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دود اتوبوس هاى فرسوده 
در چشم مردم 

خلق دیوارنگاره ها همسو
 با فرهنگ شهروندان
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کسب و کار آنالین 
با گوشى هاى هوشمند
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آغاز بازسازى اتوبوس هاى 
شهرضا  

تخصیص عوارض مالیات 
برارزش افزوده به اردستان
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در چه 
ساعاتى نباید
 قهوه خورد

تهدید اصفهان توسط گلپایگان و شهرضا
6
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مناقشه بر سر 
دستور رئیس 

جمهور به «هسا»

بســیارى از کارشناســان معتقدند که انتخاب زمان براى 
نوشیدن قهوه بسیار حائز اهمیت است و مصرف قهوه در 

برخى ساعات روز عوارضى را براى بدن به همراه دارد. 
همانطور که مى دانید قهوه یکى از نوشیدنى هاى بیشتر 

افراد بخصوص نسل جوان...

اگرچه سفر پنج شنبه هفته گذشته رئیس جمهور 
به اصفهان تحت تأثیر مشکل آب در این استان 
و خشک شدن رودخانه زاینده رود قرار داشت، اما 
آنچه حاشیه هایى را براى این سفر به وجود آورد، 
اظهارات منتســب به ابراهیم رئیسى در هنگام 
بازدید او از شــرکت  صنایع هواپیماسازى ایران 
(هسا) بود که واکنش هاى فراوانى را برانگیخت. 
آنطور که از قول رئیســى در هنگام بازدید از این 

شرکت نقل شد...

او از اهالىاو از اهالى
 امروز نبود ...
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مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان درباره 2 کانون مهم تولید گردوغبار توضیح مى دهد

حاج صفى 
در رادار باشگاه ترکیه اى

رسانه هاى یونان روز شنبه از اقدام باشگاه سامسون اسپور 
ترکیه براى جذب کریم انصارى فــرد مهاجم ملى پوش 
کشورمان و عضو باشگاه آ.اك یونان خبر داد. طبق گزارش 

سایت «transfergeeks» یونان، احسان حاج صفى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

فرمان بود؟ امید بود؟
 تکذیب شد؟ تأیید شد؟

پزشکان هم 
زیر تیغ مجازات
 مى روند؟

خطاهایى که منجر به تراژدى مى شود

استفاده از ظرفیت هاى الزم 
براى راه اندازى خط دوم تله کابین صفه

در دیدار وزیر میراث فرهنگى از مجتمع بزرگ گردشگرى صفه تأکید شد؛
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رضا میرزایى هافبک طالیى ها:رضا میرزایى هافبک طالیى ها:
بهترین خرید سپاهان بهترین خرید سپاهان 
باید مربى خوب باشد

شیوع وبا در اصفهان تکذیب شد 5 کارى که آنتى اکسیدان ها با بدن شما مى کننداستان استقبال اندك اصفهانى ها از تعویض پالك اینترنتىسالمت استان تیرماه؛ ادامه پرداخت یارانه یا آغاز توزیع کاالبرگ؟ جهان نما

شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد (سهامى خاص)
شماره ثبت 9690- شناسه ملى 10260307730

دوره مالى منتهى به 1400/12/29
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 9690 دعوت مى گردد در جلسه مجمع عمومى عادى شرکت که در روز پنج شنبه 
مورخ 1401/04/23 از ساعت 9 صبح در محل تاالر شهروند واقع در اصفهان-خیابان جى-نبش 

اتوبان شهیدآقابابائى تشکیل مى گردد ح ضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

گزارش هیأت مدیره
گزارش حسابرس و بازرس

بررسى و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 1400/12/29
بررسى و تصویب خط مشى پیشنهادى هیأت مدیره براى سال آینده.

انتخاب بازرس قانونى شرکت
انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى مى باشد.
هیأت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه
بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت پوالد کشش چهلستون دعوت می گردد در جلسه 
مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده که در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/04/09  
در محل شرکت عقیق صنعت سپاهان واقع در اصفهان – خ توحید میانى – کوچه کلیساى 

مریم شرقى ساختمان چهل پنجره طبقه اول  برگزار مى گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1ـ گزارش هیأت مدیره و بازرس
2ـ بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی 1400

3ـ تصویب خط مشی آینده 
4ـ انتخاب هیئت مدیره ، بازرس و مدیرعامل

5- انتخاب روزنامه رسمى
6- پاداش هیئت مدیره و بازرس

7ـ  سایر مواردي که در صالحیت مجمع عمومی عادي می باشد.
هیأت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شرکت پوالد کشش چهلستون (سهامى خاص) شماره ثبت : 50035

   بدینوسیله از سهامداران محترم شــرکت پوالد کشش چهلستون 
دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 11/30 
صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/04/09  در محل شرکت عقیق صنعت 
سپاهان واقع در اصفهان – خ توحید میانى – کوچه کلیساى مریم شرقى 
ساختمان چهل پنجره طبقه اول برگزار مى گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
افزایش سرمایه

 سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد

هیأت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومى فوق العاده
شرکت پوالد کشش چهلستون (سهامى خاص) شماره ثبت : 50035
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در دیدار وزیر میراث فرهنگى از مجتمع بز
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در حاشیه صحبت هاى جنجالى مجرى در حاشیه صحبت هاى جنجالى مجرى 
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تأیید سران 3 قوه پاى مصوبه 
تعیین اجاره بها 

وعده برنج 30هزار تومانى 
«هومالى»

خبرخوان
 بازیگر مشهور بازگشت!

  برترین ها|نیوشا ضیغمى، بازیگر سریال 
«بى نشان» درباره علت بازى اش در این سریال 
گفت: بعد از سال ها به تلویزیون برگشتم و دلیل 
آن هم فیلمنامه خوب سریال «بى نشان» است. 
این بازیگر قبًال گفته بود دیگه در تلویزیون کار 
نمى کنم و حتى نمى گذارم فرزندم برنامه هاى 

آن را تماشا کند!

على کریمى از ایران رفت
  خبر ورزشى|شــماره 8 تاریخــى و 
فراموش نشدنى تیم ملى و پرسپولیس با انتشار 
یک اســتورى همه طرفدارانش را نگران کرد 
اما این استورى زود پاك شد! جادوگر محبوب 
فوتبال کشورمان در این اســتورى به شکلى 
عجیب و نگران کننده از هوادرانش خداحافظى 
کرده بود! طرفــداران على کریمــى اما اصًال 
نگران نباشــند چرا که ماجرا به مهاجرت این 
بازیکن تکنیکى و محبوب مربوط مى شود. او به 
تازگى ویزاى دائمى اقامت در کشور امارات را 
دریافت کرده و برهمین اساس به همراه خانواده 

براى همیشه به دوبى کوچ کرده است. 

گاف شهردارى مشهد 
  بهار |شــهردارى مشــهد با نصب تعداد 
کثیرى بنر در سراسر این شهر، خواستار صرفه 
جویى مردم در مصرف آب شــد. در این بنر با 
چاپ تصویر یک جارو و شلنگى که آب از آن در 
حال جریان یافتن است، از مردم خواسته شده 
است که از آب به عنوان جارو استفاده نشود. اما 
گاف ماجرا اینجاست که به جاى آب، روى جارو 

ضربدر زده شده است!

روسیه 
جاى ایران را گرفت

  تجارت نیوز |شــهروندان روسیه در ماه 
ِمى با 1275 خانه در صدر فهرســت خریداران 
ملک در ترکیه قرار گرفتند پس از آنان ایرانیان 
و عراقى ها به ترتیب با 736 و 617 خرید خانه 
در رده هاى بعدى قرار گرفتند. آمارهاى رسمى 
نشان داد که فروش امالك مسکونى ترکیه در 
ماه مى بیش از دو برابر شد زیرا تعداد خریداران 
جهش یافت و روس ها براى دومین ماه متوالى 

در صدر خریداران قرار گرفتند.

2 مصیبت در یک روز
  عصر ایران |یک کــودك 4 ســاله در 
رامهرمز به علــت گرمازدگى و بســته بودن 
درب خودرو جان باخت. ظهر شــنبه 28خرداد 
یک زن در رامهرمز بر اثر اتفاقى فوت مى کند. 
خواهر فرد جانباخته به همراه برادر، همســر و 
دختر 4 ساله شان به منزل پدرى فرد جانباخته
 مى روند اما فراموشى باعث دو اتفاق تلخ براى 
این خانواده در یک روز شــد. ایــن زوج جوان 
هنگام مراجعه به مراسم سوگوارى خاله کودك 
و تحت تأثیر سوگوارى، «سایدا» 4 ساله را که 
در ماشین خواب بود، جا مى گذارند. این کودك  
چندین ســاعت در هواى بسیار گرم در ماشین 
رها شــده بود و در هاى ماشــین قفل بودند و 
کودك به دلیل اســترس، شــدت گرما و نبود 

اکسیژن جان باخت.

  حمله خونین به 
معاون شهردار

  رکنا |   عضو شوراى شهر تبریز از حمله با 
چاقو به معاون شهردار تبریز خبرداد. على باغبان 
صبح روز یک شــنبه در جلســه علنى شوراى 
شهر تبریز گفت: ساعت 15 روز شنبه شش نفر 
به معاون شــهردارى تبریز حمله کرده اند. وى 
افزود: شکل دفاع از موضوعات قابل توجه است. 
دوربین هاى شــهردارى در آنجا کار نمى کرده 

است و حراست کم کارى کرده است.

مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها 
در هر سال تا ســقف 25 درصد در تهران و 20 درصد 
در شــهرهاى سراسر کشور در نشســت شوراى عالى 
هماهنگى اقتصادى تأیید شــد و مقــررات الزم براى 
ضمانت اجرایى این مصوبه نیز به تصویب ســران قوا 
و دیگر اعضا رسید.  نشست شــوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى سران سه قوه به ریاست آیت ا... سید ابراهیم 
رئیسى» برگزار شــد و موضوعات مدیریت نقدینگى و 
کاهش تورم مطرح و مورد بررســى اعضا قرار گرفت. 
در جلسه شنبه شب شوراى عالى هماهنگى اقتصادى  
وزیر راه و شهرسازى گزارشى از وضعیت بازار مسکن 

ارائه کرد.
بر این اساس سران ســه قوه تأکید کردند سیاست ها 
و اقدامات الزم براى مدیریت حوزه مســکن سریع تر 
اجرایى و همزمان طــرح دو فوریتى مطرح در مجلس 

شوراى اسالمى نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
در همین زمینه مصوبه دولــت در زمینه تعیین حداکثر 
افزایش اجاره بها در هر ســال تا ســقف 25 درصد در 
تهران و 20 درصد در شهرهاى سراسر کشور مورد تأیید 
شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سران قوا قرار گرفت 
و مقررات الزم براى ضمانت اجرایــى این مصوبه به 

تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.

معاون برنامه ریزى و اقتصادى وزارت جهاد کشاورزى از 
واردات برنج شبیه به طارم تا یک ماه آینده با قیمت کیلویى 
30 هزار تومان خبر داد. به نوشته روزنامه «ایران»، جهاد 
کشاورزى قصد دارد برنج خوش خوراکى را با قیمت حدود 
30 هزار تومان از کشورهاى هند، تایلند و پاکستان طى 
یک ماه آینده وارد کند. طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزى، 
این نوع برنج وارداتى شبیه طارم ایرانى است که به میزان 
کشش بازار داخلى و براى تنظیم آن به کشور وارد مى  شود. 
محمد قربانــى، معاون برنامه ریــزى و اقتصادى وزارت 
جهاد کشاورزى در این باره گفته اســت: این نوع برنج از 
مجموعه اى از کشورهایى که پتانسیل عرضه برنج هومالى 

را دارند، وارد مى  شود و شامل کشورهایى از هند تا پاکستان 
و تایلند مى  شوند. برنج هومالى طعم خوبى دارد و به مذاق 
ایرانى ها نزدیک است. این نوع برنج جزو برنج هاى خوش 
خوراك محسوب مى  شــود و داراى ویژگى هاى کیفى و 

اقتصادى است.
وى افزود: در ســال هاى قبل برنج هــاى وارداتى مانند 
تایلندى با توجــه به قیمت پایین، خیلى مورد اســتقبال 
خانوارها قرار نگرفت اما حاال وزارت جهاد کشاورزى براى 
حمایت از مصرف کننده ایرانــى، قصد ورود برنج هایى را 
دارد که عالوه بر ویژگــى اقتصادى، تقاضاى باالیى هم 

داشته باشد..

دریا قدرتى پور
آخرین و عجیب ترین نمونه قصور پزشکى چند روز پیش 
اتفاق افتاد. «درسا» 5 ساله به گفته پدر و مادرش بخاطر 
خطاى پزشــک معالجش جانش را از دست داد. قبل از 
درسا هم دو کودك 6 و 9 ماهه دیگر بخاطر قصور همین 
پزشک جانشان را از دست داده بودند و مادران دیگرى 
هم به واسطه خطاهاى پزشکى روى فرزندانشان از این 
پزشک شــکایت کرده اند. گرچه تمامى مداواها توسط 
این پزشــک منجر به تراژدى مرگ نشده اما خانواده ها 
معتقدند که باید شکایت هایشان به نتیجه بنشیند تا در 
آینده اتفاقات مشابه که منجر به از دست رفتن بیمار مى 

شود نیافتد. 

روند رو به رشد آمار قصور پزشکى 
آمارها نشــان مى دهد که روند قصور پزشکى در کشور 
رو به رشد است. در سال 98 وزارت بهداشت اعالم کرد 
18 تا 25 درصد بیماران با خطاى پزشــکى مواجه مى 
شوند. این در حالى است که از ســال 97 تا مرداد 98، 9 
هزار و 225 شکایت در ســامانه وزارت بهداشت به ثبت 
رسیده است. در همان زمان ایرج حریرچى، معاون کل 
وقت وزارت بهداشت به خبرگزارى «آنا» گفت: احتمال 
اشتباه در بیمارستان ها یک در 200 است: «ممکن است 
قصوراتى در این زمینه رخ دهد که نیاز به برخورد قانونى 
داشته باشد که بر اساس قانون، مجازات هایى براى آنها 
در نظر گرفته مى شود تا به این طریق احتمال بروز خطا 

کاهش پیدا کند.» 
نتیجه آنکه خطاى پزشــکى به هر دلیل و به دست هر 
پزشکى ممکن اســت رخ دهد و حتى گاهى این خطاها 
از دست تیم پزشکى خارج است و به تجهیزات و داروها 
برمى گردد. با اینکه بین «قصور» و «اشــتباه» فاصله 
وجود دارد اما نباید از خطاهاى پزشکان که با جان مردم 

در ارتباط هستند به راحتى گذشت.
در ســال هاى اخیر همواره دو گروه در صدر فهرســت 
شــکایت از خطاهاى پزشــکى حضــور داشــته اند: 
متخصصان زنان و زایمان و ســپس پزشــکان رشته 
پالستیک و ترمیمى که بیشترین پرونده هاى مطروحه 
در سازمان پزشــکى قانونى و نظام پرشکى کشور را به 
خود اختصاص داده اند؛ خطاهایى که در 9 ماهه منتهى به 
دى ماه 1400 روند رو به رشدى داشته و شامل 88 هزار 
و 50 پرونده شده اســت. به این معنا که در سال گذشته 

ما با رشد 11/8 درصدى در این زمینه روبه رو بوده ایم.
حال سئوال اینجاســت که اکنون با 
توجه به افزایــش درصد خطاهاى 
پزشــکى، قانون چگونه این خطاها 
را تشخیص مى دهد و با آنها مقابله 

مى کند؟
در حــال حاضــر، دو درصــد از بیماران بســترى در

 بیمارستان ها با آســیب جدى خطاهاى مراقبت هاى 
بهداشتى مواجه مى شوند و این خطاها از طریق شکایت 
از طریق بیماران آسیب دیده مطرح مى شود؛ البته اقلیت 
افراد آسیب دیده شکایت مى کنند و بیشتر شکایات بدون 

دعواى قضایى حل و فصل مى شود؛ بنابراین، اکثریت 
قریب به اتفاق خطاهاى پزشکى با قانون مواجه نخواهد 

شد و گاهى حتى تشخیص هم داده نمى شود. 
قانون مى گوید: «اگر پزشک با جراح و یا سایر متصدیان 
امور پزشــکى در جریان انجام امور پزشکى مرتکب بى 
احتیاطى یا بى مباالتى شوند یا بدون مهارت در قسمتى 
از امور به انجــام آن مبادرت ورزنــد و در نتیجه قتل یا 
صدمه بدنى حادث شــود، عمل وى با توجه به مفهوم 
مخالف مــاده 59 قانون مجازات اســالمى و همچنین 
تبصره 3 ماده 295 همین قانون جرم بوده و در حکم شبه 

عمد خواهد بود.»
نتایج بررسى ها نشــان مى دهد که بسیارى از خطاهاى 
پزشکى ســهوى و غیرعمدى اســت و برخورد قانونى 
با خطاهاى پزشــکى عمدى منطقى اســت و این افراد 
برخالف خواســته خــود، ممکن اســت در لحظه اى 
بى احتیاطى کرده و خطایى را مرتکب شوند. در مجموع، 
اگر پزشکان بخاطر هرگونه اشتباه پزشکى که مرتکب 
شدند، مجازات شــوند، ممکن است جامعه مدرن بدون 
هیچ پزشــک قابل اعتمادى در وضعیت بسیار بحرانى 

قرار گیرد.

غرامت براى جبران 
اگر چه قصور پزشکان یا اشتباه پزشک ها معموًال عمدى 
نیست، ولى پاسخ حقوقى به خطاهاى پزشکى که مورد 
توجه قانونــى قرار مى گیرند، عمدتًا بــه صورت جبران 
خسارت، پذیرش مســئولیت خطا و مجازات هستند و 
براى جبران زیــان هاى مادى آن، دیــه یا ارش پیش 
بینى شده اســت. اما قوانین فعلى ما از نظر پیش بینى 
خسارت معنوى و روانى بیمار، دچار خأل است. بر اساس 
قوانین بیشتر کشورهاى جهان، در این حالت مقصر غیر 

از خســارات مادى، باید خســارات معنوى و خسارت از 
کار افتادگى نیز پرداخت شــود. قبًال در قانون مجازات 
عمومى، با پیش بینى از کارافتادگى جزئى، نسبى، دائم 
و نقصان جسمى، این گونه خسارات نیز از مقصر گرفته 
مى شــد اما پس از تصویب قانون مجازات اســالمى و 
تعزیرات در سال 61 و 62 بر اساس دیدگاه هاى فقهى، 
همه خسارات جسمى در قالب دیه مقرر و پیش بینى شد و 
در مواردى که به بخشى از توانمندى جسم آسیب برسد، 
ارش تعیین مى شود؛ بنابراین، امکان پرداخت خسارات 
معنوى در قوانین فعلى وجود نــدارد و از کارافتادگى و 
نقصان عضو، جز در قالب دیه، قابل جبران نیست. با این 
حال، در مواردى، خسارات مادى مقرر شده حتى کفاف 
هزینه هاى پزشــکى را نیز نمى دهد. بــه عنوان مثال، 
اگر کســى براى نقص عضوى 10 میلیــون تومان دیه 
از طریق دادگاه دریافت کرده باشــد، امــا بیش از 20 
میلیون تومان هزینه پزشکى صرف کرده باشد، مى تواند 
دادخواست ضرر و زیان بدهد و دادگاه ها نیز پس از جلب 
نظر کارشناس و مالحظه صورت حساب هزینه ها براى 

بازگرداندن مبلغ مازاد حکم صادر خواهد کرد.

مجازاتى که انجام نمى شود
نتایج بررســى ها نشــان مى دهد که 3 درصد اقدامات 
درمانى در دنیا منجر به شکایت و تشکیل پرونده مى شود. 
در کشور ما این آمار 6 هزارم درصد است که این رقم در 
استان هاى کشــور باهم متفاوت است. بر اساس آمارها 
مردم در ســال 99،  910 میلیون بار بــه مراکز درمانى 
مراجعه کردند که از این تعداد خدمات، در حدود 13 هزار 

پرونده پزشکى تشکیل شده است.
هم اکنــون 207 دادســراى انتظامى نظام پزشــکى 
در کل کشــور به شــکایت هایى رســیدگى مى کنند 

که مربــوط به قصور پزشــکى اســت اما معمــوًال به 
دالیــل مختلف پزشــکان کمتــر زیر تیــغ مجازات 

مى روند.
بر اســاس نظریه عدالت قصاص، مخاطرات ناخواسته 
یا عدم آگاهى یک متخصص مراقبت هاى بهداشــتى، 
عاملى براى مجــازات وى نخواهد بود. ســازمان هاى 
پزشکى استدالل مى کنند که مجازات کیفرى پزشکان 
مراقبت هاى بهداشتى به دلیل خطاهاى بالینى الگویى 
پر خطر ایجاد خواهد کرد و چنین سابقه اى، پزشکان را 
از پذیرش موارد ســخت و یا حتى تحقیق در زمینه هاى 

جدید منصرف مى کند.
شاید به همین خاطر اســت که عامل قصور و اشتباهات 
پزشکى به ندرت در گواهى هاى مرگ ثبت مى شود و در 
بیشتر موارد کدى براى آن در نظر گرفته نمى شود و این 
امر، مرگ جمعیت چشمگیرى از افراد براثر اشتباهات، 
غفلت و بى دقتى هاى پزشــکى را در مراکــز درمانى و 
بیمارستان ها در بســیارى از نقاط جهان سبب مى شود 
که گفته مى شود اگر علت و منشأ قصور پزشکى و نحوه 
اتفاق آن درج شــود، این گونه اشتباه ها کاهش مى یابد، 
چراکه  اگر قصور پزشــکى انجام شــده در پرونده بیمار 
و گواهى فوت درج شــود، مى توان با انجام تحقیقات و 
مطالعات گســترده، عوامل آن را ریشه کن کرد و از بروز 
اتفاقات ناگوار براى بیماران و تأثیر نامیمون آن بر زندگى 
شــخصى و اجتماعى در جامعه جلوگیرى کرد. اما فارغ 
از آموزش پزشــکى و مشــکالتش، چالش هاى حرفه 
پزشکى فراتر از این موضوع اســت؛ دغدغه هایى مثل 
بیکارى گسترده در بین بسیارى از پزشکان، درآمدهاى 
ناچیز آنها و همه آن مشکالتى که ســرانجام به زیر پا 
گذاشته شــدن مرزهاى اخالق از سوى پزشکان منجر 

مى شود.

خطاهایى که منجر به تراژدى مى شود

پزشکان هم زیر تیغ مجازات مى روند؟

بعد از حذف ارز ترجیحى قرار بود دولت دو ماه یارانه 300 و 400 هزار تومانى پرداخت کند و بعد از آن به سراغ 
پرداخت کاال برگ برود. اما حاال گفته مى شود زیرساخت هاى پرداخت کاالبرگ یا همان کوپن الکترونیک 

هنوز فراهم نیست. این خبر یعنى پرداخت یارانه نقدى جدید ادامه دارد.
این خبرى اســت که وزیر امور اقتصادى و دارایى عنوان کرد و گفت: دولت براى پرداخت یارانه کاالیى 
منتظر گزارش نهایى دوره آزمایشــى سامانه هاى کاالبرگ اســت و تا آن زمان تصمیم جدیدى در مورد 

یارانه ها اتخاذ نمى کند.
اگرچه برنامه دولت براى ادامه پرداخت یارانه نقدى هنوز مشخص نیست اما برخى از نمایندگان مى گویند 
احتماًال خبرى از پرداخت کاالبرگ نیســت. از آن جمله نماینده مردم مالیــر در مجلس گفت: قرار بود 

کاالبرگ به دست مردم برسد، ماه هاى اول و دوم نشد و انگار در آینده نیز محقق نمى شود.
نکته دیگرى که درباره تداوم پرداخت کمک معیشــتى نقدى مطرح مى شــود تقاضاى مردم براى تداوم 
پرداخت این یارانه است. بســیارى از مردم مى گویند تمایلى به دریافت کاالبرگ ندارند و ترجیح مى دهند 
مبلغ آن، نقداً از طرف دولت پرداخت شود.  پیش از این حسین عباسى، اقتصاددان گفته بود اصوًال زمانى که 
دولت روند پرداخت یارانه نقدى را آغاز مى کند به زحمت مى تواند آن را متوقف کند. چراکه انتظار دریافت 

این یارانه در میان مردم شکل مى گیرد و حذف این یارانه به هر شکل مشکالت خاص خود را دارد.
براى همین یکى از انتقاداتى که به دولت وارد مى شود این است که اگر برنامه دولت پرداخت کاالبرگ بود، 
باید تا زمان آماده سازى این طرح، روند پیشین را ادامه مى داد. نه اینکه مدتى به مردم یارانه نقدى بدهد و 

بعد مسیر را تغییر دهد.

اظهارات کارشناس برنامه «طبیب» شبکه 3 باعث 
شد، این برنامه به طور موقت از آنتن حذف شود. 

روز 28 خرداد کارشناس برنامه «طبیب» شبکه 3 در 
بخشى از صحبت هایش اعالم کرد که یکى از دالیل 

شیوع آرتروز در ایرانیان نماز خواندن است.
ایــن اظهارنظر بالفاصله بــا واکنش هاى منفى در 
فضاى مجازى مواجه شــد و همین امر باعث شــد 
کارشناس پزشــکى «طبیب» با انتشــار ویدیویى 
اعالم کند که چنین منظورى نداشته و صحبت هایش صرفًا مجموعه اى از توصیه ها به بیمارانى بوده که 
از درد زانو رنج مى برند. اما این پایان ماجرا نبود و بنا بر اطالعیه شبانگاهى معاونت سیما، برنامه «طبیب» 

از شبکه 3 حذف شد.
معاونت سیما در اطالعیه خود این ادعاى پزشــک برنامه طبیب را «عجیب و غیر علمى» دانست که «به 

درستى موجب تعجب و جریحه دار شدن احساسات پاك مخاطبان مؤمن و فهیم» شد.
در اطالعیه معاونت سیما، ضمن اینکه پزشک مزبور «فردى بدون دارا بودن سابقه عضویت در هیئت علمى 
دانشگاه» خوانده شده است، از مجرى برنامه هم انتقاد شده که «على رغم داشتن تجربه کافى، نتوانست 
به موقع در واکنش به این ادعاى عجیب، از مهمان برنامه مستنداتى براى این اظهار نظر درخواست کند و 

با بهره گیرى از دانش و معلومات دینى خود اظهارات غیر مستند میهمان را تصحیح کند».
در اطالعیه معاونت سیما  آمده که «این برنامه در آینده نزدیک و پس از اطمینان از رعایت استانداردهاى 

ضرورى برنامه هاى زنده و تخصصى، پخش خود را از سر خواهد گرفت».

تیرماه؛ ادامه پرداخت یارانه 
یا آغاز توزیع کاالبرگ؟

جنجال«طبیب» 

انتقاد رئیسى از منتقدان 
سفرهاى استانى

  خبرآنالین | ابراهیم رئیســى در سفر به ورامین 
در سخنانى به منتقدان سفرهاى استانى اش پاسخ داده 
است. او گفته: برخى بر بنده خرده مى گیرند چرا شما به 
استان ها و شهرستان ها سفر مى کنید. اینها اشکالشان 
این است که تجربه با مردم بودن را ندارند. اشکالشان این 
است که نمى خواهند در اجتماعات مردم، درد  دل آنها 
را گوش کنند. بنده لذت بودن با مردم را کامًال مى چشم.

احمدى نژاد و مالحظه روسیه  
محمــود احمدى نــژاد، رئیــس   برترین ها|

 دولت هاى نهم و دهم  در جریان یک سخنرانى گفت: 
تعجب آور است که چرا مسئوالن ایران، بازار گاز روسیه 
را از آن خود نکردند؟ بهترین فرصت بود که ما به اروپایى 
ها بگوییم اختالفاتمان سرجایش باقى است اما براى 
انتقال گاز، آماده همکارى هستیم. چرا بعد از 40 سال از 
انقالب ما باید مالحظه روسیه را بکنیم؟ مگر او مالحظه 

ما را مى کند؟

ساخت بیمارستان
 در نجف توسط ایران

  خبرگزارى صداوسیما |فاز اول بیمارستان 
امام علــى (ع)، با حضور رئیس جمعیــت هالل احمر 
کشورمان در شهر مقدس نجف اشرف افتتاح شد. این 
بیمارستان 220 تختى اولین بیمارستان تخصصى ایرانى 
و مجهز به 10 اتاق عمل جراحى و چندین درمانگاه است. 
قرار است بهترین جراحان ایرانى نیز در این بیمارستان 
فعالیت کنند. بیمارستان امام على (ع) در سه فاز شروع 

به کار خواهد کرد. 

توصیه نماینده اصفهان
 به دختران 

  ایسنا |امیرحسین بانکى پور، نماینده اصفهان 
در مجلس در مورد بحران پیرى در کشــور اظهار نظر 
کرد. وى گفت: ازدواج بین المللى و برداشــتن ســن 
ازدواج به شــرط بلوغ اجتماعى دو راهکار فورى براى 
مقابله با «ابر بحران پیرى» اســت. دختران مجرد با 
توجه به کمبود پســر مجرد در کشــور با مسلمانان و 
شــیعیان عالقه مند به ایران ازدواج کنند؛ از این طریق 
نه تنها توســعه فرهنگى اتفاق افتاده است و ارتباطات 
بین المللى تقویت مى شــود، بلکه این نسبیت به هم 
ریخته در کشــور نیز بر طــرف مى شــود. بانکى پور 
گفت: با توجه به کمبود پســر مجرد در کشور، دختران 
مجرد باالى 30 سال مى توانند با شیعیان کشورهاى 
دیگر ازدواج کنند. رســیدن به بلوغ عقلى زمان زیادى 
نمى برد، اگر یک دختر 16 ســاله خــود و خانواده اش 
مصمم به ازدواج او باشند، با یک برنامه ریزى یکساله

 مى تواند به بلوغ عقلى قابل قبول دست یابد.

گاف جنجالى
 گوینده شبکه نور

  خبرآنالین | گوینده اخبار شــبکه استانى نور به 
اشتباه استان قم را «کشــور قم» خطاب کرد و سوژه 
رسانه ها شد. برخى کاربران در فضاى مجازى، با استناد 
به این گاف، از این گفتند که گویا «قم» از ایران جدا شده 

و خود کشورى مستقل است. 

اقدام بى سابقه 
  همشهرى آنالین |ســید عباس صالحى، 
نماینده ولى فقیه و سرپرست مؤسســه اطالعات در 
اقدامى صمیمانه و متواضعانه و به طور سرزده به مؤسسه 
«کیهان» رفت و با حسین شریعتمدارى مدیر روزنامه 
«کیهان» دیدار کرد.  این دیدار به گونه اى بى تکلف و 
پشت میز کار شریعتمدارى که با نسخه هایى از مطبوعات 
روز پوشیده شــده بود صورت گرفت و صالحى اظهار 
داشت که این فضا را بیشتر مى پسندد. مالقات مدیران 
مسئول «کیهان» و اطالعات نزدیک به یک ساعت به 
درازا کشید و قرار شد هر از چند گاه نیز ادامه داشته باشد.
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وظایف پلیس 110 از 
کالنترى ها تفکیک مى شود

36 ُتن چوب بلوط قاچاق در 
اصفهان کشف شد

میزان صادرات از اصفهان به 
کشور هاى خلیج فارس

سـاالنه بیـش از 100 هزارتـن محصـوالت درجـه 
یک سـبزى وصیفى گلخانه اى از استان اصفهان به 
کشور هاى حوزه خلیج فارس واوراسیا صادرمى شود. 
مدیرامورباغبانى سـازمان جهاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان گفت: از بیش از 2 هزارو 200 هکتار کشت 
گلخانه اى سـاالنه بیش از 310 هزارتـن انواع فلفل 
دلمـه اى، بادمجان، گوجـه فرنگى و خیار برداشـت 
مى شود. احمدرضا ربیس زاده مى گوید: ساالنه بیش 
از 100 هزارتن محصوالت درجه یک سبزى وصیفى 
گلخانه اى از استان به کشور هاى حوزه خلیج فارس 
واوراسیا صادرمى شود که بیش از 100 میلیون دالر 
ارز آورى دارد. به گفته او پیش بینى مى شود امسال از 
گلخانه هاى سبزى وصیفى حدود 350 هزارتن انواع 

محصوالت برداشت شود.

شیوع وبا در اصفهان
 تکذیب شد 

سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان شیوع 
وبـا در اصفهـان را تکذیـب کـرد. پژمان عقـدك در 
خصوص برخى شایعات منتشر شده در فضاى مجازى 
مبنى بـر شـیوه وبـا در اصفهان اظهـار داشـت: باید 
توجه داشت که هیچ افزایشـى در زمینه بیمارى هاى 
اسـهالى و گوارشى به وجود نیامده اسـت. وى افزود: 
بـا فرارسـیدن فصـل گرما نسـبت بـه حالـت عادى 
مختصرى بیمارى هاى اسـهالى افزایش مى یابد اما 
این افزایش در حدى نیست که سیستم هشدار وزارت 
بهداشت را به صدا در بیاورد چرا که امرى عادى است. 
وى اضافه کـرد: چیزى به نام وبا در شهرسـتان هاى 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان وجود 
ندارد و شـهروندان نباید در این زمینه نگران باشـند 
و تنها با انجام مراقبت هاى بهداشـتى سـالمت خود 

را تضمین کنند.

هواشناسى اصفهان 
هشدار زرد صادر کرد

اداره کل هواشناسـى اصفهـان نسـبت بـه وزش بـاد 
و خیزش گـرد و خاك بـا کاهش دیـد از اواخـر امروز 
دوشنبه تا اواخر فردا سه شـنبه در استان "هشدار زرد" 
صادر کرد. بر اساس این گزارش، احتمال  خیزش گرد 
و خاك، کاهش دیـد و کیفیت هوا، افزایش شـاخص 
آلودگى هوا، احتمال شکستن درختان فرسوده و آسیب 
به سـازه هاى موقت و گلخانه هاى استان وجود دارد. 
در این اطالعیه به شهروندان توصیه شده است از تردد 
غیر ضرورى به ویژه افراد آسیب پذیر در نیمه اول روز 
سه شنبه اجتناب کنند و نسبت به استحکام سازه هاى 
موقت ماننـد تابلوهـاى تبلیغاتى، خـوددارى از پارك 
خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان نیمه کاره، 
حفاظت از صنعت کشاورزى توجه الزم را داشته باشند.

آمادگى اصفهان براى برگزارى 
جشنواره کودك

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
از آمادگى شـهردارى اصفهان براى برگزارى جشنواره 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان همچون سال هاى گذشته 
خبر داد. سـید على معرك نژاد گفت: از گذشـته، هیئت 
دولت مصوبه اى داشـت که این جشـنواره همه ساله در 
اصفهان برگزار شود و بر اساس این مصوبه، تفاهم نامه 
پیشنهادى شهردارى اصفهان نیز براى ریاست سازمان 
سینمایى کشور ارسال شده، اما هنوز پاسخى داده نشده 

است.

کشف کنتورهاى سرقتى  
کنتورها و دریچـه هاى چدنى فاضالب سـرقت شـده 
در منطقه لنجان پیدا شـد. در اواخر خـرداد ماه به همت 
وپیگیرى هاى مسـتمراداره حراست منطقه وهمکارى 
عوامل کالنترى پانزده شهرچمگردان چند ده کنتورآب 
و دو عدد دریچه چدنى فاضالب 90کیلوئى کشف گردید. 
دراین عملیات، اجناس مسروقه به اموال شرکت عودت 

وسارق تحویل مقامات قضائى شد.

نصف جهان  تعدادى از اتوبوس هاى ناوگان حمل و 
نقل عمومى شهر اصفهان با سن باال و فرسودگى 

بسیار در حال تردد در خیابان هاى شهر هستند.
این اتوبوس ها به جعبه هاى دودزایى تبدیل شده اند 

که نه تنها باعث آلودگى بیشتر هوا مى شوند؛ بلکه 
به سالمت مردم ضربه هاى سنگینى وارد مى کنند.

مدیریت شهرى اصفهان به عنوان یکى از متولیان 
تأمین رفاه شــهروندان مکلف اســت بــه منظور 
جلوگیرى از آالیندگى هوا و همچنین ضربه خوردن 
به سالمت مردم در این باره تدابیر الزم را بیاندیشد. 
چندى پیش روزنامه «نصف جهان» به مقوله کاهش 
تعداد اتوبوس ها در سطح شهر پرداخت و در مورد 
فرسودگى این اتوبوس ها هشدارهاى الزم را داد اما 
مسئوالن سازمان اتوبوسرانى اعالم کردند به علت 
کمبود اعتبارات نمى توانند اقدامى براى تعمیرات 

این ناوگان انجام دهند.

دود اتوبوس هاى فرسوده در چشم مردم 

نصف جهان  دیوارنگاره ها در برخى از مدارس بدون 
تفکر الزم بر دیوارها جاى گرفته است و حتى دیده 
مى شــود پیام هایى که براى نوشــته شدن روى 
دیوارها انتخاب مى شود چندان با فرهنگ و اندیشه 

رایج متناسب نیست.
این دیوارنگاره ها که معموًال بر اساس سبک و سیاق 
خاصى انتخاب مى شود به نظر مى رسد که باید با 
توجه به شــرایط و فرهنگ عمومى نوشته شود در 

حالى که در بیشتر مواقع این اتفاق نمى افتد.
به اعتقــاد کارشناســان، آثار این دیوارنوشــته ها 
مى تواند در ابعاد گوناگون اثرگذار باشــد و به این 

خاطر که این دیوارنگاره ها حاوى انتقال پیام است 
باید به شکل درستى نوشته شود.

گفتنى است مسئوالن ذیربط در این زمینه مى توانند 
با بررسى و پژوهش و با در نظر گرفتن اثرات مثبت 

به خلق دیوارنگاره هاى زیباترى روى بیاورند. 
شهردارى اصفهان در ســال هاى اخیر با خالقیت 
تازه اى اقدام به خلق دیوارنــگاره هاى چند بعدى 
کرده بود که باعث شــد زیبایى هاى بصرى شهر 
براى شهروندان بیشتر شود. استفاده از این هنر در 
دیوار مدارس قطعًا حاوى جذابیت هاى بیشــترى 

خواهد بود.

خلق دیوارنگاره ها همسو با فرهنگ شهروندان

نصف جهان  روزنامه «اصفهان امروز» در شماره 29 
خردادماه خود  به بحث شبکه هاى مجازى و استفاده 
آنها در اقتصاد پرداخته است. این روزنامه در صفحه 
ششم خود در گزارشــى با عنوان «شبکه اجتماعى 

زمینه ساز توســعه اقتصادى» به این مقوله اشاره 
کرده که طى سال هاى اخیر مردم ایران به استفاده 
از گوشى هاى هوشمند به جاى رایانه شخصى در 
خرید آنالین روى آورده انــد و تغییر رفتار مردم در 
خرید آنالین باعث شــده تا توجه کسب وکارها به 
شبکه هاى اجتماعى و پیام رسان ها نیز جلب شود. 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: بر طبق 
گزارش مرکز توســعه تجارت الکترونیکى ایران، 
78 درصد از کســب وکارهاى دیجیتال براى ارائه 
محصول یا خدمات خود عالوه بر ســایت از شبکه 
اجتماعى نیز اســتفاده مى کنند و این حجم وسیع 
اطالعات مــى تواند نقش مهمى در کســب وکار 

داشته باشد.

کسب و کار آنالین با گوشى هاى هوشمند
سهیل سنایى

اگرچه ســفر پنج شــنبه هفته گذشــته رئیس جمهور 
به اصفهــان تحت تأثیر مشــکل آب در این اســتان و 
خشک شــدن رودخانه زاینده رود قرار داشت، اما آنچه 
حاشیه هایى را براى این ســفر به وجود آورد، اظهارات 
منتسب به ابراهیم رئیسى در هنگام بازدید او از شرکت  
صنایع هواپیماســازى ایران (هسا) بود که واکنش هاى 

فراوانى را برانگیخت.
آنطور که از قول رئیسى در هنگام بازدید از این شرکت 
نقل شد، رئیس جمهور دستور ساخت 8 فروند هواپیماى 
مسافربرى را به مدیریت این شرکت داده و خواستار آن 
شده است که هواپیماها تا ســفر بعدى اش به اصفهان 
آماده شده باشند. بعد از انتشار اظهارات منتسب به رئیس 
جمهور، روابط عمومى دفتر رئیســى در روز شنبه هفته 
جارى دســتور رئیس جمهورى براى ســاخت8 فروند 

هواپیما را تکذیب کرد.
تأخیر 48 ســاعته در تکذیب این خبر، همزمان شــد با 
دستور وزیر دفاع به مدیرعامل سازمان صنایع هوایى و 
تأکید بر اجرایى شدن فرمان ساخت همین 8 هواپیما! در 
نامه وزیر دفاع ضمن اشاره به فرمان رئیسى و همچنین 
«تأکید مجدد این مطالبه توســط ایشــان در حسینیه 
جماران» از مدیرعامل سازمان صنایع هوایى خواسته شده 
که آن مجموعه مى بایست «بى درنگ در یک حرکت 
جهادى و پرشتاب طرح ها و برنامه هاى اجرایى جهت 

تحقق عوامل راهبردى را تدوین نمایند.»
این در حالــى بود که در همان روز شــنبه که دســتور 
وزارت دفاع به مجموعه تابعه اش منتشــر شد، توییت 
محمدمهــدى رحیمى، مدیر کل روابــط عمومى دفتر 
رئیس جمهورى نیز انتشار یافت که اساسًا صدور چنین 
فرمانى را رد و ماجــرا را متوجه یــک نماینده مجلس 
مى کرد: «دکتر رئیسى با اشراف بر توان متخصصان هسا 
ساخت هواپیماى مسافربرى را طلب کرد و قول حمایت 
داد. نماینده محتــرم که با فاصله ایســتاده بود احتماًال 
آرزویش براى ســاخت 8هواپیما تا سفربعدى را از قول 

رئیس جمهور مطرح کرده!»
اما این نماینده کیســت که آرزویش را از زبان ابراهیم 
رئیســى مطرح کرده است؟ به اســتناد آنچه حسینعلى 
حاجى دلیگانى، عضو هیئت رئیســه مجلس و نماینده 
شاهین شهر و میمه در نشست شوراى ادارى مشترك 
شاهین شهر و میمه با شهرستان برخوار در همان روز سفر 
رئیس جمهور به اصفهان بیان کرده، نماینده مورد اشاره 
دفتر ریاست جمهورى خود اوست که معتقد است رئیس 
جمهور چنین دستورى به «هسا» داده است. جالب آنکه 
این نماینده مجلس حتى درباره علت انتخاب عدد 8 براى 
تعداد هواپیماهایى که قرار است ساخته شود نیز به نقل 
از رئیس جمهور گفت: «به برکت نام امام رضا (ع)، این 

تصمیم در دولت هم مصوب مى شود.»
از طرفى آنطور که در توییت مدیــر کل روابط عمومى 
دفتر رئیس جمهورى آمده، این مقام ارشــد نهاد ریاست 

جمهورى اصل موضوع دستور ساخت هواپیما به هسا را 
تکذیب نکرده بلکه درباره تعداد این هواپیماها از نماینده 

شاهین شهر گالیه کرده است.
اما خود حاجى دلیگانى دراین باره چه مى گوید؟ این عضو 
هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اخبار منتشر شده به نقل 
از رئیس جمهور درباره ســاخت هواپیماى مسافربرى 
مى گوید: «شرکت هســا بنا بود تا پنج فروند هواپیماى 
ترابرى را ســاخته و تحویل دهد که یک فروند آن آماده 
تحویل بود و ساخت چهار فروند هواپیماى ترابرى دیگر 
در حال انجام است. رئیس جمهور در جلسه اى که بنده 
نیز در آن حضور داشــتم عنوان کرد که شــرکت هسا 
مى تواند هواپیماى مسافربرى هم بسازد که مقامات این 
شرکت گفتند بله. رئیس جمهور به مقامات شرکت هسا 
گفت هواپیماى ایران 140 را بسازید که متأسفانه روند 
ساخت آن متوقف شده است. رئیســى در این جلسه بر 
ساخت هواپیماى مسافربرى 72 نفره تأکید کردند. بنده 
در این جلسه پیشــنهاد دادم همانطور که بناست چهار 
فروند هواپیماى ترابرى دیگر ســاخته شود چهار فروند 
هواپیماى مسافربرى هم ساخته شود که رئیس جمهور 

هم پاسخ دادند؛ ان شاء ا...»
البته به جز حاجى دلیگانى، اظهارات یک نماینده دیگر  
استان اصفهان در مجلس هم درباره فرمان رئیس جمهور 

مى تواند به باز شدن این گره کمک کند.
حجت االســالم محمدتقــى نقدعلى، نماینــده مردم 
خمینى شهر که از جمله نمایندگان بانفوذ مجلس است، روز 
شنبه با خبرگزارى رسمى دولت «ایرنا» به گفتگو نشست 
و درباره دســتور رئیس جمهور در سفر به استان اصفهان 
براى ساخت هواپیماى ترابرى گفت: «رئیس جمهور در 
سفر به استان اصفهان از ظرفیت هاى فناورانه این استان 
به خصوص ظرفیت هواپیماسازى و توانمندى هاى هسا( 
شرکت هواپیماسازى ایران) بازدید کردند. کمتر از یک ماه 
پیش، شرکت هسا از هواپیماى 9 نفره ساخت متخصصان 
داخلى کشور رونمایى کرد و آیت ا... رئیسى هم با توجه به 
تمرکزى که بر اســتفاده از ظرفیت داخلى کشور دارد، در 
جلسه شوراى ادارى اصفهان تأکید کرد که شرکت هسا 

توانایى ساخت هواپیما را دارد.»

ماجرا از زبان خود رئیس جمهور
براى صحت و ســقم آنچه به اظهارات رئیســى درباره 
ساخت هواپیماى مسافربرى در اصفهان منتسب شده 
اســت، مهمترین مرجع، پایگاه اطالع رســانى ریاست 
جمهورى است که پوشش تمام وقایع مربوط به آیت ا...

سید ابراهیم رئیسى را بر عهده دارد.
روز پنج شنبه که رئیسى به شرکت  صنایع هواپیماسازى 
ایران سرى زد تا از نزدیک با اقدامات انجام شده در این 
شرکت آشنا شــود، انتظار بود که پایگاه اطالع رسانى 
ریاست جمهورى سخنان کامل او در این بازدید را منتشر 
کند اما این سایت تنها به انتشــار متنى کوتاه و کلى از 
اقدامات انجام شــده در هســا  اکتفا کرد بدون آنکه به 

اصل اظهارات رئیس جمهور در آن شرکت بپردازد. شاید 
مناقشه بر سر آنچه رئیســى در این بازدید گفت یا آنچه 

نگفت از همینجا منشأ گرفته باشد.
اما جالب آنکه خود رئیس جمهور به نوعى بر صدور این 
فرمان صحه گذاشته است. به این منظور کافى است به 
نامه وزیر دفاع به مدیرعامل سازمان صنایع هوایى در روز 
شنبه هفته جارى دقت شــود که در آن سرتیپ آشتیانى 
خطاب به مقام ارشد سازمان صنایع هوایى، به گفته هاى 
رئیس جمهور در روز جمعه(یعنى یک روز بعد از بازدید 

رئیسى از هسا) استناد کرده است. 
آنطور که پایگاه اطالع رسانى ریاست جمهورى تشریح 
کرده اســت، آیت ا...سید ابراهیم رئیســى در بخشى از 
اظهارات روز جمعه خود در اجتماع مردمى هســته هاى 
جهاد و پیشرفت که در ســالروز تشکیل جهاد سازندگى 
در حسینیه جماران برگزار شده بود، با اشاره به دستور روز 
پنج شــنبه خود براى تولید هواپیماى مسافربرى توسط 
یکى از شرکت هاى داخلى در اصفهان گفت: «در زمان 
مدیریت آستان قدس رضوى در سفرى به تاتارستان از 
یک مجموعه هلیکوپترسازى این کشور بازدید کردم که 
از آن به عنوان قطب صنعتى در آنجا یاد مى شد، اما آنچه 
دیروز (پنج شنبه) در اصفهان دیدم به مراتب ارزشمندتر، 
پیشرفته تر و گسترده تر بود. این شرکت توان ساخت انواع 
پرنده ها براساس استانداردهاى جهانى را دارد و تأکید شد 
به سرعت و در یک حرکت جهادى عملیات اجرایى تولید 
هواپیما با ظرفیت 72 سرنشین را در دستور کار قرار دهد.»

این بار از زمین به آسمان
به نظر مى رســد تأکیــد رئیس جمهور بر «ســرعت» 
بخشــیدن به تولید هواپیمــا در اصفهان، همراســتا با 
اظهارنظر او در هنگام بازدید از شــرکت هســا عنوان 
شده است. ابراهیم رئیســى در حالى ساختن هواپیماى 
مسافربرى در کشور را امرى شــدنى مى داند که معتقد 
است نباید توانایى هاى داخلى براى چنین کارهاى بزرگى 
را نادیده گرفت. آنچه هم از روز پنج شنبه تا امروز بر سر 
اظهارات رئیسى مطرح شده است، بیشتر مناقشه بر سر 
تعداد هواپیماهایى است که قرار است ساخته شود یا نهایتًا 

بازه زمانى انجام این کار است و نه اصل ساختن هواپیما.
این درست که مشکل آب اصفهان همه ابعاد سفر رئیس 
جمهور به اســتان را تحت الشــعاع قرار داد اما موضوع 
ســاخت هواپیما در اصفهان باب جدیدى از وعده هاى 
دولت درباره این اســتان را باز کرده اســت. تحقق این 
وعده برخالف معضل آب، ارتباطى با آسمان ندارد. اگر 
تا آغاز دور دوم سفرهاى استانى و گذر دوباره رئیسى به 
اصفهان، آبى از آســمان به زمین نبارید تا بر وعده هاى 
داده شــده ســرپوش بگذارد و زمین هاى این استان را 
آباد کند و رودخانه اش را جارى، چه بســا دست ساخته 
کارشناسان این خطه توانایى برخاستن از زمین به آسمان 
را پیدا خواهد کرد بلکه مرهم موقتى باشد بر زخم ناسور 

آن وعده هاى آبى. 

فرمان بود؟ امید بود؟ تکذیب شد؟ تأیید شد؟

مناقشه بر سر دستور 
رئیس جمهور به «هسا»

فرمانده یــگان حفاظت اداره کل منابع طبیعى اســتان 
اصفهان از کشف و ضبط 36 تن چوب قاچاق و 1135 کیلو 

زغال بلوط در دو ماهه امسال خبر داد. 
سرهنگ علیرضا طاهرى اظهار داشت: 36 تن چوب بلوط 
قاچاق و یک هزار و 135 کیلو زغال در استان اصفهان طى 
13 عملیات از ابتداى سال جارى تا پایان اردیبهشت ماه 

کشف و ضبط شده است. 
وى افزود: طى یک هفته اخیر نیز 9 تن چوب بلوط قاچاق 
در دو کارگاه تولید زغال در استان اصفهان کشف شد که 
6 تن آن در کارگاهى در فالورجان و ســه تن در لنجان 

بوده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به تشدید برخوردها با 
قاچاقچیان طى دو سال گذشته آمار قاچاق چوب در استان 

اصفهان کاهش یافته است.
ســرهنگ طاهرى با بیان اینکه در ابالغیه جدید دولت 
درباره قاچاق نیز مجازات ســخت ترى نســبت به قبل 
براى متخلفان و سوداگران طبیعت در نظر گرفته شده، 
خاطرنشان کرد: بر اساس این ابالغیه حتى امکان مصادره 

خودرو متخلف به نفع دولت وجود دارد.
وى از مردم خواست هر گونه تخلف در حوزه منابع طبیعى 

را به یگان حفاظت منابع طبیعى گزارش کنند.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفــت: ماموریت هاى 
فوریت هــاى  پلیــس 110 از کالنترى هــاى مرکــز و 
شهرستان هاى اصفهان، از امسال تفکیک و به تدریج به 

صورت جداگانه انجام مى شود.
سردار سرتیپ محمدرضا میرحیدرى در گفت و گو با ایرنا 
افزود: هم اینک ماموریت هاى مرکز فوریت هاى پلیسى 
110 به گشت  و کالنترى ها ارجاع و به صورت مشترك با 

حوزه  پلیس پیشگیرى انجام مى شود.
وى بیان کرد: تفکیک این ماموریــت، جزء اولویت هاى 
نیروى انتظامى استان براى کالنشــهر اصفهان در سال 
1401 است که جلسات هماهنگى آن صورت گرفته است و 

با تامین نیروى انسانى محقق خواهد شد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان تامین نیروى انســانى 
را مهمترین موضوع بــراى انجام این اقــدام بیان کرد و 
اظهارداشــت: تفکیک ماموریت ها به تخصصى شــدن 
فعالیت هاى پلیــس 110 و همچنیــن کاهش حجم کار 
کالنترى ها و رسیدگى بهتر به وظایف محوله در این مراکز 
منجر مى شــود. وى چنین اقدامى را به مصلحت مردم در 
ارائه خدمت تخصصى و سریع  پلیس 110 دانست و گفت: 
ارائه خدمت توسط یگان تخصصى و رسیدگى به موقع به 
مراجعان کالنترى از دیگر آثار تفکیک ماموریت هاى پلیس 

110 با کالنترى است.

نصف جهان مدیر حمل و نقل شهردارى شهرضا گفت: 
بازسازى اتوبوس هاى واحد شهرى شهرضا آغاز شد.

بیژن بیژنى افزود: در ســال گذشــته شش دستگاه 
اتوبوس واحد شهرى را بازسازى کردیم و هم اکنون 9 

دستگاه اتوبوس در حال بازسازى هستند.
وى ادامه داد: شهردارى شهرضا اقدام به تعمیر موتور، 
سرویس رسانى دیفرانســیل، تعویض  ورقه ها، کف 
بدنه و سقف داخل مى کند و  پوسیدگى هاى پروفیل 
کف اتاق را مرتفع و وضعیت سیســتم خنک کننده 
اتوبوس هایى را که از گازى به دیزل تبدیل شده اند، 

تغییر مى دهد.
بیژنى بیان کرد: تاکنون موتور هاى 5 دستگاه اتوبوس 

را نصب کرده ایــم که در ماه هاى آینــده راه اندازى 
مى شوند و به زودى نیز 20 دســتگاه اتوبوس واحد 

شهرى را سرویس دهى مى کنیم.
وى همچنین در بخش دیگرى از سخنانش به تهیه 
هزار حلقه الســتیک با قیمت مصوب دولتى براى 
تاکسیداران اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ما 500 
دستگاه تاکسى درون شــهرى، 30 آژانس تاکسى 
تلفنى و 9 شــرکت حمل و نقل دانش آموزى داریم 
که کار سرویس دهى را انجام مى دهند و شهردارى 
هزینه فراهم کردن لباس متحد الشکل و 70 درصد 
از هزینه هاى معاینه فنى تاکسیرانان را تقبل کرده 

است. 

آغاز بازسازى اتوبوس هاى شهرضا  

نصف جهان  محمد هادى احمــدى طباء، فرماندار 
اردستان گفت: از ابتداى ســال جارى تاکنون 10 
میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به اردســتان 

تخصیص یافته است.
وى افــزود: طى ســه ســال گذشــته کمک به 
شــهردارى ها ودهیارى ها از محل ارزش افزوده 
سه برابر رشــد داشته اســت و این عوارض طبق 

قانون جدیــد از 3درصد بــه 4درصد ارتقــا یافته
 است.

وى ادامه داد: در سال 98 بالغ بر 14 میلیارد تومان، 
ســال 99 مبلغ 19 میلیارد تومان و در سال جارى 
10 میلیارد تومان به شهرســتان اردستان پرداخت 
شده که براى زیر ســاخت ها در شهرها و روستاها 

هزینه مى شود.

تخصیص عوارض مالیات برارزش افزوده به 
اردستان
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با توجه به سبک زندگى بسیارى از ما به استفاده از اینترنت و دنیاى مجازى، مى توان 
بدون هیچ گونه حرفى گفت که در غیر ممکن ترین جاها هم دست رد به سینه آن 

نخواهیم زد.
آیا تا به حال در حین این که سوار بر هواپیما شده اید، توانسته اید که از اینترنت پر 
سرعت بر فراز آسمان ها استفاده نمایید؟ در کمى قبل تر ها قانون این بود که استفاده 
از گوشى به خاطر اختاللى که سیگنال هایش در روند پرواز ایجاد مى کند، قدغن 
است البته امروزه هم براى بیشتر هواپیما ها همین است، ولى برخى از شرکت هاى 
هواپیمایى پس از انجام آزمایشات مختلف و گذراندن دوره هاى اصلى، 
این امکان را براى مسافرانشان به وجود آورده اند که 
آن ها بتوانند تا در هنگام سوار هاى 

هواییشان از اینترنت واى. 
فاى در هواپیما استفاده نمایند.

البته این نکته را باید گوشزد نماییم که برخى از شرکت ها این 
سیستم را به صورت رایگان و برخى با گرفتن هزینه جداگانه در اختیار مسافران 
قرار مى دهند. حال این ســوال براى ما پیش مى آید که اصال آیا تا به حال به این 
نکته فکر کرده اید که هواپیما در طول پرواز چگونه به اینترنت واى. فاى در هواپیما 
متصل مى شود و دسترسى مسافران به اینترنت چگونه ممکن مى گردد آن هم با 

وجود پخش امواج. به صورت فنى تنها به طور کلى دو روش براى اتصال به اینترنت 
واى. فاى در هواپیما وجود دارد.

در این روش ها، یکى از طریق ماهواره است که در حقیقت با توجه به این که این 
روش در حال حاضر بسیار روش گرانى شناخته مى شود، شرکت هاى هواپیمایى بى 
شک کمتر سراغ این روش مى روند. البته بررسى یک پرواز در سال 2012 از 600 
مسافر آمریکایى نشان مى دهد که تنها 28 درصد از مسافران تجارى از اینترنت 

واى. فاى در هنگام پرواز راضى بودنده اند. مى رسیم به روش دوم.
این روش تا حد بسیار زیادى مانند روشى است که تلفن هاى همراه از آن استفاده 

مى کننــد. اینترنت واى. فــاى در هواپیما در 
واقع در ایــن روش در هواپیما ها به دکل هاى 

مخابراتى کــه روى زمین قــرار دارند متصل 
مى شوند. در واقع ساز و کار به این شکل است که 

تجهیزات ارسال و دریافت امواج اینترنتى، 
روى همــان دکل هــاى 

مخابراتــى کــه 
براى تلفن همراه نصب مى شود، 

براى اینترنت همراه در هواپیما نیز نصب شود.
البته نباید این شــبهه به وجود بیاید که این دو 
روش کامال شبیه به یکدیگر هستند، زیرا این 
تفاوت را دارند که امواج تلفن هاى همراه زمینى 

هســتند و این تجهیزاتى که از آن ها صحبت مى نماییم، امواج را به سوى آسمان 
و به سمت هواپیما ها ارســال مى کنند. یکى از تفاوت هاى دیگرى که بین ارسال 
امواج بین تلفن هاى همراه و اینترنت هواپیما وجود دارد این است که در طول مسیر 
پرواز، هواپیما به صورت مکرر ارتباط اینترنتى خود را بین هر کدام از این دکل هاى 
مخابراتى جا به جا مى کند تا همیشه ارتباط اینترنت را با هواپیما و استفاده کنندگان 

حفظ نموده و آن را در اختیار مسافران قرار بدهد.
البته این تکنولوژى در تمامــى هواپیمایى هاى جهان جا نیفتاده اســت، ولى در 
کشــورى همانند آمریکا نیز هم اکنون اینترنت در پرواز ها به یک امکان معمول 
تبدیل شده است و اتحادیه  هوایى این کشــور چند وقت پیش اعالم کرده بود که 
قصد دارد از ســال آینده در تمامى خطوط اصلى پروازى خود، اینترنت پر سرعت 
واى. فاى را به تمامى مسافران ارایه نماید. به همین خاطر در طى چند سال گذشته 
یک شبکه  سراسرى گسترده براى ارایه  برنامه  اینترنت در پرواز ها براى این خطوط 

پیاده سازى و ارائه شده است.
پیمانکارى که وظیفه انجام این کار رادارد، یک شــرکت به نام GoGo است که 
طراحى و پیاده ســازى ارتباط میان این خطوط را بر عهده دارد. با این حال اینجا 
باز سوالى پیش مى آید، در مکان هایى که امکان نصب و وجود دکل وجود ندارد، 
تکلیف اینترنت چه مى شود؟ بر اساس تجربه ثابت شده است که تا به حال اینترنت 
هوایى به مناطقى محدود بوده که دکل هاى مخابراتى روى زمین در دسترس بوده 
است و هر جا که پرواز روى دریا و اقیانوس بوده اســت، مسافران باید با اینترنت 

خداحافظى مى نمودند.
اما شرکت هاى هواپیمایى براى حل این مشکل به این فکر افتاده اند و همچنین 
تصمیم گرفته اند که در پرواز هاى بین المللى هم خدمات اینترنتى شان را ارائه 
بدهند و براى این کار سراغ ماهواره ها رفته اند. براى 
انتقال ماهــوره اى امواج نیز، برخــى از تکنولوژى 
L-band اســتفاده مى کنند که در حــال حاضر کم 

سرعت و نسبتا گران است و به همین دلیل تکنولوژى ku-band با فرکانس 
باالتر (12 تا 18 گیگاهرتز) مقرون به صرفه تر و با عملکرد بهترى جایگزین شدند.

سیستم اینترنتى در پرواز لوفتهانزا، ادعا میکند ســرعت دانلود در این هواپیما به 
باالى 50 مگابایت مى رسد که میزان کمى نیست. با این که استفاده از ماهواره براى 
اینترنت گران تر است و نیاز به نصب تجهیزات بیشتر و سنگین ترى هم بر روى 
هواپیما ها دارد، اما با این حال به نظر مى رسد که شرکت هاى هواپیمایى بیشترى 
در این زمینه تمایل پیدا کرده اند که این کار را براى خطوط هوایى خود انجام بدهند.

براى مثال در این زمینه شرکت هواپیمایى لوفتهانزا از کشور آلمان در حال حاضر 
در برخى از پرواز هاى بین الملى خود، اینترنت ماهواره اى را به مسافران خود ارائه 
مى نماید. به همین ترتیب بسیارى از خطوط هواپیمایى دیگر نیز تصمیم به پیاده 
ســازى اینترنت ماهواره اى براى پرواز هاى بین المللى اش کرده اســت. نروژ و 
ترکیش ایرالین نیز اینترنت رایگان را در خدمت مسافرین قرار مى دهند. در حالى 
شرکت هاى هواپیمایى اسکاندیناوى به تازگى در حال تست این سرویس رایگان 

در برخى از هواپیما هاى خود مى باشد.

استعالم تعداد سیم کارت هایى که به نام مشترك ثبت شده، از طریق پورتال رگوالتورى 
و همچنین سامانه دولت همراه امکان پذیر است.

 با توجه به جرائم اینترنتى با استفاده از ســیم کارت، الزم است افراد از سیم کارت هایى 
که با هویت آنها ثبت شده، آگاهى داشته باشند و درصورت لزوم، سیم کارت هایى که در 

اختیارشان نیست را مسدودسازى کنند. 
به همین دلیل مشــترکان بــراى اطــالع از ســیم کارت هایى که به نــام آنها ثبت 
شــده اســت، مى توانند با مراجعه بــه پورتــال رگوالتــورى بــه آدرس اینترنتى 
www.cra.ir در بخش حقوق کاربران وارد منوى اســتعالم سرویس هاى مشترکین

 شده و از تمام سرویس ها و شماره هاى تحت مالکیت و اپراتورهاى مربوط به آن مطلع 
شوند.

در حال حاضر همچنین آگاهى از تعداد خطوط مشترکان تلفن ثابت و سیار 
https:// با استفاده از سامانه دولت همراه به آدرس اینترنتى

mob.gov.ir ، امکان پذیر است و چندى پیش سامانه 

سلب امتیاز مالکیت ســیم کارت نیز به سامانه دولت 
همراه متصل شد و تمام مشترکان عالوه بر مراجعه 

به نرم افزارهاى مدیریت اپراتور مورد نظر خود، 
مى توانند بــا مراجعه به ســامانه دولت همراه 

مراجعه کنند.
بدین ترتیب اپراتورها بعد از دریافت درخواســت 
مشــترك براى ســلب امتیاز مالکیت، بررسى 

سیستماتیک را آغاز کرده و با ارسال رمز یک بار 
مصرف (OTP) به مشــترك، احراز هویت را 
انجام مى دهنــد و در صــورت تطابق مالکیت 
سیم کارت با اطالعات فرد متقاضى، درخواست سلب 

امتیاز مالکیت انجام مى شود.
اگرچه ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویى در 
وب سایت خود به آدرس www.cra.ir، منوى حقوق کاربران، 
گزینه اســتعالم ســرویس هاى مشــترکین، امکان اســتعالم 
تعداد ســیم کارت هایى که بــه نام کاربــران ثبت شــده را فراهم 
کــرده، امــا از ایــن طریــق تنهــا تعــداد ســیم کارت هاى 

کاربــران در هــر اپراتــور مشــخص مى شــود و شــماره ایــن ســیم کارت ها 
همچنــان ناشــناس اســت. بــراى اطــالع از شــماره ســیم کارت ها، کاربــران 
مى تواننــد از ســامانه دولــت همراه اســتفاده کننــد. بــراى این کار، الزم اســت

 ابتدا به سامانه دولت همراه از طریق نرم افزار یا وب، مراجعه کنید.
در مرحله اول باید دقت داشته باشید که ورود به سامانه دولت همراه تنها با کد ملى و شماره 
همراهى که متعلق به شخص باشد، امکان پذیر است. با باز شدن سامانه دولت همراه، 
گزینه ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى را انتخاب کنید. با باز شدن بخش 
مربوط به ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى، خدمت تعداد خطوط مشترکین 
تلفن ثابت و سیار قابل انتخاب است. در پایان با وارد کردن شماره تلفن مشترك، پیامکى 

حاوى سیم کارت هایى که به نام  مشترك باشد، ارسال مى شود.

حمالت فیشینگ در سه ماهه اول ســال 2022، به باالترین حد خود رسید و براى اولین بار از 
یک میلیون نفر گذشت.  حمله فیشینگ نوعى تالش براى به دست آوردن اطالعات از طریق 
جعل محسوب مى شود که در آن فیشر (کســى که حمله فیشینگ را انجام مى دهد) با استفاده 
از برخى روش ها، اقدام به شبیه سازى یک وب سایت، برنامه و یا حتى یک سرویس کرده و یا 
استفاده از آن، اطالعات کاربران را به سرقت مى برد. بنابراین همواره الزم است در مواجهه با 

لینک هاى مشکوك، احتیاط کرده و آدرس وب سایت ها را بررسى کنید.
اینفوسکوریتى اعالم کرد که طبق داده هاى گروه کارى ضد فیشینگ (APWG) در سه ماهه 
اول سال 2022، حمالت فیشینگ به باالترین حد خود رســید و براى اولین بار از یک میلیون 
نفر گذشــت. گزارش جدید روند فعالیت فیشــینگ صنعت، مجرى قانــون و ائتالف دولتى 
همچنین نشان داد که ماه مارس با شناسایى 384 هزار و 291 حمله، بدترین ماه ثبت شده براى 
فیشینگ بوده است. بخش مالى بیشترین ضربه را به خود اختصاص داد و 24 درصد از حمالت 
شناسایى شده مربوط به این بخش بوده اســت، اگرچه ارائه دهندگان ایمیل وب و SaaS نیز 

اهداف محبوبى بودند.
در اخبار مرتبط، محققان امنیتى این هفته جزئیات یک کمپین جدید فیشــینگ فیس بوك را 
منتشر کردند که معتقدند ممکن است صدها میلیون کاربر رسانه هاى اجتماعى را هدف قرار داده 
باشد، کاربران به منظور مشاهده یک ویدیو، وارد به اعتبار خود به یک پورتال مشروع فیس بوك 
مى شوند. با این کار، بازیگر تهدیدکننده، حساب را ربوده و لینک هاى بیشترى را به مخاطبین 
قربانى از طریق پیام رسان فیس بوك ارسال مى کند. پس از کلیک کاربر ، آن ها به صفحه واقعى 

فیشینگ هدایت مى شوند.
با این حال، ازنظر آنچه در فیس بوك وجود دارد، این لینک با استفاده از یک سرویس مشروع ایجاد 
مى شود که فیس بوك نمى تواند بدون مسدود کردن برنامه ها و لینک ها نیز به طور کامل مسدود 
شود. هنگامى که قربانى وارد اعتبار خود به پورتال فیشینگ شد، آن ها به صفحات مختلف فرود 

هدایت مى شوند، که از طریق آن بازیگر تهدیدکننده مى تواند از این کمپین سود ببرد.
به گفته پیکسم سکوریتى، این درآمد از ترکیبى از ابزارهاى ردیابى تبلیغ در صفحات فرود حاصل 
مى شود و پس از ورود کاربر اعتبار خود را در صفحه فیشینگ تغییر مى دهد. این صفحات معموال 
به یک صفحه تبلیغات نادرست یا تبلیغاتى هدایت مى شوند که باعث تعامل بیشتر کاربر مى شود 

که عامل تهدید از آن درآمد ارجاع دریافت مى کند. 

یفیشینگ به اوج خود رسید ر و وج ب ی ی

آیفون و اندروید با آپدیت سیســتم هاى عامل خود قصد دارند، به 
حذف کیف پول هاى فیزیکى بپردازند.

غول هاى فنــاورى آیفون و اندروید قصد دارنــد، تلفن هاى همراه 
کاربران را به یــک کیف پول الکترونیکى تبدیــل کنند. از این رو 
تلفن هاى همراه دیجیتالى براى تشخیص هویت فردى در هنگام 

استفاده از کیف پول الکترونیکى امن هستند.
 شــرکت اپل و گوگل در نظــر دارند بیــن تلفن هــاى همراه با 
خودروها، وســایل هوشــمند خانه و سایر دســتگاه هاى روزمره 
کــه انســان ها از آن هــا اســتفاده مى کننــد، ارتبــاط برقرار 

کنند.
 iOS 16  و Android 13 داراى ترفند ها و ویژگى هاى جدید هستند 
که برخى از آن ها حتى مهم تر از کیف پول هاى دیجیتال و اتصاالت 
سریع تر و امن مانند Safety Check هستند. Safety Check یا 

بررسى امنیتى در iOS 16 به عنوان زمینه اى براى  محافظت از 
کاربران در برابر روابط سوءاستفاده گرانه عنوان شده است.
ارتباط بین دو سیستم  iOS 16  و Android 13 نقش 
بسزایى در زندگى روزمره کاربران دارند. همچنین الزم 
به ذکر است که بگوییم؛ هرچه تلفن هاى همراه به ابزار 
مختلف دیجیتالى مانند: کیف پول، کارت هاى اعتبارى، 

خودرو و لوازم خانگى مجهز شــوند امــکان جابه جایى 
اطالعات بین آیفون و اندروید مشکل تر خواهد بود.

کیف پول دیجیتال
گوگل در کنفرانس ماه گذشــته خود درباره تغییرات عمده برنامه 
Wallet خود توضیح داد. کیــف پول Google Wallet، اســناد 

شخصى کاربران مانند اطالعات کارت هاى بانکى و حمل و نقل، 
سوابق واکسیناسیون، کارت پرواز و شــماره دانشجویى را در خود 
ذخیره مى کند. شرکت گوگل با سازمان هاى دولتى براى پشتیبانى 

از شناسه هاى دیجیتال کاربران همکارى مى کند. 
در نتیجه شرکت هاى گوگل و اپل با به روز رسانى هاى iOS 16 و 
Android 13 قصد دارند، کیف پول هاى دیجیتال را جایگزین کیف 

پول هاى فیزیکى کنند. 
با تصمیــم این دو شــرکت، کاربران 

ناچار به اســتفاده از کیف پول هاى دیجیتــال در تلفن هاى همراه 
خود هستند.

کورى فوگمن، مدیر ارشــد اپــل مى گوید: کاربــران مى توانند 
نــرم افــزار Apple Wallet را جایگزین کیف پــول الکترونیکى 
خود کنند. مــردم قبال ایــده جایگزینــى کارت هــاى بانکى را 
با برنامه هــاى الکترونیکى مبنــى بر تلفن هاى هوشــمند قبول 

کرده اند.
 از ایــن رو بــر اســاس گــزارش eMarketer، انتظــار مى رود 
50 درصــد از کل کاربران از کیف پول هــاى الکترونیکى به جاى 
سیستم هاى پرداخت الکترونیک تلفن همراه استفاده

 کنند.

 Google Search
Explorer

اپل و گوگل با جایگزین کردن 
کیف پول هــاى دیجیتال به 
جاى کیف  پول هاى فیزیکى، 
قصد دارند نقــص تلفن  هاى 
همراه در زندگى ما را مفیدتر 

کنند.
این دو غــول فنــاورى ابزارهاى 
مبتنى بــر دوربین گوشــى هاى 

هوشــمند را معرفى کردند که مى توانند مسیریابى را براى کاربران 
آســان تر کند. اپل و گوگل همچنان معتقد اند که دوربین ها نقش 
 ،16 ios مهمى در نحوه تعامل ما با دنیاى اطرافمان دارند. از این رو در
با استفاده از دوربین جدید در اپلیکیشن Translate اپل، مى توانید 

متن  پیش رو را به زبان مورد نیاز خود ترجمه کنید .
شرکت هاى اپل و گوگل دیدگاه خود درباره اتصال تلفن ها را اصالح 
کردند. از این رو گوگل توضیح داد که Android 13 با پشــتیبانى 
از جفت سازى سریع، ســوئیچ خودکار صدا بین دستگاه ها و امکان 

همگام سازى بین تلفن و رایانه را بهتر مى کند.

ios رابط کاربرى جدید اپل با الهام از
اپــل مدیریــت دســتگاه هاى Homekit را براى آیفون ســاده 
کرده اســت، اما مهم ترین حــوزه اى که این شــرکت قصد دارد 
دسترســى بیشــترى به آن پیــدا کنــد، صنعت خودرو اســت. 
این شــرکت بــه تازگــى نــرم افــزار CarPlay خــود را که
شــبیه به یک سیســتم عامل اتومبیل اســت با نمادهاى برنامه، 
ویجیت هــا و ســایر رابط هــاى کاربرى بــه کاربــران معرفى 

کرد.
خانه و خودروى هوشــمند ایده جدیدى نیســت اما اپل و گوگل 
 Andriod 16 و ios مدت زیادى را به دنبال آن بودند. همچنیــن
13 نحوه ارتبــاط و تعامل اپل و گــوگل را براى این دســتگاه ها 

مشخص کردند.

 

سرعت بر فراز آسمان ها استفاده نمایید؟ در کمى قبل تر ها قانون این بود که استفاده 
از گوشى به خاطر اختاللى که سیگنال هایش در روند پرواز ایجاد مى کند، قدغن 
است البته امروزههم براىبیشتر هواپیما ها همین است، ولى برخىاز شرکتهاى
هواپیمایىپس از انجامآزمایشات مختلف و گذراندن دوره هاى اصلى،

این امکان را براى مسافرانشان به وجود آورده اند که 
آن ها بتوانند تا در هنگام سوار هاى 

هواییشان از اینترنت واى. 
فاى در هواپیما استفاده نمایند.

البته این نکته را باید گوشزد نماییم که برخى از شرکت ها این 
سیستم را به صورت رایگان و برخى با گرفتن هزینه جداگانه در اختیار مسافران 
قرار مى دهند. حال این ســوال براى ما پیش مى آید که اصال آیا تا به حال به این 

0 از 600 2شک کمتر سراغ این روش مى روند. البته بررسى یک پرواز در سال 2012
8مسافر آمریکایى نشان مى دهد که تنها 28 درصد از مسافران تجارى از اینترنت 

واى. فاى در هنگام پرواز راضى بودنده اند. مى رسیم به روش دوم.
این روش تا حد بسیار زیادى مانند روشىاست که تلفن هاى همراه از آن استفاده 

مى کننــد. اینترنت واى. فــاى در هواپیما در 
واقع در ایــن روش در هواپیما ها به دکل هاى 

مخابراتى کــه روى زمین قــرار دارند متصل 
مى شوند. در واقع ساز و کار به این شکل است که 

تجهیزات ارسال و دریافت امواج اینترنتى، 
روى همــان دکل هــاى 

مخابراتــى کــه 
نصبمى شود، براى تلفن همراه

براى اینترنت همراه در هواپیما نیزنصب شود.
البته نباید این شــبهه به وجود بیاید که این دو 
روش کامال شبیه به یکدیگر هستند، زیرا این 
تفاوت را دارند که امواج تلفن هاى همراه زمینى 

هســتند و این تجهیزاتى که از آن ها صحبت مى نماییم، امواج را به سوى آسمان 
و به سمت هواپیما ها ارســال مى کنند. یکى از تفاوت هاى دیگرى که بین ارسال 
امواج بین تلفن هاى همراه و اینترنت هواپیما وجود دارد این است که در طول مسیر 

قصد دارد از ســال آینده در تمامى خط
واى. فاى را به تمامى مسافران ارایه نما
یک شبکه  سراسرى گسترده براى ارایه

پیاده سازى و ارائه شده است.
پیمانکارى که وظیفه انجام این کار راد
طراحى و پیاده ســازى ارتباط میان ای
باز سوالى پیش مى آید، در مکان هایى
تکلیف اینترنت چه مى شود؟ بر اساست
هوایى به مناطقى محدود بوده که دکل
استو هر جا که پرواز روى دریا و اقیان

خداحافظى مى نمودند.
اما شرکت هاى هواپیمایى براى حل ای

پرواز هاى بین گرفته اند که در تصمیم
بدهند و بر
انتقال ما
L-band

سرعت و نسبتا گران است و به هم
18 گیگاهرتز) مقرون به ص 8 تا باالتر (12
سیستم اینترنتى در پرواز لوفتهانزا، ادع
0باالى 50 مگابایت مى رسد که میزان کم
نیاز به نصبتج اینترنت گران تر است و
مى هواپیما ها دارد، اما با این حال به نظر
این زمینه تمایل پیدا کرده اند که این در
براى مثال در این زمینه شرکت هواپیم
ا برخى از پرواز هاى بین الملى خود، در
مى نماید. به همین ترتیب بسیارى از خ
ســازى اینترنت ماهواره اى براى پروا
ترکیش ایرالین نیز اینترنت رایگان را

آنچه iOS 16 و Android 13 در مورد آینده تلفن هاى هوشمند به ما مى گویند

تند
اى دیجیتال و اتصاالت  ل
Safety یا Check k هستند. S

 زمینه اى براى  محافظت از 
ه عنوان شده است.
13 نقش And

همچنین الزم 
همراه به ابزار

ى اعتبارى، 
ن جابه جایى 

بود. د

16 و iOSىS

 پول هاى دیجیتال را جایگزین کیف 
یزیکى کنند. 

با تصمیــم این دو شــرکت، کاربران 

کى مبن
د.

 از ایــن رو بــر اســاس گــزارش
50 درصــد از کل کاربران از کیف
سیستم هاى پرداخت

 کنند.

orer
گ اپل و
کیف پو

جاى کیف
قصد دارن

ز همراه در
کنند.

این دو غــول فنـ
مبتنى بــر دوربین

ط مشترکان تلفنثابت و سیار 
https://اینترنتى/

ههانه ش سام
تولتت مانه د
ر مراجعه

،،،،،،ود،  خ
مراه 

ســت 
ررسى 

سسسسسسسسیست
مصر
انجام
سیم کارت
امتیاز مالکی
اگرچه ســازمان
وب سایت خود به آد
گزینه اســتعالم ســر
تعداد ســیم کارت هایىک
کــرده، امــا از ایــن طر

هکر ها با استفاده از بد افزار 
Emotet اطالعات مالى 

کاربــران مرورگــر گوگل 
کروم را سرقت مى کنند.

کارشناســان به کاربران گــوگل کروم به تازگى، 
هشدار داده اند که بدافزار Emotet در تالش است تا 

اطالعات مالى آن ها را سرقت کند.
 بدافزار Emotet براى اولین بار در سال 2014 به عنوان 
یک تروجان بانکى کار خود را آغاز کرد، اما پس از چند 
مدت به یکى از خطرناك تریــن بدافزار هاى موجود 
براى هکر ها تبدیل شــد. این نوع برنامه ها، مى توانند 
به راحتى اطالعات رایانه ها را سرقت کرده و با کمک 
اصالحات کدگذارى شــده که مرتباً ارائه مى شوند، از 

کمک نرم افزار هاى آنتى ویروس به کاربران جلوگیرى
 کنند.

تخمین زده مى شــود که ایــن بدافزار بــه کاربران، 
میلیون ها دالر خسارت وارد کرده که معموًال از طریق 

کمپین هاى کالهبردارى و ایمیل منتشر مى شود.
 تهدید جدیــد به طور خــاص کاربران کــروم را که 
اطالعات کارت اعتبارى را در نمایه خود ذخیره کرده اند، 

هدف قرار مى دهد.
گفته شــده ، Emotet به طــور گســترده از طریق 
ایمیل هاى خطرناك توزیع مى شود، بنابراین همیشه 
مراقــب پیامى کــه در صنــدوق ورودى خود کلیک 
مى کنید باشید و اگر به طور تصادفى روى چنین پیامى 
کلیک کردید، مراقــب هر فایل پیوســت یا پیوندى 

که شما را به وب ســایت هاى خارجى هدایت مى کند
 باشید.

معموًال مى توانید با بررســى مجدد چنــد مورد، یک 
کالهبردارى را تشخیص دهید. پیام هاى کالهبردارى 
معموال حاوى اشــتباهات امالیى یا گرامرى هستند 
که معمــوًال در پیام هــاى ســازمان هاى معتبر پیدا

 نمى کنید.
گفتنى است که در صورت دریافت پیامى که از قانونى 
بودن آن مطمئن نیســتید، آدرس فرستنده را بررسى 
کنید. اگر ایمیل اصلى است،  باید از یک نام دامنه رسمى 
ارسال شود، اگر از یک حساب جیمیل یا دامنه اى ارسال 
شده باشد که قانونى به نظر مى رســد، اما کامًال شبیه 

حساب رسمى نیست، باید کامال هشیار باشید.

ویژگى ها و قیمت نسخه Telegram Premium قبل 
ویژگى هاى برتربه وجود آمده در این نسخه و برچسب اعالم رسمى این نسخه در آینده راه اندازى مى شود، اما مى خواهد آن را در اختیار کاربران خود قرار دهد. اگرچه که مدت ها شایعه شــده بود براى کسب درآمد بیشتر تلگرام در آستانه راه اندازى اشتراك تلگرام پریمیوم است از اینکه راه اندازى شود فاش شد.

محدودیت هاى دوگانه: حداکثــر 1000 کانال، 20 تلگرام با 4.99 دالر در ماه دریافت مى کنند آمده است:نمى دهد. در ادامه ویژگى هایى که مشتریان Premium پریمیوم را دارد، اگرچه در حال حاضر اجازه ثبت نام را تلگرام بتا اکنون تمــام جزئیات مربوط به اشــتراك قیمت آن فاش شده است.

یک پوشه، 20 پیوند عمومى براى کانال ها و گروه ها، 10 پوشه چت، 10 پین، 4 حساب در یک برنامه، 200 پین در 
.GIF در حال حاضر امکان آپلود فایل هاى تا حجم 2 گیگابایت امکان ارسال فایل با حجم 4 گیگابایت وجود دارد. تلگرام 4 گیگابایت آپلود تک فایل: در نسخه پریمیوم تلگرام استیکر مورد عالقه و 400 فایل

نماد هاى بیشتر در شرح: از توضیحات طوالنى تر براى خود به جاى 70 کاراکتر پیش فرض استفاده کنید.نماد هاى بیشتر در بیو: از 140 کاراکتر در بیو پروفایل را فراهم مى کند.
خودکار از پیام هاى صوتى را به شما ارائه مى دهد.صدا به متن: Telegram Premium یک رونوشت عکس ها و ویدیو هاى خود استفاده کنید.

بدون تبلیغات: در نســخه مذکور 
دیگــر خبــرى از تبلیغــات در 

فراهم شده است. استیکر هاى خود را فقط با 4.99 دالر با جلوه هاى اضافى و به روز رسانى ماهانه در این نسخه برچسب هاى ممتاز: برچسب هاى بزرگ انحصارى کانال هاى عمومى نیست.
در چت ها براى بیان بیشــتر وضعیــت تصاویر فراهم عکس هاى پروفایل متحرك: آواتار هاى متحرك جدید از افراد غیر مخاطب نیز در دسترس مى گیرد.پیش فرض، بایگانى خودکار و مخفى کردن چت هاى مدیریت چت پیشرفته: ابزار هایى براى تنظیم پوشه در ماه بزرگ کنید.

شده است.

قیمت و ویژگى هاى Telegram Premium لو رفت
ر 
ر 

بهترین راه استعالم سیمکارت ها چیست؟

بد افزارى که کاربران گوگل کروم را تهدید مى کند

اینترنت واى فاى در هواپیما چگونه کار مى کند؟

آگهى تغییرات 
شرکت نام آوران سالمت ســپاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 4290 و شناسه ملى 14006894449 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده مورخ 1401/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
حسن صالحى به شماره ملى 1090455771 به عنوان 
بازرس اصلى و سید محمدحسن روشنائى نجف آبادى به 
شماره ملى 1091386676 به عنوان بازرس على البدل 
براى مدت یک سال مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1337742)

فقدان مدارك
سند کمپانى و برگ سبز یک دستگاه موتور 
سیکلت سیســتم جترو تیپ110cc مدل 
1387 بنزینى به شــماره موتور 102479 
و شــماره تنه 039360 به شــماره پالك 
622/72384 ایران متعلق به رحیم قدیرى 
به شــماره ملــى 5419355851 فرزند 
عبدالعظیم مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.
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محققان بنیاد پاسکوال مارگال اسپانیا که در تحقیقات علمى در زمینه بیمارى آلزایمر تخصص دارد، دلیل ادامه حفظ خاطرات مرتبط با موسیقى در مراحل پیشرفته 
در بیماران آلزایمر را کشف کردند.

این محققان دریافته اند که برخى از آهنگ هاى مرتبط با تجربیات شخصى، بخش هایى از مغز را غیر از آن هایى که در فرآیند حافظه 
نقش دارند، فعال مى کنند.

این بنیاد در بیانیه اى توضیح مى دهد که حافظه معمولى به یک شــبکه عصبى مجازى (DMN) مرتبط است. براین اساس یادآورى 
رویداد هاى زندگى نامه اى مرتبط با قطعات خاصى از موسیقى با محرك هاى سمعى و بصرى مرتبط است.

این مطالعه که توسط مرکز تحقیقات Pascual Margal و مرکز تحقیقات مغز بتا بارسلونا (BBRC) ترویج شد از طریق تحریک مغناطیسى، 
شبکه هاى مغزى را که هنگام شنیدن موسیقى مرتبط با خاطرات فعال مى شوند و نیز موسیقى هایى را که ارتباطى با خاطرات ندارند، تعیین کردند.

با مقایسه این دو، محققان شبکه مغزى خاصى را براى دسترسى به خاطرات زندگى نامه اى مرتبط با قطعات موسیقى که شرکت کنندگان به آن گوش مى دادند، 
کشف کردند.

این واقعیت نشان مى دهد که رابطه بین موسیقى و خاطرات نهفته در آن از طریق توجه (انتخاب محرك) و شناخت خواهد بود، بر خالف روش طبیعى به خاطر 
سپردن تجربیات، که معموًال به شبکه عصبى مجازى که از مراحل اولیه بیمارى آلزایمر تأثیر مى گیرد، مرتبط است.

بر اساس این مطالعه، اکثر مردم یک "موسیقى" از زندگى خود دارند، گروهى از قطعات موسیقى خاص که ارتباط نزدیکى با تجربیات زندگینامه دارند.
خاطرات زندگینامه اى و شنیدن موسیقى، فرآیند هاى ذهنى پیچیده اى هستند که توسط شبکه هاى عصبى متفاوت هدایت مى شوند.هدف از این مطالعه تعیین نحوه 

تعامل هر دو شبکه با مطالعه تصویربردارى تشدید مغناطیسى عملکردى (fMRI) از 31 شرکت کننده سالم بود.

بدون شک نام آنتى اکسیدان را تا به حال زیاد شنیده اید: مولکول هایى که 
آسیب هاى مواد آسیب رسان یعنى رادیکال هاى آزاد را خنثى مى کنند.

رادیکال هاى آزاد در هر نفس ســاده اى که مى کشــیم یا از هر غذایى که 

مى خوریم وارد بدن مى شوند و قادر هستند به سلول هاى بدن آسیب بزنند.
گذر زمان، مصرف سیگار یا الکل، آلودگى هوا، استرس مزمن و ... جزو عواملى 
هستند که بدن ما را در معرض رادیکال هاى آزاد و استرس اکسیداتیو قرار 

مى دهند.استرس اکســیداتیو باعث بروز بیمارى هاى مزمنى مانند دیابت، 
سرطان، آب مروارید، آلزایمر و ... مى شود. تنها کارى که ما باید بکنیم مقابله 

با این رادیکال هاى آزاد است که تنها از عهده آنتى اکسیدان ها بر مى آید:

DNA محافظت از
رادیکال هاى آزاد با بعضى قســمت هاى سلول مثل DNA و 
غشاى سلولى واکنش نشان داده و باعث تخریب عمل سلول 
یا حتى مرگ آن ها مى شود. در این حالت این رادیکال ها براى 
سالمتى بدن مضر و خطرناك هستند و خطر ابتال به تومور هاى 

سرطانى را افزایش مى دهند.
مطالعات نشان داده افرادى که مقادیر زیادى از آنتى اکسیدان ها 
را از طریق میوه ها و سبزیجات دریافت مى کنند، با کاهش خطر 
ابتال به سرطان مواجه هســتند. فیتوکمیکال ها رشد تومور ها 
را از راه هاى مختلفى از جملــه تخلیه رادیکال هاى آزاد خنثى 

مى کنند.
این خبر باید الهام بخش مصرف بیشتر سبزیجات قرمز، نارنجى 
یا زرد باشــد، زیرا کاروتنوئید هاى موجود در آنها، از قوى ترین 

آنتى اکسیدان ها براى مبارزه با سرطان هستند.
به طور خــاص، مطالعات نشــان داده نرخ ابتال به ســرطان 
پروستات در مردانى که بیشترین میزان اســتفاده را از گوجه 

کمتر است.فرنگى ها دارند، به دلیل وجود لیکوپن، 

محافظت از قلب
آنتى اکســیدان ها با کاهش کلسترول بد 
و افزایــش کلســترول خوب، ســالمت 
قلب را تضمین مى کنند. مطالعات نشــان 
داده اند، در افرادى که مقادیر زیادى میوه ها 
و سبزیجات غنى از آنتى اکسیدان مصرف 
مى کننــد، نرخ ابتال به مشــکالت قلبى از 
جمله حمله قلبى کمتر است. فالونوئیدها، 
آنتى اکسیدان هایى هستند که مصرف زیاد 
آن ها تا 65 درصد، خطر ابتال به بیمارى هاى 
قلبى را کاهش مى دهد. مصرف شیرینى و 
نشاسته را کاهش دهید، چون ثابت شده این 
محصوالت غذایى سطح رادیکال هاى آزاد 

را در بدن افزایش مى دهند.
مطالعات محققان دانشگاه کالیفرنیا نیز نشان 
داده کسانى که رژیم غذایى شان شامل مواد 
غذایى با شــاخص گلیســمیک باال است، 
با افزایش میزان کلســترول اکسید شده، 
بیشتر در معرض حمله قلبى قرار 

مى گیرند.

دفاع در برابر زوال عقل
ســلول هاى مغزى افرادى که دچار انــواع زوال عقل از جمله آلزایمر هســتند، 

شواهدى از آسیب هاى رادیکال هاى آزاد را نشان مى دهد.
به نظر مى رســد رادیکال هاى آزاد یکى از علل تجمع آمیلوئید در مغ هستند که 
مشخصه بیمارى آلزایمر اســت. هیچ کس مطمئن نیست که آنتى اکسیدان ها 
چطــور از آلزایمر جلوگیرى مى کنند، اما ثابت شــده که مصــرف نوعى از آنتى 
اکســیدان ها یعنى ویتامین هاى اى و ث، از مغز در برابر این آسیب ها جلوگیرى 

مى کند.
محققان هلندى با مطالعه روى بیش از 5 هزار فرد باالى 55 سال به مدت 6 سال، 
متوجه شدند در افرادى که بیشترین میزان ویتامین ث را دریافت مى کردند، نرخ 

ابتال به آلزایمر 34 درصد کاهش داشت.

کنترل عوارض دیابت
به نظر مى رسد که قند خون به ســرعت تولید برخى از رادیکال هاى آزاد غیر معمول را افزایش مى دهد. این مولکول هاى مخرب باعث بسیارى از 

عوارض ناشى از دیابت از جمله نابینایى، آسیب عصبى و نارسایى کلیه مى شوند.
برخى از مطالعات امیدوارکننده نشان مى دهد که آنتى اکســیدان ها مى توانند عالئم دیابت را کاهش دهند. به عنوان مثال مطالعات اروپایى نشان 
مى دهد که مکمل هاى غذایى حاوى اسید آلفالیپوئیک (که در اسفناج، بروکلى و گوشــت گاو یافت مى شود)، ممکن است درد و ناراحتى نوروپاتى 

دیابتى را کاهش دهند.
دانشــمندان هندى نیز دریافته اند ترکیب آنتى اکســیدانى کورکومین که در زردچوبه یافت مى شــود، منجر به کاهش آســیب هاى کلیوى در

 دیابتى ها مى شود.

بسیارى از کارشناسان معتقدند که انتخاب زمان براى نوشیدن قهوه بسیار حائز اهمیت است و مصرف 
قهوه در برخى ساعات روز عوارضى را براى بدن به همراه دارد.

 همانطور که مى دانید قهوه یکى از نوشیدنى هاى بیشــتر افراد بخصوص نسل جوان است که آن را 
به چاى یا نسکافه ترجیح مى دهند و در روز هاى سخت کارى و مشغله هاى ذهنى آن را مى نوشند.

این نوشــیدنى پرطرفدار عالوه بر مزیت هاى فراوان مثل کاهش خطر ابتال به زوال عقل، افزایش 
سوخت وساز بدن و کاهش خطر ابتال به سرطان پوست مضراتى هم دارد.

واژه قهوه برگرفته از زبان عربى و به معنى زایل کننده اشتهاســت. طول درخت قهوه به 7 تا 10 متر 
مى رسد و در اقلیم گرم و مرطوب رشد مى کند گل ها کوچک این درخت بویى شبیه بوى یاسمن دارد.
شاید برایتان جالب باشد بدانید دانه قهوه در ابتدا سبز و پس از رسیدن قرمز مى شود و در کشور هاى 

مختلف تهیه آن متفاوت است، اما غالبا آن را با آب جوش و یا بخارآب درست مى کنند.

معده اسید بیشترى ترشح مى کند
هیدروکلریک اسید موجود در معده به ســوزاندن غذا هایى که مى خوردید کمک مى کند، اما وقتى با 
شکم خالى و ناشتا قهوه بنوشید این اسید داخل معده باال مى رود و تاثیر خوبى روى بدن ندارد و موجب 

سوزش معده، سندروم روده تحریک پذیر و زخم معده مى شود.
نوشیدن قهوه براى افراد مبتال به فشار خون، دیابت و ریفالکس معده چندان توصیه نمى شود.

موجب سوء هاضمه مى شود
نوشیدن قهوه با شکم خالى موجب نفخ و زخم معده مى شود عالوه بر این توانایى متابولیسم بدن را 

کاهش مى دهد، زیرا بدن زمان سختى را براى هضم دارد.

بدن را دى هیدراته مى سازد
قهوه به عنوان یک ادرارآور شناخته مى شود و نوشیدن آن با شکم خالى باعث مى شود پى درپى سرویس 
بهداشتى بروید که در دراز مدت موجب خشکى بدن مى شود براى متعادل کردن آن سعى کنید حتما 

با شکم پر قهوه بنوشید.

سطح سروتونین را کاهش مى دهد
سروتونین یک انتقال دهنده عصبى طبیعى اســت که بدن براى حال خوب و آرامش به آن نیاز دارد 
بنابراین وقتى ناشتا قهوه مى نوشید باعث مى شود سیر به نظر برسید و دیگر میل به خوردن صبحانه 
نداشته باشید در نتیجه سروتونین کاهش مى یابد.بسیارى از کارشناسان براین باورند بهترین زمان 
براى نوشیدن قهوه بین 10 صبح و 12 ظهر است، یعنى زمانى که کورتیزول شروع به کاهش مى کند.

موجب عصبانیت مى شود
کاهش سطح سروتونین در بدن موجب عصبانیت، بى قرارى و حتى افسردگى و در نهایت باعث سختى 
تمرکز مى شود. نوشیدن قهوه واقعا بد نیست، اما بخاطر داشته باشید چه هنگام آن را مصرف مى کنید.

مواردى که نوشیدن قهوه ممکن است به سالمت شما آسیب بزند

نوشیدن قهوه داغ
اگر جزو آن دسته افرادى هستید که دوست دارید قهوه و چاى را به محض دم کشیدن داغ بنوشید الزم 
است بگوییم دیگر این کار را انجام ندهید، زیرا با توجه به گزارشات سازمان بهداشت جهانى مصرف 
نوشیدنى هاى باالى 149 درجه فارنهایت ممکن است احتمال ابتال به سرطان مرى را باال ببرد با این 
وجود بیشتر کافى شاپ هاى آمریکایى قهوه را بین 145 و 175 فارنهایت به مشترى ارائه مى دهند که 

بسیار هشدار دهنده است.

در چه ساعاتى
 نباید قهوه خورد

موسیقى، پاسخى براى درمان آلزایمر

یک علت 
غیرمنتظره 
براى بروز

 فشار خون باال

والدیمیر ژیوتوف متخصــص طب ارتوپدى اعالم کــرد که جابجایى 
استخوان هاى جمجمه بر اثر آســیب، مى تواند منجر به افزایش سطح 
فشار خون شود.این متخصص یکى از دالیل فشار خون باال را جابجایى 
استخوان هاى جمجمه یا فشردگى عضالت مى داند. او توضیح 
مى دهد که سطح فشار خون بر تعادل محرك هاى 
سمپاتیک تأثیر مى گذارد که قلب آن ها 
را دریافت و عملکرد آن را تقویت 
مى کند. برعکــس محرك هاى غیر 
دوستانه باعث کاهش ضربان قلب مى شوند.

ژیوتوف مى گوید: در زندگى ما تنش و اســترس زیاد و 
آرامش کمى وجــود دارد. عقده هاى ســمپاتیک گردنى فوقانى 
داراى شاخه هایى به سمت قلب هســتند که در نتیجه کار آن ها عضله 
قلب تحریک مى شود. اگر بدشــکلى مادرزادى یا آسیب اکتسابى ایجاد 
شود باعث حرکت استخوان ها یا کشش ماهیچه ها مى شود و عقده هاى 
سمپاتیک تا حدودى فشرده مى شوند که باعث تحریک بیشتر کار قلب 
یعنى ضربان قلب مى شود و در نتیجه سطح فشار خون شریانى افزایش 

مى یابد.

5 کارى که آنتى اکسیدان ها با بدن شما مى کنند

یا زرد باشــد، زیرا کاروتنوئید هاى موجود در آنها، از قوى ترین 
آنتى اکسیدان ها براى مبارزه با سرطان هستند.

ابتال به ســرطان مطالعات نشــان داده نرخ به طور خــاص،
پروستات در مردانى که بیشترین میزان اســتفاده را از گوجه 

لیکوپن، کمتراست.فرنگى ها دارند، به دلیل وجود

محصوالت غذایى سطح رادیکال هاى آزاد 
را در بدن افزایش مى دهند.

مطالعات محققان دانشگاه کالیفرنیا نیز نشان 
داده کسانى که رژیم غذایى شان شامل مواد 
غذایى با شــاخص گلیســمیک باال است، 
اا افا افزززززززززایش میزان کلســترول اکسید شده،  اا اا ا اف افااا اااااا بببببببببب
بیشتر در معرض حمله قلبى قرار 

مى گیرند.

بهبود فرایند بارورى
مطالعات اخیر نشان داده اند که مصرف لیکوپن که نوعى 
آنتى اکسیدان است، به همراه ویتامین اى، ویتامین سى، 
سلنیوم، روى و فوالت، شانس موفقیت مردان در عمل آى 

وى اف را باال مى برد.
 به نظر مى رسد آسیب رادیکال هاى آزاد به اسپرم ها، عامل 

اصلى نابارورى در مردان است.

قهوه به عنوان یک ادرارآور شناخته مى شود و نوشیدن آن با شکم خالى باعث مى شود پى درپى سرویس 
بهداشتى بروید که در دراز مدت موجب خشکى بدن مى شود براى متعادل کردن آن سعى کنید حتما 

با شکم پر قهوه بنوشید.

محققان دریافته اند که ویتامین دى به عنوان یک ترکیب 
آلى براى عملکرد بســیارى از سیســتم هاى اصلى بدن 
انسان از ایمنى گرفته تا متابولیســم استخوان ضرورى 

است.
به نوشته روزنامه انگلیسى «دیلى اکسپرس»، «ویتامین 
D» با سالمت قلب و عروق نیز مرتبط است، زیرا کمبود آن 
خطر اختالل شدید خون رسانى به مغز را دو برابر مى کند.

این عنصــر در اپیدرم پوســت تحت تأثیر اشــعه ماوراء 
بنفش تشکیل مى شود، بنابراین کمبود آن در انگلستان و 
کشور هاى مشابه که نور خورشید کمى وجود دارد مشاهده 

مى شود.
پزشکان مى گویند در ماه هاى زمستان مى توان این ماده 
مفید را با خوردن ماهى چرب، تخم مرغ، جگر گاو و شیر 

به دست آورد.
مطالعات قبلى به این نتیجه رســیده که کمبود ویتامین 
D حداقل تا حــدى، با تحریک مقاومت به انســولین در 
عضله قلب یــک عامل خطر مســتقل براى نارســایى 

قلبى است.
محققان تاکید کردند که کمبــود ویتامین D یک عامل 
کمک کننــده در افزایش خطر حمالت قلبى، نارســایى 

احتقانى قلب، بیمارى هاى شریانى، سکته مغزى و شرایط 
مرتبط با بیمارى هاى قلبى عروقى مانند فشار خون باال 

و دیابت است.
محققان تایید کردند که "ویتامین D" به عنوان هورمونى 
عمل مى کند که بیش از 200 ژن را در سراسر بدن تنظیم 

مى کند.
سرویس بهداشــت ملى بریتانیا توصیه مى کند افرادى 
که در معرض نور خورشید نیستند و زیاد بیرون نمى روند، 
روزانه 10 میکروگرم «ویتامین D» در طول سال مصرف 

کنند.

ویتامینى که کمبود آن باعث سکته مغزى مى شود

ى عصبى متفاوت هدایت مى شوند.هدف از این مطالعه تعیین نحوه 
ننده سالمبود.

ىو شرایط 
خون باال 

هورمونى 
دن تنظیم 

ند افرادى 
 نمى روند، 
ل مصرف 



0606استاناستان 4343 سال نوزدهمدوشنبه  30  خرداد  ماه   1401

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 

مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 

قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

1- راى شماره 140160302027002930 مورخ 1401/03/18 محمد صادق خنکا فرزند ناصر 
بشماره شناسنامه 1169 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1287996027 در ششدانگ یکباب 

ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 23 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى غالمعلى خان 
ایروانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14 - م الف: 

1337947 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /3/301

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان از استقبال 
اندك شهروندان اصفهانى از طرح تعویض پالك اینترنتى 
خبر داد و گفت: بیشتر شهروندان تعویض پالك اینترنتى را 
با نوبت گیرى اینترنتى براى تعویض پالك اشتباه مى گیرند، 

درحالى که دو خدمت متفاوت است.
سرهنگ محمدرضا محمدى با اشاره به اینکه طرح تعویض 
پالك از درب منزل توسط فراجا در دست اجرا است، اظهار 
کرد: به محض اینکه این طرح در تهران شــروع شود، در 
اصفهان به عنوان استان دوم شروع خواهیم کرد و امیدواریم 
هرچه زودتر این اتفاق بیفتد. وى با بیان اینکه مردم استقبال 
زیادى از طرح تعویض پالك اینترنتى نداشته اند، گفت: علت 

این موضوع عدم اطالع شــهروندان است و شاید تعویض 
پالك اینترنتى را با نوبت گیرى اینترنتى براى تعویض پالك 
اشتباه مى گیرند، درحالى که نوبت گیرى اینترنتى با تعویض 

پالك اینترنتى دو مقوله متفاوت است.
رئیس پلیس راهور استان تصریح کرد: شهروندان مى توانند 
فقط براى بازدید و تحویل اسناد قدیم و فک پالك در حد 
10 تا 15 دقیقــه مراجعه کنند. وى با بیــان اینکه در حال 
حاضر بدون دریافت نوبت اینترنتى امکان تعویض پالك 
وجود ندارد، گفت: روزانه به حدود 50 نفر مى توانیم خدمات 
تعویض پالك اینترنتى بدهیم، ولى روزى 7 تا 10 نفر بیشتر 

استقبال نمى شود.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان و استاندار 
این اســتان در پیام مشترکى از ســفر رییس جمهور و 
اعضاى هیات دولت به منطقه، دست اندرکاران این سفر 

و همچنین مردم قدردانى کردند.
در پیام مشــترك آیت ا... سیدیوســف طباطبائى نژاد و 
ســیدرضا مرتضوى آمده است: ســفر پرخیر و برکت 
ریاست جمهورى اسالمى آیت ا... سیدابراهیم رییسى و 
هیأت دولت به استان و حضور بى واسطه در بین مردم و 
کشاورزان و بیانات امیدبخش در باره تدوین طرح جامع 
احیاى دائمى زاینده رود، رفع آلودگى هوا، فرونشست و 
مصوبات مهم و راهگشا از جمله تکمیل قطار سریع السیر 

و بررسى چالش  ها، مخاطرات و فرصت  هاى پیش روى 
این استان پهناور بعنوان قلب تپنده ایران زمین، رویدادى 

تاریخى و نویدبخش آینده اى بهتر براى اصفهان بود.
در این پیام اضافه شده است: اینجانبان به نمایندگى از 
مردم والیتمدار و قدرشناس استان مراتب سپاس خود 
را از رییس جمهور، اعضاى هیأت دولت و سایر مقامات 
کشورى بابت سفر به این استان ابراز داشته و امیدواریم 
با همت مسؤوالنه و جهادى دستگاه  هاى ملى و استانى، 
برکات و دســتاوردهاى آن موجب گشایش افق  هاى 
نو براى تحول، پیشــرفت و بهبود شرایط زندگى مردم 

انقالبى و همیشه در صحنه این خطه شود.

استقبال اندك اصفهانى ها از 
تعویض پالك اینترنتى

تقدیر استاندار و امام جمعه 
اصفهان از رئیس جمهور 

کاهش بارش هاى سال زراعى 
جارى در اصفهان

مدیـرکل هواشناسـى اصفهـان، میانگین بـارش باران 
اسـتان را در سـال زراعى 1401-1400 (اول مهر تا 29 
خرداد جارى)  حدود 145 میلى متر اعالم کرد که نسبت 
به بارش هـاى دوره بلندمـدت 29 درصد کاهش نشـان 
مى دهد. حمیدرضا خورشیدى افزود: این مقدار بارش در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل که حدود 123 میلى متر 
بود، 18 درصد افزایش داشته است. مدیرکل هواشناسى 
اصفهان اظهار داشت:  باتوجه به بررسى مدل هاى اقلیمى 
و پیش بینى هاى فصلى، جبران کمبود بارش ها  تا مهرماه 
(پایان سال زراعى جارى) امکان پذیر نیست. وى اضافه 
کرد: مقایسه آمار بارش هاى کوهرنگ نشان مى دهد که 
نسبت به بلندمدت نرمال خود 11 درصد کاهش و نسبت 

به سال قبل 47 درصد افزایش داشته است.

توزیع 1500 قلم تجهیزات 
خاص هنرستانى 

مدیرکل اداره نوسـازى مدارس اسـتان اصفهان گفت: 
همزمان با سـفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان، 
1500 قلم تجهیزات خاص هنرستانى با اعتبارى بالغ بر 
35 میلیارد تومان در اسـتان اصفهان توزیع شـد. مجید 
نسـیمى اظهار کـرد: همزمان با سـفر رئیـس جمهور و 
هیئت دولت به استان اصفهان، 8 کاروان تجهیزات خاص 
هنرستان ها به نیت امام هشتم حضرت على ابن موسى 

الرضا (ع) به صورت نمادین به راه افتاد.

خبر

تاسیس
شرکت سهامى خاص باتاب انرژى نام آوران زاگرس درتاریخ 1401/03/21 به شماره ثبت 71222 به شناسه ملى 14011228501 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد: طراحى ، ساخت ، نصب و نظارت بر انواع مخازن ذخیره نفت ، گاز و محصوالت پتروشیمى - طراحى ، ساخت ، نصب ، راه اندازى و نظارت بر کلیه سیستم هاى تاسیساتى اعم از مکانیکى و برقى ساختمان ها و کارخانجات صنعتى - طراحى ، ساخت ، حمل درون شهرى ، نصب و نظارت بر انواع قطعات صنعتى 
در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمى ، نیروگاه ، فوالد و صنایع معدنى –طراحى ، ساخت ، نصب و نظارت بر انواع تجهیزات مکانیکى سبک و سنگین در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمى ، نیروگاه ، فوالد - طراحى ، اجرا و نظارت بر سیستم هاى لوله کشى خطوط شهرى و بین شهرى انتقال آب ، نفت ، گاز و محصوالت پتروشیمى 
- طراحى ، اجرا و نظارت بر فعالیت هاى ساختمانى اعم از اماکن مسکونى ، تجارى ، ادارى ، ورزشى - طراحى ، اجرا و نظارت بر فعالیت هاى راهسازى اعم از گودبردارى ، خاکبردارى ، خاکریزى ، جاده سازى ، آسفالت ، شمع کوبى و شمع ریزى ، فعالیت هاى معدنى بجز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى از نفت و گاز 
و پتروشیمى ، تسطیح اراضى ، اجراى انواع پل و تونل ، اجراى تزئینات و دکوراسیون هاى داخلى و خارجى ، نقشه بردارى ، تزریق بتن و شاتکریت ، ساخت راه و باند ، احداث انواع کانال هاى آبرسانى و فاضالب ، احداث خطوط ریلى ، اجراى باند فرودگاه و برج مراقبت ، احداث خطوط مترو ، اجراى سدهاى خاکى ، بتنى 
و انواع سیل بندها - طراحى ، محاسبه ، نظارت و اجراى سازه هاى نگهبان و پایدارسازى خاك و مقاوم سازى سازه هاى بتنى و فلزى - طراحى ، ساخت ، نصب و نظارت بر سازه ها و استراکچرهاى فلزى و بتنى - طراحى ، ساخت ، تامین ، حمل درون شهرى ، نصب و نظارت بر انواع ماشین آالت و دستگاه هاى ساحلى ، 
فراساحلى و کشتیرانى - طراحى ، اجرا ، مشاوره و نظارت بر کلیه ى پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى و ابنیه سبک و سنگین و تاسیسات مربوطه ، زیباسازى معابر شهرى ، نصب و راه اندازى انواع تصفیه خانه هاى آب و فاضالب شهرى و صنعتى ، سیستم هاى برودتى و حرارتى - طراحى ، اجرا ، مشاوره و نظارت بر کلیه 
ى پروژه هاى بازسازى و بهسازى اماکن اعم از مذهبى ، توریستى ، محل هاى اقامتى ، هتل و مجموعه هاى گردشگرى ، ایجاد و نگهدارى از فضاى سبز و محوطه سازى ، بافت هاى فرسوده شهرى و غیرشهرى - طراحى ، اجرا ، مشاوره و نظارت برکلیه فعالیت هاى مرتبط با سیستم هاى حفاظتى ، روشنایى ، آسانسور و 
پست هاى فشار قوى و ضعیف - ارائه خدمات فنى ، طراحى ، مشاوره ، پشتیبانى ، نگهدارى و بازرسى از تاسیسات و ماشین آالت برقى و مکانیکى اعم از انواع جرثقیل ها و لوازم و ماشین آالت باربردارى - خرید ، فروش ، توزیع و صادرات و واردات کلیه ى کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از از کاالهاى مکانیکى ، الکتریکى 
و الکترونیکى ، ابزاردقیقى ، لوازم ورزشى ، ماشین آالت و دستگاه هاى حساس ، تجهیزات پزشــکى ، محصوالت بهداشتى و آرایشى ، موادغذایى ، محصوالت کشاورزى و پتروشیمى ، قطعات خودرو ، لوازم خانگى ، سیستم هاى دوربین مدار بســته و حفاظتى ، دستگاه هاى مخابراطى ، روشنایى و انواع جرثقیل ها و 
تجهیزات و ماشین آالت باربردارى - سندبالست ، نقاشى ، عایق کارى سرد و گرم انواع قطعات و تجهیزات مکانیکى - مطالعه و امکان سنجى طرح ها و پروژه هاى صنعتى - اجراى طرح ها و پروژه هاى صنعتى به صورت مشارکتى ، مباشرتى ، امانى - تهیه ، تدوین و ارایه آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و استانداردهاى 
کاربردى - مشاوره ، نظارت و مدیریت عالیه بر اجراى پروژه هاى صنعتى - مطالعه ، محاسبه و اجراى مقاوم سازى ساختمان ها و سازه هاى بتنى و فلزى در کلیه ى صنایع - طراحى ، تاسیس ، ایجاد آشپزخانه هاى صنعتى و تامین و توزیع غذا - تعمیر و نگهدارى کلیه ى سیستم هاى برقى و مکانیکى در صنایع نفت ، گاز 
، پتروشیمى ، نیروگاه ، فوالد - تامین نیروى انسانى و انواع ماشین آالت و ابزارآالت براى دیگر شرکت ها و سازمان ها - اخذ نمایندگى شرکتى از اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى - اعطاى نمایندگى شرکتى به اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى - مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى 
داخلى و خارجى - برگزارى سمینار ، همایش ، کنفرانس ، وبینار و کارگاه هاى آموزشى - خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال ازگمرکات کشور ، تهیه و تولید کاالهاى مجاز بازرگانى ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى یا خصوصى – اخذ وام و اعتبارات بانکى و تسهیالت از 
بانکهاى دولتى و خصوصى صرفاً جهت اهداف شرکت – مشارکت با شرکت ها و اشخاص حقیقى و حقوقى – شرکت در نمایشگاههاى داخلى و خارجى ، أخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى داخلى و خارجى ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مهدى آباد ، خیابان شهیدآیت اله سیدمحمدباقرحکیم[تابش] ، کوچه شهید سید ابراهیم محمد اصفهانى 13[24] ، پالك 22 ، ساختمان مسکونى رز ، طبقه سوم ، واحد 10 کدپستى 
8196757168 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 36229 مورخ 1401/02/19 نزد بانک سینا شعبه فلکه ارتش با کد 362 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره آقاى نیما جاویدان به شماره ملى 1753608147 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى میالد نیکومنش به شماره ملى 1951073721 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیر سلطانى به شماره ملى 1971551971 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل ( منفردا ) همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
محمد على کوهستانیان به شماره ملى 0860073130 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حمیدرضا کاظمى به شماره ملى 3256256376 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1337038)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پالیز ژن زیست فناور درتاریخ 1401/03/24 به شماره ثبت 2791 به شناسه ملى 14011244049 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :- تولید مواد اولیه و محصوالت زیست فناورانه در حوزه ى کشاورزى و صنایع غذایى نظیر تولید پایه هاى رویشى، تولید ریشه مویین و سوسپانسیون 
سلولى و استخراج مواد موثره و تولید متابولیت هاى با ارزش گیاهى.تولید هسته هاى اولیه و نهال هاى مجوز دار و احداث باغ مادرى.تولید بذور هیبرید و مصنوعى. تحقیق و توسعه در زمینه ارقام 
تجارى و زراعى.تولید طعم دهنده هاى طبیعى و مصنوعى،رنگ ها، استارترها، استابالیزرها و امولسیفایرها. تولید مواد اولیه و محصوالت زیست فناورانه در حوزه ى مهندسى زیستى و شیمى 
نظیر تولید کیت هاى تشخیص جهت تسهیل ارزیابى و اصالت و سالمت بذر، پایه و نهال.تولید و استخراج اسانس ها و مواد موثره ى غذایى و دارویى. تولید واکسن هاى گیاهى، دامى و انسانى.

تولید و استخراج مواد اولیه ى مورد نیاز در زمینه کشت سلول و بافت مانند هورمون ها، آنتى اکســیدان ها. آنزیم ها، ویتامین ها. تولید کیت هاى بیولوژیکى استخراج و تشخیص.تولید سموم 
بیولوژیکى و شیمیایى. تولید مواد اولیه و محصوالت دارویى. تولید مواد اولیه و محصوالت زیســت فناورانه در حوزه ى دام و طیور و آبزیان نظیر تولید اسید آمینه ها، مکمل ها، تولید ترکیبات با 
ارزش از جلبک و آبزیان.تولید مثل و اصالح نژاد. تولید گوشت گیاهى و خاویارگیاهى. تولید بافت هاى پروتئینى به کمک پرینتر سه بعدى. ارائه خدمات و آموزش کوتاه مدت و موقت به کشاورزان 
و دانش پژوهان حوزه ى کشاورزى و زیستى در زمینه هاى هوشمند سازى کشاورزى و مهندسى زیستى و ایجاد پلتفرم هاى زیستى.احداث گلخانه هاى آکواپونیک،آیروپونیک و هیدروپونیک.
احداث مزارع و دهکده هاى نوآورى. ساخت و تولید انواع دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهى و صنعتى در حوزه ى زیست فناورى. انجام هرگونه عملیات تجارى مجاز در حوزه ى زیست فناورى، 
تحصیل نمایندگى و توزیع محصوالت شرکت هاى تولید کننده و وارد کننده.خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى در حوزه ى زیست فناورى. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله دانشگاه صنعتى 
، خیابان کمربندى خمینى شهر ، بلوار آزادگان ، پالك 0 ، ساختمان کریستال ، طبقه همکف کدپســتى 8415683111 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 53.56420.57 مورخ 1401/03/19 نزد بانک بانک 
تجارت شعبه شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان با کد 56420 پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره خانم سمیه دارائى نژاد شیرازى به شماره ملى 2296386792 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سهیل شمس ناترى به شماره ملى 4830066512 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم رحیمه صفر رضوى زاده به شماره ملى 4830069457 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رییس هیات مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حامد رحمانیان 
به شماره ملى 1810077321 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى بهنام مشرف به شماره ملى 4420302811 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1336340)

تاسیس
شرکت سهامى خاص مهراز سرام ســامیار درتاریخ 1401/03/23 به شماره ثبت 71255 به شناسه ملى 
14011240385 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : خرید 
و فروش و صادرات و واردات سرامیک و کالهاى بهداشتى ســاختمانى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى 
اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه 
کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى 
وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت 
تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شــرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله فیض ، کوچه آئینه [7] ، 
خیابان حاج آقا رحیم ارباب ، پالك - 227 ، ساختمان مهدى ، طبقه همکف کدپستى 8165867547 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 5,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 50000000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1750000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
92270122 مورخ 1401/03/18 نزد بانک ملت شــعبه آپادانا اصفهان با کــد 92270 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى حمید یزدانى گارماسه به شماره ملى 
1100084134 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد یزدانى گارماسه به شماره ملى 
1111485224 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى مجید 
یزدانى گارماسه به شماره ملى 1112062548 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سیدشهاب الدین قوام نیا به شماره ملى 1288269811 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال آقاى محمدجواد صراف بانک به شماره ملى 1292583126 به سمت بازرس اصلى 
به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1336932)

مدیر نظارت بــر امــور دارو و مواد تحت 
کنترل معاونت غذا و داروى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: کمبود واقعى دارو 
در استان بسیار کم اســت با این وجود با 
حدود 20 قلم کمبود پراکنده و مقطعى دارو 

مواجه هستیم.
محمد سلطانى، در جمع خبرنگاران افزود: 
این کمبودها بیشــتر مربوط به داروهاى 
شــیمى درمانى، پیوندى و بیماران خاص 
است البته تصور نشود که این 20 قلم دارو 
در استان بصورت مطلق وجود ندارد بلکه 

کمبود آنها مقطعى است.  
مدیر نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل 
معاونت غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان اظهار داشت: کمبود داروها مطلق 
نیست و احتمال دارد برخى داروهاى خاص 
چند روز وجود نداشته باشد اما در دوره بعد 

جبران شود.
وى با بیان اینکه دو نوع کمبود دارو از نظر 
سازمان غذا وجود دارد، اضافه کرد: کاستى 
برند و نوع خاصى از داروهاى خارجى جزو 

کمبودها محسوب نمى شود.
سلطانى افزود: بعضى مواقع هم کمبودها 
مربوط به واحدهاى خاص مى شــود که 
بعنوان مثــال 25 میلى گــرم از یک دارو 
موجود است اما 50 میلى گرم آن وجود ندارد 
که این موارد هم جزو کمبودهاى اصلى به 

حساب نمى آید.
■■■ 

معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهــان نیز اظهار داشــت: تحریم هاى 
ناجوانمردانه علیه مردم کمبودهاى دارویى 
را بوجود آورده و باعث اذیت و آزار مردم ما 

شده است.
محمود اعتبــارى افزود: البتــه عملکرد 

صحیح ما مى تواند از کمبودها جلوگیرى 
کند تا در پرتو با کنترل و نظارت، بیشــتر 

داروها در اختیار بیماران قرار گیرد.
وى بــا بیان اینکــه معاونت غــذا و دارو 
ماموریت هاى مختلفى را بــر عهده دارد، 
اضافه کرد: فرآورده هاى غذایى و دارویى 
داراى عالمت سیب سالمت بوده که مورد 

تأیید است.

اعتبارى همچنین با اشاره به اینکه اصفهان 
در زمینه تولید محصوالت غذایى و دارویى 
پس از تهران و البرز در جایگاه سوم کشور 
قرار دارد، خاطرنشــان کــرد: البته توان 
اصفهان در مقایسه با اســتان هاى دیگر 
بسیار گسترده تر است و واحدهاى تولیدى 

بسیار زیادى در این خطه وجود دارد.
اعتبــارى افــزود: بیــش از 50 درصد از 

محصوالت گلخانه اى صادراتى به کشور 
روسیه از استان اصفهان تامین مى شود و 
تضمین سالمت و نظارت بر این محصوالت 

بر عهده سازمان غذا و داروست.
به گفته معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان، ســالمت محصوالت 
وارداتى نظیر گندم، برنــج، چاى و روغن 
هم در آزمایشــگاه هاى غذا و دارو استان 

تضمین مى شود.
وى بیان کرد: سالمت محصوالت غذایى 
و دارویى تولیــدى، وارداتى، صادراتى، مواد 
غذایى، خوراکى، آشــامیدنى، بهداشتى و 
آرایشى توسط این سازمان صورت مى گیرد.

معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: برگشــت فــرآورده هاى 
غذایى و دارویى نشــان دهنــده پایش و 
نظارت بر بازار اســت و یــک نکته مثبت 

محسوب مى شود.
وى همچنین تاکید کرد: هیچ داروخانه اى 
نمى تواند فرآورده ریکال شده(برگشتى) را 
بفروشد در غیر این صورت، داروخانه خاطى 

تعطیل خواهد شد.
اعتبارى اظهار داشت: مسوول فنى در تمام 
کارخانه هاى داروســازى و مواد غذایى و 
تجهیزات پزشکى و داروخانه ها وجود دارد 
و پروانه این واحدها توســط معاونت غذا و 

دارو تمدید مى شود.

کمبود مقطعى20 قلم دارو در استان اصفهان 
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 
گفت: منطقه خشک تاالب شور، یکى از کانون هاى 
داخلى تولید ریزگرد در شهرستان گلپایگان و گلشهر 

است.
محمدعلى کاظمى در گفت وگو با ایمنا با اشــاره به 
اینکه بخشــى از گردوغبار هوا در اصفهان ناشى از 
تبدیل شهرستان هاى گلپایگان و شهرضا به کانون 
جدید ریزگرد داخلى است اظهار کرد: طى سال هاى 
اخیر با برداشت هاى بى رویه منابع آبى و نابودى مراتع 
با افزایش چراى دام ســبب نابودى پوشش گیاهى 

مناطق شده اند.
وى درباره بــه اینکه شهرســتان هاى گلپایگان و 
شــهرضا از ابتدا بیابان نبودند و مراتع و جنگل هاى 
بسیار مطلوبى داشــتند، افزود: با بایر و خالى شدن 
خاك از گیاهان، باد، طوفان و ریزگردها به ســمت 

شهرها مى رود.
وى منطقه خشک تاالب شور را یکى از کانون هاى 
داخلى تولید ریزگرد در شهرستان گلپایگان و گلشهر 
دانست و گفت: برداشــت هاى بى رویه منابع آبى از 
ســفره هاى زیرزمینى و بهره بردارى مازاد از چاه ها 
باعث شده که وردى تاالب شور به صفر برسد و این 

تاالب منشأ ریزگرد داخلى شود.
کاظمى وجود بیابان هــاى جرقویه را یکى از دالیل 
ایجاد کانون هاى گردوغبار در شهرســتان شهرضا 
اعالم کرد و افزود: به دلیل شرایط نیمه خشک اقلیم 
اصفهان و خشکسالى هاى مستمر در دهه هاى اخیر، 
مناطق مختلــف در اصفهان بــه کانون هاى فعال 

گردوغبار در این حوزه تبدیل شده است.

تهدید اصفهان توسط 
گلپایگان و شهرضا
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رسانه هاى یونان روز شنبه از اقدام باشگاه سامسون اسپور 
ترکیه براى جذب کریم انصارى فــرد مهاجم ملى پوش 
کشورمان و عضو باشگاه آ.اك یونان خبر داد. طبق گزارش 
سایت «transfergeeks» یونان، احسان حاج صفى هم در 
رادار سامسون اسپور ترکیه قرار گرفته و این باشگاه عالوه بر 
مذاکره با انصارى فرد به دنبال این مدافع ملى پوش ایرانى 

آ.اك نیز است.

تیم بنفیکاى پرتغال که حســین طیبى کاپیتان تیم ملى 
فوتســال کشــورمان در آن حضور دارد، بامداد امروز در 
بازى اول مرحله فینال مســابقات لیگ پرتغال به مصاف 
تیم اسپورتینگ این کشور رفت و با نتیجه 5 بر 4 شکست 
خورد. طیبى در این بازى توانست گل چهارم  تیمش و سى 
و یکمین گل خود را در لیگ پرتغال را به ثمر برساند. دومین 
بازى بنفیکا  مقابل اســپورتینگ قرار است روز چهارشنبه 

برگزار شود.

ســایت «منبر الکوره االماراتیه» خبر داد باشــگاه شباب 
االهلى براى جذب ژائو پدرو مهاجم الوحده دســت به کار 
شده است. عزیز جانیف هافبک ازبکســتانى به همراه 3 
بازیکن دیگر در پکیج  پیشنهادى شباب االهلى براى جلب 
رضایت سران باشگاه الوحده به فروش این مهاجم است. 
شباب االهلى قصد دارد ستاره ازبک خود را در لیست فروش 
بگذارد. پیش از این گفته شد سران باشگاه براى حفظ احمد 
نوراللهى و جانیف تردید داشتند و مى خواستند یکى از این 
بازیکنان را انتخاب کنند. با توجه به خبر رسانه اماراتى و قرار 
گرفتن نام عزیز جانیف ازبک در لیست فروش براى انتقال 
به باشگاه الوحده به نظر مى رسد مسیر ماندن هافبک ملى 

پوش ایرانى در شباب االهلى هموار شده است.

امید ابراهیمى هافبک ملى پوش کشورمان در ابتداى فصل 
گذشته بعد از چند سال االهلى را به مقصد الوکره ترك کرد. 
الوکره یکى از تیم هاى پایین جدول لیگ ستارگان قطر به 
شــمار مى آید. اما ابراهیمى به همراه این تیم درخشش بى 
نظیرى داشت و در نهایت فصل را با قرار گرفتن در رده سوم 
جدول پایان برد.عملکرد خیرکننده ابراهیمى در فصل گذشته 
در ترکیب الوکره باعث شده تا این هافبک ملى پوش ایرانى در 
این تیم ماندگار شود. ابراهیمى به همراه الوکره از روز گذشته 
تمریناتش را براى فصل جدید لیگ ستارگان آغاز کرد تا در 

فصل آینده براى این تیم قطرى به میدان برود.

حاج صفى در رادار باشگاه 
ترکیه اى

طیبى گل زد، بنفیکا باخت

شانس نوراللهى بیشتر شد

ابراهیمى ماندگار شد 

آگهى تغییرات
شــرکت ســپهر آزمون مهر آیین شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 68167 و 
شناســه ملى 14010121482 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/02/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: مهدى فدائى خواه تهرانى به شماره ملى 
1289230463 و سارا احمدى به شماره 
ملى 4133106652 و زهــرا دادخواه به 
شــماره ملى 5499374775 به ســمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره بــراى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند مهناز دادخواه تهرانى 
به شــماره ملى 1287806538 به سمت 
بازرس اصلى و الهه فرقانى به شماره ملى 
2281991628 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1336338)

آگهى تغییرات
شرکت آبرسانى دشت زاینده رود شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 13163 
و شناســه ملــى 10260341790 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/12/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مینو شرافت 
بــه شــماره ملــى 1287724541و 
ریحانه میرمحمد صادقى به شماره ملى 
1292070366و رعنا میر محمد صادقى 
به شماره ملى 1270025104 به سمت 
اعضــاء اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. حمید پشم 
فروش به شــماره ملى 1282410172 
به ســمت بازرس اصلى و امیررضا صبور 
به شماره ملى 1287778941 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدندروزنامــه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1336919)

آگهى تغییرات
شرکت یکتا اندیش ســازه شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 18853 و شناسه ملى 
10260397518 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1401/01/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین اسرافیلى 
بیشه به شماره ملى 1288898924و علیرضا 
کربالییان به شماره ملى 5499375984و 
مجیــد فهیــم پــور بــه شــماره ملى 
1288070799و سید جعفررضیان با کدملى 
1291047948 به سمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
موسســه حسابرســى امین تدبیر بصیر به 
شناســه ملى 10103512680 به سمت 
بازرس اصلى و لیال راستکارانرجانى به شماره 
ملى 1375706489 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1336925)

آگهى تغییرات
شرکت یکتا اندیش ســازه شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 18853 و شناسه ملى 
10260397518 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/01/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اصالح ماده 31 
اساسنامه : عده اعضاى هیات مدیره : شرکت 
بوسیله هیات مدیره اى مرکب 3 الى 6 نفر عضو 
که بوسیله مجمع عمومى عادى از بین صاحبان 
سهام انتخاب مى شــوند اداره خواهند شد 
مدیران کال یا بعضا قابل عزل مى باشند. اصالح 
ماده 33 اساسنامه : ســهام وثیقه مدیران : 
هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود 
مالک حداقل 1 سهم از سهام شرکت بوده و 
ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین 
خساراتى که ممکن است از تصمیمات مدیران 
منفردا یا مشترکا بر شــرکت وارد شود و به 
صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم 
مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل 
حق راى و دریافت سود نمى باشد ولى مادامى 
که مدیر مفاصا حساب دوره تصدى خود را از 
شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان 
وثیقه در صندوق شــرکت باقى خواهد ماند. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1336930)

آگهى تغییرات
شــرکت آلیاژ ســاز اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 41607 
و شناســه ملــى 10260593346 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/03/22 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : * حجت اله رضایى به شماره ملى 
1140172751 سمت مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره ، سید محسن کاظمى طبائى 
به شماره ملى 1189538474به سمت 
رئیس هیات مدیــره و ابراهیم احمدى 
دستگردى به شماره ملى 6339821502 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
بقیه مدت دو سال انتخاب شدند . * کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضا ثابت نایب رئیــس هییت مدیره و 
امضا یکى از دو اعضاى دیگر (مدیرعامل یا 
رئیس هیات مدیره) و با مهر شرکت معتبر 
است ، ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1337743)

آگهى تغییرات 
شرکت دنا فوالد زاگرس ســهامى خاص به شماره 
ثبت 69387 و شناســه ملــى 14010550609 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1401/03/12 محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان 
بنشــانى : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله هزار جریب ، 
کوچه گلســتان ، کوچه گلستان دوم غربى ، پالك 3 
، ساختمان شــرکت تاك تجارت آینده ، طبقه دوم ، 
واحد 5 - کدپســتى8169658347 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1336352)

آگهى تغییرات 
شرکت توپال پژوه آریا ســهامى خاص به شماره ثبت 
2281 و شناســه ملى 14009396352 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1400/06/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت از واحد 
ثبتى خمینى شــهر به آدرس جدید اســتان اصفهان ، 
شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله باغ دریاچه ، کوچه شهیدمحمدباقرآقاداودى[74] ، 
خیابان باغ دریاچه ، پالك - 198 ، ساختمان باران ، طبقه 
چهارم کدپســتى 8176744516 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1337049)

مدافع گرجستانى سپاهان با انتشار پستى به دوران حضور سه ساله اش در سپاهان 
خاتمه داد و از هواداران این تیم تشکر کرد.

گیورگى ولســیانى در ابتداى لیگ نوزدهم براى پر کردن جاى سیاوش 
یزدانى که به استقالل پیوسته بود از نساجى مازندران راهى سپاهان شد 
و پس از جدایى امیرقلعه نویى نیز در سپاهان ماند و حتى در بازى هاى 

زیادى بازوبند کاپیتانى طالیى پوشان اصفهانى را بر بازو بست.
این بازیکن در فصل اول حضورش موفق به کســب مقام پنجم شد 
و در ســال دوم که محرم نویدکیا اولین ســال حضورش در اردوى 

طالیى پوشان را پشت سر مى گذاشــت موفق به کسب رتبه دوم شد. 
درنهایت آخرین فصل حضور این مدافع 31 ساله گرجستانى با کسب رتبه 

سومى تمام شد تا ولسیانى که طى این سه فصل نیز در مسابقات جام حذفى با حذف 
مواجه شده بود، بدون جام اصفهان را ترك کند.

این بازیکن ساعاتى پس از انتشار رسمى خبر پیوستنش به پرسپولیس با انتشار پستى ضمن تشکر از سپاهانى ها با آنها 
خداحافظى کرد. او نوشت: « من 3 سال فراموش نشدنى را در تیم طالیى شهر درخشان سپرى کردم. عضویت در این 

تیم بزرگ تجربه تکرار نشدنى بود. هر چیزى آغاز و هر چیزى پایان خود را دارد.»

پایان حضور 3 ساله  ولسیانى در سپاهان

مربى اسبق تیم ملى ایران راســت مى گوید که این 
روزها همه کارشناس شده اند حتى مجریان تلویزیون. 
حرف هاى عجیب و توهین آمیز مجرى «شب هاى 
فوتبالى» درباره محرم نویدکیا نشــان داد که به قول 
اصغر شرفى، ســطح و حد فوتبال ما آنقدر پایین آمده 
که هر کسى از راه مى رسد در این خصوص اظهار نظر 
مى کند؛ از مجرى گرفته تا گزارشگر و هر فرد دیگرى 
که علم و دانش فنى الزم براى کارشناسى در حوزه این 

رشته ورزشى را ندارد.
براى همین اســت که وقتى جواد خیابانى به خودش 
اجازه مى دهد هنگام گزارش دیدار تیم ملى با الجزایر 
عملکرد سرمربى تیم ملى را زیر سئوال ببرد، نمى توان 
انتظار داشت که مجرى جوان «شب هاى فوتبالى» در 
این برنامه با «اتفاق عجیب» نامیدن حضور اسطوره 
ســپاهان در جرگه مربیان به بازگو کــردن دیدگاه 
غیرکارشناسانه خود درباره کارنامه این مربى بااخالق 

طالیى پوشان نپردازد.
محمد میر البته پارا فراتر از این گذاشته و پس از تشبیه 
استعفاهاى نویدکیا به قهر و آشــتى هاى فیلم هاى 
هندى، پیش بینى کرد که این سرمربى «براى همیشه 
از فوتبال ما حذف شده و دیگر هیچ وقت هیچ باشگاهى 

حتى سپاهان به او اعتماد نکند»!
او علت این ادعایش را هم نتیجه نگرفتن سپاهان  با این 
سرمربى دانست که علیرغم هزینه میلیاردى که به این 
منظورانجام شد، توفیقى به دست نیامد. این فرمایش 
کارشناسانه(!) آقاى مجرى، مصداق عینى «آفتاب آمد 
دلیل آفتاب» اســت؛ اتفاقاً برعکس آنچه وى عنوان 
مى کنند، شــماره 4 محبوب ســپاهانى ها با وجود

بى تجربه بودنش در کسوت مربیگرى عملکردى عالى 

داشت و از قضا نتایج قابل قبولى هم با تیمش گرفت. 
این درست که او نتوانست جامى کســب کند اما در 
اولین سالى که روى نیمکت سپاهان نشست پا به پاى 
پرسپولیس پیش آمد و فقط 2 امتیاز براى کسب عنوان 
قهرمانى کم آورد. هیچ بعید نبود اگر در آن فصل محرم 
به اندازه همکارش در تیم قهرمان لباس مربیگرى را 
برتن کرده بود حاال شرایط طور دیگرى رقم خورده بود 
و مجرى این برنامه ورزشى صدا و سیما به خودش حق 
نمى داد روى آنتن شبکه ملى چنین نطق قرایى در نقد 

بیالن کارى او در سپاهان ایراد کند.  
محرم نویدکیا در 640 روزى که سکان هدایت طالیى 
پوشان را به دست داشت40 پیروزى (53درصد)، 18 
مساوى و 17 شکست (22درصد) در کارنامه خود در 
عرصه سرمربیگرى ثبت کرد. بر همین اساس حتى 
اگر بخواهیم فوتبال زیبایى که سپاهان به خصوص 
در ســال اول حضور او روى نیمکت طالیى ها ارائه 
مى کرد را نادیده بگیریم و بازده کارى نویدکیا در این 
مدت را صرفًا با توجه به همین اعــداد و ارقام در نظر 
بگیریم باز هم باید گفت او با وجود نقطه ضعف هایى 
که تیمش داشت تراز قابل توجهى از خودش برجاى 

گذاشته است.
بر همین اساس برخالف تصور جناب میر در خصوص 
عدم اعتماد تیم ها به این سرمربى جوان و موجه پربیراه 
نیســت اگر بگوییم احتمال دارد به محض استعفاى 
نویدکیا از ســرمربیگرى طالیى پوشــان، تیم هاى 
بسیارى خواهان به خدمت گرفتن او بوده باشند وتنها 
عالقه اسطوره سپاهان به تیمش و سپاهانى ها به او 
بوده که آنها را از ارائه پیشنهاد همکارى به این سرمربى 

متین منصرف کرده است. 
به همه اینها اضافه کنید این نکته را که سپاهان قصد 

داشت طبق قرارداد 3 ساله اى که با نویدکیا بسته بود 
این تیم را در فصل پیش رو هم براساس اندیشه هاى 
او سازماندهى کند اما این محرم بود که بنا به دالیلى 
از ادامه حضور در جمع ســپاهانى ها انصراف داد و اال 
کیســت که نداند درهاى این باشگاه همیشه به روى 
پسرمحبوب سپاهان باز اســت و همه از بازگشت او 
استقبال مى کنند. درســت مثل همان روزى که در 
هواپیما به رویش باز شد و برایش دست زدند، البته آقاى 
مجرى باید به بزرگى خود ببخشند که کسى براى این 

کار با او مشورت نمى کند!
با همه اینها و با وجود اینکه ما با اظهار نظر محمد میر 
درباره اینکه نویدکیا براى همیشه از فوتبال رفته و یا 
بازگشــتش به عرصه مربیگرى حداقل 5 یا 10 سال 
طول مى کشــد کامًال مخالفیم، بایــد بگوییم همه 
حرف هاى این مجرى در خصوص شماره 4 فراموش 

نشدنى سپاهان اشتباه نبود. 
محرم نویدکیا «یک اتفاق عجیــب در فوتبال بود». 
عجیب اما نه از آن جهت که مد نظر مجرى «شب هاى 
فوتبالى» است که با کنایه ها و صحبت هاى شگفت 
انگیزش بى انصافى را در حق محرم تمام کرده است. 
اسطوره محبوب طالیى ها یک «عجیِب قشنگ» بود 
چرا که با همه مربیان بهانه جو فرق داشت. همرنگ 
جماعت نشد و هیچ وقت ناکامى هاى تیمش را گردن 
زمین و زمانه نیانداخت. مربى محجوب ســپاهان به 
شــیوه اى که در کارش پیش گرفته بود ایمان کامل 
داشت چرا که معتقد بود اگر مى خواهیم فوتبال ما رشد 
کند، باید دیدگاه و نگرش جدیدى در میان باشگاه ها، 
مدیران، مربیان، خبرنگاران و داوران ایجاد شود وگرنه 
همیشــه درجا مى زنیم. نویدکیا «بزرگ بود» اما «از 

اهالى امروز نبود...». 

در حاشیه صحبت هاى جنجالى مجرى «شب هاى فوتبالى» درباره نویدکیا

او  از اهالى امروز نبود...

مرضیه غفاریان 

هافبک سپاهان در واکنش به گزینه هاى مطرح شده براى مربیگرى این تیم تصریح کرد: آن ها بزرگ و با رزومه هستند 
و مى توانند انتخاب خوبى براى تیم خوب سپاهان باشند. بهترین خرید سپاهان باید یک مربى خوب باشد.

رضا میرزایى در خصوص فصلى که به همراه تیم سپاهان پشت سر گذاشت، اظهار داشت: 
سپاهان در لیگ بیست و یکم از لحاظ قدرت تیمى، مستحق قهرمانى بود اما مهره ها به 
تنهایى نمى توانند تیم را قهرمان کنند. متاسفانه سپاهان باوجود شرایط خوبى که براى 

این اتفاق داشت، نتوانست نتیجه الزم را کسب کند.
وینگر سپاهان در مورد اینکه چه عاملى در این ناکامى موثر بود، گفت: تغییر سبک بازى 

باعث شد روى کارهاى دفاعى تمرکز نداشته باشیم. مدافعان در کارهاى هجومى 
بیش از اندازه فعالیت داشتند و این مساله بخش دفاعى تیم را دچار مشکل مى کند.
وى در  مورد جدایى محرم نویدکیا و  مطرح شدن اسامى مختلف و مشهور براى 
هدایت زردپوشان در فصل جدید، اظهار داشت: در مورد جدایى نویدکیا نظرى 

ندارم. او براى تیم زحمت کشــید و تالش کرد بهتریــن نتیجه را بگیریم. 
بچه هاى تیم هم همانطور که خودش اعالم کرد تمام تالششان را به کار 

گرفتند تا برنامه هاى کادرفنى را در زمین پیاده کنند و باعث موفقیت تیم 
و خوشحالى هواداران شوند اما به هرحال در فوتبال همه چیز طبق 
برنامه و میل شما پیش نمى رود. ممکن است برخى اشکاالت 
پیش بینى نشده، مانع شما شوند. محرم نویدکیا با تصمیم خودش 

ترجیح داد جدا شود و امیدوارم در ادامه زندگى در هر زمینه اى موفق 
و سالمت باشد.

بازیکن سپاهان تصریح کرد: من هم گزینه هاى سرمربیگرى 
را در رسانه ها دیدم. آن ها بزرگ و با رزومه هستند و مى توانند 
انتخاب خوبى براى تیم خوب سپاهان باشند. بهترین خرید 
سپاهان باید یک مربى خوب باشد که از چوب بازیکن بسازد 

چند نه اینکه نتیجه کار برعکس شود و تیم با وجود 
بازیکن باکیفیت در هر پست، بدترین 

نتیجه را بگیرد.

بهترین خرید سپاهان باید مربى خوب باشد

اولویت اول بازیکن پیشین استقالل که از او به عنوان یکى از خریدهاى احتمالى و 
جدید این تیم هم یاد مى شود، ادامه فوتبال در اروپا مى باشد.

محمد نادرى مدافع چپ پا و پیشین آبى پوشان که بعد از یک فصل حضور 
در لیگ فوتبال ترکیه صحبت هایى مبنى بر بازگشت وى به جمع آبى 
پوشــان پیش آمده بود، اولویت اول خود را براى ادامه فوتبال حضور 

در اروپا اعالم کرد.
نادرى که بعد از یک فصل خوب در استقالل راهى ترکیه شد، از چندى 
پیش زمزمه بازگشتش به جمع آبى پوشان به گوش مى رسید. اما گفته 

مى شود وى با پیشنهاداتى از کشورهاى پرتغال، ترکیه و جمهورى چک 
روبرو است و باتوجه به اینکه اولویت اول او ادامه فوتبال در اروپا مى باشد، 

احتمال اینکه با پذیرفتن یکى از این پیشنهادات همچنان خارج از ایران توپ بزند 
زیاد است.

آبى پوشان پس از جدایى نادرى اقدام به جذب ابوالفضل جاللى و جعفر سلمانى در این پست کردند که باتوجه به عملکرد 
خوب این دو بازیکن، بعید به نظر مى رسد قصد ایجاد تغییرات در منطقه چپ خط دفاعى خود داشته باشند.

اروپا، اولویت اول نادرى

خ ا ا ا نخ هت
هافبک طالیى ها:

وبب ربى ی ی نب پ ری رین به نب پ وب
 همراه تیم سپاهان پشت سر گذاشت، اظهار داشت: 
قدرت تیمى، مستحق قهرمانى بود اما مهره ها به 
. متاسفانه سپاهان باوجود شرایط خوبى که براى 

م را کسب کند.
ى در این ناکامى موثر بود، گفت: تغییر سبک بازى

ز نداشته باشیم. مدافعان در کارهاى هجومى 
اله بخش دفاعى تیمرا دچار مشکل مى کند.
مطرح شدن اسامى مختلف و مشهور براى 
هار داشت: در مورد جدایى نویدکیا نظرى
تالش کرد بهتریــن نتیجه را بگیریم. 

ش اعالم کرد تمام تالششان را به کار 
ن پیاده کنند و باعث موفقیت تیم 

ال در فوتبال همه چیز طبق 
کن است برخى اشکاالت 
رم نویدکیا با تصمیم خودش 

ه زندگى در هر زمینه اى موفق 

گزینه هاى سرمربیگرى  م
رزومه هستند و مى توانند 
ن باشند. بهترین خرید 
 از چوب بازیکن بسازد 

چند م با وجود 
ن 

ى ناد اولویتاول وپا

نشــریه «wionews» در گزارشى به معرفى 6 تیم 
آسیایى راه یافته به جام جهانى 2022 قطر پرداخت. 
این رسانه حضور این تعداد آسیایى ها را رکورد بى 

نظیر در تاریخ جام جهانى دانست.
رسانه انگلیسى زبان درباره تیم ملى ایران، نوشت: 
ایران با مدیریت دراگان اسکوچیچ، تاثیرگذارترین 
تیم در مســابقات مقدماتى جــام جهانى 2022 در 
آســیا بود. ایران با بیشــترین گل زده و بیشترین 
امتیاز نســبت به هر کشــورى، تنها با یک باخت 
مقابل کــره جنوبى، حریفان خود را پشــت ســر 

گذاشت.
ســردار آزمون، مهاجم بایرلورکوزن، فصل را با 10 
گل به پایان رســاند، در حالیکه هم تیمى او مهدى 

طارمى، حمایت خوبى را از او داشت.
این ششمین حضور ایران در جام جهانى خواهد بود 
و با حضور انگلیس، ولز و آمریکا در گروه آنها، صعود 

کار سختى خواهد بود.

تمجید رسانه انگلیسى 
از تیم ملى ایران



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

بدانید که هیچیک از شــما نباید از خویشــاوندى ، کــه گرفتار فقر و 
بینوایى اســت روى یارى برتابد. باید که یاریش دهــد، به مالى که اگر 
انفاقش نکند، بر داراییش نیافزاید و اگر انفاقش کند، سبب نقصان در مال 
او نشود. هر کس که دست یارى از عشیره خود فرو بندد، یک دست از 
یارى آنان کاسته شده  ولى او از یارى دست هاى بسیارى خود را محروم 
داشته . هرکس که با اطرافیان خود به مدارا رفتار کند همواره دوستى 

موال على (ع)و مودت آنان را نصیب خود ساخته است .
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وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى گفت: 
مشکالتى پیرامون خط 2 تله کابین صفه وجود داشت 
که در محل مورد بررسى قرار گرفت و حل شد و مردم 
مى توانند از یک بناى میراث فرهنگى عالوه بر استفاده 

از تله کابین بازدید کنند. 
به گزارش روابط عمومى شرکت توسعه مجتمع هاى 
ســیاحتى، فرهنگى و ورزشــى ســپاهان شهردارى 
اصفهان، عزت ا... ضرغامى، وزیــر میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دســتى، در حاشیه سفر یک روزه 
رئیس جمهور و هیئت وزیران به اصفهان ضمن بازدید 
از ظرفیت ها و بخش هاى مختلف اســتان اصفهان، از 
مجتمع بزرگ گردشگرى صفه و تله کابین بازدید کرد. 
وزیر میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى با 
ضرورى دانستن توسعه سرمایه گذارى در این مجموعه 
و سایر مجموعه هاى تفریحى اظهار داشت: خوشبختانه 
مجموعه ســرمایه گذارى که در منطقــه صفه انجام 
گرفته کار بسیار ارزشمندى است. یک فرصت و امکان 
بسیار خوب براى گردشگرى و تفریح مردم اصفهان و 
همچنین گردشگرانى که از دیگر نقاط به اینجا مى آیند 

فراهم شده است. 
وى با بیان آنکه در مجموع اقدامــات خوبى در اینجا 
صورت گرفته اســت، افزود: از این اقدامات مى توان 
به طور ویژه به تله کابین اشــاره کرد که چندین سال 

اســت که به این مجموعه تفریحى سرویس مى دهد، 
خیلى خوب است و مردم مى توانند از آن استفاده کنند. 
هرکارى که در حوزه ســرگرمى و شور و نشاط بیشتر 
مردم بتواند نقش داشــته باشــد را حمایت مى کنیم و 
سعى بر برطرف سازى موانع آن داریم و در همین راستا 

اگر نیاز باشد تسهیالت نیز ارائه مى دهیم. 
وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى با بیان 
آنکه مجموعه گردشگرى صفه باید توسعه یابد چرا که 
ظرفیت توسعه بیشتر را دارد، بیان کرد: در محل هاى 
دیگر در اصفهان باید این سرمایه گذارى انجام پذیرد 
اما خود این مجموعه به دلیل موقعیت خاصى که دارد 
و کوه هاى اطراف و طبیعتى که پیرامون آن قرار دارد 
باید توســعه پیدا کند. ســرمایه گذارهاى فعال و همه 
عزیزانى که در اینجا هســتند باید براى توســعه همه 
بخش ها به ویژه تله کابین برنامــه دارند، که ما با آنها 

همکارى مى کنیم. 
وى تصریح کرد: بخشــى از این توســعه تله کابین به 
یک بناى تاریخى قدیمى مربوط است که مقدار کمى 
از آن بنا مانده اما باید ترمیم، تقویت و شناســانده شود 
که برایش برنامه داریم. اگر در شوراى فنى ما ابعاد این 
مسئله بررسى شــد و مجوز آن صادر شد فکر مى کنم 
تحت شــرایطى مشــکل خاصى پیش نخواهد آمد. 
براساس چارچوبى که کمیته فنى ما اعالم خواهد کرد 

اقدامات توسعه اى براى این شــرکت انجام مى گیرد 
و هم دسترســى خط 2 تله کابین آغاز مى شود و مردم 
مى توانند از این بناى تاریخى از طریق تله کابین بازدید 

داشته باشند. 
ضرغامى با بیان آنکه این موضــوع باید در چارچوب 
قواعد میراث فرهنگى باشد، خاطرنشان کرد: امیدواریم 
با توجه به توسعه ســرمایه گذارى ها، رشد روز افزون 
جمعیت و توقعى که وجود دارد، بتوانیم مجموعه هاى 
این  چنینى بیشــترى به ویژه مجموعــه تفریحى و 

گردشگرى صفه را توسعه دهیم. 
وى پیرامون شــعار باهم بهتریم گفت: قطعٌا همینطور 
است، شعار بسیار خوبى اســت، چرا که ما با هم معنا 
پیدا مى کنیم. من طرفدار این شعار هستم که مى گوید 
نترسیم، نترســیم، ما همه با هم هستیم؛ نترسید بدین 
معنا است که به واســطه آنکه با هم هستیم نباید نه از 

آمریکا، نه از ابرقدرت ها و تهدیدها ترسید. 
وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى بیان 
کرد: وقتى همه باهم باشند هیچ خطرى، هیچ کسى را 

تهدید نمى کند. من خودم سالها است که بدون محافظ 
کارهایم را انجام مى دهم چرا که معتقدم حفاظت الزم 
ندارم. در شــلوغ ترین محل ها حضــور پیدا مى کنم و 
هرکسى که در این باره سوال مى کند که علت این کار 
چیست، مى گویم شــلوغى و این جمعیت یعنى امنیت 
و به همین خاطر من طرفدار شعار نترسیم، نترسیم، ما 

همه با هم هستیم، هستم.
عزت ا... ضرغامى در پایان سفر یک روزه رئیس جمهور 
و اعضاى هیئت دولت در جلسه شوراى ادارى پیرامون 
ظرفیت ها و پتانســیل هاى بالقوه مجتمع گردشگرى 
صفــه و تله کابین، بیان کــرد: اصفهــان در مجتمع 
گردشــگرى صفه یک خط تله کابین بســیار مناسب 
دارد و در روند راه اندازى خط دوم تله کابین مســائلى 
مربوط به میراث فرهنگى وجود دارد که در این زمینه 
تصمیم گیرى هاى الزم صورت گرفت و مسائل مربوط 
به آن برطرف شد و مردم از این به بعد مى توانند از یکى 
از ابنیه هاى تاریخى میراث فرهنگى در قله کوه صفه 

بازدید کنند.
■■■ 

محمد نورصالحى، رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
هم در حاشــیه بازدید از تله کابیــن و مجتمع بزرگ 
گردشــگرى صفه، اظهار داشت: تله کابین و مجموعه 
اقداماتى که در صفه صورت گرفته است فضاى بسیار 

خوب، تفریحات ســالم و ورزش را براى مردم فراهم 
آورده اســت که مردم به آن عادت کرده انــد و از آن 
استفاده مى کنند. حدود 20 سال است که خط یک آن 

مورد بهره بردارى گردشگران قرار گرفته است. 
وى افزود: به ابتکار شــهردارى و مدیران وقت استان 
خط 2 تله کابیــن نیز با نیت بازدید عمــوم مردم قلعه 
شاهدژ راه اندازى شــد، به دلیل مقدارى اختالف نظر 
خط 2 فعال متوقف اســت که امیدواریــم بازدید وزیر 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى به تعامل و 
هم افزایى در این باره و با هراصالحى که الزم هست که 
نظر میراث نیز در آن تأمین شود منجر شود و با حضور 
مردم و گردشگران قلعه شاهدژ از غربت و محجوریت 

نجات پیدا کند. 
■■■ 

بهرام عبدالحســینى مدیرکل صداوســیماى مرکز 
اصفهان نیز در بازدید از ظرفیت هاى تفریحى مجتمع 
بزرگ گردشــگرى صفه، بیان کرد: امیــدوارم که با 
حضور وزیر میــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 
دســتى در این مجموعه که خودشــان به مســائل 
گردشگرى و فرهنگى عالقه مند هســتند، فتح بابى 
شــود و خط 2 تله کابین صفه نیز مــورد بهره بردارى 
قرار گیرد و مردم و گردشگران بتوانند از این مجموعه

 استفاده کنند.

 در دیدار وزیر میراث فرهنگى از مجتمع بزرگ گردشگرى صفه تأکید  شد؛

استفاده از ظرفیت هاى الزم براى راه اندازى خط دوم تله کابین صفه 


