روال پیش رود در جام جهانى پیش رو هم نمى توان 
شانســى براى صعود ملى پوشان ایرانى از گروهشان قائل شــد. فرقى هم نمى کند که دراگان 
اسکوچیچ روى نیمکت تیم ملى بنشیند یا پپ گواردیوال. چه بسا بازیکنان ایرانى با مربى اى 
که رزومه شاخصى ندارد اما با شــیوه بازى آنها آشنایى بیشترى دارد بهتر نتیجه بگیرند تا 
سرمربى سرشناسى که جانشین او مى شود تا شاید کار نیمه تمام آن مربى بدون رزومه را 
در مدتى کوتاه به بهترین شکل ممکن به سرانجام برساند. شاهد این مدعا هم وضعیت 
تیم ملى بعد از صعود به جام جهانى 1998 فرانسه است که نیازى به شرح و تفسیر ندارد.

ورزشورزش

مرضیه غفاریان

همه چیز از همان لحظه اى که او به عن
فوتبال ایران نشست شروع شد. «دراگ
در امان نماند. با همه اینها این مربى کر
بوده پیش برده است. سریع ترین صعو
شمشیرهایشان را موقتاً در نیام کشند ام
الج بودند. حاال باخت ملىپوشان برابر او

سرمربى تیم ملى را از سر بگیرند.
اما آیا همانگونه که منتقدان اسکوچیچ
باخت شاگردانش در این دیدار تدارکاتى
سردمداران فوتبال کشورمان براى مه
کردند که صداى ملى پوشان را هم در
به عنوان ســکاندار تیم ملى مخالف بو
پیدا نکردند. آنها اسکوچیچ را مؤاخذه مى
فدراسیون زبان به گله و شکایت نگشو
ا عمل مى کرد آیا کانادایى ها بازى با
خوردن این دیدار دوستانه پس زمینه
نکته دیگرى که مورد غفلت واقعش
داده ایم از او انتظار داشته باشــیم
کرده اند که حاال از آنها بابت عملک
م قطر با آب و هواى شرجى تنها
 با این تفاســیر باید گفت اگر
ششانســى براى صعود ملى
اسکوچیچ روى نیمکت
که رزومه شاخصى ند
سرمربى سرشناسى
مدتى کوتاه به در
تیم ملى بعد ازصع

 فقط 
« اسکو» مقصر نیست

پس از آخرین استعفاى محرم نویدکیا و جدایى قابل پیش بینى 
این مربى در پایان فصل از سپاهان گزینه هاى داخلى و خارجى 
زیادى براى نیمکت زردپوشان اصفهانى مطرح شد، اما  گفته 
مى شود مدیران این باشگاه براى انتخاب سرمربى به جمع بندى 
نهایى رسیده اند و ژوزه مورایس پرتغالى را به عنوان کاندیداى 
نهایى سپاهان انتخاب کرده اند. اگر اتقاق خاصى رخ ندهد باید 
طى روزهاى پیش رو شاهد اعالم رسمى این انتخاب از سوى 
باشگاه سپاهان اصفهان باشیم. البته طرفین بر سر مسائل مالى 
دچار اختالف هستند و مذاکرات در این باره همچنان ادامه دارد.
پیش تر،  مدیران سپاهان روى فیلیکس ماگات آلمانى هم نظر 

داشتند، اما ظاهرا توافق با او میسر نشد و سپاهانى ها ترجیح 
دادند مربى جوان ترى نسبت به ماگات را به سپاهان بیاورند.

گفته مى شود ماگات آلمانى و 68 ساله در آخرین مذاکرات خود 
با باشگاه سپاهان درخواســت قرارداد یک ساله و 1.6 میلیون 
یورویى را درخواست کرده بود که با مخالفت مدیران سپاهان 

رو به رو شد تا به سراغ ژوزه مورایس بروند.
مورایس 56 ساله پرتغالى که سابقه دستیارى ژوزه مورینیو را 
در کارنامه دارد و با الهالل قهرمان لیگ برتر عربستان شده، 
طى یک هفته گذشته به عنوان گزینه سرمربى استقالل مطرح 

شده بود.

گزینه استقالل
 در یک قدمى نیمکت سپاهان!

باشگاه سپاهان در حال واگذارى امتیاز لیگ برترى تیم فوتسال خود است.
اردیبهشت ماه امسال بود که هیات مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تصمیم 
گرفت این باشگاه در رشته فوتسال تیم دارى نکند. حاال از اصفهان خبر مى رسد 
که این باشگاه از هیات فوتبال استان اصفهان درخواست کرد در صورتى که 
مجموعه اى در استان اصفهان قصد خرید امتیاز این تیم را دارد، این مجموعه به 

باشگاه سپاهان معرفى شود.
شنیده ها حاکى از این است پیشنهادى از درون استان اصفهان براى خرید امتیاز 
تیم فوتسال سپاهان به این باشگاه نرسیده است و اصفهانى ها پس از بررسى 
پیشنهادات خارج استان در حال مذاکره براى واگذارى امتیاز تیم فوتسال خود 

با یک مجموعه خارج از استان هستند.
در روزهاى گذشته شایعاتى مبنى بر انتقال امتیاز تیم فوتسال سپاهان به یکى 

از تیم هاى کاشانى نیز مطرح شده بود. 
البته موضوع مهم در این خصوص این است که آرش جابرى سرپرست سازمان 
لیگ فوتسال در مراسم قرعه کشى لیگ امسال عنوان کرد که تیم هاى لیگ 

برترى حق ندارند امتیاز خود را به تیم هاى خارج از استان خود واگذار کنند.  
حال باید ببینیم تیم هایى که قصد تیم دارى در لیگ را ندارند، به چه شــکل 

مى خواهند امتیاز خود را واگذار کنند.  

امتیاز تیم فوتسال سپاهان
 به زودى واگذار مى شود

سروش از هواداران 
 خداحافظى کرد

احتمال 90 درصدى بازگشت 
کى روش به نیمکت مصر

در حالى که منابع موثق از انتقال قریب الوقوع سروش رفیعى به پرسپولیس 
خبر مى دهند، رفیعى با انتشــار پستى در اینســتاگرام با هواداران سپاهان 
خداحافظى کرد تا به این ترتیب نشان بدهد که در آستانه انتقال به پرسپولیس 

قرار دارد. 
او در این پست باشگاه سپاهان را باشگاهى «حرفه اى، داراى اصول و متعهد» 
توصیف کرده است. رفیعى همچنین نوشته که از حضور در سپاهان لذت برده 

و از هواداران این تیم بابت حمایتشان تشکر کرده است. 
این سومین بارى است که رفیعى به پرسپولیس منتقل مى شود. او یک بار 
با ترك اردوى تراکتور، پیراهن شماره 7 پرســپولیس را برتن کرد و سپس 
با جدایى از الخور به پرسپولیس پیوســت. با این حساب اگر اتفاق عجیب 
و غریبى رخ ندهد، رفیعى به پنجمین خرید تابســتانى سرخپوشان تبدیل 

خواهد شد.

بر اساس ادعاى سرمربى پیشین الزمالک؛ کارلوس کى روش به احتمال 90 
درصد دوباره سرمربى تیم ملى مصر خواهد شد.

اتحادیه فوتبال مصر پس از ناکامى تیم ملى این کشــور در راهیابى به جام 
جهانى 2022 قطر، کارلوس کى روش را از سمت سرمربیگرى این تیم برکنار 
کرد و ایهاب جالل را جانشین او کرد اما با عملکرد ضعیف این مربى مصرى که 
از زمان روى کار آمدنش دو شکست و یک پیروزى را با مصر به ثبت رسانده، 
شایعه اخراج او قوت گرفته اســت. حاال برخى رسانه هاى مصرى از احتمال 

بازگشت کى روش به روى نیمکت مربیگرى تیم ملى مصر خبر مى دهند.
أحمد حسام ملقب به میدو سرمربى پیشــین الزمالک مصر گفت: حازم امام 
(عضو هیئت مدیره اتحادیه فوتبال مصر) با کارلوس کى روش تماس گرفته و 
به احتمال 90 درصد به نیمکت تیم ملى مصر بازخواهد گشت. قرار است این 

مربى پرتغالى به حازم امام پاسخ دهد.
تیم ملى مصر در مدت 6 ماهى که کى روش هدایتش را بر عهده داشــت به 
مقام نایب قهرمانى جام ملت هاى آفریقا 2021 و رتبه چهارمى جام اعراب فیفا 
2021 دست یافت. مصرى ها همچنین به مرحله پلى آف انتخابى جام جهانى 
2022 در قاره آفریقا رسیدند که در این مرحله با شکست برابر سنگال، نتوانستند 
دومین حضور متوالى خود در معتبرترین تورنمنت فوتبالى جهان را تجربه کنند. 

 علیرضا فغانى، داور نامــدار ایرانى که در 
کالس هاى آمادگى براى جــام جهانى 
در قطر حاضر شــده با خبرنــگار ورزش 
ســه گفت وگو کرد که بخشــى از آن را 

مى خوانید.

تجربه دومین جام جهانى 
بایــد تجربه شــیرینى 

باشد.
این ســومین جام جهانى من است! جام 
جهانى 2014 به عنــوان داور چهارم در 
هفت مسابقه بودم و این دو جام جهانى هم 
به عنوان داور. این ده، پانزده سال داورى 
در سطح باالى دنیا، سختى هاى خودش 
را داشته و شیرینى هاى خودش را هم دارد 
و خیلى خوشحالم که چند هفته پیش نامم 

جزو داوران نهایى جام جهانى اعالم شد.
بعــد از دیــدن گــروه 
بندى ها دل تان خواسته 
یک بازى خاص را بین دو 

تیم قضاوت کنید؟
راستش من زیاد به آینده و برنامه ریزى ها 
فکر نمى کنم و همه چیز را به همان لحظه 
واگذار مى کنم. خیلى ســوال مى کنند که 
براى چه تیم هایى دوســت دارى داورى 
کنى؛ خوشبختانه در ســطح باشگاهى و 
مسابقات بین المللى بازى تیم هاى بزرگ 

را قضاوت کردم ولى هیــچ موقع به این 
فکر نکردم.

این دومین جام جهانى 
است که VAR را داریم.

فلســفه VAR و طبق آنچه نظر سنجى 
کردند این اســت که حق به حقدار برسد. 
VAR فوتبال مثل والیبال و کشتى نیست 
که تیم ها درخواست کنند بلکه اتوماتیک وار 
از تکنولوژى اســتفاده مى شــود. هرچند 
ممکن اســت بگویید با وجود VAR هم 
خیلى جاها تصمیم اشــتباه گرفته شــده 
است. VAR این اســت که شانس مجدد 
به داور داده شود چرا که کل دنیا چند ثانیه 
بعد صحنه آهسته را مى بینند. امکان دارد 
صحنه اشــتباه را ببینید و مجدد تصمیم 
اشتباه بگیرید. بازخورد خیلى خوب بوده و 
خود ما راضى هستیم چراکه اگر اشتباهى 
صورت مى گیرد شانس داریم که اصالح 
شــود. اکثر کشــورهاى صاحب فوتبال 
در آســیا VAR دارند و در استرالیا که سه 
فصل است داورى مى کنم نیز وجود دارد. 
کشور ما باتوجه به مشکالت و تحریم ها 
نتوانسته اند هنوز آن را بیاورند و هم داوران 
لطمه مى خورند هم تیم هــا. من چند روز 
پیش شنیدم در تلویزیون مربى ها مى گفتند 
VAR باید بیاید که فســاد جمع شود ولى 
آدم ها باید عوض شوند حاج مهدى تارتار! 

کسى که بخواهد جنجال و تنش درست 
کند با وجود VAR هم جنجال را درســت 
مى کند. امیدوارم طرز تفکرها عوض شود 
و بحث لذت بردن بــراى فوتبال ماهم به 

وجود بیاید.
 VAR استفاده نشــدن 
در ایــران روى عملکرد 
باریکنان هــم مى تواند 

موثر باشد؟
 قطعًا؛ االن بازیکنان باید بدانند که ممکن 
است در محوطه خطایى کنى که داور نتواند 
ببیند ولى بازى ها با کمک داور ویدئویى 

صحنه ها بررسى مى شــود و لطمه هایى 
که تیم مى خورد قابل جبران نیست. باید 
بازیکنــان با وجــود VAR در درگیرى ها 
محتاط تر باشد. مثل اخراجى که در بازى 
تیم ملى امید دادیــم. آموزش هایى که در 
بحث کمک داور ویدئویى داده مى شــود 
مى توانــد بــه بازیکنان در ســطح ملى 
و پایین تر کمک کند. فکــر نمى کنم در 
یکى دوسال آینده شــرایط براى آوردن 
آن به ایران مســاعد شــود ولى در بحث 
تحریم ها و وارد کرد ســخت افزار مشکل

 داریم.

فغانى: با VAR فساد جمع نمى شود!
آدم ها باید 

عوض شوند حاج مهدى تارتار!

8عود به جام جهانى 1998 فرانسه است که نیازى به شرح و تفسیر ندارد. د از صع
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حسین مدرســى فر، مدیر بهداشــت حرفه اى، ایمنى و 
محیط زیست شــرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: از ابتداى 
راه اندازى فوالد مبارکه تاکنون، سرمایه گذارى هاى زیادى 
براى به کارگیرى فناورى هاى سازگار با محیط زیست نظیر 
استفاده از روش احیا مستقیم براى تولید آهن اسفنجى در 
این شرکت در نظر گرفته شده است. استفاده از کوره هاى 
قوس الکتریکى براى تولید فوالد کمترین میزان آلودگى 

براى محیط زیست را در پى دارد.
وى با بیان اینکه فوالد مبارکه درصدد کاهش تولید کربن 
است افزود: این شــرکت از هر فناورى الزم براى کاهش 
مصرف انرژى استفاده مى کند. اخیراً با همکارى کنسرسیوم 
محیط زیست استان اصفهان، درصدد اندازه گیرى آلودگى 
محیط زیســت منطقه مبارکه و اصفهان هستیم تا نقش 
صنایع به ویژه فوالد مبارکه در آلودگى منطقه مشــخص 
شود. در همین راستا با اجراى پروژه هاى زیست محیطى 

همین میزان آالیندگى نیز حذف خواهد شد.
 

سنجش آنالین کیفیت هواى فوالد مبارکه 
توسط سازمان محیط زیست کشور

مدیر بهداشــت حرفه اى، ایمنى و محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه، با فاصله 75 
کیلومترى از شهر اصفهان، کمترین آلودگى را براى این 
کالن شــهر دارد. نکته قابل توجه این است که شهرستان 
مبارکه در طول سال، کمترین تعداد روزهاى آلوده و نسبت 
به دیگر شهرستان هاى اســتان اصفهان، روزهاى پاك 

بیشترى داشته است.

وى با بیــان اینکه کلیــه خروجى هاى فــوالد مبارکه 
با دســتگاه هاى ســنجش کیفیت هوا توســط سازمان 
محیط زیســت کشــور به صورت آنالین رصد مى شوند، 
گفت: اگر روزى فوالد مبارکه خارج از چارچوب استاندارد، 
داراى آالیندگى باشد، قطعا از ادامه فعالیت آن جلوگیرى 

خواهد شد.

خنثى سازى آلودگى ها از طریق به کارگیرى 
فناورى هاى جدید

مدرســى فر با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست اقدامى 
پایان ناپذیر اســت، تصریح کرد: فوالد مبارکه به صورت 
مداوم در حال رصد فناورى هاى جدید و مؤثر براى کاهش 
آلودگى آب، هوا و خاك است و از آن ها بهره مى گیرد. در 
همین زمینه، براى به حداقل رســاندن گردوغبار ناشى از 
فعالیت هاى فوالدسازى، طرح جدیدى را به کمک مشاوران 
خبره و استفاده از ظرفیت ها و توانمندى هاى شرکت هاى 
دانش بنیان داخلى براى به روزرســانى وضعیت موجود در 
دستور کار قرار داده است؛ بنابراین هر آنچه منجر به آلودگى 
محیط زیست شــود از طریق روش هاى مختلف در فوالد 
مبارکه خنثى مى گردد و به موادى بى خطر و قابل رهاسازى 

در محیط زیست تبدیل مى شود.
وى با اشــاره به اجراى پروژه هاى متعدد زیست محیطى 
فوالد مبارکه براى کاهش میزان مصــرف آب در فرایند 
تولید ادامه داد: با اجراى این پروژه ها قطعا طى سال هاى 
آینده، میزان برداشت آب این شرکت از زاینده رود به صفر 

خواهد رسید.

اســتفاده از روش هــاى هیبریدى براى   
جلوگیرى از هدررفت آب

مدیر بهداشــت حرفه اى، ایمنى و محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه تأکید کرد: میزان برداشت فوالد مبارکه از آب 
زاینده رود، کمتر از یک درصد (حدود 0/7 درصد) میزان آب 

کل این رودخانه است؛ در حقیقت فوالد مبارکه آب موردنیاز 
خود براى تولید را به وسیله تصفیه پساب شهرهاى اطراف 
خود و بازچرخانى آن تا 8 بار تأمین مى کند. به بیان دیگر، 

این شرکت قطره اى آب هدر نمى دهد.
وى با بیان اینکه عمده مصرف آب در فوالد مبارکه جهت 

خنک کارى در روند تولید فوالد اســت، اذعان داشت: در 
فوالد مبارکه به هیچ عنوان اجازه نمى دهیم حتى بخار آب 
در فرایندهاى خنک کارى اتالف شود، بلکه با استفاده از 
روش هاى هیبریدى، خنک کارى در مدار خشک صورت 

مى گیرد.

حفظ محیط زیســت یکــى از مهمترین 
معیارهاى توسعه پایدار است

مدرسى فر با اشاره به اقدام زیست محیطى فوالد مبارکه در 
ایجاد فضاى سبز از طریق کاشت گونه هاى کم آب بر در این 
شرکت بیان کرد: وسعت این فضاى سبز بیشتر از حداقل 
میزان استاندارد تعریف شده بین المللى است و فوالد مبارکه 
براى آبیارى این فضاى سبز از پساب تصفیه شده شهرهاى 

اطراف خود استفاده مى کند.
وى با اشاره به حرکت فوالد مبارکه به سمت صنعت سبز 
و هوشــمند عنوان داشت: فلســفه وجودى این شرکت، 
«شهروند-شرکتى مســئولیت پذیر براى خلق آینده بهتر 
اســت» که براى تحقق این امر به توسعه پایدار نیاز است 
و یکى از مهم ترین معیارهاى توســعه پایــدار نیز حفظ 

محیط زیست به شمار مى آید.

کاربرد سرباره هاى فوالد مبارکه در راستاى 
بیابان زدایى و کاهش میزان گردوغبار

مدیر بهداشت حرفه اى، ایمنى و محیط زیست فوالد مبارکه 
در ادامه با اشاره به مدیریت ســرباره هاى حاصل از تولید 
فوالد اضافه کرد: 90 درصد از پسماند فوالدسازان را سرباره 

تشــکیل مى دهد که در حال حاضر سرباره ها در دنیا یک 
محصول تجارى به حســاب مى آیند که فوالد مبارکه نیز 
برنامه هایى جهت استفاده از این سرباره ها براى جاده سازى، 
تولید سیمان، بیابان زدایى و کاهش میزان گردوغبار با مجوز 

سازمان محیط زیست در آینده اى نزدیک دارد.
وى با بیان اینکه بر اساس قوانین داخلى فوالد مبارکه، هر 
خودرویى که در این شرکت تردد مى کند، باید داراى معاینه 
فنى معتبر باشد، متذکر شد: فوالد مبارکه در این راستا به 
کمک شرکت هاى دانش بنیان در تالش است تا از انرژى 

الکتریکى در خودروها استفاده کند.
 

شرکت هاى دانش بنیان براى اجراى فاز 
دوم سیستم پایش لحظه اى سنجش کیفیت هوا

مدرســى فر با اشــاره به اجراى پروژه احــداث نیروگاه 
خورشیدى با ظرفیت 540 مگاواتى توسط فوالد مبارکه 
یادآور شــد: فوالد مبارکه در راستاى حفظ محیط زیست 
احداث نیروگاه جدیدى با ظرفیت هزار مگاوات از طریق 
به کارگیرى فناورى هاى جدید و بدون نیاز به مصرف آب را 
در دستور کار خود قرار داده که فاز نخست آن در سال آینده 

وارد مدار خواهد شد.
وى با اشــاره به بومى ســازى قطعــات و تجهیزات در 
راســتاى اجراى پروژه هاى زیســت محیطى در فوالد 
مبارکه اظهار داشــت: فوالد مبارکه در تالش است تا با 
کمک شــرکت هاى دانش بنیان، فاز دوم سیستم پایش 
لحظه اى سنجش کیفیت هوا را براى حفظ محیط زیست 

راه اندازى کند.

مدیر بهداشت حرفه اى، ایمنى و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد؛

حفظ محیط زیست؛ مهمترین معیار توسعه پایدار

شــهروندان، نیازمند طراحى شــهر 15دقیقه اى بوده که این مهم با 
همبستگى، اکولوژى، نزدیکى و مشارکت تحقق مى یابد تا هر شهروند 
احساس لذت کرده و اوقات خود را به خوبى بگذراند. البته براى دستیابى 
به این منظور باید با عشق و عالقه و تالش و جدیت کار کرد و راه بزرگان 

را طى نمود. 
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازى و معمارى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان در دومین روز اجالس سازندگان و طراحان اصفهان در جمع 
متخصصان و کارشناسان معمارى و شهرسازى در سالن همایش هاى 

سیتى سنتر اصفهان با اعالم این مطلب گفت: 
خداوند در قرآن کریم دســتور به ســاخت باکیفیت و پایدارى و ایمنى 
ساختمان را داده است؛ ساختمان هایى همچون سى و سه پل، پل خواجو 

و... که آیندگان از آنها به خوبى یاد کنند. 
رسول میرباقرى با طرح چند سوال مبنى بر اینکه آیا ساختمان ایمن حتما 
پایدار است، بهترین خانه کدام است؟ ارتفاع و نماى ساختمان چگونه 
باید باشد؟ بهترین خانه از نظر یک شهروند کدام است؟... افزود: شاید 
پاسخ آن باشد که بهترین خانه، خانه اى است که شهروند آرامش را در آن 
احساس کند. بنابراین یکى از این ویژگى ها، دسترسى به ساختمان هاى 

پایدار بوده، که اگر اینگونه نباشد شهروند آرامش نخواهد داشت. 
وى ادامه داد: میدان نقش جهان یکى از جاهایى است که در آن مسجد، 
بازار و... در محدوده اى پیوسته قرار داشته و این بیانگر آن است که بزرگان 

به جسم، روح و لذت شهروندان توجه داشته اند. 
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازى و معمارى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان با اشاره به اینکه وقت طالست ولى ما زمان زیادى را در خیابان ها 
مى گذرانیم گفت: طراحى شهر پانزده دقیقه اى باید طورى باشد که مردم 
با دوچرخه به همه امکانات در مدت کوتاه دست یافته و این فقط در سایه 

تالش و جّدیت محقق شده و باید در بازآفرینى شهر مّدنظر قرار گیرد. 
میرباقرى معتقد است در این راستا شهرها باید حول چهار اصل: اکولوژى، 
نزدیکى، همبستگى و مشارکت باشد ولى متأسفیم که هنوز در برخى از 
نقاط شهر اصفهان فضاى سبز نداریم که امید است در دوره جدید شورا 
این بازآفرینى انجام شود و با ایجاد شهر 15دقیقه اى مردم با هم بیشتر 

پیوند بخورند و ساختمان ها با فاصله کمترى طراحى شود و شهروندان 
دست در دست هم معضالت شهر را برطرف کنند. 

وى اظهار امیدوارى کرد شهر رؤیایى اصفهان ایجاد شده و راه بزرگان 
طى گردد و بنابراین در این راستا باید از تمرکزگرایى پرهیز کرد. 

این مقام مســئول از همه دست اندرکاران و شــرکت کنندگان در این 
اجالس دو روزه قدردانى کرد. 

■■■
رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهان هم بــا قدردانــى از همه 
شــرکت کنندگان در این اجالس گفت: در بیســت ســال گذشــته 
اجالس هایى از این دست برگزار شد که نشان از عالقه متخصصان و 
کارشناسان این رشته داشته و اجالس سازندگان و طراحان هم امسال 
چندعنوان همچون کمپین ملى ســاختار پایدار، شهر پایدار و ایستگاه 
کمپین ملى نما، هویت ما و رونمایى از کمپین ســاختمان ایمن، شهر 

ایمن اعالم شد. 
محمد نورصالحى افزود: در کشــور و به خصوص در شــهر اصفهان 

همفزایى در این راستا وجود داشته و مى توان در توسعه شهر مّدنظر قرار 
گیرد. بنابراین امروز با همفکرى، هماهنگى و توجه مى توان مشکالت 

شهر را مرتفع ساخت. 
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان معتقد است: براى ساخت بهتر و 
قابل قبول باید برنامه ریزى هاى پنج و 10ســاله داشت و عجله نکرد و 
قانون مدنظر باشــد و همه به این قانون پایبند باشند تا با پایدارکردن و 

کیفیت آن، نقاط خالى از سکنه نداشته باشیم. 
نورصالحى اظهار امیدوارى کرد این اجالس بتواند رضایت همگان را 

به ارمغان داشته باشد. 
■■■

استاد دانشکده معمارى تهران و شهردار سابق پایتخت هم در سخنانى 
با اظهار خوشحالى از برگزارى این اجالس و حضور در بین متخصصان 
و کارشناسان معمارى، آن را بهانه اى براى دیدار از اصفهان که جهان به 
آن افتخار مى کند دانست و گفت: امروز ما نمى توانیم از حادثه متروپل 
به راحتى بگذریم و در همین راستا باید از ایمنى در شهرها سخن گفت. 

پیروز حناچى با بیان اینکه حادثه متروپل مایه شرمسارى ماست، افزود: 
با بروز اینگونه حوادث باید از آنها درس گرفت چرا که اگر درس گرفته 
نشود در آینده این حوادث چندین برابر خواهد بود. البته حادثه پالسکو 
هم اتفاق افتاد ولى از این جنس نبود و آن ساختمان مقاوم بود و اشتباه 
محاسباتى در احداث آن نداشتیم ولى مشکل در شیوه بهره بردارى بود. 

حناچى مى گوید: درس گرفتن از مقررات ملى ســاختمان مى تواند در 
اینگونه حوادث نقش داشته باشد چرا که این حوادث به خودى خود پیش 
نمى آید. مثًال ما در تهران با حجم زیاد ساخت و ساز به خصوص ساختمان 
روبه رو هســتیم و این موضوع 80 درصد درآمد شهردارى را تشکیل 
مى دهد و در حقیقت اصلى ترین وظیفه شوراى اسالمى، ایجاد تعادل 
بین درآمد و هزینه است و باید درآمد پایدار براى شهردارى تعریف شود. 
وى گفت: با اصل ساخت و ســاز مخالف نیستم اما باید امور شهرى در 
آن دیده شود و پرداخت هزینه هایى چون مترو و... از دوش شهردارى ها 

برداشته شود و حاکمیت کمک کند. 
استاد دانشــکده معمارى تهران از ســاخت بیش از حد نیاز به مسکن 

در برخى ســال ها گفت و اینکه مى بینیم باز هم آنها که مسکن ندارند 
همچنان فاقد مسکن هستند که ریشه در برخى مسائل دیگر دارد. 

حناچى به شهرهاى 15دقیقه اى هم اشاره کرد و گفت: شهرهاى پانزده  
دقیقه اى براساس برنامه ایجاد شده تا کیفیت شهر ارتقا یابد و معتقدم 
علت حوادث، عدول از مسیر برنامه است و باید به مقررات ملى ساختمان 

توجه خاص صورت پذیرد. 
■■■

رئیس پژوهشــکده میراث فرهنگى و گردشــگرى نیز به ســاخت 
ساختمان ها در گذشته هاى دور و اکنون اشاره کرد و گفت: اصفهان در 
دوران صفویه حداکثر یک میلیون جمعیت را پذیرا بود ولى اتفاقى رخ 

نمى داد که امروز ما همه اتفاقات را به ازدیاد جمعیت نسبت مى دهیم. 
سیدمحمد بهشتى ایران را سرزمینى بیقرار خواند و گفت: در سال 99، 
5800 رویداد طبیعى در کشور رخ داده و در کل اروپا اینگونه نبوده است. 
براى اینکه ایران سرزمین بیقرار است یعنى در کمربند بیابانى و... جهان 

است. 
وى افزود: بحث زیستن در سرزمین بیقرار آن اســت که این امر را به 
رسمیت شناخته و شــناخت آن اســت. بنابراین در محیط بیقرار باید 
آمادگى کامل وجود داشته باشد و آن را قبول داشت. این درحالى است 
که سرزمین ما در بخش هاى محیط زیست، آب، هوا و... به آستانه خود 
رسیده است و تغییرات اقلیمى هم به آن اضافه شده و در حقیقت بیقرارى 

تشدید شده است. 
بهشتى فرونشست زمین در اصفهان را مثل صداى حادثه متروپل دانست 

و گفت: ما از این سرزمین بیقرار مى توانستیم جواهر بسازیم. 
■■■

در حاشیه این اجالس نمایشگاه آثار معمارانى به نمایش درآمد. 
دبیر این اجالس گفت: 350 اثر در این نمایشگاه همزمان با اجالس به 

نمایش درآمده است. 
سعید ظریف گفت: در این نمایشگاه پروژه هاى معمارى شاخص از منظر 
شهرى و هویت شهرى به نمایش درآمده و هر روز از ساعت 9صبح تا 
18 براى عموم پذیراست. در پایان این اجالس از پیمانکاران، معماران، 

انبوه سازان و... تجلیل شد. 

در دومین روز اجالس سازندگان و طراحان اصفهان عنوان شد؛ 

شهروندان نیازمند طراحى «شهر 15 دقیقه اى» هستند

با توجه به شرایط نامناسب محیط زیستى در اقلیم ایران،  دور از 
انتظار نیست که زیست بوم کشور  به زودى دچار بحران شود و  این 
بحران روزبه روز   زندگى و سالمت جسمى و روانى افراد را بیشتر 

دچار مخاطره کند.
وضعیت اضطرار محیط زیســت در شــرایط کنونــى، نیازمند 
برنامه ریــزى اصولى، اتخاذ تصمیم هاى جســورانه، اختصاص 
بودجه هاى الزم و عزم و اراده حاکمیت، دولت و فرد فرد جامعه 
اســت تا بتوان ضمن پرهیز از تجاوز بیشتر به زیست بوم، از بروز 
عوارض جبران ناپذیر در زندگى انســان هاى امروز و نسل هاى 

آینده جلوگیرى کرد.
وضعیت اقتصادى کشور به گونه اى اســت که نهادهاى متولى، 
امکان سرمایه گذارى در حوزه محیط زیست را ندارند و این مسئله، 
لزوم توجه، تمرکز، اختصاص بودجه و سیاست گذارى شرکت هاى 

بزرگ صنعتى و اقتصادى را که در مسئولیت هاى اجتماعى فعالیت 
دارند دوچندان مى کند.

توسعه و رشــد اقتصادى، زمینه تکامل و پویایى جامعه است و 
طبیعى است توســعه، بدون توجه به محیط زیست، بى معناست. 
ما تنها یک زمین داریم و باید تالش کنیم که مقصود هر فعالیت 
اقتصادى، توســعه پایدار جامعه باشــد، توســعه اى که زندگى 
انسان هاى کنونى را دچار مخاطره نکند و توانایى نسل هاى آینده 

در تأمین نیازهاى خود را به خطر نیندازد.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت صنعتى بزرگ، در طول 
سه دهه فعالیت خود، در کنار توسعه صنعتى و اقتصادى، توجه به 
محیط زیست و حراست از آب، خاك و هوا را در صدر کلیه اقدامات 
خود قرار داده، گام هاى مهمى را در حفاظت از طبیعت برداشته و 

بالغ بر یک میلیارد دالر در این زمینه هزینه کرده است.

دریافت اولین گواهى نامه نظام مدیریت محیط زیســت در میان 
واحدهاى صنعتى کشور، دریافت گواهینامه مشارکت در برنامه 
کاهش گازهاى گلخانه اى از طرف انجمــن جهانى فوالد، اخذ 
باالترین نشان جامعه مدیریت ســبز اروپا و بنیاد جهانى انرژى، 
دریافت باالترین نشــان کیفیت و محیط زیست (نشان طالیى) 
از بنیــاد بین المللى EFQM و دریافت تندیــس زرین کیفیت و 
محیط زیست از ســازمان بهره ورى و تعالى سازمانى، گواهى بر 
این ادعاست که شــرکت فوالد مبارکه از ابتداى کار، متعهد به 
مسائل محیط زیســتى بوده و با به کارگیرى روش هاى مناسب، 
بهبود مستمر و مداوم عملکردها، سنجش، ارزیابى و انطباق کلیه 
فعالیت هاى توسعه و بهره بردارى مطابق با مقررات زیست محیطى 
و توجه به مسئولیت هاى اجتماعى در زمینه محیط  زیست، تالش 

مضاعفى را در این راستا مصروف داشته است.

عالوه بر این مسائل، پایش مستمر آالیندگى ها، استانداردسازى 
و تدوین دستورالعمل، کنترل عملیات در راستاى کاهش انتشار 
آالینده ها و پایش مستمر وضعیت آالیندگى هوا، کاهش مصرف 
آب، توسعه شبکه هاى آب و فاضالب منطقه و تصفیه و بازچرخانى 
آب، از دیگر اقداماتى اســت که این واحد صنعتى را در توجه به 
آالیندگى هاى خاك، آب وهوا در تراز جهانى و سرآمد کشور قرار 
داده و توانسته است رکورد کمترین حجم آب مصرفى به ازاى هر 
تن تولید فوالد را در مقایسه با مصرف شرکت هاى بزرگ فوالدساز 

جهان به خود اختصاص دهد.
اقدامات یادشــده تنهــا بخشــى از افتخــارات و فعالیت هاى 
صورت گرفته در حوزه محیط زیســت بوده و در حوزه آموزش، 
فرهنگ سازى و مسئولیت هاى اجتماعى این حوزه نیز، کارنامه 

فوالد مبارکه روشن و درخشان است.

یک میلیارد دالر سرمایه گذارى در حوزه محیط زیست، گواه اهتمام فوالد مبارکه به توسعه پایدار


