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لنزهای مافیایی!

زیرمیزی هایی که تبدیل

به رومیزی شده است
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فواید فوق العاده 
بادام که باورتان 

نمی شود!

کمیته ویژه روسیه در اصفهان تشکیل مى شود
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روزگار پر رنج
برنج ایرانی

به پایان می رسد؟
منع واردات برنج از هند زمزمه هــاى گرانى برنج را 
براى این کاالى پرمصرف و اساســى رقم زده است. 
مصرف کنندگان حــاال نگرانند کــه این محصول 
هم به جمع محصوالت گران دیگر بپیوندد و ســفره 
خانواده هــا کوچک تر شــود. اما دبیر کمیســیون 
واردکنندگان و تأمین کننــدگان مجمع عالى واردات 
ایــن اطمینان را داده کــه با واردات یــک میلیون و 
200 هزار تن برنج از مقاصد دیگر، بازار از پیامدهاى 
گرانى برنج مصــون خواهد مانــد و گرانى جدیدى 

در راه نخواهد بود...

فرونشست «نامتقارن»، تهدید جدید اصفهان فرونشست «نامتقارن»، تهدید جدید اصفهان 
نشسته ایم به تماشای مرگ تدریجی یک شهرنشسته ایم به تماشای مرگ تدریجی یک شهر

۳

به منظور احصاى مشکالت موجود براى مراودات تجارى اعالم شد؛

ستاره سابق سپاهان ستاره سابق سپاهان 
ساپینتو را راضی می کند؟ساپینتو را راضی می کند؟

آیا شماره 10 استقالل مى تواند وضعیت فعلى را به سود 
خودش تغییر دهد؟ سجاد شهباززاده یکى از بازیکنانى 
است که در بازار شــایعات، در فهرست مازاد ریکاردو 

ساپینتو قرار گرفته و در صورتى که ...
۶

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه 

اقدامات فوالد مبارکه در 

عرصه محیط زیست، الگوی 

بسیار مناسبی برای سایر 

سازمان  های کشور  است 
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کارشناس فوتبال تأکید کرد؛کارشناس فوتبال تأکید کرد؛

خروج فرناندز به خروج فرناندز به 
سپاهان ضربه نمی زند

درخت بادام درخت بومى آسیاى مرکزى و جنوب 
غربى به شمار مى رود که بادام به 

عنوان میوه این درخت، 
خواص بیشمارى 

دارد...

مأموریت سربازان تارتار، غلبه بر برزیلی های ایران
هفته چهاردهم؛ ذوب آهن- صنعت نفت در فوالدشهر
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«شیشلیک» همچنان«شیشلیک» همچنان
 در انتظار است در انتظار است
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مار مى رود که بادام به 
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50 درصد
 کمبودهاى دارویى رفع شد

سند فرش در دفاتر 
اسناد رسمى ثبت مى شود

خبرخوان
«شیشلیک» همچنان
 در انتظاراست

  سینما نیوز | فیلم سینمایى «شیشلیک» 
ساخته محمدحســین مهدویان بعد از گذشت دو 
ســال از ســاخت همچنان رنگ اکران را به خود 
ندیده اســت. فیلمى که در جشــنواره سى و نهم 
فیلم فجر رونمایى شــد اما هیچگاه نتوانست به 
چرخه اکران برســد. این فیلم نخســتین تجربه 
کمدى محمدحســین مهدویــان در ژانر کمدى 
اســت. «شیشــلیک» در بازه اى از زمان درگیر 
توقیف شد اما بعد از مدتى توانست بار دیگر مجوز 
اکران دریافت کنــد؛ با وجود ایــن، کارگردان و 
ســازندگان این اثر همچنان براى اکران این اثر 
ســینمایى اقدامى نکرده اند امــا احتمال مى رود 
که «شیشــلیک» براى اکران نوروز سال 1402 
آماده شــود. رضا عطاران، پژمان جمشــیدى و 
جمشــید هاشــم پور در این فیلم به ایفاى نقش 

پرداخته اند.

تأخیر در معرفى 
هیئت انتخاب 

  سینماسینما |چهل و یکمین جشنواره 
فیلم فجــر در حالى به زمان برگــزارى خود در 
بهمن ماه نزدیک مى شود که هنوز هیئت انتخاب 
فیلم هاى خــود را معرفى نکرده اســت. هیئت 
انتخاب مسابقه بخش ملى باید بازبینى فیلم هاى 
متقاضى حضور در جشــنواره را از تاریخ 15 آذر 
شروع کرده باشند و این بدین معناست که باید 
این هیئت مشغول دیدن فیلم ها باشند تا بتوانند 
حداکثر تا تاریخ 15 دى ماه اســامى فیلم هاى 
منتخب را اعــالم کنند. نکته قابــل توجه این 
است که سال گذشــته هیئت انتخاب در تاریخ 
12 آذر نامشان از سوى جشنواره اطالع رسانى

 شده بود. 

 جام جهانى بدون زباله
کمیتــه عالى پــروژه و میراث قطر    ایرنا|
اعالم کرد که در جریان مســابقات جام جهانى 
بیش از 2000 تن زباله تولیــدى بازیافت و به 
کمپوست (پســماندهاى آلى) تبدیل شد. این 
کمیته اعالم کــرد: با افتخار اعــالم مى کنیم 
که موفق شــدیم، حدود 80 درصد از زباله هاى 
باقیمانده در ورزشــگاه هاى محــل برگزارى 

مسابقات جام جهانى را بازیافت کنیم. 

استان هاى بدحساب 
بررســى نســبت تعداد و ارزش    ایسنا |
چک هاى برگشتى به کل چک هاى مبادله اى 
در آبان ماه نشــان مى دهد که بیشترین نسبت 
تعداد چک هاى برگشــتى بــه کل چک هاى 
مبادله اى در اســتان به ترتیب به اســتان هاى 
کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و چهارمحال 
بختیارى اختصاص یافته اســت و استان هاى 
گیالن، خوزستان و البرز و کرمانشاه و گلستان  
پایین ترین نســبت تعداد چک هاى برگشــتى 
به کل تعداد چــک هاى مبادلــه اى را به خود 

اختصاص دادند.

ir صدرنشین است
  ایسنا |طبــق آخریــن آمار موجــود در 
مرکز ثبت دامنه کشورى ایران، از ابتداى ثبت 
دامنه هاى فارسى در کشور تاکنون یک میلیون 
و 498 هزار و 106 دامنه ثبت شده است و از بین 
پسوندهاى ثبت شده  فارســى، پسوند ir با یک 
میلیون و 489 هزار و 799 دامنه  فعال در صدر 
قرار دارد که نشان مى دهد بیشترین سهم متعلق 
به همین پسوند اســت. پس از دامنه ir، دامنه 
co.ir با 4203 مورد، دامنه ایران با 1557 مورد و 

دامنه ac.ir با 1188 دامنه  فعال هستند. همچنین 
دامنه هاى دیگرى وجود دارند که کمتر از 1000 
مورد به نام آنها ثبت شده است. کمترین دامنه 
ثبت شده نیز متعلق به دامنه net.ir با 27 دامنه 

فعال است.

رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: کمبودهاى دارویى تا 
پایان آذر 50 درصد در کشور رفع شده است.

سید حیدر محمدى افزود: از تابســتان امسال تاکنون 
چهار میلیون عدد ســرم وارد کردیم و 6 میلیون عدد 
آنتى بیوتیک نیز از طریق واردات نیاز بازار برطرف شده 
و تا وقتى که به ذخیره پایدار برسیم، واردات همچنان 
ادامه دارد. محمدى با بیان اینکه نیاز کشــور به سرم 
20 میلیون عدد اســت، ادامه داد: 14 میلیون عدد سرم 
تأمین شــده و 6 میلیون عدد دیگر از طریق واردات در 
حال انجام اســت.معاون وزیر بهداشــت با بیان اینکه 
قطره هاى بینى به وفور در بازار دارویى موجود اســت 

تصریح کرد: اکنون براى تهیه قطره هاى چشــمى با 
کمبود مواجه هستیم و فقط دو شرکت تولیدکننده این 
قطره هستند که سعى داریم از روش هاى مختلف نیاز 

داخلى را به زودى تأمین کنیم.
وى یادآور شد: در شوراى امنیت ملى مصوب شد وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکى موظف است از 
طریق واردات نیاز مردم به دارو را تأمین کند تا زمانى که 

موجودى دارو پایدار شود.
محمدى افزود: ظرفیت تولید داروهاى مرتبط با کرونا 
باالســت و با توجه به ذخایرى که در ایــن باره داریم، 

صادرات به کشورهاى همسایه نیز انجام شده است.

رئیس کانون سردفتران دفتریاران قوه قضاییه در رابطه 
با ثبت سند فرش در دفاتر اســناد رسمى گفت: برون 
سپارى در حوزه دفاتر، نکته اى است که باید رخ مى داد 
چرا که با توجه به کاهش درآمدهاى دفاتر این موضوع 
مطرح شد، برخى خدماتى که حاکمیتى مطلق نبودند و 
قابلیت برون سپارى داشتند تصمیم جدى در حوزه دفاتر 
در این رابطه اخذ شده است. یکسرى موارد هم بود که 
قابلیت تنظیم ســند در دفاتر را داشــت که فرش هاى 

نفیس و جواهرات از جمله اینهاست.
على خندانى تصریح کرد: اگر سرقت و یا مفقود مى شد، 
هیچکس نمى توانست فرش مسروقه را پیگیرى کند اما 

وقتى ثبت شود، این مشکالت حل مى شود. یک فرش 
یا جواهر وقتى ثبت رسمى با شناسه مشخص شود، هر 
اتفاقى برایش بیفتد قابلیت پیگیرى دارد. ضمن اینکه 
اگر داراى سند شوند مى توانند در قالب تضمین اخذ وام 

از مؤسسات مالى و بانک ها استفاده شود.
وى ادامه داد: در حال حاضــر هم تفاهمنامه اى در این 
رابطه با مرکــز ملى فرش منعقد خواهد شــد و ظرف 
چند وقت آینده این موضوع به بهره بردارى مى رســد. 
مقدمات این اتفاق انجام شــده و نمونه ســند فرش با 
همکارى سازمان ثبت تهیه شــده و به زودى اجراى 

گسترده مى شود.

الدن ایرانمنش
اسمش را دیگر نمى شود زیرمیزى گذاشت؛ مقادیرى 
که اگر تا چندى پیش پنهانى بین بیمار و پزشک معالج 
رد و بدل مى شد اما حاال بسیار شفاف بیان مى شود و 
همراهان بیمار هم به واســطه بحرانى که در آن گیر 
کرده اند حاضرند این مبلغ را بپردازند. موضوعى که نه 
حاال بلکه در گذشته هم یکى از چالش هاى اصلى نظام 

سالمت بوده و گویا قرار نیست برچیده شود. 
شاید اگر بخواهى سوگندنامه پزشــکان را مرور کنى 
بیشتر از ســه دقیقه طول نکشد، ســوگندنامه اى که 
پزشکان را از بســیارى از موارد از جمله این عمل منع 
کرده است و آنها قسم مى خورند که همه هم و غمشان 
نجات جان انســان ها باشــد اما خیلى وقت است که 
جان بیماران در گروى تعرفه هاى اضافه بر سازمان و 

رقم هاى گاه میلیاردى است که رد و بدل مى شود.
پزشــکان حاال رك و پوســت کنده نرخ ها را تعیین 
مى کنند و گویا این مسئله جزئى از روندى است که باید 
طى شــود. بیمارها هم مانند قدیم  هول نمى شوند، جا 
نمى خورند و دست و پایشان را گم نمى کنند. حاال این 
موارد را بگذارید کنار آمار میلیاردى تخلفات زیرمیزى 
که ممکن است شــیرازه یک خانواده بخاطر آن از هم 

بپاشد و یا خانواده اى را زیر خط فقر ببرد.
جالب اینکه یکى از خطوط قرمز وزارت بهداشت، بحث 
زیرمیزى است، اما بیشــترین شکایات مربوط به حوزه 
ســالمت نیز بخاطر همین موضوع اســت و به تازگى 
شاهد زیرمیزى هاى کالن و طلب سکه، دالر و حتى ارز 

دیجیتال از بیماران هستیم.
ســلیمان حیدرى، رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشى 
امور درمان وزارت بهداشت در خصوص علت دریافت 
زیرمیزى مى گوید: از آنجایى کــه تعرفه هاى بعضى 
خدمات پزشکى پایین اســت یا مطابق با میزان تورم 
در طى سال هاى گذشته به روز نشده، متأسفانه برخى 
پزشکان دســتمزد اضافه دریافت مى کنند که این کار 
تخلف است. این کار اکثراً در مطب ها و بعضًا هم ممکن 
است در مراکز درمانى انجام شود که به عنوان زیرمیزى 

شناخته مى شود. از طرفى براى اینکه اخذ این مبالغ قابل 
پیگیرى نباشــد، به روش هاى متفاوتى اخذ مى گردد. 
موارد کمى به صــورت نقدى یا از طریــق کارتخوان 
دریافت مى شود و عمدتًا بیمار مجبور مى شود این مبالغ 
را به حساب کسى غیر از پزشک اعم از منشى، خواهر، 

برادر ویا افراد دیگرى واریز کند.
حیدرى تأکید کرده که همه بیمــاران و همراهان آنها 
در صورت مواجهه با چنین تخلفاتى مى توانند با سامانه 
190 تماس گرفته و طرح موضوع و شــکایت کنند تا 
احیاناً اگر پولى خارج از تعرفه و به صورت غیرقانونى اخذ 

شده باشد، حتمًا به بیمار برگردانده مى شود.
محمدعلى محسنى بندپى، عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس نیز با اشاره به اینکه معضل زیرمیزى 
دالیل زیادى دارد گفته: اولین دلیل این پدیده انحصار 

در حوزه پزشکى اســت که مثل اقتصاد تک محصولى 
عمل کرده اســت. دیگر اینکه خیلى از پزشکان اصًال 
در رشته پزشکى کار نمى کنند! و خیلى ها از کشور خارج 
مى شــوند! ما همچنین توزیع مناســبى از پزشکان در 
کشور نداریم. عالوه بر همه اینها تعرفه گذارى درست و 

واقعى هم در خدمات پزشکى نشده است.
به واسطه همین مشکالت وزارت بهداشت بر آن شد که 
با بازبینى در قوانین رشد صعودى این پدیده را کاهش 
دهد و به این منظور عالوه بــر برگرداندن مبلغ اصلى 
به بیمار، فــرد خاطى 10 برابر میزان آن جریمه  شــود 
و اگر مجدداً این تخلف از سوى پزشک تکرار شد، 50 
برابر جریمه  شــود و اگر باز هم این تخلف تکرار شود، 
از داشتن مطب ابتدا به صورت موقت و حتى به صورت 
دائم، محروم شــود. در عین حال اگر این تخلفات در 

یک مرکز درمانى انجام شود، مسئوالن مرکز به ویژه 
مسئول فنى پاسخگوى این موضوع است و تذکر داده 
مى شــود. همچنین اگر این تخلفات در مراکز درمانى 
هم تکرار شــود، درجه اعتباربخشى شان کاهش داده

 مى شود.
حاال باید دید با وجود این بازنگرى ها آیا باز هم شاهد 
رشد صعودى این پدیده هستیم یا این قوانین مى تواند 
نقش بازدارندگى خود را بهتر از ایــن ایفا کند و یا باید 
پاى تعرفه گذارى دقیق ترى پیش بیاید تا پزشــکان 
نیز ترغیب به گرفتن زیرمیزى نشوند. با توجه به اینکه 
گفته مى شود از خیل عظیم جمعیت پزشکان تنها 10 
تا 15 درصد پزشکان متخلف هســتند اما همین تعداد 
اندك نیز مى توانند عملکرد درســت نظام سالمت را 

زیر سئوال ببرند.

زیرمیزى هایى که تبدیل به رومیزى شده است یک موضوع و چند عبارت 
ابوالفضــل عمویــى، ســخنگوى    انتخاب|
کمیسیون امنیت ملى و سیاســت خارجى مجلس 
تأکید کرد: اگر این رویکرد بین مقامات آمریکا شکل 
گیرد که ایران قصد ندارد از منافع خودش در مذاکرات 
عقب نشینى کند، دستیابى به توافق دور نیست چرا 
که یک موضوع و چند عبــارت در متن توافق باقى 
مانده اســت. یکى از این موارد بحث همکارى هاى 
ایران و آژانس بین المللى انرژى اتمى است که طرف 
مقابل در پیشنهادى که داشت، موظف بود به عادى 
شدن پرونده هسته اى ایران در آژانس کمک کند و 
در عین حال ایران هم مســیر جدیدى را به موازات 
مذاکرات، با دبیرخانه آژانس و مدیرکل آژانس آغاز 
کرده که در مورد سه موضوع باقیمانده در مذاکرات 

همکارى شکل گیرد.

32 هزار میلیارد تومان کو؟! 
  روزنامه اعتماد| با گذشــت یک مــاه از 
واگذارى بلوك 12درصــدى هلدینگ خلیج فارس، 
سند تازه منتشر شده اى نشــان مى دهد که «قسط 
اول» پرداختى خریدار به ســازمان خصوصى سازى 
که قرار بــوده در محل «خاصى» هزینه شــود، در 
جاى دیگرى هزینه شــده اســت. این ســند، نامه 
ســازمان بازرســى به وزیر امور اقتصادى و دارایى 
اســت که در آن از احســان خاندوزى خواسته شده 
«شخصًا» و ظرف پنج روز در این باره توضیح دهد 
که چرا «پول دریافتى از خریدار بلوك 12درصدى 
هلدینگ خلیج فارس» در جاى خود «هزینه نشده» 
و اصوًال در «کجا هزینه شده است؟» بنا بر این نامه، 
شرکت «اهداف» وابســته به صندوق بازنشستگى 
صنعت نفت بابت خریــد 12 درصد بلوك هلدینگ 
خلیج فارس 32 هزار و 600 میلیارد تومان به حساب 
خزانه دارى کل نزد بانک مرکزى واریز کرد تا خرید 

این 12درصد بلوك قطعى شود. 

کشف روزنامه صداوسیما 
  روزنامه جام جم | غفلت والدین و حضور 
بچه ها در شــبکه هاى مختلف اجتماعى سبب شده 
آنها ســاعت هاى زیادى را در این فضا پرسه بزنند 
و به بلوغ زودرس دچار شــوند. بررســى ها نشــان 
مى هد که کمترین و بیشــترین ســن بلوغ 9 تا 16 
سال و متوســط ســن بلوغ در ایران 12 سال است 
که گاه در 7 یا 8 ســالگى نیــز رخ مى دهد که این 
نشــانه بلوغ زودرس اســت. کارشناسان مى گویند 
تغییر ســبک زندگى، تغذیه نامناسب، تک فرزندى 
و ده هــا مــورد دیگــر مى توانــد بلــوغ زودرس 

را ایجاد کند.

دستگیرى یک مدیر کل 
یکــى از مدیــران کل در مازنــدران    مهر |
پس از اطالعات مردمى دریافتــى، رصد و نظارت 
نیروهاى امنیتى بــا جمع آورى اســناد، مدارك و 
احراز تخلف هاى متعدد در این اداره کل دســتگیر 
شــد. ایــن مدیرکل بــه دلیــل تخلفــات متعدد 
توســط ســربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر

 شده است.

رسیدگى به پرونده 
بزرگ ترین فرار مالیاتى

  خبرگزارى صداوسیما |رســیدگى بــه 
پرونده بزرگ ترین شــبکه فرار مالیاتى در کشــور 
با 126 متهم در اســتان البرز آغاز شــد. رئیس کل 
دادگســترى اســتان البرز گفت: نخســتین جلسه 
رســیدگى به این پرونده به مبلغ بیــش از 9 هزار 
میلیارد تومان آغاز شد. حســین فاضلى هریکندى 
افــزود: مطابــق تحقیقات انجــام شــده، تعداد 
شــرکت هاى صورى ثبت شــده، 258 شــرکت 
اســت که از این تعداد، 198 شــرکت به اشخاص 
حقیقــى و حقوقــى فروختــه شــده و از میــان 
شــرکت هاى فروخته شده، 55 شــرکت در استان 
البرز و 143 شــرکت دیگر نیز در استان تهران ثبت

 شده است.

خورشید کیایى
منع واردات برنج از هند زمزمه هــاى گرانى برنج را براى این 
کاالى پرمصرف و اساسى رقم زده است. مصرف کنندگان حاال 
نگرانند که این محصول هم به جمع محصوالت گران دیگر 
بپیوندد و سفره خانواده ها کوچک تر شود. اما دبیر کمیسیون 
واردکنندگان و تأمیــن کنندگان مجمع عالــى واردات این 
اطمینان را داده که با واردات یک میلیون و 200 هزار تن برنج 
از مقاصد دیگر، بازار از پیامدهــاى گرانى برنج مصون خواهد 

ماند و گرانى جدیدى در راه نخواهد بود.
بازار محصول برنج به عنوان یکــى از اصلى ترین کاالهاى 
مصرفى در ایران طى دو سال اخیر با جهش هاى قیمتى باالیى 
مواجه بوده اســت و حتى تا جایى پیش رفته که قیمت برنج 
ایرانى به یکباره تا سه برابر افزایش را تجربه کرده است؛ با وجود 
این، براى کنترل قیمت ها بحث واردات برنج خارجى و تأمین 
مقدارى از نیاز بازار از این طریق مى تواند راهگشا باشد. این در 
حالى است که واردات برنج از کشور هندوستان اخیراً ممنوع و 
نگرانى هایى را ایجاد کرده بود اما دبیر کمیسیون واردکنندگان 
و تأمین کنندگان مجمع عالى واردات با رد این نگرانى ها بیان 
کرده ما غالبًا از پاکستان، هند و تایلند برنج وارد مى کرده ایم و 
حاال با توجه به محدودیتى که ایجاد شده نیاز بازار را از تایلند 
و پاکستان تأمین مى کنیم و لذا مشکل خاصى در بازار ایجاد

 نمى شود و قیمت ها دستخوش تغییرات نمى گردد.
مسیح کشاورز با بیان اینکه پیش تر از این غالباً وارد کننده برنج 
بوده ایم اما االن این توفیق را پیــدا کرده ایم که تولید باالیى 
داریم، گفته: این اتفاق به این دلیل رخ داده که یک زنجیره از 
تولید، فرآورى، صادرات و واردات در کشور فراهم کرده ایم تا 
از این طریق بتوانیم بخش مدیریــت نیاز را از محل تولید و یا 

واردات در بخش خصوصى انجام بدهیم.
در این میــان اما برنج ایرانى همچنان بــا قیمت هاى باالیى 
عرضه مى شود. حاال قیمت برنج ایرانى در بازار دو تا سه برابر 
نرخ برنج خارجى اســت. این موضوع را به راحتى مى توانى از 
طریق قیمت ها ببینى به طورى که قیمت برنج هندى هر کیلو 
40 تا 50هزار تومان عرضه مى شود در حالى که قیمت برنج 
طارم ایرانى با قیمت 120 هزار تومان به دست مصرف کننده 

مى رسد.
برنج یکى از محصوالت اســتراتژیک کشــاورزى اســت و 
اســتان هاى مازندران و گیالن با 42 و 38 درصد تولید کشور 
برترین تولیدکنندگان این محصول هســتند. در بحث قیمت 

گذارى محصوالت کشــاورز غالبًا کشــاورزان نسبت به باال 
بودن هزینه هاى تولید از هزینه هاى کارگرى گرفته تا قیمت 
نهاده هاى تولید، کود، ســموم کشــاورزى و غیره گالیه مند 
هستند و معتقدند قیمت محصوالت کشاورزى با هزینه هاى 
باالى تولید همخوانى ندارد. محصــول برنج نیز از این قاعده 
مستثنى نیست و برنجکاران در مورد باال بودن قیمت تمام شده 

این محصول انتقاداتى دارند.
کشاورز در این خصوص نیز اعالم کرده: باال بودن قیمت تمام 
شده یک بحث جدى است که با توجه به ورود بخش خصوصى 
به برنج ایرانى به صورت عمده و کالن به نظر مى رسد شاهد 

اتفاقات خوبى در سال آینده خواهیم بود.
اما آنچه  مى تواند روزگار سفید برنج ایرانى را سیاه کند مانند 
هر کاالى دیگر وجود دالالنى اســت که محصــوالت را از 
کشــاورزان یک قیمت مى خرند و در بازار مصرف به قیمت 

دیگرى عرضه مى کنند.
این موضوع یکى از دغدغه هاى اصلى کشــاورزانى است که 
در این عرصه فعالیت مى کنند و عقیــده دارند کار و زحمت و 
تالش را آنها مى کشند ولى سود اصلى به جیب دالالن مى رود 
و قیمتى که به دست مصرف کنندگان مى رسد با قیمتى که از 
کشاورز خریدارى مى شود بســیار متفاوت است و این قیمت 

همه ساله به ضرر کشاورز به پایان مى رسد.
این در حالى است که دبیر کمیســیون واردکنندگان و تأمین 
کنندگان  مجمع عالى واردات مــى گوید: کمک به باال رفتن 
تولید برنج ایرانى وظیفه همه ماست، اما مسئله اینجاست که 
در بحث برنج ایرانى دو سال پیش وقتى دالر 27هزار تومان بود 
قیمت برنج کیفى ایرانى نیز 27هزار تومان بود. اما سال گذشته 
متأسفانه علیرغم اینکه ما خیلى اصرار کردیم که برنج به اندازه 
کافى در کشور نیســت و ممنوعیت واردات به کمبود و گرانى 
برنج در بازار دامن مى زند، دولت ممنوعیت واردات را اعمال 
کرد. از ســوى دیگر در آن مقطع برنجى هم دست کشاورزان 
نبود و اگر دست کشاورز بود شاید در همان زمان هم شاهد این 
گرانى ها نبودیم اما متأسفانه دالل ها برنج را از 32 هزار تومان 

به 3 برابر قیمت رساندند.
کشــاورز با تأکید بر اینکه امســال تقریبًا همــه تولیدى که 
در کارخانجات اســت خوشبختانه دست کشــاورزان است و 
نگذاشتند برنج دست دالل بیفتد، این توصیه را به کشاورزان 
کرده که با اقدامى صحیح اجازه بدهند روند رونق تولید و بازار 

در سال هاى آینده نیز تداوم داشته باشد.

روزگار پر رنج برنج ایرانى به پایان مى رسد؟

در ابتداى هفته شاهد افزایش 5 درصدى نرخ اوراق گواهى سپرده بودیم و حاال هم وزیر اقتصاد 
از تغییر نرخ سود بانکى در زمستان خبرداده است اما با توجه به نرخ 30 درصدى سود اوراق گام و 

تورم موجود به نظر مى رسد نرخ سود مى تواند بیش از 5 درصد افزایش داشته باشد.
اوراق گام یک ابزار تأمین مالى براى بنگاه هاى اقتصادى است که قابلیت نقل و انتقال در بازارهاى 
پول و سرمایه را دارد و به این ترتیب اگر دولت نرخ ســود را به اندازه اى افزایش ندهد که براى 

سرمایه هاى بزرگ جذاب نباشد، طبیعتاً این سیاست تأثیر قابل توجهى نخواهد داشت.
با توجه به تصمیم دولت در خصوص افزایش نرخ سود بانکى شاهد انتشار اوراق گواهى سپرده 
عام با نرخ 23 درصد از ابتداى هفته بودیم. اما با در نظر داشتن نرخ سود اوراق گام و شرایط تورمى 
موجود به نظر نمى رسد افزایش 5 درصدى نرخ ســود بتواند تأثیر قابل توجهى در اقتصاد ایران 

داشته باشد.
در نتیجه یکى از پیشنهاداتى که از سوى برخى کارشناسان مطرح مى شود این است که دولت 
باید نرخ سود را حداقل به اوراق گام نزدیک تر کند. به این ترتیب مى توان انتظار داشت که تأثیر 

سیاستى که دولت در پیش گرفته افزایش یابد.
اگر سیاستگذار پولى به این نتیجه رسیده است که سیاست افزایش نرخ بهره مى تواند در کنترل 
تورم کار کرد الزم را داشته باشد باید به نحوى از آن استفاده کند که به صورت ضربتى به کمک 

مهار تورم بیاید.
البته این سیاست باید برنامه پسینى داشته باشــد در غیر این صورت در بلند مدت خود مى تواند 
مضراتى را براى اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. با در نظر داشتن موارد اشاره شده باید دید  که 

شوراى پول و اعتبار چه تصمیماتى را در آینده اتخاذ خواهد کرد.

افزایش قیمت بدون مجوز لوازم خانگى در بازار واکنش هاى منفى بسیارى به دنبال داشته است.
به گفته اکبر پازوکى، رئیس اتحادیه لوازم خانگــى، تولیدکنندگان تا همین چندى پیش جرأت 
افزایش قیمت کاال نداشتند؛ چرا که تقاضایى براى خرید در قیمت ها وجود نداشت. ولى حاال به نظر 
مى رسد برخى از کارخانه ها بدون هماهنگى و بى مجوز اقدام به گران کردن تولیدات خود کرده اند.

فروشندگان کاالى خانگى  خاطرنشــان مى کنند که خریداران تمایل زیادى براى خرید کاال 
به صورت قسطى دارند. 

تولیدکنندگان لوازم خانگى در اوضاع کنونى به بهانه گران شدن دالر معتقدند باید کاالهاى خود را 
گران بفروشند، وگرنه ضرر خواهند کرد. از طرفى قیمت مواد اولیه با افزایش قیمت روبه رو بوده و 
به ادعاى تولیدکنندگان رمقى براى تولید نمانده است. حربه دیگر کارخانه هاى تولید لوازم خانگى، 

کاهش عرضه در بازار است تا بدین ترتیب قیمت ها در نبود عرضه، افزایش یابند.
حال با نگاهى بــه بازار مى تــوان مالحظه کرد که قیمت هــا به صورت کامًال خودســرانه از 
ســمت تولیدکننــدگان افزایــش یافتــه اســت. متوســط ایــن افزایــش قیمت هــا 
10 درصد بــوده و طبــق ادعــاى شــرکت ها در غیر ایــن صــورت ادامه فعالیت میســر 

نخواهد بود.

افزایش 5 درصدى 
نرخ سود بانکى کافى است؟

افزایش قیمت بدون مجوز 
لوازم خانگى در بازار
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بازگشت پیکر شهید به خانه 
پس از 39 سال

مراسم تشییع 13 شهید گمنام و تازه تفحص شده 
فرزندان این سرزمین بر دســتان مردم شهیدپرور 
اصفهان در ایــام فاطمیه برگزار شــد. یکى از این 
شهدا، محســن اســماعیلى بود که خبر شناسایى 
پیکر مطهر این شهید گرانقدر پس از 39 سال براى 
خانواده اش بــه معناى پایان چشــم انتظارى بود. 
شهید محسن اســماعیلى پزوه در 27 مهر ماه سال 
1345 در اصفهان به دنیا آمد و در 23 تیر ماه ســال 
1361 در عملیات رمضان به شهادت رسید. وى به 
عنوان شهید گمنام پس از سه سال تدفین در حوزه 
علمیه محمدیه قائم شهر با DNA شناسایى شد و به 
همراه 13 شهید گمنام تازه تفحص شده در سالروز 
شهادت حضرت زهرا (س) در اصفهان تشییع و به 

خاك سپرده شد.

استان دوباره 
رخت سفید پوشید

با فعال شدن سامانه بارشى جدید در استان از روز سه 
شنبه مناطق مختلف به ویژه مناطق جنوب، غرب و 
شرق سفید پوش شده اســت. معاون راهدارى اداره 
کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
گفت: بارش هاى خوبى در نقاط مختلف استان رخ 
داد. مهدى فقهى افزود: با این شرایط تردد در همه 
محور ها امکان پذیر است، اما این احتمال وجود دارد 
که با همکارى پلیس راه به طور موقت در محورى 

محدودیت تردد اعمال شود.

نابسامانى 
جاده هاى ارتباطى فریدن 

کمبود امکانــات در اداره راهــدارى و حمل و نقل 
جــاده اى فریدن مشــکالتى براى شــهروندان در 
مسیر هاى اصلى و بین روســتایى پیش آمده است. 
فرماندار فریدن با اشــاره به سردســیر بودن منطقه 
فریدن و بارش هاى سنگین در این شهرستان گفت: 
براى حل این مشکل به مدیرکل راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى استان پیشنهاد شد با توجه به نیاز فریدن 
در فصل زمستان، امکانات و وسایل برف روبى مورد 
نیاز در اختیار این شهرســتان قرار بگیــرد. عزیزاله 
عباسى افزود: همچنین شهرســتان هاى کم بارش 
به عنوان معین فریدن در فصل زمستان باشند تا در 
زمان بارش هاى ســنگین، بازگشایى در مسیر هاى 

ارتباطى سرعت پیدا کند.

کشف 153 ُجرم اقتصادى 
در اصفهان

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشاره به کشف 
153 پرونده جرائم اقتصادى بــه ارزش بیش از 11 
هزار و 163 میلیارد در 9 ماهه امسال در استان گفت: 
کارشناســان پلیس امنیت اقتصادى با رصد بازار و 
نظارت دقیق بر روى تحــرکات ُمجرمان اقتصادى 
موفق به کشــف این جرائم در حوزه پولشویى، فرار 
مالیاتى، احتکار، زمین خــوارى، اخالل در بازار ارز و 
دیگر بخش ها شدند. ســردار محمدرضا میرحیدرى 
افزود: در این زمینه195 ُمجرم اقتصادى دستگیر و 

تحویل مرجع قضائى شدند.

رفع تخلف
 1518 تابلوى غیرمجاز 

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهــان گفت: در 9 ماهه امســال، تعــداد 4726 
اخطاریه در بخــش جلوگیرى از نصــب تابلوهاى 
غیرمجاز، صادر و 1518 مورد رفع تخلف شده است. 
روح ا... ابوطالبى اظهار کرد: در این مدت، براى رفع 
و پیشگیرى از تخلف ســد معبر، 23 هزار و 32 تذکر 
و 5684 اخطاریه صادر و رفع تخلف 20 هزار و 490 
متصدى صنف انجام شده اســت. وى ادامه داد: در 
بخش جلوگیرى از نصب تابلوهاى غیرمجاز، تعداد 
4726 اخطاریه صادر و 1518 مــورد نصب تابلوى 

غیرمجاز رفع تخلف شده است.

خبر

مدیرکل گمرك اصفهان گفت: صادرات کاال از گمرك 
استان در 9 ماه سال جارى یک میلیون و 749 هزار ُتن 
به ارزش یک میلیارد و 144 میلیون و 909 هزار دالر بود 
که از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال 16 درصد 
افزایش یافت. این مقدار صــادرات از لحاظ وزنى، نیز 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 10 درصد افزایش 

یافته است.
رسول کوهســتانى پزوه اقالم صادراتى گمرك استان 
اصفهان را 753 نوع کاال برشــمرد و ادامــه داد: عمده 
محصوالت صادراتى در 9 ماهه سال جارى شامل چدن 
آهن و فوالد با سهم 41 درصدى، محصوالت پتروشیمى 

با سهم 15 درصدى، محصوالت لبنى با سهم 8 درصدى، 
فرش ماشینى و دســتباف با سهم هشــت درصدى و 
محصوالت از آهن و چدن باسهم 7 درصدى و را به خود 

اختصاص داده اند.
مدیرکل گمرك اصفهان تعداد کشورهاى هدف صادرات 
از طریق گمرك استان اصفهان را 89 کشور برشمرد و 
اضافه کرد : ارزش صادرات به عراق 461 میلیون دالر و 
با رشد 12 درصدى، پاکستان 191 میلیون دالر با رشد 47 
درصدى، ترکیه 122 میلیون دالر با رشد 148 درصدى، 
افغانستان 75 میلیون دالر 33 درصدى و ارمنستان 55 

میلیون دالر و رشد 99 درصد بوده است.

دبیر ســتاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان 
گفت:  موضوع آب اصفهان، احیــاى زاینده رود و حقابه 
کشــاورزان از ُمطالبات بحق مردم اســتان اســت که 
پیگیرى هاى الزم در این زمینه در سطح استانى و ملى 

در حال انجام است.
حجت االسالم محسن مظاهرى با اشاره به وضعیت آب 
اصفهان و خشکى زاینده رود افزود: وضعیت آب اصفهان 
و زاینده رود موضوع مهمى اســت که اثرات آن تنها این 
استان را دربرنمى گیرد بلکه در گستره ملى مطرح است 
و همه مســووالن کشــورى باید از این میراث گرانبها 
که از گذشته بدست نسل امروز رســیده است، حفظ و 

حراست کنند.
وى که در جلســه اى با حضور اعضاى صنف کشاورزان 
در دفتر معاون آب و آبفاى وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت 
مدیریت منابع آب ایران ســخن مى گفت، تصریح کرد: 
برنامه ریزى الزم براى رهاســازى آب براى کشاورزان 
اصفهان انجام شده اســت و امیدواریم این موضوع هم 

هرچه زودتر به نتیجه برسد.
دبیر ستاد امربه معروف و نهى از منکر اصفهان با تاکید به 
حقانیت ُمطالبه کشاورزان در مورد احیاى زاینده رود اظهار 
داشت: جلســه امروز با معاون وزیر نیرو و مسوول حوزه 

زاینده رود نیز به همین دلیل برگزار شده است.

احیاى زاینده رود
ُمطالبه بحق اصفهانى هاست

صادرات 753 نوع کاال از 
اصفهان به 89 کشور

وضعیت آبرفتى اصفهان باعث شده که این شهر نسبت  
به شهرهاى دیگر کشور با مشکالت جدى ترى در رابطه 
با فرونشست دست و پنجه نرم کند. دلیل این مسئله هم 
فرونشست نامتقارن در اصفهان اســت؛ به این معنا که 
فروچاله ها وپدیده هایى مثل شکاف زمین، باالآمدگى 
جدارچاه و پایین رفتن سطح آب زیرزمینى در همه جاى 
اصفهان یکسان نیست؛ در برخى نقاط بیشتر است و در 
برخى مناطق کمتر. این نشست غیر معمول و غیر متقارن 
به گفته کارشناسان درصد خطرپذیرى براى فرونشست 

را براى اصفهان بیش از شهرهاى دیگر کشور مى کند.
به گفته عضو کارگروه تخصصى فرونشســت اســتان 
اصفهان، این پدیده در سازه هاى طوالنى تر مثل لوله هاى 
فاضالب، خطوط انتقال ســوخت و تأسیسات شهرى، 
عوارض خطرناك تــرى دارد و از ایــن جهت اختالف 
فرونشست در شــهر اصفهان خطرپذیرى این خطه را 

بیشتر کرده است.
بهرام نادى معتقد است که اگر زمین به صورت یکپارچه 
فرو بنشیند، آسیب آنچنانى نخواهیم داشت اما خطر زمانى 
است که زمین یکپارچه پایین نمى رود؛ موضوعى که حاال 
براى اصفهان پیش آمده و موجب بروز ترك یا چرخش در 

سازه ها شده است.
این کارشناس، اصفهان را در مقام مقایسه با شهرهاى 
دیگر مى گذارد و مــى گوید: علت اینکــه اصفهان به 
نسبت شهرهاى دیگر با مشکالت جدى ترى نسبت به 
فرونشست روبه رو است این است که در شهرهایى مثل 
تهران که قسمت اعظمى از شهر نزدیک کوهپایه است، 
فرونشست کمتر از شهرهایى است که در دشت قرار دارد 

و در آنها ضخامت آبرفت زیاد است.

او در حالى این ســخنان را بیان مى کنــد که معصومه 
آمیغ، رئیس اداره ترازیابى دقیق اداره کل زمین سنجى و 
نقشه بردارى سازمان نقشه بردارى کشور چندى پیش از 
کاهش نرخ فرونشست در اصفهان به نسبت شهرهاى 

دیگر کشور خبر داده بود.
اما با اینکه فرونشســت زمین در همه استان هاى کشور 
وجود دارد و بیش از 480 دشت ایران، به دلیل برداشت 
آب هاى غیرمجاز از زمین و کشــاورزى غیر اصولى، به 
حالت ممنوعه درآمده اند. اما مرگ آبخوان ها در اصفهان 
و ابعاد تازه مســئله فرونشست که به شــکل نامتقارن 
انگشت اشاره اش را به سمت اصفهان گرفته این استان را 

پرخطرتر کرده است.
شــاهد این مدعا وجود ترك ها و شــکاف هاى عمیق 
در برخى سازه هاســت که مردم را با ترس از آینده این 
شهر مواجه کرده و حتى برخى از کارشناسان این استان 
خبر از خالى شــدن این شهر از ســکنه به دلیل پدیده 
فرونشست زمین در آینده اى نزدیک داده اند و برخى دیگر 
از کارشناسان هم این پدیده را به بمب اتم تشبیه کرده اند.
رضا اســالمى، مدیــرکل ســازمان زمین شناســى و 
اکتشافات معدنى اســتان اصفهان معتقد است حتى اگر 
بمب اتم هم در اصفهان بر خورد مى کرد خطرش خیلى 
کمتر از مرگ آبخوان هاى اصفهان بود!  به گفته این مقام 
مسئول، وقتى مرگ آبخوان اتفاق مى افتد، شبیه انسان 
بیمارى اســت که زندگى اش نباتى مى شود و با اینکه 
مسئله فرونشست در اصفهان موضوعى جدید نیست و 
10 سالى است با آن درگیریم و از سال 79 با قطع شدن 
جریان اصلى زاینــده رود تغذیه آبخوان هاى اصفهان با 
مشکلى جدى روبه رو اســت، اما اگر چاره اى اندیشیده 
نشود به طور خوشبینانه در سال 1415 و به طور بدبینانه تا 

سال 1409 دیگر آبى در آبخوان ها باقى نمى ماند. به گفته 
او اصفهان کالنشهرى است که حیاتش وابسته به جریان 
دائمى آب زاینده رود است؛ جریان زاینده رود آبخوان ها را 

تغذیه کرده و از فرونشست جلوگیرى مى کند.
برآوردها نشان مى دهد که فرونشست زمین در مناطق 
شمالى اصفهان، 15 ســانتیمتر در ســال است که در 
مقایســه با جنوب غرب تهران که 24 سانتیمتر است، 
از خطر کمترى برخوردار اســت. اما نکته مهمى که در 
رابطه با شــهر اصفهان وجود دارد، محدوده فرونشست 
است که مناطقى گسترده شــهرى را درگیر کرده بدین 
معنا که نصف محدوده شهرى در زون فرونشستى قرار 
دارد. از آنجا که بیش از دو میلیون و 700 هزار نفر در این 
محدوده و اطراف آن زندگى مى کنند، طبیعتاً فرونشست 

در ساختمان هاى پر تراکم بیشتر نمود پیدا مى کند.
اینها همه در حالى است که بخشــى از تهران کوهپایه 
است و خطر فرونشســت کمترى دارد اما بخش عمده 
اصفهان آبرفتى اســت و با توجه به پدیده فرونشســت 
نامتقارنى که اکنون در حال پیشروى در اصفهان است 
اگر دیر بجنبیم معلوم نیست چه اتفاقات ناگوارى براى 

اصفهان خواهد افتاد.
به گفته کارشناســان، اصفهان تنها شــهرى است که 
فرونشســت به دل آن نفوذ کرده واین موضوع ریسک 
پذیرى این خطه را بیشــتر کرده اســت و تنها راهکار 
جلوگیرى از پیشرفت فرونشست جارى شدن زاینده رود و 
کاهش برداشت آب  هاى زیرزمینى دشت اصفهان برخوار 
اســت؛ اتفاقى که هرچقدر به تعویق بیافتد با مشکالتى 
نظیر تهدید سازه هاى شهرى، ساختمان ها، خطوط انتقال 
نیرو و ســایر موارد، جمعیت دو و نیم میلیون نفرى شهر 

اصفهان را تهدید خواهد کرد.

نشسته ایم به تماشاى مرگ تدریجى یک شهر

فرونشست «نامتقارن» 
تهدید جدید اصفهان 

«صداى سکوت» را از دست ندهید
نصــف جهــان   نمایش «صداى ســکوت» عنوان 
نمایشى است که این روزها به مناسب ایام فاطمیه 

در تاالر هنر به اجرا درآمده است.
این نمایش توسط مؤسســه قرآن و عترت «مهر 
تابان مهدوى» و به مناسبت ایام شهادت حضرت 
زهرا(س) تهیه شــده و از دوم دى ماه اجراى خود 

را شروع کرده و تا روزشنبه دهم دى ماه ادامه دارد.
موضوع اصلى نمایش، شهادت حضرت زهرا (س) را 
روایت کرده و بخش هایى از آن به سلمان فارسى یار 

و یاور صدیق پیامبر گرامى اسالم (ص) اختصاص 
دارد.

تماشاى این نمایش براى عموم مردم رایگان است 
وعالقه مندان مى توانند براى دریافت بلیت از طریق 
مؤسسه قرآن و عترت مهر تابان مهدوى باید اقدام 
کنند.نمایش «صداى ســکوت»، همه روزه در دو 
نوبت اجرا از ســاعت 18:15 و نوبت دوم از ساعت 
20:15در تاالر هنر اصفهان واقــع در میدان الله، 

روى صحنه مى رود.

مریم محسنى
محله هاى قدیمــى اصفهــان صرف نظــر از غناى 
فرهنگى و هویتى که دارند با چالش هاى مهمى ازجمله 

چالش هاى کالبدى، اجتماعى و اقتصادى مواجهند. 
چالش هایى که دلیل اصلى بروز آنها تراکم بافت هاى 
فرسوده و پالك هاى متروکند. پالك هایى که در اغلب 
اوقات سرنوشتشــان در ابهام یا حتى وحشت فرو رفته 
است. این خانه هاى متروکه، خرابه و خالى از سکنه در 
اکثر نقاط قدیمى اصفهان وجود دارد و نه تنها از لحاظ 
امنیت ســاکنان محله را دچار مشکل کرده است بلکه 
نماى نازیباى آن در کنارآپارتمان هاى نوساز باعث شده 

که همسایه هاى این خانه هاى خالى گالیه هاى جدى 
از وجود این خرابه ها داشته باشند.

دردســرهایى که این خانه هاى متروکه دارد، صداى 
اعتراض اهالى مناطقى که این بناهــا در آن محله ها 
وجود دارد را درآورده اما خیلى وقت اســت که دالیل 
گوناگون از جمله مشــکالت اقتصادى و تأمین نشدن 
اعتبارات و وام هایى که کفاف بازســازى این خانه ها 
را نمى دهد این متروکه ها را بالتکلیف گذاشــته است 
و در این میان مردم این مناطــق امیدوارند که با تأمین 
اعتبارات مالــى الزم براى رفع آنها، دردسرهایشــان 

برطرف شود.

متروکه هاى خوفناك

لنزهاى مافیایى!
نصف جهــان   روزنامه «سیماى شــهر» در شماره 7 
دى ماه خود در یادداشتى با عنوان «اى لنز همه بهانه 
از توست» نوشــته: «این روزها که خدا را کرور کرور 
شــکر خیال مردم از بابت کرونــا و تبعاتش تا حدود 
زیادى راحت شده مسئوالن وزارت فخیمه بهداشت
 افتاده اند به جان سایر گرفتارى ها و بیمارى هاى خلق 
الســاعه و عجالتاً گیر داده اند به تبعات و اثرات منفى 
لنزهاى چشمى! ظاهراً عزیزان مافیایى لنز توانسته اند

 همانند مافیاى بادمجان یا هویج ، مزایاى رؤیایى و 
سوفسطایى براى لنز تبیین کنند!»در بخش دیگرى 
از این یادداشــت از قول خود روزنامه آمده: «برخى از 
لنزهاى وارداتى چینى که در آرایشگاه ها و بوتیک ها 
به فروش مى رسند باعث آلودگى  چشم و در دراز مدت 
موجب نابینایى مى شوند. برخى از افراد هم لنزهاى 
یکبار مصرف را چند بار مصــرف مى کنند که خطر 
شیوع بیمارى هاى چشمى در این لنزها بیشتر است.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

هر چند گفته مى شود اکتشــاف نفت در منطقه «چاه 
عروس» ابوزید آبــاد و «پناهگاه حیات وحش یخاب» 
استان اصفهان تالشى براى تامین انرژى آینده کشور 
اســت، ولى کارشناسان محیط زیســت بیم دارند این 
عملیات عالوه بر تهدید حیات وحش ، منابع آب شیرین 
منطقه چاه عروس را با مخاطره شورى و از دست رفتن 

مواجه کند.
یخاب پناهگاه گونه هاى در خطر انقراضى چون ُجبیر و 
یوز پلنگ آسیایى است. حاال آن طور که اداره حفاظت 
محیط زیست شهرســتان آران و بیدگل گفته است، 2 
خط عملیات اکتشاف نفت و در مجموع 25 کیلومتر یکى 

در جاده مرنجاب، در نزدیکى مرز پناهگاه حیات وحش 
و دیگرى در داخل پناهگاه از چهارماه پیش شروع اما به 
دلیل ورود غیرقانونى به پناهگاه حیات وحش متوقف 

شده است.
این در حالى است که ســخنگوى «مدیریت اکتشاف 
شــرکت ملى نفت ایران» این ادعا را رد کرد و گفت: 
مجوزهاى الزم محیط زیستى دراین زمینه گرفته شده 

و البته اکتشاف هم تمام شده است.
اما نگرانى اصلى برخى کارشناســان محیط زیســت، 
تبعات این عملیات اکتشافى براى حیات وحش و زیست 
بوم این منطقه است و از سویى دیگر برخى اهالى نگران 

از دست رفتن سفره آب شــیرین محدودى هستند که 
تنها با یک الیه گچى نازك از آب شــور جدا شده و در 

فاصله 8 مترى از سطح زمین قرار دارد.

کاوش نفت در پناهگاه یخاب اصفهان!

کاشان، میزبان رویداد علمى «تانا»
نصف جهان   رئیس پارك علم و فناورى کاشان از 
برگزارى نخستین رویداد علمى «تانا» (توسعه و 

ارتقاى زیست بوم نوآورى استان ها) خبر داد.
علیرضا فرجى افزود: این رویداد با حضور بازیگران 
زیســت بوم نوآورى و فناورى به ویژه شرکت هاى 
دانش بنیــان از 9 تــا 13 دى  ماه امســال برگزار

 مى شود. 
وى هــدف از اجراى ایــن طرح را فعــال کردن 
ظرفیت هاى علمى و فناورانه دانشــگاه ها، مراکز 

رشد، پارك هاى علم و فناورى و سوق دادن منابع 
مالى نهاد هاى مربوط براى پاســخ به نیاز هاى هر 
استان عنوان کرد و بیان داشــت: بر اساس طرح 
تانا، پارك هاى علــم و فناورى ایده هــا، نیاز ها و 
توانایى هاى فناورى هر استان را شناسایى مى کنند 
و در ســامانه ملى نان (نظام ایده ها و نیازها) ثبت 
مى کنند. وى ادامه داد: در این رویداد شرکت هاى 
فناورانه و دانش بنیان آخرین محصوالت و تولیدات 

خود را به نمایش مى گذارند.

کاهش تخلفات شهرسازى با منطقه بندى گلپایگان
نصف جهان   عضو کمیسیون بدوى ماده 100 شوراى 
اسالمى شهر گلپایگان گفت: شــوراى این شهر با 
منطقه  بندى و اصــالح ارزش معامالتى گلپایگان 

موافقت کرد.
ایمان گل محمدى با بیان اینکه کمیسیون ماده 100 
تبصره 11 دارد که ساالنه شهردارى مبلغى را به عنوان 
ارزش معامالتى به شوراى شهر پیشنهاد مى کند و شورا 
نیز بررسى هاى الزم را انجام مى دهد و در صورتى که 

ضوابط الزم رعایت شده باشد، تصویب مى شود.
وى ادامه داد: شوراى ششم براى نخستین بار ارزش 
معامالتى گلپایگان را نسبت شــهرهاى دیگر و در 

مدت چهار ماه اصالح، چکش کارى و بررسى کرد و 
ســرانجام با منطقه بندى و اصالح ارزش معامالتى 

شهر گلپایگان موافقت شد.
گل محمدى با بیان اینکه در حال حاضر گلپایگان به 
چند منطقه تقسیم شده و منطقه شمال شامل مسکن 
مهر، عمرانى، شهرك نیروى انتظامى و الوند است و 
مناطق مرکزى و حاشیه اى شهر هر کدام به صورت 
مجزا یک منطقه شد، افزود: این اقدام با هدف حفظ 
منافع شهروندان انجام شده است و سعى داریم اصول 
شهرسازى شهر گلپایگان رعایت شود و تخلفات به 

حداقل برسد.

شهردارى خوانسار در پى رضایتمندى شهروندان
نصف جهــان    شــهردار خوانســار گفت: افزایش 
رضایتمندى شهروندان در دســتورکار شهردارى 
است و باید از تمام ظرفیت هاى موجود در  شهردارى 

استفاده شود.
مهدى احمدى، شهردار خوانسار ضمن شکرگزارى 
از بارش برف در این شهر،  بازگشایى ورودى مدارس 
و کوچه هاى با عرض کم را از اهم عملیات برف روبى 

شهردارى عنوان کرد و گفت:عالوه بر جمع آورى 
برف هاى دپو شده در مسیرهاى اصلى، پاکسازى 
و یخ زدایى معابر به وســیله مخلوط شن و نمک در 

حال انجام است.
 وى با اشاره به فرهنگسازى جهت مشارکت مردم 
در زمان بــرف روبى گفت: افزایــش رضایتمندى 

شهروندان در دستورکار شهردارى است.
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شما مى توانید با چند راهکار ساده کارآیى باترى گوشى خود را افزایش 
داده و در زمان نیاز از خاموشى ناگهانى آن جلوگیرى کنید.

روشن نگه داشتن باترى گوشى شما یک نبرد دائمى است. در اینجا 
نحوه کار آن ها و نیز نحوه تغییر تنظیمات مطابق با نیاز هاى شــما 

ارائه شده است.

بهینه سازى باترى در زمانى که بیشتر به آن نیاز 
دارید، شارژ شما را افزایش مى دهد

براى  روشن نگه داشتن باترى گوشى در اندروید 5.0، گوگل قابلیتى 
به نام Battery Saver را براى اســتفاده در زمانى که گوشى شما 
تقریبا خالى شده اســت، معرفى کرد که عمر بیشترى را از گوشى 
شما حفظ مى کند. هنگامى که حالت بهینه ســازى باترى را فعال 
مى کنید، اندروید عملکرد تلفن شــما را کاهش مى دهد، استفاده از 

داده هاى پس زمینه را محدود مى کند و مواردى 
مانند لرزش را کاهش مى دهد تا در مصرف 
انرژى صرفه جویى شود. اما دقیقا چه اتفاقى 

مى افتد وقتى «بهینه سازى باترى» 
را فعال مى کنید، به برند گوشى شما 
 Pixel ،بســتگى دارد. براى مثال
phones3 و باالتر به طور خودکار 
Dark Theme را روشن مى کند، 

اجراى برنامه هــا در پس زمینه را 
متوقف کرده و ســرویس هاى مکان 

را وقتى صفحه خاموش اســت، غیرفعال 
مى کند. مطمئنا ایده آل نیست، اما بهتر از این 

است که تلفن شما کامال خاموش باشد.  مى توانید در هر 
زمانى حالت «بهینه سازى باترى» را  براى روشن نگه داشتن 

باترى گوشى روشن کنید. کافى است به تنظیمات، باترى و سپس 
بهینه ســازى باترى بروید. پس از آن، روى Turn on now ضربه 

بزنید تا فعال شود.
همچنین گزینه اى براى روشن شــدن خودکار این حالت مشاهده 
خواهید کرد. به این ترتیب، هر زمان که با شارژ باقى مانده در دستگاه 
خود احساس ناراحتى کنید، اندروید سعى مى کند باترى را تا زمانى 

که مى تواند قبل از خاموش شدن نهایى طوالنى کند، افزایش دهد.
 Set a schedule بروید و روى Battery Saver براى تنظیم آن، به
ضربه بزنید. در آنجا دو گزینه خواهید داشت: روال خود را انتخاب کنید 
تا اگر دستگاه شما تصمیم گرفت که احتمال دارد قبل از شارژ معمول 
خاموش شود، به اندروید اجازه دهید آن را به طور خودکار روشن کند. 
همچنین مى توانید میزان درصد شارژ را انتخاب کنید و قبل از اینکه 
اندروید «بهینه سازى باترى» را روشن کند، از نوار لغزنده براى تعیین 

میزان شارژ باترى (از 5 تا 75 درصد) استفاده کنید.
اگر اغلب به این حالت متکى هستید، یک میانبر به پانل تنظیمات 
سریع اضافه کنید که وقتى از باالى صفحه به پایین بکشید، آن را 
مشاهده خواهید کرد. براى دسترسى آسان، کافیست روى مداد 
ویرایش در گوشه سمت چپ پایین منو ضربه بزنید، سپس دکمه 

Battery Saver را نگه دارید و به تنظیمات سریع بروید.

Doze تلفن شما را به خواب عمیق ترى مى برد
آیا تا به حال متوجه شــده اید که به نظر مى رســد برخى از 
اعالن ها دقیقا در لحظه اى که صفحه را روشــن مى کنید، 
ارسال مى شود؟ این نتیجه Doze است، یک ویژگى صرفه 
جویى در باترى که تلفن شــما را در حالت بیکار به خواب 

فوق العاده عمیق مى برد.
وقتى صفحه نمایش براى مدتى خاموش است، تلفن 

 Doze شــما شــروع به چرت زدن مى کند. به گفته گوگل، حالت
دسترسى به شبکه را قطع کرده و هر گونه همگام سازى را به تعویق 
مى اندازد. در عوض زمانى که تلفن براى مدت کوتاهى از خواب بیدار 
مى شود، منتظر «پنجره هاى تعمیر و نگهدارى» مى ماند تا آن کار ها 
را اجرا کند. این بدان معناست که شما همچنان اعالن ها را دریافت 
خواهید کرد، اما ممکن است کمى تاخیر داشته باشند، زیرا فقط در 
آن زمان ها وارد مى شــوند. اعالن هاى به اصطالح «اولویت باال» 
مانند پیام هاى متنى و تماس هاى تلفنى همچنان بالفاصله ارسال 
مى شوند، اما ایمیل ها، پیام هاى فیس بوك و سایر اعالن هاى کمتر 

فورى ممکن است تاخیر داشته باشند.
اگر صفحه نمایش خاموش باشد و تلفن کامال بیکار باشد، وارد حالت 
Doze حتى عمیق تر مى شود. در این حالت اندروید انواع خاصى از 

آالرم ها، GPS، اسکن هاى Wi-Fi و «wakelocks» را غیرفعال 
مى کند که گوشى شــما را در هنگام خاموش بودن صفحه نمایش 
فعال نگه مى دارد، همچنین دسترسى به شبکه را قطع مى کند و آن 
پنجره هاى تعمیر و نگهدارى را حتى بیشتر پخش مى کند. همانطور 
که در نمودار زیر مى بینید، این حالت Doze بسیار عمیق به ویژه در 

صرفه جویى در باترى موثر است.
نکته اصلى این است که تا آنجا که مى توانید از Doze استفاده کنید. 
اگر پشت میز خود نشسته اید و از تلفن خود استفاده نمى کنید، دستگاه 
را به صورت رو به پایین روى میز قرار دهید تا نمایشگر فعال خاموش 
شود. این باعث مى شــود که وارد حالت Doze عمیق شود که واقعا 

مى تواند به افزایش باترى شما کمک کند.

App Standby برنامه هایى را که به ندرت استفاده 
مى شود، به خواب مى برد

تا به حال شده برنامه اى را دانلود کنید، آن را نصب کرده و بعد یک ماه 

فراموش کنید؟ App Standby از اجراى آن برنامه ها در پس زمینه 
و تخلیه باترى جلوگیرى مى کند. اگر چند روز از یک برنامه استفاده 
نکنید و اگر هیچ اعالنى براى شما ارســال نکرده باشد وارد برنامه 
Standby مى شود، جایى که دیگر اجازه ندارد در پس زمینه اجرا شود 

یا به اینترنت دسترسى داشته باشد تا زمانى که آن را به طور عمدى باز 
کنید. اگر این کار را نکنید، پس از آن فقط یک بار در روز و زمانى که 
دستگاه شما به برق وصل است، قبل از اینکه دوباره وارد حالت آماده 

به کار شوید، براى مدت کوتاهى اجرا مى شود.
مانطور که قبال توضیح داده شــد، مى توانید برنامه هــا را از حالت 
آماده باش برنامه مستثنى کنید. اگر کنجکاو هستید که کدام برنامه ها 
در حال حاضر در حالــت آماده به کار هســتند، مى توانید آن ها را از 

گزینه هاى برنامه نویس اندروید بررسى کنید. 
 Build Number به تنظیمات، درباره تلفن بروید و هفــت بار روى
ضربه بزنید. تلفن شــما از شــما الگوى قفل یا بیومتریک شما را 
مى خواهد، هنگامى که آن ها را ارائه کنید، به شما مى گوید که اکنون 
یک توسعه دهنده هستید. این به شــما امکان مى دهد تا به منوى 
Developer Options در Advanced in System دسترســى 

پیدا کنید.
به آن منو بروید و به برنامه هاى Standby در نزدیکى پایین صفحه 
بروید. روى آن گزینه ضربه بزنید، لیســتى از برنامه هاى موجود در 
سیستم خود را مشاهده خواهید کرد. مواردى که NEVER عالمت 

گذارى شده اند در حال حاضر در حالت آماده به کار برنامه هستند.
 ACTIVE به عنوان یک فعالیت سازنده تر، سعى کنید برنامه هاى
را بررسى کنید. اگر برنامه اى فعال است حتى اگر چند هفته است از 
آن استفاده نکرده اید، شاید ارزش داشته باشد که دلیل آن را بپرسید. 
شاید الزم باشد اعالن هاى آن برنامه را خاموش کنید، یا شاید فقط 

مستحق حذف باشد.

اطالعــات ارائــه شــده نشــان مى دهد که گوشــى
 LPDDR۵x داراى رم 16 گیگابایتى Pro Redmi K۶۰ 

و حافظه ذخیره سازى 512 گیگابایتى UFS۴,0 است.
به نظر مى رسد که گوشى هاى سرى Redmi K۶۰ قرار 
است در تاریخ بیســت وهفتم دســامبر در چین عرضه 
شود. شرکت ســازنده تائید کرده که گوشى Pro K۶۰ از 

اســنپدراگون هشــت نســل دوم بهره مى برد و با 16 
گیگابایــت حافظــه رم LPDDR۵x و 512 گیگابایت 
حافظه ذخیره سازى داخلى UFS۴,0 همراه است؛ اخیراً 
نیز اطالعات جدیدى در مورد این دســتگاه فاش و تائید 

شده است.
گوشــى Pro Redmi K۶۰ داراى نمایشــگر OLED با 
رزولوشن ۲K و نرخ نوسازى 120 هرتز است. یک دوربین 
اصلى 50 مگاپیکســلى نیز در پنل پشتى محصول تعبیه 

شده است.
 انرژى مــورد نیاز آن نیــز از طریق یــک باترى 5000 
میلى آمپر ساعتى تأمین مى شود و از فناورى شارژ سریع 

67 واتى بهره مى برد.
شــرکت ردمى اعالم کرده گوشــى Pro K۶۰ آن قدر 
قدرتمند است که مى توانند مانند گوشى گیمینگ عمل 
کند، بنابراین این شرکت گوشــى Pro K۶۰ را به جاى 

گوشى Gaming K۶۰ عرضه خواهد کرد.

به گزارش ســایت طال، مى دانســتید اگر این عدد را 
در گوگل ســرچ کنید تصاویر افرادى را مى بینید که 

سرشان در یخچال است!
عــدد 241543903 نه یــک عدد 

جادویى اســت و نه شماره تلفن 
یک بازیگر مشــهور. این عدد 
یک الگــوى نحــوه عکس 
گرفتن است که در سال 2009 
توسط دیوید هورویتز، هنرمند 

شناخته شده نیویورکى ابداع شد.
هوریتز در سال 2009 که وب الگ 

خود به نام Tumblr را تازه شــروع کرده بود 
براى مخاطبیــن خود هر روز دســتور العمل هایى را 
مى نوشت. این دســتور العمل هاى عجیب و غریب 

هر روز به یک صورت بود مثــل "یک متن دراماتیک 
از یک کامنت جنجالى براى یوتیوب را ضبط کنید" یا 
"از همسایه خود درخواست کنید که مى خواهید 
غروب آفتاب را از بلندترین ساختمان در 

نزدیکى خود تماشا کنید".
در گرفتن عکس از سر خود در 
فریزر و برچســب زدن ان با 
عدد تصادفى 241543903  
یکى از این دســتور العمل ها 
بود. این ایده از زمانى پیدا شد که 
یک دوست بیمار نگوین تالش کرد 
تا سر خود را به فریزر بچسباند. این عدد هوریتز 
ترکیبى از سریال یخچال، بارکد بر روى بسته نودل و 

نخود فرنگى بوده است.

 ایالن ماسک، مدیرعامل توییتر در پاسخ به اظهارات 
یک کاربر دربــاره طراحى جدید، با اشــاره به ابزارى 
که به کاربران اجازه مى دهد تعــداد بازدیدکنندگان 
یک توییت را مشــاهده کننــد، گفت: مــا ظاهر را

 مرتب کــرده و تنظیماتى را بــراى غیرفعال کردن 
این قابلیت اضافه خواهیم کرد اما تصور مى کنم 
همــه، ایــن قابلیــت را دوســت خواهنــد 

داشت.
ماسک همچنین گزارش روز جمعه رویترز مبنى 

بر این که او دستور داده اســت قابلیت توییتر براى 
 ThereIsHelp# جلوگیرى از خودکشــى که بــه
معــروف اســت، حــذف شــود را تکذیــب 

کرد. 
رویترز به نقــل از منابع آگاه گزارش کــرده بود این 

قابلیت چند روز است که نیست.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، مالــک میلیاردر توییتر 

از زمانى که این شــرکت را خریدارى کرده اســت، 
فعاالنه با کاربران تعامل کرده و به پیشنهادهاى آنها 
درباره نحوه بهبود این پلتفرم شــبکه اجتماعى پاسخ

 مى دهد.

اگر از کاربران مک هستید، شاید وقت آن رسیده است 
که نگاه خود را به مرورگر اپل تغییر داده و فرصتى دوباره 

به آن دهید.
در گذشته ســافارى ضعیف بود، به همین دلیل است که 
بسیارى از کاربران مک بدون این که حتى به آن فکر کنند، 
گوگل کروم را نصب مى کنند؛ اما ممکن اســت بخواهید 
دوباره به این عادت فکر کنید، زیرا سافارى دیگر ضعیف 

نیست.
در واقع ویژگى هاى بسیارى وجود دارد که مرورگر اپل ارائه 
مى دهد، اما در کروم نخواهید یافت. از کپى کردن متن در 

تصاویر گرفته تا مخفى کردن آدرس IP شما از ردیاب ها.

Live Text به شما امکان مى دهد متن را از 
تصاویر کپى کنید

از میم ها گرفته تا اسکرین شات ها، بسیارى از متن هایى 
که آنالین مى خوانید در واقع بخشى از یک فایل تصویرى 
اســت. این امر به ویژه زمانى کــه مى خواهید متن گفته 
شــده را کپى و در جاى دیگرى جاى گذارى کنید، خسته 

کننده است.
Live Text یک ویژگى macOS اســت که در سافارى 

تعبیه شده است که از تشخیص نویسه نورى براى شناسایى 
متن در تصاویر استفاده مى کند و به شما امکان مى دهد آن 
را برجسته و کپى کنید. براى استفاده از آن کافى است یک 
عکس را در سافارى باز کرده و متنى را که در آن مى بینید، 

انتخاب کنید. به همین راحتى است.

حریم خصوصى به طور پیش فرض
پیشگیرى هوشمند از ردیابى، کوکى هاى شخص ثالث را از 
ردیابى شما باز مى دارد، به این معنى که شرکت هایى مانند 
فیســبوك یا آمازون نمى دانند که شما در وب سایت هاى 

دیگر چه مى خوانید یا به آن نگاه مى کنید.
بــه گفتــه اپــل، وب ســایت ها از دکمه هــاى الیک 
و اشــتراك گذارى و ســایر ابزارك هاى اجتماعى مانند 
فیلد هاى نظر براى ردیابى ما استفاده مى کنند، حتى اگر از 

آن ها استفاده نکنیم. 
سافارى به طور خودکار این ردیابى را مسدود مى کند و به 

کاربران کنترل بیشترى بر روى داده هاى خود مى دهد.
 مى توانید با استفاده از افزونه ها، عملکرد هاى مشابهى را 
در کروم دریافت کنید، اما در سافارى همه آن ها به صورت 

پیش فرض داخلى و فعال هستند.

کنترل هاى پخش خودکار کــه واقعاً کار 
مى کنند

کروم مى تواند پخش خودکار ویدیو هــا را متوقف کند، اما 
راه اندازى آن آسان نیســت؛ اما در سافارى همه چیز بسیار 
ساده تر است. کافى است به Preferences بروید و سپس 

تب Websites را باز کنید تا بخش پخش خودکار را بیابید.
از این جا مى توانید یک قانون جهانى براى پخش خودکار 
صدا تنظیم کنید که مى تواند هرگز خودکار پخش نشــود. 
مى توانید استثنا ها را براى سایت هاى باز فعلى پیکربندى 
کنید. به عنوان مثال، ممکن است بخواهید YouTube فورا 

پخش ویدیو ها را شروع کند.

یک حالت خواننده ساده
کروم حالت خواندن دارد که مى توانید با استفاده از تنظیمات 
آزمایشى آن را فعال کنید، اما در طول سال ها گوگل هرگز 
این ویژگى را به راحتى از پنل تنظیمات در دسترس قرار نداده 

است. قابلیتى که سافارى قادر به انجام آن است.
حالت خواننده وب سایتى را که در آن هستید، پاك مى کند و 
به شما این امکان را مى دهد که بدون حواس پرتى نوار هاى 
جانبى، پنجره هاى بازشــو، تبلیغات و سایر مزاحمت ها بر 

خواندن مقاله تمرکــز کنید. آن ها براى مــرور وب مدرن 
ضرورى هستند.

سافارى نه تنها به شما اجازه مى دهد تا به راحتى وب سایت ها 
را با استفاده از حالت خواننده تبدیل کنید، بلکه به شما این 
امکان را مى دهد که مقاالت را در یک وب سایت خاص به 
صورت پیش فرض در حالت خواننده باز کنید. براى استفاده 
از آن، به View and Show Reader بروید یا روى نماد 

Reader در سمت چپ نوار آدرس کلیک کنید.

کمى تداوم داشته باشید
اگر در حال خواندن این مطلب در مک هســتید، مى توانید 
همین االن آن را در آیفون یا آیپد خود باز کنید. فقط مرورگر 
خود را در دســتگاه دســتى خود باز کرده و چیز هایى را از 
آن جا انتخاب کنید . این یک ویژگــى Continuity براى 
دستگاه هاى اپل است و حتى اگر از کروم به عنوان مرورگر 
خود اســتفاده مى کنید، نیز کار مى کند. اما اگر از سافارى 
استفاده کنید، ادغام ها عمیق تر مى شوند؛ براى مثال وقتى 
یک صفحه جدید را باز مى کنید، فهرســتى از صفحات باز 
شده در دستگاه هاى دیگر را مى بینید و نشانک ها و صفحات 

خواندن شما بدون هیچ تالشى همگام سازى مى شوند.

پرداخت سریع براى خرید هاى آنالین
احتماال سیستم پرداخت اپل را یکى از ویژگى هاى آیفون 
مى دانید، اما اگر از ســافارى اســتفاده مى کنید، متوجه 
مى شوید که خرده فروشان آنالین به طور فزاینده اى از 
این سیستم در دستگاه هاى دیگر نیز پشتیبانى مى کنند 
و به شــما امکان مى دهند جزئیات کارت اعتبارى را با 
استفاده از TouchID تایید کنید. اگر یک کاربر اختصاصى 

Apple Pay هستید، ارزش آن را دارد.

عمر باترى بهتر
ســافارى به طور مداوم از رم و CPU کمترى نسبت به 
کروم اســتفاده مى کند، شــما مى توانید این موضوع را 
 Activity خودتان با باز کردن هر دو و بررســى آمار در

Monitor تایید کنید.

بسیارى از مردم زمان زیادى را صرف فکر کردن در مورد 
آن نمى کنند؛ زیرا رایانه هاى مدرن بیش از اندازه کافى 
براى اجراى روان کروم قدرت دارند، اما زمانى که مک 
شما به برق وصل نباشد، ممکن است مشکل تر باشد حتى 
با استفاده از سافارى به جاى کروم، مى توان چند ساعت 

بیشتر از لپ تاپ استفاده کرد.

ترفندهاى طالیى ترفندهاى طالیى 
براى باال بردن براى باال بردن 

کارایـــى کارایـــى 
باترى گوشىباترى گوشى

عجیب ترین عددى که سرچ آن در گوگل گوشى Pro Redmi K۶۰ چه ویژگى هایى دارد؟
شما را متعجب مى کند!

قابلیت جدید توییتر نیامده تغییر کرد

7 تفاوت سافارى با گوگل کروم

آیا تا به حال برایتان پیش آمده که دائما مجبور شوید آیفون خود را شارژ کنید، به ویژه 
اگر مدتى از خرید و استفاده آن گذشته باشــد؟ این اتفاق به احتمال زیاد براى آن رخ 

مى دهد که گوشى خود را اشتباه شارژ کرده اید.
باترى هاى قابل شارژ در آیفون هاى امروزى، در مقایسه با مدل هاى قدیمى تر،  مطمئنا 
از عمرى بیشترى برخوردار هستند، با این حال، ماندگارى آن ها به این سادگى ها هم 
نیست. یکى از دالیل کاهش عمر باترى هاى آیفون مى تواند اشتباه شارژ کردن آن 
باشد. خیلى از کابربران آیفون شاید از شــارژ صحیح باترى هاى این گوشى اطالع 

نداشته باشند.

آیفون خود را 100 در صد شارژ نکنید
مطالعات نشان داده است که شارژ باترى لیتیومى آیفون تا سقف 100 درصد، به آن 
آسیب مى زند. این باعث کاهش طول عمر باترى مى شود و به طور کلى شارژ کمترى 
را به شما مى دهد. داده ها در مورد درصد مناسب شارژ گوشى متفاوت است. به نظر مى 
رسد بسیارى بر این باورند که 80 درصد عدد مناسبى براى شارژ گوشى هاى ایفون 
است ، زیرا هر چه از این درصد بیشتر شارژ شود باترى گوشى نیاز به استفاده از ولتاژ 
باالترى خواهد داشت. زمانى که گوشى ها براى شارژ از ولتاژ باال استفاده مى کنند، 

باترى بیشترین آسیب را متحمل مى شود.

از شارژ سریع خوددارى کنید
شارژرهاى سریع یا «توربو» وجود دارند، و اگرچه ممکن است در مواقع  نیاز ضرورى به 
شارژ به شما کمک کند، اما به باترى گوشى شما آسیب مى رساند و براى آن مفید نیست. 
به عبارت ساده تر، شارژ سریع انتقال تعداد وات به باترى گوشى را افزایش مى دهد.  این 
امر ولتاژ مصرفى باترى گوشى آیفون را افزایش مى دهد و در عین حال گرماى آن را باال 
مى برد، دو عاملى که طول عمر باترى گوشى آیفون را کاهش مى دهد. البته نمى توان 
اهمیت شارژرهاى توربوى گوشى را انکار کرد ، تنها در صورتى که باترى گوشى شما 

کمتر از 50 درصد شارژ داشته باشد، باید از شارژ توربو استفاده کرد.

از آیفون خود در هنگام شارژ استفاده نکنید
ممکن است استفاده از آیفون در حالى که به شارژر متصل است براى کاربر در برخى 
اوقات ضرورت داشته باشد، اما این مى تواند به باترى آن بسیار آسیب برساند. شواهد 
قانع کننده اى وجود دارد که نشان مى دهد استفاده از گوشى در زمان شارژ، نه تنها عمر 
باترى را کاهش خواهد داد، بلکه چرخه شارژ را نیز مختل خواهد کرد. این مورد به ویژه 
اگر از تلفن خود براى انجام یک بازى یا تماشاى ویدیوها استفاده مى کنید، بیشتر مى 

شود چرا که باعث افزایش پردازشو در نتیجه گرم تر شدن گوشى مى شود.

شاید تاکنون آیفون خود را 
اشتباه شارژ مى کرده اید!
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چه غذاهایى فشار خون را پایین مى آورند؟

درخت بادام درخت بومى آسیاى مرکزى و جنوب غربى به شمار مى رود 
که بادام به عنوان میوه این درخت، خواص بیشــمارى دارد. میوه بادام و 

فراورده هاى آن در درمان بیمارى هاى مختلف کاربرد دارد.
بادام شیرین یکى از آجیل  هاى بسیار محبوب به شمار مى رود و روغنى که 
از فشردن هسته آن تهیه مى شــود نیز در تهیه داروهاى گیاهى، حکایت 
از خاصیت بادام، دارد. از جمله فواید بادام شــیرین مى تــوان به مقابله با 
بیمارى هایى چون کلســترول باال، چاقى، دیابت، بیمارى هاى پوستى و 

… اشاره کرد.
دیگر خاصیت بادام شــیرین، حل کردن برخى از داروها در آن به منظور 
اســتفاده در تزریقات اســت؛ از دیگر خواص هاى بادام شیرین، استفاده 

گسترده در صنعت آرایشى است.
بادام حاوى مقادیرى فیبر، اسیدهاى چرب و سایر ترکیبات گیاهى است. 
مجموع این مواد مى تواند به تنظیم قند خون، کاهش کلسترول و در نتیجه 
بهبود عملکرد قلب منجر شود ضمن اینکه در کنترل وزن و کاهش آن نیز 

به افراد کمک مى کند.

خواص بادام براى دندان
یکى از بــا اهمیت ترین فواید بــادام، تاثیر مثبت آن در حفظ ســالمتى 
دندان هاست؛ بادام نوعى میان وعده بسیار مغذى به شمار مى رود و عارى 
از ترکیبات قندى اســت، از این رو پالکى بر روى سطح دندان هاى فرد 
ایجاد نمى کند. ایــن خاصیت بادام، به دلیل وجود کلســیم و پروتیین در 
آن، به محافظــت از دندان ها در برابر 

باکترى هاى مضر کــه بیمارى هاى پریودنتال ایجــاد مى کنند، کمک 
مى کند.

بهتر است در بخشــى از رژیم غذایى خود، بادام را بگنجانید و در صورتى 
که به الکتوز حساسیت ندارید، شیربادام شیرین نشده مى تواند جایگزین 

مناسبى باشد.

کاهش سطح کلسترول بد با مصرف بادام خیس خورده
برخى به مصرف بادام به صورت هاى خام یا بوداده عادت دارند اما برخى 
دیگر، حالت خیس کرده آن را تناول مى کننــد. فواید بادام در این روش 
تضمین کننده سالمت دستگاه گوارش و کمک به مقابله با سرطان است.

بافت، مواد مغذى در دسترس و نیز مزه بادام در این حالت تقویت مى شود؛ 
با نرم شدن الیه بیرونى بادام در اثر خیساندن، هضم آن راحت تر و در نتیجه 
جذب ریزمغذى ها سریع تر صورت مى پذیرد. خاصیت بادام پوست کنده، 

آزاد کردن آنزیمى  براى هضم چربى با نام لیپاز است.
همچنین مصرف مداوم این ماده مغذى به صورت خیسانده شده به افزایش 
سوخت و ساز بدن (متابولیســم) کمک فراوانى مى کند. با مصرف بادام 
خیسانده شده، در ابتداى صبح به کاهش سطح کلسترول بد و نیز کاهش 

وزن خود کمک کنید.
از دیگر خاصیت بادام، وجود فوالت در آن است که در طول روند باردارى 
به کارکرد بهتر جفت منجر مى شــود. وجود ترکیبات گیاهى، پتاســیم و 
منیزیم خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى-عروقى را به طرز چشــمگیرى 

کاهش مى دهد.
از دیگر خواص بادام خیســانده شــده، وجــود پلى فنول هــا و نیز آنتى 
اکســیدان ها در آن اســت که خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را کاهش 
مى دهد همچنین مصرف بادام خیس شده، در تنظیم سطح قند خون در 

مبتالیان به دیابت نوع 2 تاثیر مثبتى دارد.

خواص بادام براى معده و رفع یبوست
یکى دیگر از فواید بادام، کمک به حفظ سالمتى معده است. خوردن یک 
مشت بادام یا نوشیدن یک لیوان شــیربادام، مى تواند به دستگاه گوارش 
در برابر بیمارى آزاردهنده اى چون یبوســت در افراد کمک فراوانى کند 
همچنین دیگر خاصیت بادام، کمک به ایجاد باکترى هاى سالم در روده و 

کمک در روند هضم غذا و نیز مقابله با بیمارى هاى آن است.
برخالف پروبیوتیک هاى ماست که وظیفه افزودن باکترى هاى سالم را 

دارند، پروبیوتیک هــاى موجود در به معده بر عهده 
بادام، غیرقابل هضم بوده و 
در معده باقى 

مى مانند. از این رو دیگر خاصیت هــاى بادام، کمک به درمان زخم معده 
است.

مصرف بادام بوداده؛ آرى یا خیر
فواید بادام با حرارت دادن از بین نمى رود بلکــه این خواص افزایش نیز 
مى یابند البته الزم به تذکر اســت که روند تفــت آن بیش از حد به طول 
نینجامد. طبیعى است که در این شرایط مى تواند منجر به ایجاد اکریل آمید 

(یک ماده شیمیایى مضر) شود.
اگر چه آجیل هاى برشته، با تفاوتى اندك، چربى و کالرى بیشترى در خود 
دارند. در هر 28 گرم بادام خام، 161 کالرى و 14 گرم چربى وجود دارد که 
در همین مقدار بادام خشک (تفت داده) 167 کالرى و 15 گرم چربى یافت 
مى شود. به یاد داشته باشید که در مرحله بو دادن، مغز بادام، رطوبت خود 

را از دست مى دهد.

خواص بادام براى مو
در ترکیبات بادام، 4 درصد آب، 22 درصد کربوهیدرات، 21 درصد پروتیین 
و 50 درصد چربى وجــود دارد. گرچه بادام مقادیر زیــادى چربى به خود 
اختصاص داده اما از نظر شــاخص هاى تغذیه اى به عنوان چربى مفید در 
نظر گرفته مى شود. چربى ها از انواع اسید اولئیک، اسید لینولئیک و انواع 

اسیدهاى چرب امگا 6 هستند.
استفاده از روغن بادام، در حفظ ســالمتى موها طرفداران بسیارى دارد. 
از جمله فواید بادام، وجــود چربى هاى مفید، ویتامین هــاى B (به ویژه 
ریبوفالوین، تیامین و نیاسین) و E، پروتئین، فیبر، کلسیم، منیزیم، آهن، 
فسفر، روى و فوالت موجود در آن اســت که بر حفظ سالمتى مو بسیار 

تاثیرگذار است.
همچنین دیگر خاصیت بادام، جلوگیرى از سفید شدن زودهنگام مو است. 
تجمع پروکسید هیدروژن در پیاز مو و از بین رفتن رنگدانه ها، دالیل اصلى 
سفیدى مو عنوان مى شود. خاصیت بادام، که سرشــار از آنتى اکسیدان 

(کاتاالز) است، جلوگیرى از این روند است.
از دیگر خواص بادام، کمک به استحکام و براق کردن مو است. وجود انواع 
ویتامین ها و اسیدهاى چرب به تغذیه فولیکول هاى مو منجر مى شود که به 

رشد سالم مو کمک مى  کند.

خواص بادام براى پوست
دیگر خاصیت بادام که سرشــار از ویتامین ها و آنتى اکسیدان هاســت، 
محافظت از ســلول ها در برابر اثرات مخرب رادیکال هاى آزاد، ناشى از 
آلودگى ها، اشعه ماوراء بنفش خورشید، دود ســیگار و… است. مصرف 

تعدادى بادام در روز، نیاز روزانه بدن به ویتامین E را برطرف مى  کند.
همچنین از دیگر فوایدهاى بادام، وجود روى در آن است که به سالمت 
پوست کمک مى کند. براى حفظ پوست طبیعى، نیاز به ریبوفالوین و 

نیاسین (ویتامین B) با مصرف روزانه بادام، رفع مى شود.
 براى تقویت رنگدانه سازى در پوست، نیاز به مس احساس مى شود که 

مقادیر مورد نیاز آن در بادام وجود دارد.
 Almond براى جلوگیرى از خشکى پوست، اسید لینولئیک موجود در

(بادام) بسیار کمک کننده خواهد بود.

خواص پوست چوبى بادام
فواید بادام، تنها به روغن یا مغز آن محدود نمى شود. در مواردى عنوان شده 
که بسیارى از دم کرده پوست قهوه اى رنگ مغز بادام براى تسکین درد و 
التهاب در مجارى تنفسى بهره مى برند؛ به طورى که میزان 5 گرم از آن را 

در هر 100 گرم آب، دم مى کنند.
دیگر خاصیت بادام، تهیه خمیر دندان طبیعى اســت. با استفاده از پوست 
چوبى و حرارت دادن آن روى شعله، ذغال هاى ایجاد شده را آسیاب کرده و 
الک کنید. پس از نرم شدن به آن نمک بیافزایید؛ استفاده از این ترکیب به 
سفید و براق کردن دندان ها و نیز جلوگیرى از خرابى آن ها کمک مى کند.

فواید بادام تلخ
بسته به نوع درخت، محصول بادام مى تواند تلخ یا شیرین باشد. بادام تلخ از 
نوعى نهال بادام (Prunus amygdalus var. amara) تهیه مى شود که 
حاوى مواد سمى شیمیایى اســت. مغز بادام تلخ در تهیه دارو کاربرد دارد. 
از بادام تلخ براى درمان اسپاســم عضالنى، درد، سرفه و خارش استفاده 

مى شود.
همچنین از دیگر خواص بادام تلخ، مى توان به التیام ســوختگى ها، رفع 
خارش هاى پوســتى ایجاد شــده بر اثر اگزما و نیز التهاب هاى پوستى 

اشاره کرد.
از دیگر فواید بادام تلخ، مى توان به کاهش سردرد، رفع تنگى نفس، ورم ریه، 
پاکسازى کبد، رفع درد کلیه ها، رفع قولنج، از بین بردن سنگ کلیه، منظم 
شدن عادت ماهیانه، از بین بردن لکه هاى پوستى صورت، درمان زخم هاى 
کهنه، رفع بوى بد پا و زیر بغل اشاره کرد البته خاصیت بادام تلخ به صورت 
روغن نیز در رفع یبوست، درمان عفونت گوش، پاکسازى بدن، خواص ضد 
سرطانى، خواص ضد میکروبى، از بین بردن انگل روده و درمان تب است.

فواید بادام درختى بر الغرى
وجود فیبر و پروتیین در بادام، مى تواند در افراد احساس سیرى ایجاد کند 
که در روند کاهش وزن تاثیر فراوانــى دارد همچنین وجود فیبر، منجر به 

دفع سموم بدن، از طریق ایجاد حرکات روده اى مى شود.
با وجود منیزیم و کاهش میزان قند خون، میل به غذا نیز کاهش مى یابد. 
با افزایش جریان خون به کمک دریافت منیزیم، اکســیژن و مواد مغذى 

سریع تر حمل مى شود و از افزایش ضربان قلب جلوگیرى مى کند.
از دیگر خواص بادام؛ وجود پتاسیم است که در انقباض عضالت و تعدیل 
فشار خون تاثیر فراوانى دارد. در صورت مصرف منظم و روزانه بادام، جذب 
کالرى در بدن نیز کاهش مى یابد. از این رو بادام مى تواند به عنوان میان 

وعده اى الغر کننده به شمار رود.
با مصرف مداوم شــش ماهه، مى توان کاهش وزن، کاهش ســایز کمر، 
کاهش کلســترول خون و فشار سیســتولیک را انتظار داشت. بر اساس 
دیدگاه طب سنتى، اضافه وزن از سردى بدن ناشى مى شود و از آنجایى که 

بادام، درختى با طبع گرم و  تر است، خاصیت بادام، کمک به درمان 
چاقى عنوان مى شود.

محققان دریافتند فقط 10 درصد افراد سیگار کشیدن 
را ترك مى کنند.

«ناندیتا کریشــنان»، محقق ارشــد از دانشگاه جرج 
واشنگتن در واشنگتن دى ســى، گفت: «سیگارهاى 
الکترونیکى به تــرك قابل توجهى از ســیگار کمک 

نمى کند.»
وى افزود: «با توجه به اینکه کشیدن سیگار مضر است 
و اثرات طوالنى مدت استفاده از ســیگار الکترونیکى 
ناشناخته است و اســتفاده همزمان از هر دو محصول 
خطر بیشترى دارد، باید افراد را تشویق به ترك مصرف 

هر دو محصول کرد.»
کریشــنان گفت: «نیکوتین ســیگارهاى الکترونیکى 
اعتیاد آور است و با افزایش خطر بیمارى قلبى و بیمارى 

ریوى مرتبط است.»
او گفــت: «مردم به دالیــل مختلفى از ســیگارهاى 
الکترونیکــى اســتفاده مى کننــد که شــامل تالش 
براى ترك یا کاهش ســیگار، جذابیت طعم ها، و این 
واقعیت که آن ها بــوى بد نمى دهند، اســت و برخى 
براى دریافت نیکوتین در مکان هایــى که نمى توانند 
ســیگار بکشــند از ســیگارهاى الکترونیکى استفاده 

مى کنند.»
براى این مطالعه، محققــان داده هایى مربوط به 545 
ســیگارى که ســیگار الکترونیکى هم مى کشــیدند، 

جمع آورى کردند.
آنها دریافتند که 76٪ از شرکت کنندگان روزانه سیگار 
سنتى مى کشیدند و 33.5٪ روزانه سیگار الکترونیکى 

مى کشیدند.
 در مجمــوع، نزدیک بــه 82 درصد فکــر مى کردند 
استعمال ســیگار الکترونیکى ضرر کمترى نسبت به 

سیگار کشیدن دارد.
آنها همچنیــن دریافتند کــه 66 درصــد از مصرف 
کنندگان ســیگار الکترونیکى در طــول دوره مطالعه 
سیگار کشــیدن را ترك کردند، اما یک سوم از آنها در 
طول دوره شش ســاله مطالعه به مصرف سیگار ادامه 

دادند.
در میــان افــراد ســیگارى، 55 درصــد به ســیگار 
کشــیدن ادامه دادنــد، در حالــى کــه 27 درصد به 
آرامــى و 17.5 درصــد در اوایل مطالعــه آن را ترك

 کردند.

سیگارهاى الکترونیکى 
به ترك سیگار

فواید فوق العاده بادام که باورتان نمى شود! کمک مى کنـــــد؟

فشار خون در اغلب موارد نشــانه خاصى ندارد،  اما در صورتى که 
درمان نشود، به عروق و اعضاى حیاتى بدن آسیب مى زند؛ بنابراین 
باید سبک زندگى و عادات غذایى  را به گونه اى تنظیم کنید تا از 

این بیمارى خاموش در امان بمانید.

ارتباط فشار خون و تغذیه
معموال به فشار خون قاتل خاموش گفته مى شود. باید 
توجه کرد که پیاده روى در کاهش فشــار خون و 
همچنین پیشــگیرى از ابتال به آن بسیار موثر 
است. براى کنترل وزن و فشارخون خود، روزانه 

30 دقیقه به صورت تند پیاده روى کنید.
در عین حال باید توجه کرد که برخى مواد غذایى مى توانند به طور 
طبیعى فشارخون را پایین بیاورند؛ کرفس، پیاز، سیر، شنبلیله، چاى 

سبز، خرما، گالبى، زیتون و برگ زیتون، تره فرنگى، سویا، گوجه 
فرنگى، گریپ فروت و لیموترش از این جمله اند؛ اما یادتان باشد 
که مصرف این مواد اصال به معنى قطع درمان دارویى نیست. بد 
نیست براى مصرف این مواد، نظر پزشک خود را هم جویا شوید؛ به 
خصوص در مورد گریپ فروت؛ زیرا این میوه مى تواند غلظت برخى 
داروهاى فشار خون را باال ببرد و عوارض جانبى آن ها را تشدید کند.

تامین پتاسیم براى بیماران مبتال به فشار خون باال ضرورى است. 
بر این اساس مواد غذایى مانند موز، آناناس، زردآلو، انجیر، گریپ 
فروت، هلو، انگور، آلو، سیب زمینى، سیر، بروکلى، کدوسبز، قارچ، 
گوجه فرنگى، انواع ســبزیجات و حبوبات از منابع خوب پتاسیم 

هستند.
افرادى که فشــار خون باال دارند، باید توجه داشته باشند که چون 
حین پخت غذا از نمک استفاده مى شود، دیگر لزومى ندارد هنگام 
صرف غذا، دست به نمکدان ببرید. مى توانید از گلپر، آویشن، مرزه، 

ترخون، ریحان یا نعناع خشک یا کنجد به عنوان جانشین هاى نمک 
استفاده کنید. سیر، لیموترش تازه و آب نارنج نیز براى بهبود طعم 

غذا و کاهش مصرف نمک مناسب اند.
در تهیه غذاهاى آماده و نوشابه ها نیز سدیم فراوانى به کار مى رود. 
از آنجا که سوسیس، کالباس، فرآورده هاى گوشتى، چیپس و سایر 
تنقالت شور، ماهى دودى یا کنسرو شده، انواع سس ها و... حاوى 
نمک فراوان هســتند، بنابراین افراد داراى فشــار خون باال، باید 

مصرف شان را محدود کنند.
افراد داراى فشــار خون باال،  در میان وعده ها و به عنوان تنقالت، 
به جاى مصرف چیپس و پفک، چوب شور و سایر تنقالت داراى 
نمک، از ذرت بدون نمک یا مغزها شامل بادام، پسته، فندق و گردو 

البته از نوع خام استفاده کنند.
از آنجا که کاهش مصرف چربى، در کاهــش وزن بدن و کنترل 
فشــارخون تاثیر زیادى دارد، بیماران مبتال به فشار خون از یک 

رژیم غذایى با چربى محدود اســتفاده کنند. روغن هایى با منبع 
حیوانى مثل پیه، دنبه و کره را کمتر مصرف کرده و به جاى آن ها 
از روغن هاى گیاهى مایع مانند روغن ذرت، کلــزا و آفتابگردان 

استفاده کنید.
محصوالت لبنى (شیر، ماســت و پنیر) کلســیم فراوانى دارند، 
ویتامین هاى متنوعى هم در آن ها وجود دارد؛ اما باید سراغ انواع کم 
چرب آن ها بروید.همچنین حبوبات سرشار از فیبرهاى محلول در 
آب هستند و استفاده از آن ها مى تواند به کاهش فشار خون کمک 

کند و همچنین تامین کننده پروتئین مورد نیاز بدن باشد.
در بین انواع گوشت ها، ماهى بهترین انتخاب براى بیماران مبتال به 
فشار خون است. چربى ماهى نه تنها موجب عوارض قلبى عروقى 
نمى شود، بلکه به سالمت قلب و عروق کمک مى کند. همچنین 
مرغ، ماهى و گوشــت فاقد چربى و تازه بســیار مناسب تر از انواع 

دودى، کنسروى یا فرآورى شده هستند.

خستگى و عدم تمرکز در طول روز از نشــانه هاى کم خوابى است و این بدان 
معناســت که شــما یا خواب باکیفیتى ندارید یا کمتر از میزان الزم در شبانه روز 

مى خوابید.
براى اینکه فردى سرحال و پرانرژى از خواب بیدار شود، هر شبانه روز به چند ساعت 
خواب عمیق نیاز دارد. در حالى که کیفیت خواب با افزایش سن کاهش مى یابد، اما 

بسیارى از جوانان نیز مشکالت خواب را گزارش مى کنند.
داشتن خواب باکیفیت، عملکرد سیستم ایمنى بدن را بهبود مى بخشد، خطر ابتال به 
دیابت و بیمارى قلبى را کاهش مى دهد، از استرس مى کاهد و خلق و خو و تمرکز 
را نیز بهبود مى دهد. همچنین برخى عادات مخرب هم بر کیفیت خواب افراد تاثیر 
مى گذارند که آگاهى از آنها و مدیریت صحیح این عادت ها مى تواند مفید و در بهبود 

سالمت کلى فرد موثر باشد. در ادامه به نقل از نشریه هندوستان تایمز به برخى 
از این عادات اشاره مى کنیم:

استفاده از تلفن همراه قبل از خواب
نور آبى که از صفحه نمایش تلفن همراه شما ساطع مى شود، کیفیت خواب را تحت 
تاثیر قرار مى دهد. نور آبى مى تواند تولید مالتونیــن در بدن را که هورمون اصلى 
کنترل کننده چرخه خواب و بیدارى است، مختل کند. مالتونین ناکافى مى تواند 

باعث بى خوابى، حساس شدن و خواب آلودگى در طول روز شود.
خوردن مقدار زیادى غذا قبل از خواب

خوردن یک وعده غذایى پر حجم کمتر از یک ســاعت قبل از خواب مى تواند بر 
کیفیت خواب تاثیر گذاشته و به خواب رفتن را مشکل کند.

مصرف بى رویه کافئین
مصرف بیش از اندازه قهوه منجر به اختالالت خواب مى شود. کافئین محرکى است 

که مى تواند به خواب رفتن را سخت کند.
قرار نگرفتن در معرض نور طبیعى

زمانى که خود را از نور خورشید محروم مى کنیم، سطح مالنین را کاهش مى دهیم. 
مالنین، مالتونین را مى سازد که به چرخه خواب کمک مى کند.

بى توجهى به افزایش استرس
سطوح باالى استرس با طوالنى شدن مدت زمان به خواب رفتن و اختالالت خواب 
مرتبط است. کم خوابى سیستم واکنش بدن به استرس را تحریک مى کند و منجر به 
افزایش هورمون هاى استرس، یعنى کورتیزول مى شود که بر خواب تاثیر مى گذارد.

یافته هاى تحقیقات جدید نشان مى دهد که کمبود ویتامین D با دو برابر شدن خطر 
بیمارى قلبى مرتبط است و افرادى که فاقد این ویتامین هستند احتماًال فشار خون باال 

دارند و از بیمارى قلبى نیز رنج مى برند.
 محققان اینگونه توضیح مى دهند که پس از قرار گرفتن در معرض نور خورشید، ویتامین 
D در پوست تولید شده و در کبد به کلسیفدیول تبدیل و سپس در کلیه به کلسیتریول 
تبدیل مى شود. کلسیتریول شکل فعال ویتامین D اســت که بر سیستم ایمنى، رشد 

استخوان، تولید هورمون هایى آدرنالین، دوپامین و سروتونین تأثیر مى گذارد.
نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد که کلسیتریول همچنین مى تواند بر سالمت قلب 
و عروق از طریق تأثیراتش بر سایر سیستم هاى از جمله سیستم ایمنى بدن تأثیر بگذارد. 
در این تحقیق، به نظر مى رسد شرکت کنندگان با سطوح پایین ویتامین D، در معرض 

خطر ابتال به فشار خون و بیمارى قلبى باالترى بودند.
نتایج پژوهش ها نشان داد افرادى که کمترین میزان ویتامین D را دارند، دو برابر بیشتر 
از افرادى که در محدوده طبیعى هســتند، از بیمارى هاى قلبــى عروقى رنج مى برند. 
بیمارى هایى قلبى عروقى (CVD) یکى از دالیل اصلى مرگ و میر و ناتوانى اســت 
که هر ساله باعث مرگ 7.9 میلیون نفر را در سراسر جهان مى شود. به گفته محققان 
بیش از یک میلیارد نفر در جهان داراى ســطوح پایین ویتامین D هستند.دانشمندان 
معتقدند که بهترین آزمایــش براى تعیین وضعیت ویتامیــن D، اندازه گیرى غلظت 
سرمى 5-هیدروکسى ویتامین D)۲۵) D(OH) است. براى بررسى ارتباط بین سطوح 
ســرمى OH)D)25 و خطر بیمارى هایى قلبى، تیم تحقیقاتــى داده هایى بیش از نیم 
میلیون شرکت  کننده را تجزیه و تحلیل کرد. محققان دریافتند که در جایى که سطح 
سرمى OH)D)25 حدود 50 نانومول بر لیتر باشد، خطر فشار خون باال و بیمارى قلبى 

به شدت کاهش مى یابد.
پروفسور الینا هیپونن (Elina Hyppönen) رهبر این مطالعه در این باره گفت: کمبود 
شدید این ویتامین نادر است اما در شرایطى که این اتفاق مى افتد، بسیار مهم است که 
 D پیشگیرانه عمل کنید و از اثرات منفى بر قلب اجتناب کنید. او در ادامه افزود: ویتامین

را مى توان در برخى غذاها یافت اما این مقدار کافى نیست.
پروفســور هیپونن توضیح داد: ما همچنین مى توانیم ویتامیــن D را از غذاها از جمله 
ماهى هاى روغنى، تخم  مرغ و غذاها و نوشــیدنى هاى غنى  شــده دریافت کنیم. اگر 
ویتامین D را از طریق نور خورشید دریافت نکنیم، مواد مغذى و گاهى اوقات مصرف 

یک مکمل روزانه براى تامین نیازهاى این ویتامین کارآمد است.

چه غذاهایى فشچ
فشار خون در اغلب موارد نش
ددددددردرمان نشود، به عروق و اعض
باید سبک زندگى و عادا
اینبیمارى خاموش در

ارتباط فشار خون
معموال به فشار
ک تتوجه کرد
همچنین

است. براى
30 دقیقه به ص
در عین حال باید توجه کرد
طبیعى فشارخون را پایین بی
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ساس 
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ن 

5آرامــى و 17.5 درصــد در اوایل مطالعــه آن را ترك
 کردند.

ایجاد نمى کند. ایــن خاصیت بادام، به دلیل وجود کلســیم و پروتیین در 
آن، به محافظــت از دندان ها در برابر 

منیزیم خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى-عروقى را به طرز چشــمگیرى 
کاهش مى دهد.

از دیگر خواص بادام خیســانده شــده، وجــود پلى فنول هــا و نیز آنتى 
اکســیدان ها در آن اســت که خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را کاهش 
مى دهد همچنین مصرف بادام خیس شده، در تنظیم سطح قند خون در 

2مبتالیان به دیابت نوع 2 تاثیر مثبتى دارد.

خواص بادام براى معده و رفع یبوست
یکى دیگر از فواید بادام، کمک به حفظ سالمتى معده است. خوردن یک 
مشت بادام یا نوشیدن یک لیوان شــیربادام، مى تواند به دستگاه گوارش 
در برابر بیمارى آزاردهنده اى چون یبوســت در افرادکمک فراوانىکند 
همچنین دیگرخاصیت بادام، کمک به ایجاد باکترى هاى سالم در روده و

کمک در روند هضم غذا و نیز مقابله با بیمارى هاى آن است.
برخالف پروبیوتیک هاى ماست که وظیفه افزودن باکترى هاى سالم را 

دارند، پروبیوتیک هــاى موجود در به معده بر عهده
بادام، غیرقابل هضم بوده و 
در معده باقى

استفاده از روغن بادام
از جمله فواید بادام، و
ریبوفالوین، تیامینو
فسفر، روى و فوالت

تاثیرگذار است.
همچنین دیگر خاصی
تجمع پروکسید هیدر
سفیدى مو عنوانمى
(کاتاالز) است، جلوگی
از دیگر خواص بادام،
ویتامین ها و اسیدهاى
رشد سالم موکمک م

خواص بادام
دیگر خاصیت بادام ک
محافظت از ســلول
آلودگى ها، اشعه ماور
ن تعدادى بادام در روز،
همچنین از دیگر فوا
پوست کمک مى ک
نیاسین (ویتامین
 براى تقویت رنگد
مقادیر مورد نیاز
براى جلوگیرى از

کمبود ویتامین D خطر بیمارى قلبى را 2 برابر مى کندعادت هایى که خواب راحت را از شما مى گیرند
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آگهى فقدان سند مالکیت
خانم مرجان شاه جوان با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن یک جلد سند 
مالکیت به شماره 531115 سرى د سال 91 صفحه 155 دفتر 888 بخش شانزده شاهین 
شهر به میزان شــش دانگ پالك 11528 /437 واقع در بخش 16 ثبتى اصفهان (شاهین 
شهر )اظهار داشــته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جاى از بین رفته چون درخواست 
صدور سند المثنى گردیده ، داراى سه فقره رهنى به شماره هاى 9303، 9304 و 9305 مورخ 
1382/12/10 به نفع بانک مسکن شعبه بلوار مالصدراى اصفهان و فاقد بازداشتى میباشد. 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى میگردد که هر کس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به 
این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/10/08-م 
الف:1433050- سید امیرحسین حسن زاده – سرپرست حوزه ثبت امالك شاهین شهر-از 

طرف زهره زرگرى/10/130

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

شــماره: 140160302026014855- تاریــخ: 1401/09/15- برابــر راى شــماره 
140160302026012769 مورخ 1401/08/11 موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/ خانم زهرا صادقى به 
شناســنامه شــماره 1526 کدملى 1285759907 صادره فرزند على نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 172/16 پالك شــماره 17 فرعى از 
15177 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان بموجب سند انتقال 
54041- 1389/07/30 دفترخانه 108 و سند انتقال 181492- 1399/06/29 دفترخانه 

103 اصفهان که بنام متقاضیان در جریان ثبت میباشد .
شــماره: 140160302026014852- تاریخ: 1401/09/15- برابر راى شماره موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت 
آقاى/ خانم محمد پور عباس کیســمى به شناسنامه شــماره 15 کدملى 2739451148 
صادره فرزند کاظم نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
172/16 پالك شماره 17 فرعى از 15177 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان بموجب ســند انتقال 54041- 1389/07/30 دفترخانه 108 و سند انتقال 
181492- 1399/06/29 دفترخانه 103 اصفهان که بنام متقاضیان در جریان ثبت میباشد. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/23 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/10/08 - م الف: 1425566 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – سیداسداهللا موسوى/9/302

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

شــماره: 140160302026014402- تاریــخ: 1401/09/07- برابــر راى شــماره 
139560302026014567 مورخ 1395/8/25 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیــت آقاى محمود رمضانى دهنوى به 
شناسنامه شماره 46 کدملى 1290143218 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ یک 
باب کارگاه به مساحت 1023 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رســمى موضوع سند انتقال 

18472 مورخ 1395/05/18 دفترخانه 357 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/10/08 - م الف: 1425702 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– سیداسداهللا موسوى/9/304

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

شــماره: 140160302026015352- تاریــخ: 1401/09/21- برابــر راى شــماره 
140160302026003015 مورخ 1401/02/24 موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى محمد حاجیان حسین  

آبادى به شناسنامه شماره 16 کدملى 5649638098 صادره نیک آباد فرزند احمد بصورت 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 177/30 مترمربع از پالك شماره 15126 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت 

رسمى نصراله امین الرعایایى مورد ثبت صفحه 17 دفتر 43 امالك اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/10/08 - م الف: 1425693 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– سیداسداهللا موسوى /9/306

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
برابر راى شماره 8840 مورخ 1401/09/02 به شماره کالسه 2160 مالکیت آقاى / خانم 
منصور صادقى ورنوســفادرانى  به شناسنامه شــماره 67 کدملى 1140958585 صادره 
فرزند عزیزاله در ششــدانگ یک قطعه زمین محصورداراى اعیانى که طى نامه شــماره 
1737،1401 مورخ 1401/8/28 اداره راه و شهرسازى داراى کاربرى مسکونى بوده و خارج 
از اراضى دولتى میباشد به مساحت 02/212 مترمربع پالك شماره - فرعى از 156اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 59 مورخ 39/4/27 
دفتر59 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نماید بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/09/23-تاریخ انتشارنوبت 
دوم :1401/10/08-م الــف: 1425631 - رئیــس ثبت اســناد و امالك خمینى شــهر

ـ  سید محمد حسن مصطفوى/9/309

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5924 مورخ 1401/08/05 به شماره کالسه 2006 مالکیت آقاى/ خانم 
حمیدرضا رحمتى به شناسنامه شماره 1183 کدملى 1141282267 صادره فرزند احمد در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 241,47 مترمربع پالك شماره 344 

فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
انتقال قطعى شماره 238511 مورخ 1397/8/22 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 5925 مورخ 1401/08/05 به شــماره کالســه 2007 مالکیت آقاى/ 
خانم راضیه السادات حسینى اندانى به شناســنامه شماره 12807 کدملى 1142342905 
صادره فرزند سید رضا در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 241,47 
مترمربع پالك شماره 344 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب سند انتقال قطعى شــماره 238511 مورخ 1397/8/22 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/23- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/10/08- م الف: 1425654 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/311

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 3403 مورخ 1401/05/11 به شــماره کالسه 0926 مالکیت خانم عزت 
کاظمى اندانى به شناسنامه شــماره 20037 کدملى 1140199919 صادره فرزند رضا در 
شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 107,23 مترمربع پالك شماره 124 و 130 فرعى از 
113 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 413 صفحه 
428 دفتر 609 صفحه 52 و دفتر 457 صفحــه 104 و دفتر 413  صفحه 425 و دفتر 415 
صفحه 143 و دفتر 415 صفحه 140 مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و 

محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/23- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/10/08- م الف: 1425867 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/313

مدیرکل دفتــر پایــش فراگیر ســازمان حفاظت 
محیط  زیست کشور در جریان بازدید از خطوط تولید 
فوالد مبارکه و رصد عملکرد زیست  محیطى و فرایند 
پایش آنالین این شرکت گفت: از مدیران و کارکنان 
فوالد مبارکه که به  طور هم  زمان دســت در دست 
هم به تولید محصوالت فــوالدى و بهبود کیفیت 
محیط  زیست توجه دارند، تشکر و قدردانى مى  کنم.

هلنــا  کعبى، بــا بیان اینکــه به  طور قطــع انجام 

یندهــاى تولیــد و کنتــرل آلودگى  هــاى  فرا
زیســت  محیطى مى  تواند نقش بســزایى در بهبود 
فرایندهاى زیســت  محیطى کل کشور داشته باشد، 
گفت: با توجه به آلودگى هوا که در کل کشور شاهد 
آن هستیم، چنین اقداماتى مى  تواند در حفظ سالمت 

کل جامعه مؤثر باشد.
وى تصریــح کرد: امــروز با هدف بررســى انجام 
فرایندهاى پایش کنترل زیســت  محیطى از فوالد 

مبارکه بازدیــد کردیم. ازآنجاکــه موضوع کنترل 
آلودگى  ها به  ویژه در شهر کالن  شهر اصفهان مورد 
تأکید قرار گرفته؛ به این شرکت آمدیم تا از نزدیک 
فعالیت  هاى فوالد مبارکه در این زمینه را مشــاهده 

و رصد کنیم.
وى با تأکید بــر اینکه در چنین شــرایطى تضمین 
ســالمت جامعه از اهمیت بســیار زیادى برخوردار 
اســت، خاطرنشــان کرد: پیش از حضور در فوالد 

مبارکه به  گونــه  اى برنامه  ریزى کــرده بودیم که 
وضعیت خروجى  هاى واحدهاى تولیدى این شرکت 
به  خصوص واحد فوالدسازى را مورد بررسى و پایش 

آنالین قرار دهیم.
مدیرکل دفتــر پایــش فراگیر ســازمان حفاظت 
محیط  زیست تصریح کرد: خوشبختانه از نظر پایش، 
در واحدهاى فوالد مبارکه در حد استانداردهاى روز 
دنیا تجهیزات موردنیاز نصب شــده اســت. این در 
حالى اســت که پایــش و خوداظهارى  هاى فصلى 
به  طور دقیــق در همه خطوط و تجهیــزات انجام 

مى  شود.
همه کارکنان فوالد مبارکه تأثیر بسزایى در پایش 
و کنتــرل آالینده  هاى زیســت  محیطى محل کار 

خود دارند
وى گفت: یکى از کارآمدترین و جالب  ترین اقدامات 
صورت  گرفته از نظر ما ایــن بود که براى هر بخش 
فوالد مبارکه یک کارنامه زیســت  محیطى طراحى 
و در دســتور کار قرار گرفته اســت و فرایند پایش 
در تک  تــک این واحدهــا به  گونــه  اى پیش  بینى 
شــده که بر اســاس اقدامات و فعالیت  هایى که در 
حوزه مدیریت آلودگى  هاى زیســت  محیطى انجام 
مى  گیــرد، امتیازاتــى در نظر گرفته شــده و همه 
کارکنان با مشارکت در این فرایند، کارنامه عملکرد 
زیست  محیطى واحد خود را دائمًا ثبت مى  کنند. نکته 
مهم این اســت که همه کارکنان تأثیر بسزایى در 
پایش و کنترل آالینده  هاى زیســت  محیطى محل 
کار خود دارند و در طول فرایند تولید، این رویکرد که 
به فرهنگ مبدل شده، به اقدامات هرچه  بهتر و بیشتر 
کارکنان در این زمینه کمک شایان  توجهى مى  کند.

اقدامات فوالد مبارکه الگوى بســیار 
مناسبى براى سایر سازمان  هاى کشور  است
کعبى تأکید کرد: اقدامات فوالد مبارکه مى  تواند براى 
سایر سازمان  هاى کشور الگوى بسیار مناسبى باشد. 
اینکه کارکنان فوالد مبارکه، در هر شرایط شغلى، خود 
را به این فرایند عالقه  منــد و متعهد مى  دانند در جاى 

خود بسیار حائز اهمیت است و جاى قدردانى دارد.
 وى گفت: اگــر بتوانیم دســتاوردهاى فوالد مبارکه 
در راســتاى پایش  هاى هرچــه بهتــر فرایندهاى 
زیســت  محیطى جریان تولید را که با همکارى همه 
کارکنان در حال انجام اســت در قالــب یک برنامه 
آموزشى دقیق به سایر سازمان  هاى کشور آموزش و 

انتقال دهیم، بسیار ارزشمند است.
او استفاده از پیشــرفته  ترین تکنولوژى  هاى روز دنیا 
براى کنترل آالیندگى  هاى محیط  زیست کارخانه  هاى 
کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: ازآنجاکه امسال 
سال دانش  بنیان است، هدف این سازمان این است که 
در حد توان از تجهیزات ساخت داخل در حوزه پایش 
استفاده کند. این در حالى اســت که در این بازدید بر 
استفاده از تجارب فوالد مبارکه و به  کارگیرى آن  ها در 
سایر صنایع کشــور تأکید و مقرر شد در کارگروه  هاى 
مجزایى به این امر پرداخته شــود که سایر سازمان  ها 
بتوانند از این تجارب در راســتاى بهبود فرایندهاى 

زیست  محیطى خود استفاده کنند.

استفاده از آزمایشگاه  هاى مرجع فوالد 
مبارکه براى سایر سازمان  ها

مدیــرکل دفتر پایــش فراگیــر ســازمان حفاظت 
محیط  زیســت کشــور گفــت: تــالش خواهیــم 

کــرد از آزمایشــگاه  هاى مرجعــى کــه در فــوالد 
مبارکه وجــود دارد بــراى ســایر ســازمان  ها نیز

 استفاده کنیم.
وى افزود: فــوالد مبارکه براى ارتقــاى فرایندهاى 
زیست  محیطى خود سرمایه  گذارى  هاى قابل  توجهى 
انجام داده و به  طور قطع داده  هاى ثبت  شــده در این 
شرکت نشــان مى  دهد میزان مصرف انرژى و منابع 
دیگر در فوالد مبارکه در مقایســه با سایر واحدهاى 
فوالدى کشور و حتى تعداد زیادى از واحدهاى مشابه 
بین  المللى بسیار خوب اســت و مى  توان گفت نسبت 
اســتفاده از منابع بر تن تولید فوالد در این شــرکت 

قابل  قبول است.
او خاطرنشان کرد: اگر انجمن آهن و فوالد کشور به 
این ســمت ســوق یابد که از ایده  ها و اتفاقاتى که در 
فوالد مبارکه رخ داده استفاده کند و این تجارب را به 
سایر سازمان  ها هدایت کند،  بدون شک گام مثبتى در 

این زمینه برداشته شده است.

با به  کارگیرى تجارب و الگوهاى فوالد 
مبارکه مى  توان در ســایر واحدهاى مشابه 

کشور، شاهد آثار مثبتى بود
کعبى در بخش دیگرى از ســخنان خود امکان رصد 
لحظه  اى خروجى  هاى خطــوط تولید فوالد مبارکه را 
ارزشمند دانســت و گفت: اگر امروز از کارخانه  هاى 
فوالدســازى به  عنوان واحدهاى آالینــده نام برده 
مى  شــود، با به  کارگیرى تجــارب و الگوهاى فوالد 
مبارکه مى  توان در سایر واحدهاى مشابه کشور، شاهد 
آثار بسیار مثبتى بود. خوشبختانه فوالد مبارکه براى 

این همکارى اعالم آمادگى کرده است.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط   زیست کشور: 

اقدامات فوالد مبارکه در عرصه محیط زیست 
الگوى بسیار مناسبى براى سایر سازمان  هاى کشور  است
در واحدهاى فوالد مبارکه، بر اساس استانداردهاى روز دنیا  تجهیزات موردنیاز پایش نصب شده است

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص فناورى اطالعات پدیده ارتباطات پویا به شناسه ملى 10260582243 و شماره ثبت 40544 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1401/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى حسین فیضى به شماره ملى 1290393672، آقاى سعید مؤبدى 
به شماره ملى 1292425806 و خانم نفیسه مؤبدى به شماره ملى 1292425814 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/09/15 
انتخاب گردیدند. آقاى سید محمد مهدى هاطلى اصفهانى به شماره ملى 1272137309 به سمت بازرس اصلى و آقاى جلیل نورى به شماره ملى 
1290451771 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت 

تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1430137)

آگهى تغییرات  
موسسه غیر تجارى خیریه حضرت قمر بنى هاشم ع نجف آباد به شناسه ملى 10260015939 و به شماره ثبت 52 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/06/08 و نامه 1465/14/516/4 مورخ 1401/8/17 نیروى انتظامى تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسن افالکیان نجف آبادى 1090952139به 
سمت رئیس هیئت مدیره و على سلیمان نژاد 1090883218 بســمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محمدرضا رستگارى 1090884281 بسمت 
خزانه دار و علیرضا غیور 1091495033 بسمت منشى و ابراهیم شایان 1090863454 بسمت عضواصلى محسن پیرمرادیان 1091018081 بسمت 
عضواصلى و مهدى جابرى 1090870809 بسمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور با امضاءدونفر رئییس 
هیات مدیره –نائب رئیس هیات مدیره –خزانه دار ومدیرعامل متفقا بامهرموسسه معتبر خواهدبود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1430873)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص اریســا تجارت آپادانا به شناســه ملى 14008430574 و 
به شــماره ثبت 62618 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/09/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شــرکت از مبلغ 15000000000 ریال به مبلغ 
18000000000 ریال از طریق واریز نقدى طى گواهى بانک صادرات شعبه شهید 
مدنى بشماره 1657/157 - 1401/09/27 صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید . سرمایه شرکت مبلغ 18000000000 
ریال منقسم به 90000 سهم 200000 ریالى با نام عادى مى باشد که تماما پرداخت 
گردیده است./ اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1430874)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خاص فخر آفریــن ســپهر نقش جهــان به شناســه ملى 
14010708950 و به شــماره ثبت 69911 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد بنا به تفویض اختیار مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ1401/08/21 سرمایه شــرکت از مبلغ 1.000.000 ریال به مبلغ 
3.001.000.000 ریال منقسم به 300.100 سهم 10.000 ریالى با نام از محل واریز 
نقدى و صدور سهام جدید طى گواهى بانکى شماره 401/819/50 مورخ 1401/8/23 
بانک صادرات شعبه شهید بنیانیان افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1430491)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خاص فخر آفرین ســپهر نقش جهــان به شناســه ملى 
14010708950 و به شماره ثبت 69911 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم مریم 
ابهر چائى به شماره ملى 0383799449 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال 
مالى آقاى على اکبر جلودار به شماره ملى 0519581741 به سمت بازرس اصلى تا 
پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1430489)

آگهى تغییرات  
شــرکت ســهامى خاص فناورى اطالعات پدیــده ارتباطات پویا به شناســه ملى 
10260582243 و به شماره ثبت 40544 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد محل شرکت به آدرس استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، چرخاب، کوچه کاویان، 
بن بست شهاب، پالك -34، پالك قدیمى 43، طبقه 1 به کد پستى: 8144935434 
تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1430135)
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سال 2022 در حال اتمام اســت و آمارها نشان مى دهد که 
مهدى طارمى باز هم در فوتبال اروپا درخشــان ظاهر شده 
است. نشریه رکورد پرتغال گزارش داد که ستاره ایران سالى 
فراموش نشــدنى را ســپرى کرد و از او تمجید کرد. او براى 
سومین بار متوالى توانســت در جمع 5 بازیکن برتر اروپا قرار 
گیرد. بازیکنانى که بیشترین گل زده و پاس گل را در یک سال 
تقویمى به ثبت رسانده اند. طبق آمار کیلیان امباپه، لیونل مسى، 
روبرت لواندوفسکى، کریستوفر انکونکو و مهدى طارمى در 
جمع موثرترین بازیکنان سال 2022 شناخته شدند. طارمى 
فصل گذشته در لیگ پرتغال بهترین گلساز شناخته شد و پس 

از داروین نونیز دومین گلزن برتر این رقابت نام گرفت.

طارمى در جمع
 5 بازیکن برتر سال

02

محمد محبى با کارت زردى که در دیــدار با صنعت نفت 
گرفت، دیدار حســاس ایــن هفته تیمــش مقابل مس 
رفسنجان را از دست داد. ستاره بوشهرى استقالل در فصل 
جارى 4 کارت زرد گرفته کــه 3 مورد آن به دلیل اعتراض 
به داور مسابقه بوده است. محبى در طول مسابقه و پس از 
خطاى مدافعان حریف نیز بسیار عصبانى مى شود و اغلب 
به داوران معترض است! در همین ارتباط شنیدیم ریکاردو 
ساپینتو سرمربى استقالل در تمرین اخیر تیمش به شدت 
به محمد محبى بابت گرفتــن کارت زردهاى بى مورد به 
دلیل اعتراض به داور تذکر داده اســت. سرمربى پرتغالى 
که خودش یک مربى پرجنب و جوش و معترض در لیگ 
برتر شناخته مى شود از شــاگردش خواسته است در زمین 
کنترل بیشــترى روى رفتارش داشته باشــد و علیه داور 

اعتراض نکند.

تذکر شدید ساپینتو
 به محبى

04

رسانه هاى هلندى به بهانه انتقال 50 میلیون یورویى «کودى 
گاکپو» ســتاره جوان تیم آیندهوون به لیورپول، فهرســتى 
از 10 بازیکن گران قیمت این تیم را منتشــر کردند که راهى 
تیم هاى دیگر شــده اند. در این 
فهرســت گاکپو صدرنشــین 
شــده و نکته جالب هم حضور 
«یورگن لوکادیو» مهاجم سابق 
پرســپولیس در رده دهم 
اســت.  لوکادیا در 
فصل 2018-

2017 بــا 
 17 مبلغ 
ن  میلیو
یــورو از 
آیندهوون راهى برایتون 

شده بود.

لوکادیا 
جزو گران ترین  هاى هلند

یک کارشــناس فوتبال مى گوید خــروج فرناندز به 
سپاهان ضربه نمى زند و مورایس مى تواند بازیکنان 

خارجى اش را تغییر دهد.
محمد یاورى دربــاره تغییرات ســپاهانى ها در نیم 
فصل گفت: از بین خارجى هاى ســپاهان 2 بازیکن  
از 4 بازیکن کم کارتر بودند. مانوئل فرناندز با این که 
بازیکن باکیفیتى است اما کمکى به تیم نکرده است و 
فقط چند بازى براى سپاهان بازى کرد. بازیکن دیگر 
نیلسون جونیور است که در طول فصل خوب نبود. البته 
او در بازى مقابل نفت مسجدسلیمان عملکرد خوبى 
داشت. ژوزه مورایس بیشتر به بازیسازى از خط دفاع 
توجه مى کند و مثًال در بازى با ملوان در این کار مشکل 

داشتند و نتوانستند پیروز شوند. در بازى با فوالد فشار 
روى سپاهان زیاد شــد و در نهایت این باعث اشتباه 

طالیى پوشان شد و در ادامه گل خوردند.
او ادامــه داد: اگر فرنانــدز را از دســت بدهند، ضرر 
نمى کنند اما اگر بخواهند جونیور را از دست دهند، باید 
یک مدافع دیگر جذب کنند. خروج فرناندز به سپاهان 
ضربه نمى زند. الویس کامســوبا هم اگــر به عنوان 
وینگر راست استفاده کنند، خوب است و به تیم کمک 
مى کند. کامسوبا هم شــوت زن است و هم مى تواند 
از راســت به چپ بزند و پاس خوب بدهــد اما اگر به 
سمت چپ برود دیگر این کارایى را از دست مى دهد. 

داسیلویرا هم جا افتاده است و بازیکن خوبى است.

خروج فرناندز به سپاهان ضربه نمى زند

سپاهان در حالى عنوان بهترین خط حمله لیگ 
را به خود اختصاص داده کــه پنج بازیکن این 

تیم نقشى ویژه در موفقیت تیمشان داشته اند.
سپاهان که با حضور در رده سوم جدول، بهترین 
جایگاه خود در این فصــل رقابت ها را تجربه 
مى کند، تا به اینجاى کار فقط یک شکســت 
تجربه کرده و با 6 برد و 6 مساوى و کسب 24 
امتیاز در حالى پایین تر از پرسپولیس و استقالل 
قرار گرفته که نسبت به ســرخابى ها گل زده 

بیشتر و تفاضل گل بهترى دارد.
شاگردان ژوزه مورایس که فصل را با پیروزى 
دو بر صفر مقابل اســتقالل شــروع کردند، تا 
پایان هفته ســیزدهم موفق شده اند 19 گل به 
حریفانشان بزنند و به همراه گل گهر پیشتازان 
گلزنى این فصل رقابت ها باشند. این رکورد در 
حالى براى سپاهان ثبت شده که 5 بازیکن این 
تیم نقشى کلیدى در امتیازگیرى طالیى پوشان 

ایفا کرده اند.
فرشاد احمدزاده به عنوانى یکى از وینگرهاى 
باتجربه سپاهان پنجمین نفر این لیست است 

که توانسته در فصل جارى سه پاس گل به نام 
خود ثبت کند. یک رده باالتر از او مسعود ریگى 
قرار دارد که با جدایى از استقالل، حاال به یکى 
از مهره هاى کلیدى تیم اصفهانى تبدیل شده 
اســت. او تا به اینجاى این فصل براى تیمش 

یک گل زده و دو پاس گل داده است.
یاســین ســلمانى بازیکن جــوان و در عین 
حال محبوب هواداران ســپاهان نیز تا قبل از 
مصدومیت، آمار دو گل و یک پاس گل را ثبت 

کرده است.
دو نفر دیگر این لیســت را بازیکنان ســابق 
پرسپولیس تشکیل مى دهند. شهریار مغانلو که 
3 گل زده و یک پاس گل داده تا حدود زیادى 
رضایت کادر فنى و هواداران سپاهان را جلب 
کرده اســت. رامین رضاییان نیز که با جدایى 
از پرســپولیس، اولین گل فصل خود را مقابل 
استقالل به ثمر رساند و در جام جهانى 2022 
هم موفق به گلزنى شد، تا اینجاى لیگ، با سه 
گل و ســه پاس گل به تاثیرگذارترین بازیکن 
سپاهان در لیگ بیست و دوم تبدیل شده است.

نقش کلیدى 5 بازیکن در امتیازگیرى سپاهان
03

تیم اتحاد کلبا در هفته دوازدهم لیگ امارات برابر خورفکان 
با نتیجه 2 بر 1 شکست خورد. سرمربى ایرانى اتحاد در این 
مسابقه با چالش جدیدى مواجه شده است. فرهاد مجیدى، 
بازیکن توگویى تیمش را که در دقیقــه 57 یک پنالتى از 
دست داد، در دقیقه 67 با «احمد عامر» زننده تک گل اتحاد 
تعویض کرد. اما «بنال ماالبا» بعد از تعویض راضى به ترك 
زمین نمى شد و بدون اینکه به سمت نیمکت برود، مستقیم 
به رختکن رفت. این در حالى است که تصمیم مجیدى بابت 
نیمکت نشین کردن احمد عامر که بهترین گل هفته لیگ 
امارات را به ثمر رساند نیز مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده 
اگر عامر از ابتدا در زمین حضور داشت، همه چیز در مسابقه 

تغییر مى کرد.

چالش جدید فرهاد
 در امارات

خبرهاى واصلــه حکایت از آن دارد کــه آنالیزور تیم 
پرسپولیس از طرف گل محمدى با مهاجم ایرانى ژیل 
ویسنته تماس گرفته است و او عنوان کرده که با این 

تیم قرارداد داشته و قادر به جدایى نیست.
این روزها مهم ترین دغدغه ســرمربى پرســپولیس 
پیدا کردن یک مهاجم شــش دانگ براى خط حمله 

صدرنشین لیگ برتر است.
در خبرها آمده بود با توجه به ماجراى جدایى لوکادیا از 
جمع قرمزها، على علیپور مهاجم ایرانى ژیل ویسنته 
پرتغال به یکى از گزینه هاى کادر فنى پرســپولیس 
در نقل و انتقاالت زمستانى تبدیل شد.البته این که او 

بخواهد بازى در اروپا و همچنین دستمزد یورویى را با 
بازى در لیگ برتر عوض کند، اتفاق عجیبى است اما 
یکى از رسانه ها مدعى شده شرایط مالى نه چندان خوب 
این بازیکن در تیم پرتغالى باعث شده که او مشکلى 
براى بازگشــت به فوتبال ایران نداشته باشد چرا که 
دستمزد او در ژیل ویسنته خیلى کمتر از دستمزد برخى 

بازیکنان پرسپولیس است.
بر همین اساس مهرداد خانبان آنالیزور تیم پرسپولیس 
با خود على علیپور تماس گرفت تا نظرش را درخصوص 
بازگشت به تیم سابقش جویا شود. شنیدیم آقاى گل 
سابق فوتبال ایران ضمن تشکر از یحیى گل محمدى 

و آنالیزورش، عنوان کرده که با ژیل ویســنته قرارداد 
داشته و قادر به جدایى نیست.

على علیپور عنوان کــرده که هرچنــد در نیم فصل 
زمستانى نمى تواند از ژیل ویســنته جدا شود اما این 
احتمال وجود دارد در پایان فصل جارى لیگ پرتغال 
بتوانــد رضایتنامــه اش را از ژیل ویســنته گرفته و 

پرسپولیسى شود.
بنابراین به نظر مى رســد بازگشــت على علیپور به 
پرســپولیس حداقل تا پایان فصل جارى امکان پذیر 
نیســت و یحیى گل محمدى و پرسپولیسى ها باید تا 

اتمام لیگ برتر پرتغال صبورى کنند.

بازگشت ستاره سرخ ها از پرتغال فعًال منتفى شد!

آیا شماره 10 استقالل مى تواند وضعیت فعلى را به سود خودش تغییر دهد؟
سجاد شهباززاده یکى از بازیکنانى اســت که در بازار شایعات، در فهرست مازاد ریکاردو 
ساپینتو قرار گرفته و در صورتى که پنجره نقل و انتقاالت استقالل باز شود، این احتمال 
وجود دارد که او به همراه چند بازیکن دیگر از استقالل جدا شوند تا ساپینتو بتواند خریدهاى 

جدیدى داشته باشد.
البته که شهباززاده که شایعه احتمال پرسپولیسى شدن او هم مطرح شده در تالش است 
تا سرمربى پرتغالى را مجاب کند که در ادامه فصل به او اعتماد کند. شماره 10 آبى ها که 
جلوى صنعت نفت به عنوان بازیکن تعویضى به میدان آمد، روى صحنه اى که منجر به 
خطاى پنالتى روى آرمان رمضانى شد، تاثیرگذار بود و حاال امیدوار است که باز هم بتواند 
براى استقالل مثمر ثمر باشد. ستاره سابق سپاهان، در بازى هایى که در این فصل براى 
استقالل به میدان رفته، آمار قابل دفاعى نداشته و نه تنها موفق به گلزنى نشده بلکه خبرى 
از پاس گل هم در کارنامه او نبوده منتهى اتفاقى که در آبادان افتاد، او را امیدوار کرده که 

شاید ساپینتو در ادامه فصل، باز هم به او اعتماد کند.

ستاره سابق سپاهان ساپینتو را راضى مى کند؟

سپاهانى ها قصد ندارند تحت هیچ شرایطى، ستاره خط حمله 
خود را به پرسپولیسى ها واگذار کنند.

بنابر اخبار واصله تالش پرسپولیسى ها براى خرید شهریار 

مغانلو مهاجم زردپوشــان اصفهانى به در بســته خورده و 
سپاهانى ها به هیچ وجه قصد ندارد او را از دست بدهند.

شهریار مغانلو به نظر مى رســید در فصل نقل و انتقاالت 
زمستانى در آستانه خروج از اصفهان باشد اما این مهاجم بلند 
باال در آخرین دیدار تیمش مقابل نفت مسجد سلیمان گلزنى 

کرد و عضو کلیدى تیم ژوزه مورایس محسوب مى شود.
شاید خود شهریار مغانلو بدش نیاید که به پرسپولیس برگردد 

خاصه آن که یحیى گل محمدى نیز عالقه فراوانى به سبک 
بازى او دارد اما مانع بزرگ بر سر راه این نقل و انتقال، قراداد 

این مهاجم با سپاهان است.
این در حالى است که در هفته هاى اخیر به ویژه پس از جدایى 
ناگهانى یورگن لوکادیا از پرسپولیس اخبارى مبنى بر احتمال 
جا به جایى برخى بازیکنان سرخپوش با شهریار مغانلو به 

گوش رسید اما...

شنیدیم باشگاه سپاهان از طریقى آب پاکى را روى دست 
پرسپولیسى ها ریخته و عنوان کرده که به تیم تهرانى تحت 

هیچ شرایطى بازیکن نمى دهد.
پرســپولیس در فصل جارى رقیب مستقیم سپاهان براى 
کســب عنوان قهرمانى لیگ برتر و جام حذفى به حساب 
مى آید و اصفهانى ها هرگز دوست ندارند با صدور رضایتنامه 

شهریار مغانلو، رقیب خود را تقویت کنند!

سپاهان آب پاکى را روى 
دست پرسپولیس ریخت

مرضیه غفاریان

1 بازیکن گران قیمت این تیم را منتشــر کردند از 
تیم هاى دیگر شــده ان
فهرســت گاکپو صد
شــده و نکته جالب ه
«یورگن لوکادیو» مها
پرســپولیس در
اســت.
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لشــکر زخمى مهدى تارتار خود را آماده مى کند ظهر 
جمعــه در اردوگاه خــود در برابر ارتش زخــم خورده

 برزیلى هاى آبادان صف آرایى کند. ذوب آهن در حالى 
فردا به میزبانى صنعت نفت مى رود که مى داند این تیم 
متحول شــده آبادانى با تمام قوا به فوالدشــهر خواهد 
آمد تا انتقام مغلوب شــدن در برابر اســتقاللى ها را از

 اصفهانى ها بگیرد.
برزیلى هاى ایران که تنها به لطف تفاضل گل بهتر یک 
رده باالتر از هم استانى شــان در قعر جدول دست و پا 
مى زنند حاال و پس از شروع دوباره لیگ بعد از تعطیالت 
بلندمدت جام جهانى با تغییراتــى که در کادر فنى خود 
ایجاد کردند براى فرار از ســقوط تقال مى کنند. آنها با 
هدایت سرمربى برزیلى شــان در نخستین گام موفق 
شدند نساجى چى ها را با 2 گل در شمال زمینگیر کنند اما 
در هفته گذشته علیرغم تالش فراوان، نمایش قابل قبول 
و ایستادگى در برابر حمالت شاگردان ساپینتو سرانجام 
در دقیقه 86 تسلیم مهمانشان شدند؛ با این حال، آبادانى 
ها معتقدند گلى که تهرانى ها از روى نقطه پنالتى وارد 
دروازه آنها کرده اند اشتباه بوده و شکست در این بازى را 

حق خود نمى دانند. 
حاال آنها با انگیــزه اى مضاعف و براى نشــان دادن 
شایستگى هاى خود به نصف جهان ســفر کرده اند و 
همین موضوع در کنار میل جوانان ایــن تیم به اثبات 
توانایى و قدرت خود به گاندوها مــى تواند کار را براى 
سربازان تارتار در نبرد با این تیم دگرگون شده سخت کند. 
بدتر از همه اینکه سربازان تارتار با لشکرى از بازیکنان 
مصدوم و یک محروم و در حالى که دست سکاندار ذوبى 
ها در خط دفاعى حسابى بسته شده باید در خانه خود به 

دنبال کسب 3 امتیاز حیاتى از رویارویى با نماینده آبادان 
در لیگ باشند.  

با این حال، آنچه مى تواند سبزو سفیدهاى اصفهان را 
به برترى در مصاف با شاگردان تاوارس امیدوار کند آن 
است که حریف هم به دلیل آســیب دیدگى ستاره ها و 

یاران کلیدى اش مانند تیم میزبان دستش براى چینش 
مهره هاى کارآمد در میدان چندان باز نیســت. ضمن 
اینکه طالب ریکانى، مهاجم صنعت نفت که پیش از این با 
گلزنى در فوالدشهر و آبادان به ذوب آهن نشان داده بود 
راه نفوذ به سنگر این تیم را خوب  بلد است هم مدتى است 

در بند مصدومیت گرفتار شده و نرسیدن او به بازى فردا 
مى تواند نقطه قوتى براى تیم تارتار باشد.

برگ برنده دیگر گاندوها در هماورد روز جمعه عملکرد 
درخشان آنها در فاز دفاعى است. ذوبى ها با 7 گل خورده 
در 13 بازى پس از مدافعان مس، آلومینیوم و پرسپولیِس 

صدرنشین موفق شده اند عنوان چهارمین خط دفاعى 
برتر لیگ را از آن خود کنند. عالوه بر این حضور حبیب 
فرعباسى در چهارچوب سنگر سبزپوشان دیار زاینده رود 
که تا به اینجاى رقابت ها نمایش قابل قبولى در حراست 
از دروازه ارائه داده نشان مى دهد که فروریختن سنگر این 
گلر جوان به این راحتى ها امکانپذیر نیست و مى توان 
روى او براى بسته نگه داشتن دروازه ذوبى ها در برابر خط 

آتش صنعت نفت حساب باز کرد.  
با همه اینهــا ذوبى ها نبایــد از حریــف آبادانى خود 
در ضدحمالت غافل شــوند چه اینکــه برزیلى هاى 
ایران پس از نشســتن ســرمربى برزیلى روى نیمکت
 مربیگرى شان نشان داده اند بیشــتر از آنکه به دنبال 
نمایش زیبا در مســتطیل ســبز باشــند در پى کسب 
نتیجه اند. آنها آمده اند تا دســت خالى اصفهان را ترك 
نکنند و براى نیل به این منظور همچون بازى با نساجى 
و استقالل به کارهاى دفاعى و تکیه بر ضد حمالت با 
استفاده از بازیکنان سرعتى خود روى خواهند آورد. این 
نکته با توجه به مصدومیت چند مهره دفاعى ذوب در کنار 
محروم شدن نادرمحمدى مى تواند سربازان تارتار را به 

دردسر بیاندازد.
در هرحال ذوبى ها هم در فصل جارى و در مســابقات 
اخیر نشان داده اند علیرغم تمام مشکالتى که برایشان 
به وجود آمده به هیچ وجه حریف دست و پابسته اى در 
برابر رقبا نبوده اند. آنها هفته گذشته با وجود آنکه بیش 
از یک ســاعت با یک یار کمتر در برابر فوالد پرستاره 
مى جنگیدند در  نهایت موفق شدند این تیم مدعى را در 
اهواز متوقف کنند و حاال آماده اند پس از به آتش کشیدن 
نفت مسجد سلیمان در ورزشــگاه خودى این بار دیگر 
مهمان خوزستانى شان را نیز دست خالى روانه خانه کنند.

هفته چهاردهم؛ ذوب آهن- صنعت نفت در فوالدشهر

مأموریت سربازان تارتار، غلبه بر برزیلى هاى ایران
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در یکصد و بیســت و دومین جلسه شــوراى گفتگوى 
دولت و بخش خصوصى اســتان اصفهان مقرر شد به 
منظور پیگیرى عملیاتى مصوبات ســفر هیات تجارى 
اصفهان به روسیه، بررسى موانع و مشکالت موجود و 
تدوین نقشه راه تعامل تجارى با این کشور، کمیته ویژه 

روسیه تشکیل شود.
به گــزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان در 
یکصد و بیست و دومین جلسه شوراى گفتگوى دولت 
و بخش خصوصى اســتان اصفهان، ســاز و کارهاى 
پیشــنهادى به منظور بهره بردارى عملیاتى و حصول 
نتایج موثر از جلسات و مذاکرات هیات اعزامى استان به 

روسیه بررسى شد.
در ابتداى این جلسه استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه 
فرصت فوق العاده اى پیــش روى بازار صادراتى ایران 
باز شده و بهره بردارى از این فرصت، وابسته به همت و 
عزم و اراده بخش خصوصى و دولتى ایران است افزود: 
اســتفاده از این فرصت و مبادله اطالعات الزم از زمان 
پذیرش هیات تجارى روسیه در اصفهان آغاز و با اعزام 

هیئت به این کشور ادامه یافت. 
ســیدرضا مرتضوى ضمن بیان اینکه اصفهان در بهار 
سال آینده میزبان هیاتى متشــکل از تجار و بازرگانان 
روســى خواهد بود، افزود: هفته گذشــته جلسه اى با 
مدیران و مسئوالن سازمان توســعه تجارت در حوزه 
توسعه بازار در روسیه داشتیم که در آن نشست مقرر شد 
تعدادى از محصوالت کلیدى مورد نیاز روسیه را معرفى 

کنند تا براى تأمین و صادرات آنهــا میز تخصصى در 
اصفهان تشکیل دهیم.

وى بر ضرورت برنامه ریزى براى پیدا کردن طرف روسى 
در هر حوزه و برقرارى تعامالت میان طرفین تاکید کرد 
و گفت: در این صورت مى توانیم به صورت بهینه از سفر 

هیات روس در بهار به اصفهان استفاده کنیم. 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان نیز در این جلســه ضمن 
تشــریح اقدامات اتاق به منظور عملیاتى کردن تفاهم 
نامه هاى منعقد شده با اتاق هاى بازرگانى مسکو و سن 
پترزبورگ و تصویب راه اندازى مرکز توســعه تجارت 

با اوراســیا در پارلمان بخش خصوصى اصفهان گفت: 
دستاوردهاى این سفر عمدتا براى فعاالن اقتصادى پیام 
آور وجود بسترى مناسب براى توسعه صادرات اصفهان 
بود و الزم اســت فعاالن اقتصادى، اتــاق بازرگانى و 
دستگاه هاى اجرایى اقدامات خود را براى دریافت سهم 

بیشتر از این بازار ساماندهى کنند. 
مسعود گلشیرازى تصریح کرد: تشکیل برند صادراتى 
ایران براى حضور موفق در بازار روسیه و اوراسیا یکى 
از مطالبات فعاالن بخش خصوصى از ســازمان توسعه 
تجارت بوده که در جلســه اى با حضور رئیس سازمان 

توسعه تجارت ایران، توافق شد این کار با محوریت اتاق 
بازرگانى و در نظر گرفتن بودجه اى توسط دولت در این 

خصوص انجام شود. 
دبیرشــوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى استان 
نحوه رفع تعهدات ارزى صادرکننــدگان را مهم ترین 
مساله فعاالن اقتصادى دانســت و افزود: در این راستا 
مقرر شــد انجمن هاى تخصصى کاالهایى مشخص 
براى ورود به بازارهاى هدف معین را در قالب بسته اى 
به منظور ارایه به سازمان توســعه تجارت و در راستاى 

تسهیل نحوه رفع تعهدات ارایه دهند . 
در ادامــه ایــن جلســه مهم ترین مشــکالت بخش 
خصوصى براى تعامل با روسیه عنوان و مقرر شد کمیته 
ویژه اى به منظور احصاء مشکالت موجود براى مراوده 
با این کشور و بررســى راهکارهاى رفع هر مشکل در 
حوزه هاى مختلف تشکیل شود.  همچنین بر ضرورت 
تعیین ســازمان تجارت به عنوان مشاور و مرجع اصلى 
پیگیرى مشــکالت تجارت با منطقه اوراســیا به ویژه 
روســیه تاکید گردید.  همچنین الزام تســهیل حمل و 
نقل بین المللى از سوى  سازمان راهدارى ، تهیه بانک 
اطالعاتى جامــع موردنیاز تجار و فعــاالن اقتصادى 
ایران و روسیه با مشــارکت اتاق بازرگانى و انجمن ها 
و تســهیل مبادالت پولى تجار ایرانــى از مهم ترین 
نیازهاى تجارت با روســیه عنوان و مصوب شــد این 
موارد در قالب بسته اى به سازمان توسعه تجارت ایران

 ارایه شود. 

به منظور احصاى مشکالت موجود براى مراودات تجارى اعالم شد؛ 

کمیته ویژه روسیه در اصفهان تشکیل مى شود

نمایشــگاه اصفهان براى بازدید از دو رویداد جهانى صنعت غذا و نوشیدنى 
هیات تجارى اعزام مى کند.

 Prod Expo) سى امین نمایشگاه بین المللى مواد غذایى و نوشیدنى روسیه
2023) به عنوان بزرگترین رویداد غذایى روسیه و اروپاى شرقى از تاریخ 17 

تا 21 بهمن ماه سال جارى در مسکو و بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللى 
غذا و نوشــیدنى امارات (Gulfood 2023) به عنوان برترین رویداد غذایى 
جهان از تاریخ 1 تا 5 اسفندماه سال جارى در دبى برگزار خواهد شد.آشنایى 
با آخرین پیشرفت هاى صورت گرفته در صنعت غذا، شناخت نیازهاى رو به 

رشد و سالیق مختلف بازار مصرف جهان، کمک به ارتقا سطح کمى و کیفى 
محصوالت، خدمات، ایجاد و گسترش روابط تجارى در عرصه بین الملل از 

جمله اهداف مدنظر است.
الزم به ذکر است ســازمان توسعه تجارت ایران و شــرکت شهرك هاى 
صنعتى اصفهان با ارائه تسهیالت ویژه نمایشگاهى از مشارکت کنندگان 

حمایت مى کند. 

اعزام هیئت تجارى براى بازدید از 2 رویداد جهانى 

نشست مدیر مخابرات اصفهان با فرماندار شهرضا

پرداخت وام 200 میلیون تومانى
 ساخت مسکن روستایى 

مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه جمعى از 
رؤسا و مدیران این مجموعه با حضور در فرماندارى 
شهرضا، با فرماندار و مسئولین این شهرستان دیدار 

کردند.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
اسماعیل قربانى در این جلسه ضمن ابراز خرسندى 
از برگزارى جلســات تعاملى براى هم افزایى هر 
چه بیشــتر دســتگاه هاى خدماتى و حاکمیتى، 
الزمه توسعه ارتباطات روستایى را افزایش همین 
تعامالت دانست و گفت: با توجه به رویکرد دولت 
جدید مبنى بر توســعه دولت الکترونیک از طریق 
گسترش زیرساخت هاى فیبر نورى، امیدواریم با 
همکارى بیش از پیش فرماندارى ها و مخابرات، 
در آینده بسیار نزدیک شاهد اتصال همه استان به 

شبکه فیبر نورى مخابرات باشیم.
وى بر اهتمام مخابرات منطقه اصفهان به برقرارى 
ارتباط پایدار در جاى جاى استان تاکید کرد و افزود: 
بررسى آمارهاى توسعه شبکه ثابت و سیار در سطح 
استان در طول سال هاى گذشته، نشان از حجم زیاد 

سرمایه گزارى مخابرات در زمینه توسعه خدمات 
ارتباطى در اقصى نقاط استان دارد که یکى از نقاط 

مهم همین شهرستان شهرضا است.
فرماندار شهرســتان نیز در این جلسه گفت: یکى 
از محورهاى توســعه پایدار، ایجاد شهر هوشمند 
است و اقدامات خوبى براى تبدیل شهرضا به شهر 

هوشمند برنامه ریزى شده است.
ســید امیر جعفرى افزود: مهم ترین ضلع شــهر 
هوشمند حوزه IT و فناورى ارتباطات و مخابرات 
اســت و ایجاد شهر هوشــمند باعث تسهیل امور 
شــهروندان، صرفه جویــى در منابــع، کاهش 
ترافیک و کمک به رفع مســایل زیست محیطى 

مى شود. 

رئیس بنیاد مسکن اردستان گفت: ساخت مسکن 
روستایى با اعتبار 200 میلیون تومان به متقاضیان 

شهرستان اردستان پرداخت مى شود.
ایمان فتوحى اظهار کرد: بنیاد مســکن اردستان 
اکنون به صورت مشــارکتى در حال ساخت 132 
واحد پروژه اقدام ملى اســت کــه 24 واحد آن در 
مرحله تأسیسات است و حدود 65 درصد پیشرفت 
فیزیکى داشته و 108 واحد دیگر در مرحله اجراى 

اسکلت است.
وى افزود: پروژه هاى اقدام ملى مسکن در شهرهاى 
مهاباد و زواره در حال انتظار مصوبه شوراى مسکن 
استان در خصوص تعیین تکلیف زمین براى ساخت 

خانه هاى ویالیى است.
 وى در خصوص پرداخت وام 200 میلیون تومانى 
مسکن در شــهرهاى کمتر از 25 هزار نفر، گفت: 
مصوبه شوراى عالى انجام شده، ولى هنوز ابالغى 
براى شهرستان در خصوص پرداخت اینگونه وام ها 

ارسال نشده است.
رئیس بنیاد مسکن اردســتان با بیان اینکه از یک 
ماه گذشته وام ساخت مسکن در روستاها را شروع 
کردیم و تاکنون 40 نفر به بانک ها معرفى شدند، 
گفت: تســهیالت 200 میلیون تومانى ســاخت 
مسکن روستایى با سود چهار درصد و بازپرداخت 

20 ساله پرداخت مى شود.

حفاري و لوله گذاري فاضالب خیابان شهداي خواجو به دلیل فرسودگی و قدمت 
شبکه انجام شد.

به گزارش روابط عمومــی آبفاى منطقه یک اصفهان، در پی ریزش و نشســت  
بخشی از خیابان شهداي خواجو در اثر شکستگی لوله آب و تعمیرات لوله مذکوردر 
هفته پایانی آذرماه سال جاري توسط واحد بهره برداري و توسعه آب منطقه یک، 
مشخص گردید شبکه فاضالب نیزدر این مسیر به دلیل قدمت و فرسودگی دچار 

گرفتگی و ریزش شده است.
تیم بهره برداري و توسعه فاضالب به همراه اکیپ حوادث منطقه به مدت تقریبی 
یک هفته و با تالش شبانه روزي اقدام به حفاري، تعویض و لوله گذاري به طول 
45 متر با استفاده از لوله هایى به قطر 250 میلیمتر (کاروگیت فاضالبی) در خیابان 

مذکور نمودند .
شایان ذکر است در طول انجام عملیات، به منظور جلوگیري از پس زدگی فاضالب 
در منازل مسکونی واقع دراین خیابان، تیم حوادث فاضالب اقدام به پمپاژ فاضالب 

به داخل منهول واقع در مسیر بعد از محوطه حفاري شده نمود.

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: مواد شوینده با استفاده از گوگرد 
مذاب در شرکت اکسیر ایرانیان تولید مى شود.

به گزارش روابط عمومى و بین الملل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان، محســن 
قدیرى با اشاره به راه اندازى شرکت پتروپاالیش اکســیر ایرانیان اظهار داشت: 
هدفگذارى ما در شپنا پیاده سازى اســتراتژى هاى درست براى تحقق اهداف در 
زمینه افزایش سود ســهامداران، حفظ محیط زیست و توسعه بر مبناى علم بوده 

است.

وى با بیان اینکه طى یک سال گذشته تصمیمات بزرگ در هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان گرفته شــده اســت، افزود: قطعا تصمیمــات بزرگ براى اســتفاده از 
فرصت هاى بزرگ است و فرصت هاى بزرگ نیز ابهامات و چالش هاى فراوانى 

دارد.
مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با بیان اینکه ما براى راه اندازى شرکت 
”اکســیر ایرانیان“ از 11 ماه قبل با شرکت چگالش امکان ســنجى پروژه ها را 
درآوردیم و خوشــبختانه کار خیلى خوبى را در بحث حالل ها آغاز کردیم، ابراز 
داشت: تا پیش از این شرکت شیران این اقدام را انجام مى داد اما با توجه به قدمت 

40 ساله این شرکت و تکنولوژى قدیمى نیاز به بروزرسانى را دیدیم.
وى افزود: در این فرایند بعد از انجام شیرین سازى در واحد KHT به واحد حالل 
سازى مى  رسیم، واحد KHT را در گمرك بندرعباس پیدا کردیم که قبال وارد شده 
بود با طراحى شرکت توتال به قیمت 26 میلیون یورو در حال خریدارى هستیم و 

تا یک سال آینده راه اندازى مى شود.
وى ادامه داد: در بخش ”LABSA“ نیز کار کردیم تا بتوانیم مواد شــوینده را به 
وسیله گوگرد مذاب تولید کنیم وماده اولیه شــوینده تولید و در اختیار هموطنان 

قرار گیرد.

حفاري و لوله گذاري فاضالب خیابان شهداي خواجو

پیاده سازى استراتژى هاى درست با هدف افزایش سود سهامداران

معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان اعالم کرد: طى دو روز 
بارش برف و باران در محورهاى مواصالتى استان به 2 هزار و 840 نفر امدادرسانى 

شد، 174 نفر اسکان اضطرارى داده شدند و 31 بسته غذایى توزیع شد.
داریوش کریمى با اشاره به اینکه در بارندگى قبلى چندین محور استان مسدود و 
ترددها دچار اختالل شد، گفت: به دلیل عدم آمادگى مردم براى بارش ها، خودروها 
دچار مشکل شــدند که با کمک نیروهاى هالل احمر، پلیس راه و راهدارى که 

به صورت شبانه روزى فعالیت داشتند، به آن ها امدادرسانى شد.

وى  گفت: اگر رانندگان در محورهاى برفى و بارانى دچار مشکل شدند مى توانند 
با شماره سه رقمى 112 تماس بگیرند و درخواست امداد کنند.

کریمى با اشاره به امدادرسانى 12 پایگاه هالل احمر اســتان اصفهان به مردم، 
تصریح کرد: طــى ایــن دو روز 50 حادثه گزارش شــد که از ایــن 50 حادثه، 
6 مورد درگیر بــرف و کوالك بودنــد. طى این مــدت به 2 هــزار و 840 نفر 
امدادرسانى شــد، 174 نفر اســکان اضطرارى داده شــدند و 31 بسته غذایى

 توزیع شد.

امدادرسانى هالل احمر اصفهان به 2840 نفر

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

تکنولــوژی جدیــد یعنــی واقعــی شــدن تمام 
رؤیاهایــی که تــا قبــل از ایــن تنها یــک خیال 

شیرین بوده است. 

گویــا غــار ٢٠٠ هــزار ســاله گیــالن بــه بخــش 
خصوصی واگذار شــده و می خواهند آن را به 

رستوران تبدیل کنند!

آیا تا به حال فکر کرده اید وقتی مسکنی مثل 
ایبوپروفن می خوریــد چه اتفاقــی در بدن رخ 

می دهد؟ 

اگر مشــتری فیلــم های وســترن باشــید حتماً 
ســکانس عبور اســب  هــا از رودخانه هــای پر 

موج در خاطرتان هست. 

«فضاپیمای اوریون» آژانــس فضایی آمریکا 
روز یــک شــنبه (۲۰ آذر)، در پایــان مأموریــت 

خود در اقیانوس آرام فرود آمد.

بیــش از ٣٠٠ بابانوئــل  اســکی بــاز به پیســت 
اســکی ســاندی ریور رفتنــد و ۷۵۰۰ دالر برای 

خیریه های محلی جمع آوری کردند.

قدم گذاشتن به عصر جدید با ربات ها

غار ۲۰۰هزار ساله، رستوران می شود؟!

سیر و سفر ایبوپروفن در بدن انسان

اتوبوس یا قایق؟!

پایان موفق مأموریت «آرتمیس ۱» 

بابانوئل های اسکی باز

بــا اســکن کادر QR code از روزنامه و یا بــا کلیک بــر روی همیــن کادر در موبایل و 
کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.
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