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تابوى مراجعه به مراکز 
درمانى شکسته مى شود؟

برق سکه، مهریه را
 بى مهر کرد

2

عابربانک هاى
 خالى از پول نقد

3

مسیر قطار اصفهان- تهران در 
برخوار معارض محلى دارد

هدیه خبرنگارى یا رشوه 
به خبرنگار؟
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ماده غذایى 
مفید براى 
سالمت کبد

پرونده بندر خشک اصفهان روى میز وزیر راه
3
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4 ساعت
 جدال شبانه با آتش 
در شهرك فرش

دى ایندولیل متــان و گلوکورافانین نه تنها 
در کلم بروکلى بلکــه در گل کلم، کلم 
و کلم پیچ نیز یافت مى شــوند. فعالیت 
آنتى اکسیدانى این عناصر در مراقبت از 

سالمت کبد شما مفید است ...

آتش سوزى گســترده در یک شــرکت فرش آران و 
بیدگل، پاى مدیریت ستاد بحران استاندارى اصفهان 

را هم به این حادثه باز کرد.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى آران و بیدگل درباره این آتش سوزى گفت: 
ماموران آتش نشــانى با بیش از چهار ساعت تالش 
بى وقفه، آتش سوزى گســترده در یک شرکت فرش 

این شهرستان را مهار کردند.
احمد دهقانى افزود: این حادثه ساعت 19 و 55 دقیقه 

شامگاه دوشنبه...

یونیفرم مدارس بر تن دانش آموزان زار مى زندیونیفرم مدارس بر تن دانش آموزان زار مى زند
گذرى بر یک بازار پرحاشیه، یک ماه مانده به بازگشایى مدارس

2

پروژه قفل شده دهکده لجستیک، استاندار را روانه تهران کرد

اولین تمرین نیازمند
 با سپاهان انجام شد

دروازه بان ملى پوش سپاهان که در ســاعات ابتدایى دوشنبه به 
ایران بازگشته، اولین تمرین خود را با طالیى پوشان اصفهانى 

پشت سر گذاشت.
چند روز پیش بود که باشــگاه ســپاهان با انتشــار پستى 

غیرمنتظره روى اینستاگرام...
7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

رویارویى ده ها آتش نشان با آتش 
سوزى گسترده در آران و بیدگل 

حرفه اى نمى شویم 
مگر زمین به آسمان 

برسد

به بهانه خداحافظى رئال با کاسیمیرو و 
اخراج گیتاریست آبى ها از استقالل

جزئیات برگزارى جشنواره استانى اهداى کتاب و مسابقه ملى کتابخوانى
توسط سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان تشریح شد؛ 
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صدرنشینىصدرنشینى
 الوکره با ابراهیمى

موتورها جاى وانت ها را گرفته اند کمک گوشى هاى هوشمند براى آنکه کمتر از آنها استفاده کنیدجهان نما حضور 200 هزار اصفهانى درراهپیمایى اربعینتکنولوژى درمان وسواس فکرى بدون دارواستان سالمت

 تنها 
م

 هلدینگ میدکو با استراتژى ایجاد یکپارچگى در زنجیره تولید و با تکیه بر علم روز 
دنیا و دانش فنى و بومى تیم مدیریتى قوى و مجرب در عرصه صنایع معدنى کشور 
و منطقه توانسته با گذشت زمان کوتاهى با برندسازى طرح هاى توسعه اى خود به 

عنوان یکى از 100 شرکت برتر و پیشرو در ایران تبدیل شود. 
اســتراتژى هلدینگ میدکو درخصوص ارزش آفرینى، برندسازى و ارتقاى سطح 
توانمندى در زمینه بهره بردارى از معادن و راه اندازى صنایع معدنى و ارایه خدمات 
بهینه به صنایع باالدستى و پایین دســتى این حوزه با اولویت رفع نیاز شرکت هاى 
تابعه گروه میدکو با چشم انداز سهیم شدن در بازار ملى و بین المللى و تبدیل شدن به 
شرکت معدنى برتر در زمینه سرمایه گذارى و بهره بردارى معادن و صنایع معدنى در 

سطح کشور و منطقه در حال تبدیل شدن به یک مدل توسعه اى براى ایران است.

رشد 3/5 درصدى تولید محصول در میدکو 
 هلدینگ میدکو در زنجیره تولید معدنى خود 20 واحد فراورى را در زنجیره سنگ آهن 
و فوالد، مس، زغال ســنگ و کک، فروآلیاژ، آهک و دولومیت احداث کرده است. 
این شرکت از واحدهاى تولیدى خود در سال 1400 توانست حدود 15 میلیون تن 

محصول تولید کند. 
 در حالى که میزان تولید این شرکت در ســال 1399 حدود 14 میلیون و 400 هزار 

تن بوده است. بیشترین میزان تولید در میدکو به محصوالت سنگ آهنى همچون 
کنسانتره و گندله اختصاص دارد که هر یک حدود 6 میلیون تن در سال گذشته تولید 
شده اند. همچنین تولید شــمش فوالدى بیش از 900 هزار تن و آهن اسفنجى نیز 

حدود 840 هزار تن بوده است.
 توسعه میدکو همچنان ادامه دارد و این شرکت در حال حاضر 9 پروژه را در حوزه هاى 
مختلف همچون احیا مستقیم بوتیا، نیروگاه بوتیا، فاضالب کرمان و... پیش مى برد. 
پیشرفت این 9 پروژه از 28 تا 87 درصد است و به نظر مى رسد امسال مى توانیم شاهد 

افتتاح یکى دو پروژه توسط میدکو باشیم.
 شرکت تخصصى هلدینگ "میدکو“ با بهره مندى از کادر مدیریتى بسیار مجرب 
و علمى، به کارگیرى نخبگان حوزه معدن و صنایع معدنى، اســتفاده از منابع مالى 
مطمئن همراه با طرح هاى توجیهى فنى و اقتصادى قوى توانسته با بیش از دو دهه 
فعالیت پله هاى ترقى را با سرعت چشمگیرى یکى پس از دیگرى بپیماید و طرح هاى 

خود را در این حوزه با کسب عناوین برتر جهانى به ثمر برساند. 
 این شرکت در سال 1400 به طور متوسط 15 هزار و 500 نفر در واحدهاى مختلف 
اشتغال ایجاد کرده اســت که 97 درصد آن ها بومى همان مناطق معدنى_صنعتى 
هستند که بیش از 50 درصد کارکنان مدرك تحصیلى باالتر از دیپلم دارند و میانگین 

سن 60 درصد از این نیروها کمتر از 35 سال برآورد مى شود.

1. مزایــده گــزار: مجتمــع فرهنگى گردشــگرى کوثر ملک شــهر ، میــدان شــهید علیخانى، خیابــان بهارســتان غربى
 جنب شهربازى ملک شهر

2. موضوع مزایده:
1-2.  اجاره محل کافى شاپ و سالن هاى موجود به همراه نانوایى

2-2.  اجاره دریاچه مصنوعى جهت قایقرانى ورزشى،تفریحى و ماهیگیرى
3-2. اجاره تاالر در دو طبقه به همراه سالن غذاخورى مستقل

4-2. اجاره رستوران جزیره نگارستان با آشپزخانه مجهز
5-2. اجاره مجموعه ویالهاى اقامتى ساحلى (1 خوابه ، 2 خوابه، 4 خوابه)

3. میزان سپرده شرکت در مزایده:
1-3.  سپرده شرکت در مزایده کافى شاپ مبلغ  300/000/000 ریال
2-3. سپرده شرکت در مزایده دریاچه مصنوعى  200/000/000 ریال

3-3. سپرده شرکت در مزایده تاالر به همراه سالن غذاخورى مستقل 600/000/000 ریال
4-3. سپرده شرکت در مزایده رستوران جزیره نگارستان 350/000/000 ریال

5-3. سپرده شرکت در مزایده مجموعه ویالهاى اقامتى ساحلى 700/000/000 ریال
4. محل و مهلت بازدید از مکان و دریافت اســناد مزایده: مجتمع فرهنگى گردشــگرى کوثر ملک شــهر  میدان شهید علیخانى،

 خیابان بهارستان غربى، جنب شهربازى، واحد ادارى حداکثر تا ساعت 16 مورخ 1401/06/05
5 . محل و مهلت تحویل پیشنهادات: مجتمع فرهنگى گردشگرى کوثر ملک شهر، میدان شهید علیخانى  خیابان بهارستان غربى، جنب 

شهربازى، واحد ادارى حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1401/06/07
6.  محل و زمان بازگشایى پیشــنهادات: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشــهر، بعد از چهارراه اراك، پالك 137 ساعت 11

 مورخ 1401/06/09 سازمان مجتمع هاى سیاحتى کوثر
از تمامى متقاضیان واجد صالحیت دعوت مى گردد با همراه داشتن مدارك سوابق کارى در تاریخ تعیین شده  به واحد ادارى مراجعه نمایند.

جهت کسب اطالعات با شماره 09111752696  -  03134428985 واحد ادارى تماس حاصل گردد.

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)

مجتمع فرهنگى گردشگرى کوثر ملک شهر

ا

دروازه بانم
ایران با
پشتس
چند رو
غیرمنت
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ىمربهروکل الوکره با ابراهیمى ىه  الوکره با ابراهیمىیمه

کار ما باید کار ما باید 
گره گشایى از گره گشایى از 

زندگى مردم باشدزندگى مردم باشد

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد یک باب ساختمان 
در مجموعه سرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشگاه (فونیکس سابق)را براى مدت 

یک سال  به  اشخاص واجد  صالحیت  واگذار نماید.
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شــرایط مزایده از روز چهار شنبه 
مورخه  1401/06/02به مدت یک هفته در ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه 

نمایند. 
اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. کنت. 
جهت هماهنگى و کســب اطالعات بیشتر با شــماره هاى 03136291982 
و09130859611 ( عنایت مولویان)و 09928079568 (عباسى) تماس حاصل 

نمایید.
مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا اصفهان 

مزایده مرحله دوم

با توجه به پرداخت کامل مطالبات تصدیق شــده بســتانکاران شرکت ورشکسته 
ریخته گرى کمال سپاهان ،بدینوسیله ختم ورشکستگى شرکت فوق الذکر اعالم 

مى گردد .

آگهى ختم ورشکستگى

بختیار –مستشار قضایى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 

برنامه جارى میدکو؛

نگاهى پویا در راستاى تحوالت و تحقق اهداف کلى نظام  
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موتورها 
جاى وانت ها را گرفته اند

کار ما باید گره گشایى
از زندگى مردم باشد

خبرخوان
او مرد هزار صدا بود

  مهر| منوچهر اسماعیلى، دوبلور مطرح 
و معروف به مرد هزار صداى ایران دار فانى را 
وداع گفت. او به صحبت کردن به جاى چند 
شــخصیت در یک فیلم بــا صداهاى متنوع 
و تیپ گویى (صحبت بــا صداهاى مختلف) 
شهرت دارد. در سریال «هزاردستان همزمان 
به جاى شــعبان (محمدعلى کشاورز)، رضا 
تفنگچى (جمشید مشــایخى)، هزاردستان 
(عزت ا... انتظامى) و جمشــید الیق صحبت 
کرد. اســماعیلى به جاى «آنتونى کوئین» 
در نقش «حمزه» در فیلم «محمد رسول ا... 
(ص)» صحبت کرده بود. یکى از ماندگارترین 
هنرنمایى هاى اســماعیلى در فیلم «مادر» 
زنده یاد على حاتمى بود که همزمان به جاى 
سه بازیگر یعنى محمدعلى کشاورز، جمشید 

هاشم پور و اکبر عبدى صحبت کرد.

خرید و فروش 
پیتون و شیر!

رئیـــــــس    همشهرى آنالین | 
فراکسیون محیط زیســت مجلس با انتقاد از 
فراهم بودن شــرایط براى قاچاق حیوانات 
به داخل کشــور گفت: موضوع قاچاق حیات 
وحش به داخل کشــور به شــدت رها شده 
است. سمیه رفیعى گفت: االن در جنگل هاى 
هیرکانى شــاهد حضــور راکــون و میمون 
رزوس هســتیم و اگر به یافت آبــاد یا بازار 
آزادگان تهران مراجعــه کنید، انواع حیوانات 
غیرمتعارف از مار پایتون گرفته تا شیر هندى 

را مى توان خریدارى کرد.

در برابر مسئوالن 
نایستاده ام

رضــا کیانیــان در    سینماسینما |
نشســت خبرى نمایش «پــدر» گفت: من 
اهل گفتگو هســتم. تندتریــن انتقادها را از 
مســئوالن کرده ام که بعد مرا خواســته اند، 
توضیح داده ام و مسئله حل شده است. هرگز 
فکر نمى کنم مسئوالن دشــمن ما هستند. 
ضمن اینکه هیچیــک از منتقدان نمى توانند 
مطمئن باشند اگر جاى مسئوالن بودند بهتر 
عمل مى کردند. مســئوالن هم مى خواهند 
کشور را طبق دیدگاه هاى خود درست کنند. 
بنابراین هرگز فکر نمى کنم در برابر مسئوالن 
ایســتاده ام و آنها همچنین فکرى درباره من 

ندارند.

یوز را چه به سیگار؟!
معاون سازمان حفاظت محیط    تابناك |
زیســت در نامه اى به مدیرعامل شــرکت 
دخانیــات ایران در خصوص انتشــار خبرى 
از قول وى مبنى بر درج عکــس یوز ایرانى 
بر روى پاکت ســیگار، نوشــت: با توجه به 
بررسى هاى کارشناســى و بازخورد منفى از 
این اقدام در رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى، 
این سازمان نظر مخالف خود را با درج تصویر 
یوز ایرانى بر روى پاکت هاى ســیگار اعالم 

مى دارد.

 فروش فضوالت حیوانى 
به جاى دارو!

  روزنامه همشهرى| نایب رئیــس 
انجمن داروسازان ایران از وجود یک تخلف 
عجیب در برخى عطارى ها خبر داده اســت. 
على فاطمى گفته است: در بررسى ها مشخص 
شد بسیارى از گیاهان موجود در عطارى ها، 
آلوده به فضوالت حیوانى است. در میان آنها 
ممکن بود آلودگى هاى قارچى و انگلى زیادى 
هم وجود داشته باشد. از همه اینها مهمتر، شما 
در عطارى هیچ بسته اى نمى بینید که تاریخ 
انقضا داشته باشد؛ درحالى که همان محصول 

ممکن است دچار کپک یا قارچ شده باشد. 

طالبان بازى درآورده است
  عصر ایران |نماینده مردم زاهدان در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: طالبان در مورد حقابه هیرمند 
بازى در مى آورند یک روز مى گویند آب نیست یک 
روز مى گویند این حقابه داده مى شــود اما خبرى 
از پرداخت نیســت. به گونه اى رفتار کرده اند که 
ما احســاس مى کنیم اعتماد الزم بین ما و طالبان 
کمرنگ شده است و اگر این رفتار آنها ادامه داشته 
باشد این اعتماد سلب مى شود. فدا حسین مالکى 
گفت: از زمانى که طالبان ســرکار آمده اند حقابه 

هیرمند پرداخت نشده است.

ا...کرم ُپست دانشگاهى گرفت 
عبدالحســین ا... کرم، از سران    خبرآنالین|
گروه موســوم به انصار حزب ا... بــا حکم رئیس 
دانشگاه آزاد اســالمى تهران و تهران مرکزى، به 
عنوان «سرپرســت گروه آموزشى اندیشه سیاسى 
و مسائل ایران» دانشــکده علوم سیاسى منصوب 
شــد. این حکم در حالى صادر شده است که رئیس 
گروه باید در فرایند انتخابى و توسط اعضاى هیئت 
علمى انتخاب شــود ولى ا... کرم بدون شرکت در 
انتخابات به این سمت رسیده و به همین دلیل حکم 

«سرپرستى» براى او صادر شده است.

خطا در سیستم و خطاى 
سیستمى

نیســت؟  عجیب    روزنامه همشهرى |
مجلس انقالبى، فساد یک بنگاه اقتصادى را بررسى و 
افشا کرده و آن وقت همین اقدام ضدفساد شده است 
نشانه فساد تودرتو و فســاد سیستمى و چماقى علیه 
جمهورى اسالمى. در هیچ جاى عالم چنین وضعیتى 
پیدا نمى کنید که قوت یک نظام را به نقطه ضعفش 
تبدیل کنند.  با کدام استدالل از برخورد نظام با فساد 
به فساد نظام رسیدیم؟ کسى مدعى نیست که نظام 
اسالمى، نظام عصمت است؛ اما حتمًا نظام اسالمى، 
نظام مقابله با فساد اســت. خطا در سیستم هست اما 

خطاى سیستمى نیست. روشن نیست؟

بانک  ها ربا نمى دهند 
محمدباقر قالیباف در جلسه علنى دیروز    ایسنا |
مجلس و در جریان بررسى طرح بانکدارى بیان کرد: 
در جریان بررسى این طرح چندین بار نمایندگان این 
موضوع را مطرح کردند کــه بانک ها ربا مى دهند در 
حالى که این حرف درست نیســت، اینکه از تریبون 
جمهورى اسالمى در مجلس بگوییم که بانک ها ربا 
مى دهند غلط است. همه عقود و قراردادهایى که در 

بانک ها بسته مى شود مورد تأیید شوراى فقهى است.

 مدارس حتماً حضورى است
  ایرنا |وزیر آموزش و پــرورش گفت: آموزش 
امسال مدارس از اول مهر ماه 1401 حضورى است 
زیرا معتقدیم براســاس مطالعات جهانى، مدارس به 
عنوان آخرین مکان براى تعطیلى است. یوسف نورى 
اظهار کرد: دانش آموزان واجد شرایط باالى 12 سال 
و فرهنگیان حتمًا نسبت به تزریق دوز یادآور واکسن 

کرونا اقدام کنند.

 مقصد گوشى هاى سرقتى
  روزنامه جام جم| چند ســالى اســت بازار 
خریدو فروش گوشى هاى دســته دوم در افغانستان 
داغ شده و گوشى هاى ســرقتى در ایران به خصوص 
تهران، راهى این کشــور مى شــوند. این گوشى در 
بازار افغانستان به خصوص هرات، به یک سوم قیمت 
واقعى فروخته مى شوند و کار به جایى رسیده که این 
گوشى ها در فروشــگاه هاى موادغذایى هم فروخته 
مى شود. ظهیر که از موبایل فروشــان هرات است، 
مى گوید: موبایل هاى ســرقتى فقط از ایــران وارد 
نمى شود و گاهى از امارات و پاکستان مى آیند. دزدان 
آنها در بسته هاى صدتایى و به روش هاى مختلف به 

افغانستان ارسال مى کنند.

رئیس پلیس ترافیک شهرى راهور انتظامى کشور گفت: 
800 هزار موتورســیکلت تا 20 مرداد ماه در پى اجراى 

طرح موتوریار به صورت ساعتى توقیف شده اند.
ســردار محمد باقر ســلیمى تصریح کرد: این طرح به 
صورت ملى و سراسرى هم طراحى و به همه استان ها 
ابالغ شده اســت. این طرح از ابتداى تیرماه در سراسر 
کشور در فاز اول در مراکز اســتان ها و شهرهاى بزرگ 
و تقریبًا از ابتداى مرداد ماه در بیش از 250 شــهر کشور 
به مرحله اجرا درآمد. وى با اشــاره بــه نتایج این طرح 
خاطرنشان کرد: تا 20 مردادماه در 250 شهر که این طرح 
اجرایى شده،  حدود 800 هزار موتورسیکلت مورد کنترل 

و توقیف ساعتى در محل توقف صورت گرفته است.
وى در بخش دیگرى از صحبت هایش درباره حمل بار 
غیرمتعارف توسط وانت بارها و موتورسیکلت ها گفت: اگر 
به 20 سال گذشته برگردیم مى بینیم که وانت بارهایى با 
پالك عمومــى بودند که حمل بــار را به صورت منظم 
انجام مى دادند. متأسفانه موتورســیکلت ها به مرور به 
دلیل قدرت مانور بــاال و هزینه کمتر، فضاى اشــغال 
کمتر و... جاى وانت بارها را تسخیر کرده اند. وى افزود: 
امیدواریم بتوانیم به سمتى برویم که موتورسیکلت ها را 
از حمل و نقل بار و مســافر با حجمى که در حال حاضر 

اتفاق مى افتد به حداقل ممکن خود برسانیم.

حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسى، رئیس جمهور 
با حضور در حرم بنیانگــذار انقالب و تجدید میثاق با 
آرمان هاى امام (ره) تصریح کرد: خیلى ها امروز در این 
کره خاکى مدعى خدمت به مردم هستند. برخى، نگاه 
مادى گرایانه به خدمت دارند و به دنبال نفع خودشان، 
حزبشان و جریانشان هستند. یک نوع خدمت داریم که 
از نوع دوستى است. مثًال مى گویند ما دلمان مى سوزد، 
کسى مسکن و کار و رفاه و... نداشته باشد و این نوعى 

از خدمت است و نوعى نگاه انسان مدارانه است.
وى افزود: آموخته امام(ره) به جامعــه و دولتمردان 
خدمت براى خدا بود. تمام اقداماتى که انجام مى شود 

و گام هایى که بر داشته مى شود، نباید پیرامون آن به 
احدى منت گذاشــت. ما باید با میثاق امام(ره) پیمان 
ببندیم که هیچ خدمت ما منتى براى مردم نباشــد. 
کار ما باید خدمت براى خدا و گره گشــایى از زندگى 

مردم باشد.
رئیس جمهور اضافه کرد: دولت توجه به مردم و باور 
به مردم را ســرلوحه کار خود مى دانــد و اعتقاد دارد 
هر جا به مردم اعتماد کنــد موفق خواهد بود. امام در 
جنگ هشت  ســاله به مردم و جوانان اعتماد کردند و 
اعتماد ایشــان موجب پیروزى انقالب و تثبیت نظام 

اسالمى شد. 

دریاقدرتى پور
بازار پرسود و پرحاشــیه فرم مدارس این 
روزها داغ داغ اســت. بعد از دو ســال مهر 
امســال دوباره تهیه یونیفرم دانش آموزان 
به یکى از دغدغه هــاى خانواده ها تبدیل 
شده است. چالشــى که با رکود اقتصادى و 
باال بودن قیمت ها و در کنار آن عدم کیفیت 
مناسب به خصوص براى خانواده هایى که 
مدرسه روهاى بیشــترى دارند خودنمایى 

بیشترى مى کند.
به گفته خانواده ها کیفیــت دوخت و نوع 
پارچــه اى که بــراى فرم مــدارس تهیه 
مى شود با هزینه هایى که براى آنها گرفته 

مى شود همخوانى ندارد.
از اواسط دهه 70بود که فرم هاى مدارس 
تن پــوش دانش آمــوزان شــدند. همان 
روزهایى که تصمیم بر آن شد پاى تولیدى 
و عرضه کننده هاى یونیفرم هاى مدرسه به 
ماجرا کشیده شــود و در  پى آن مدارس با 
گرفتن هزینه از خانواده ها مسئولیت تهیه 
یونیفرم دانش آموزان را هم بر عهده گرفتند.  
لباس یکدستى که قرار بود فاصله طبقاتى 
میان بچه ها را پرکند و مانع از فخرفروشى و 

چشم و هم چشمى میان آنها شود. 
این ماجرا با تشــکیل کارگروه ساماندهى 
مد و لباس در سال 96 جنبه رسمى به خود 
گرفت و این کارگروه با ارائه دســتورالعمل 
واحدى دســت مدارس را  در انتخاب رنگ 
و بعضى طرح ها و مدل هاى مطابق با آن 
استانداردها باز گذاشت و این باعث شد که 
هر مدرسه اى ســاز خودش را  بزند. سازى 
که به گوش خانواده ها چندان کوك نبود و 

خیلى از آنها از این موضوع راضى نبودند. 
خانــواده هــا معتقدند اگر خودشــان مى 
توانســتند براى فرزندانشــان فــرم تهیه 
کنند، پارچه هاى با کیفیت ترى را انتخاب 
مى کردند. مریم سلطانى، یکى از والدینى 
است که همین مشکل را دارد. او دو فرزند 
دانش آموز دارد و خودش خیاطى مى کند. 
به نظر او اگر پارچه بــا کیفیت ترى براى 
فرم مدارس انتخاب شــود، هزینه کمترى 
هم هر ســال بر دوش خانواده ها مى افتد 
و آنها مى توانند به جاى یکسال تحصیلى 
هر دو ســال یکبار اقدام به تهیه فرم براى 
دانش آموزانشــان بکنند: «به ما گفته شده 

که فــرم را باید حتمًا از تولیــدى هایى که 
خودشان مشخص کرده اند تهیه کنیم و ما 
نمى دانیم آیا کیفیــت، دوخت و هزینه آن 

مناسب هست یا نه؟»
این موضــوع تنها بــراى مریــم صدق

 نمى کند، زهرا انصارى هم سه فرزند دارد و 
وقتى مشکالتش را در رابطه با کیفیت فرم 
مدارس بچه هایش ردیف مى کند با دیگر 
اولیاء مشترك است: «امسال گفته شده باز 
به تولیدى مراجعه کنیم، من به کیفیت آن 
اعتماد ندارم، کاش مسئولین در این رابطه 
توجه بیشترى داشته باشند، در مقابل تهیه 
فرم هزینه پرداخت مى کنیم و امید داریم 

که جنس خوبى هم به دستمان برسد. فرزند 
شش ساله ام که پیش دبستانى هست او نیز 

باید فرم مخصوص داشته باشد.»
رضا محمدى هم پدر سه دانش آموز پیش 
دبســتانى، راهنمایى و دبیرســتانى است. 
او از این وضعیت اظهار تأســف مى کند و 
مى گوید: «دو ســالى که بچه ها مدرسه 
نمى رفتند، مشکلى هم نبود اما با باز شدن 
دوباره مدارس دغدغه خانواده ها هم بیشتر 
شــده و در کنار مبالغ زیادى که باید براى 
لوازم التحریر و کیف و کفش کنار بگذارند، 
خرید یونیفرم مدارس هم دغدغه دیگرى 

شده است.» 

رســول قادرى، پارچه فروش که دو فرزند 
دانش آموز دارد هم چنــدان از این قانون 
دِل خوشى ندارد: «پارچه هاى با کیفیت و 
قیمت پایین هم در بازار داریم که مى توانیم 
در اختیار تولیدى ها قــرار دهیم و یا اینکه 
خودمان بــراى فرم فرزندانمان اســتفاده 
کنیم ولى متأســفانه گفته شده فقط باید از 
تولیدى ها تهیه شود. کاش اجازه مى دادند 
که خودمان نوع پارچــه و خیاط را انتخاب 
کنیم. برخى از خیاطان مانتوها و شــلوار را 
آنقدر گشاد مى دوزند که سایز بدن نیست 
و یا اینکه طورى مى دوزند که همان اوایل 

نیاز به دوخت مجدد دارد.»
اینها همــه در حالى اســت که بــه گفته 
مسئوالن آموزش و پرورش، در  فرم مدارس 
باید ویژگى هاى قانون حجــاب و عفاف 
رعایت شــود و قیمت ها توســط اتحادیه 
صنف خیاطان و اداره صمت تعیین شده و 
آموزش و پرورش نیز در آن دخل و تصرفى 

نداشته باشد.
سال گذشــته وزیر وقت آموزش وپرورش، 
مأموریــت ســاماندهى لبــاس فــرم 
دانش آموزى را در قالب  بخشــنامه اى به 
ســازمان دانش آموزى واگذار کرد. هدف 
این بــود که ســازمان دانش آمــوزى امر 
نظارت، ساماندهى و  مدیریت فرایند هاى 
اجرایى لباس فــرم مــدارس را از مرحله 
تهیه تا توزیع مدیریت کنــد. اما آیا در این 
بازار پر ســود مــى توانیم امیدوار باشــیم 
که وضعیــت فرم مــدارس ســاماندهى 
شــود و اجناس با کیفیت ترى به دســت 

خانواده ها برسد؟

یونیفرم مدارس بر تن دانش آموزان زار مى زند 

خورشیدکیایى
رئیس مرکز درمانى روانپزشکى رازى تهران در آخرین اظهار نظرهایش 
در رابطه با افزایش مراجعه زنان به مراکز روانپزشکى خبر داده است. امید 

رضایى در گفته هایش به این نکته هم اشاره کرده که اکنون یک سوم 
بیماران اعصاب و روان که به مرکز درمانى روانپزشــکى رازى مراجعه 

مى کنند، زنان هستند. 
گرچه افزایش مراجعات به مراکز درمانى مثل هشدارى است که نشان 
از وضعیت بد روان جامعه را نشــان مى دهد اما از سویى دیگر به گفته 
متخصصان تنها نباید به ابعاد منفــى این موضوع نگاه کرد، چرا که مى 
تواند به دلیل افزایــش آگاهى مردم درباره بهداشــت روانى و کاهش 

برچسب زنى به این افراد هم باشد. 
طبق آخرین پیمایش ملى سالمت روان در کشور که مربوط به سال هاى 
89 تا 90 است 23/6 درصد از افراد 15تا 64 ساله دچار یک یا چند اختالل 
روانپزشکى بودند. این رقم در مردان 20/8 درصد و در زنان 26/5 درصد 
بود. ابتال به هرگونه اختالل روانپزشــکى هم در زنان نسبت به مردان، 
افراد بیکار نسبت به افراد شاغل، افراد مطلقه و بیوه نسبت به افراد مجرد، 
شهرى نسبت به روستایى، بى سواد نســبت به افراد دانشگاهى و افراد 

داراى وضعیت اجتماعى و اقتصادى پایین نســبت به افراد با وضعیت 
باالتر هم بیشتر شایع بوده است.

اگر چه قرار بــود این پیمایش در دهه 90 هم تکرار شــود اما به دالیل 
مختلف ازجمله شــیوع پاندمى کرونا، فعًال انجام نشــده و مســتندات 
علمى درباره افزایش اختالالت روانپزشــکى در جامعــه ایرانى وجود 
ندارد اما بررســى ها نشــان مى دهد 60درصد ایرانى هــا از اختالالت 
روانــى خود بــى اطالع هســتند و متخصصــان مى گوینــد از زمان 
شیوع کرونا میزان شــیوع افســردگى، اضطراب و استرس 16درصد

 افزایش یافته است.
با این حســاب،  اگر میزان مراجعات به مراکز درمانى هم افزایش یافته 
باشد اما هنوز تعداد بسیارى هســتند که از بیمارى هاى روانى خود بى 
اطالعند و اگر هم اطالعاتى در مورد آن داشته باشند به دالیل مختلف 
به این مراکز مراجعه نمى کنند، حال چــه در گروه زنان قرار بگیرند چه 

مردان.

الدن ایرانمنش
گرانى طال، صف هاى دریافت مهریه را سکه کرده است. 
زندگى هایى که به یک مو بند اســت حــاال خودش را در 

صف هاى طوالنى مهریه و زندان به رخ مى کشد.
با اینکه نسبت به قبل تعداد زندانیان مهریه کمتر شده است 
اما همچنان در بر روى یک پاشنه مى چرخد. پرونده هاى 
مربوط به مهریه روى میز دادگسترى انبوه است و  همچنان 
این مهریه است که قربانى مى گیرد. بر اساس آمار زندانیان 
بدهکار مهریه، در ســال 1400 حدود هزار زندانى مهریه 
در زندان ها بوده اند که این نشان مى دهد با وجود قوانین 
بى شــمار در رابطه با مهریه باز هم زندانى مهریه داریم. 
آنهایى که نقش اصلى در قصه پر غصه مهریه دارند و حاال 
افسوس قبول مسئولیتى بس فراتر از توانشان را مى خورند؛ 
قصه اى که با نوسانات قیمت سکه، برایشان ماجرا ساخته 

است.
با اینکه در اســفند 1390 ماده 24 قانون حمایت از خانواده 
با پرداختن به موضوع مهریه سفره مهریه هاى نجومى را 
برچید و بر اساس عرف آن زمان 110 سکه سقف گرفتن 
مهریه تعیین و در مجلس تصویب شد اما هنوز هم هستند 
افرادى که تمکن مالى پرداخت همین 110 ســکه را هم 

ندارند و باز هم به زندان مى روند.

اینطور به نظر مى رســد که قوانین ســختگیرانه، کاهش 
میزان مهریه و تعیین ســقف براى ایــن موضوع با اینکه 
از حجم زندانیان مهریه کاســته اما هنوز نتوانسته حجم 
پرونده هاى مربوط به مهریه را کاهش دهد. همین مسئله 
باعث شد که کرسى نشــینان مجلس به فکر تصمیمات

 تازه اى باشند و باز هم قوانین مربوط به مهریه را تغییر بدهند. 
تغییراتى که در قانون اجراى محکومیت هاى مالى، ماده 
مربوط به اعسار و سایر ضوابط قانونى مربوطه روند مطالبه 

مهریه را عوض خواهد کرد. 
در قانون جدید مهریه ابتدا مطرح شده اشخاصى که اقساط 
مهریه عقب مانده دارند یا دائمــًا به عقب مى افتد دیگر به 
شکل سابق پرونده اى در دادگسترى براى این فرد تشکیل 

نخواهد شد.
ابوالفضل ابوترابى، نماینده مردم نجف آباد در مجلس یکى 
از مدافعان تغییر قانون مهریه است. او معتقد است که بعد 
از تغییرات احتمالى در قوانین مهریــه زن ها دیگر نیازى 
نیســت در فرایند دادگاه و دادرسى مدت زیادى را متحمل 
شوند بلکه مى توانند درخواســت خود را به اجراى احکام 
دادگسترى ارائه کنند و اجراى احکام مکلف است این مورد 

را صدور اجرایى کند.
در قانون جدید مجلس فرایند دو یا ســه ساله اى که پیش 

روى زنان براى درخواست مهریه است قرار است کاهش 
یابد و به صورت شرعى که عندالمطالبه است تا براى زنان 

راحت تر شود.
همچنین در قانون جدید تا 14سکه معاف از حق ثبت شده 
است و تا 100ســکه 1/1 درصد و از 100 تا 200 سکه 2 
درصد و از 200 سکه به باال 15 درصد مالیات در قانون دیده 
شده است. یعنى افرادى که مى خواهند سند ازدواج خود را 

دریافت کنند باید مبلغى را به حساب دولت واریز کنند.
نکته اینجاست که این قوانین تنها در مرحله طرح هستند و 
در کمیسیون تخصصى مجلس (حقوقى و قضایى) در دست 

بررسى قرار دارند ولى برخى فعاالن حقوق زنان معتقدند این 
تغییرات باعث مشکالت زیادى براى زنانى مى شود که قصد 
طالق گرفتن یا مطالبه مهریه خود را دارند. اینجاست که به 
نظر مى رسد چون تغییرات مربوط به قوانین مطالبه و اخذ 
مهریه در سال  هاى اخیر زیاد بوده و روند موجود چندان مورد 
رضایت زنان نیست، احتمال تغییر در قوانین مرتبط با مهریه 
چندان جدى نخواهد بود. به بیان دیگر نباید انتظار داشت 
یک شــبه و با یک طرح مجلس، قوانین مربوط به مطالبه 
مهریه که به صورت خودکار روى روابــط بین زوجین در 
خانواده هاى داراى اختالف اثر دارد، تغییر اساسى پیدا کند.

تابوى مراجعه به مراکز درمانى شکسته مى شود؟

برق سکه، مهریه را بى مهر کرد



استاناستان 03034395 سال نوزدهمچهارشنبه  2  شهریور  ماه   1401

حضور 200 هزار اصفهانى 
درراهپیمایى اربعین

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: حضور 
200 هزار نفر از اســتان اصفهان بــراى حضور در 
راهپیمایى اربعین پیش بینى شــده اســت. علیرضا 
صادقى با اشاره به اینکه در ســال جارى برخالف 
سال گذشته روند اعزام زائران براى کربالى معلى بر 
اساس سهمیه بندى نیست، اظهار داشت: از این رو 
همه افراد واجد شرایط امکان سفر به عتبات عالیات 
را دارند. وى ادامه داد: تا امــروز 165 هزار نفر براى 
حضور در همایش عظیم پیاده روى اربعین در سامانه 

سماح ثبت نام اولیه انجام داده اند.

پیش بینى وزش باد شدید 
کارشــناس مســئول پیش بینى هواى اداره کل 
هواشناسى اســتان اصفهان از کاهش دماى هوا 
در روزهاى آینده و وزش باد شــدید و گرد و غبار 
موقتى تا امــروز خبر داد.   ابراهیــم هنرمند اظهار 
کرد: بررسى نقشه هاى هواشناسى بیانگر استقرار 
جوى نســبتًا پایدار تا پایان هفته بر روى اســتان 
است. بر این اســاس وضعیت جوى تا اواخر هفته 
در بیشتر مناطق به صورت صاف تا کمى ابرى، به 
همراه وزش باد نسبتًا شدید در ساعات بعد از ظهر 

پیش بینى مى شود.  

افتتاح و کلنگزنى در منطقه3
در راســتاى افزایــش رضایت مندى شــهروندان، 
کلنگ  پروژه احداث خانه کــودك و نوجوان محله 
دردشت در 1350 مترمربع زمین و 1600 مترمربع 
زیربنا  امروز (چهارشــنبه) به زمین زده مى شــود و 
نهضت پیاده روســازى منطقه 3 شــهردارى که از 
اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شده است نیز مورد 

بهره بردارى قرار مى گیرد.

صدور586 پروانه بهره بردارى 
صنعتى 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان 
گفت: 586 پروانه بهره بردارى در یکســال گذشته 
در بخش صنعت استان صادر شده است. امیرحسین 
ُکمیلى اظهار داشــت: بیش از 117 میلیارد تومان 
براى بهره بردارى از این طرح ها سرمایه گذارى و با 
بهره بردارى از آنها، 2 هزار و 230 فرصت شغلى ایجاد 
شده است. وى گفت: این استان ُرتبه نخست کشور را 
در صدور پروانه  صنعتى به خود اختصاص داده است.

برخورد میکسر
 با 7 خودرو

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان از برخورد یک 
دســتگاه میکســر در حال تخلیه بتن با 7 دستگاه 
خودروى ســوارى در چهارراه فرایبــورگ خبر داد. 
ســرهنگ محمدرضا محمدى با اعــالم این خبر 
گفت: در چهارراه فرایبورگ، یک دســتگاه میکسر 
در حال تخلیه بتن، به دلیل بى توجهى راننده و عدم 
کشیدن ترمز دســتى خودرو خالص شده و شروع 
به حرکت کرد. این دســتگاه میکســر بدون راننده 
با  7 دســتگاه خودروى ســوارى برخورد و به آنها 

خسارت وارد کرد.

دستگیرى باند سارقان مس 
فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد از دستگیرى 
باند سه نفره ســارقان صنایع مسى با 8 فقره سرقت 
در نجف آباد خبر داد. سرهنگ میثم گوهرى آرانى 
با اعالم این خبر گفــت:  ماموران ایــن نیرو  طى 
هماهنگى بــا مرجــع قضایى و در یــک عملیات 
غافلگیرانه متهم را به همراه 2 هم دســت خود در 
مخفیگاهشان دســتگیر نمودند. وى با بیان اینکه 
متهمان در بازجویــى هاى انجام شــده به 8 فقره 
ســرقت در این شهرســتان اعتراف کردند، گفت: 
ارزش اموال مســروقه کشف شــده 3 میلیارد ریال 

تعیین شده است.

خبر

جانشین سپاه صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهان از 
فعالیت سه هزار پایگاه بسیج در مساجد استان اصفهان 

خبر داد.
ســرهنگ پاســدار مرتضى عمومهدى اظهار داشت: 
متأسفانه برخى با نگاه تنگ نظرانه مسجد را صرفًا محلى 
براى نیایش و عباداتى چون نمــاز مى دانند در حالى که 
مســجد ظرفیتى براى عبودیت، خدمت، فعالیت هاى 
خیریه اى، کمک رســانى به مردم، گره گشــایى و رفع 

نیازمندى هاى مردم است.
وى با تاکید بر اینکه امروز نیز الزم اســت مســاجد به 
عنوان قطب هاى فرهنگى، معرفتى، بصیرتى و معنوى و 

خدمت رسانى در راستاى گره گشایى از مشکالت مردم 
نقش آفرینى کند، ابراز داشت: عبادت تنها به اقامه نماز 
نیست بلکه همه فعالیت هاى فرهنگى، معرفتى، بصیرتى 

و خدمت رسانى به نوعى عبادت است.
وى با اشاره به فعالیت ســه هزار پایگاه بسیج محالت 
خواهر و بــرادر در اســتان اصفهان، ابراز داشــت: این 

پایگاه ها برنامه هاى مختلفى  اجرا مى کنند.
ســرهنگ عمومهدى با بیان اینکه از ایــن تعداد 600 
مسجد در طرح محله اسالمى فعالیت دارند، گفت: این 
مساجد به عنوان قلب محله با بهره گیرى از اقشار مختلف 

بسیج با مشکالت مردم آن محله ارائه مى شود.

مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه اخذ 
تاییدیه ایمنى ادوارى آسانســوراجبارى است گفت: این 
موضوع در اصفهان وضعیت قابل قبول و رضایت بخشى 
ندارد و بیشتر مالکان و بهره برداران براى دریافت تاییدیه 

ادوارى اقدام نمى کنند.
محمود فرمانى بابیان اینکه تأییدیه ایمنى اولیه مربوط به 
نصب آسانسور و آغاز بهره بردارى از آن است و تا زمانى که 
اخذ نشود، پروانه پایان کار براى ساختمان صادر نمى شود، 
اظهار داشــت: تأییدیه ایمنى اولیه یک سال اعتبار دارد و 
پس ازآن باید هرسال براى دریافت تأییدیه ایمنى ادوارى 

آسانسور اقدام کرد.

فرمانى با اشاره به اینکه شــاهد روند خوبى براى دریافت 
تأییدیه ایمنى ادوارى آسانسور به ویژه در اماکن عمومى در 
استان نیستیم، تصریح کرد: این موضوع دالیل متعددى 
دارد ازجمله ناآگاهى مردم نسبت به این موضوع و همچنین 

نداشتن ضمانت اجرایى.
وى گفت: آمار دقیقى از تعداد آسانسورهاى نصب شده در 

اماکن مختلف در استان اصفهان وجود ندارد.
فرمانى گفت: براى دستیابى به یک ارزیابى اولیه از وضعیت 
ایمنى در آسانسورهاى اماکن عمومى، مقرر است که 150 
دستگاه آسانسور توسط اداره کل اســتاندارد استان مورد 

بازرسى قرار گیرد.

اخذ تأییدیه ایمنى آسانسور 
رضایت بخش نیست

3000 پایگاه بسیج 
در مساجد اصفهان فعال است

باالخره بعد از هفت سال قرار است قفل بندر خشک (یا با نام 
جدید دهکده لجستیک) در اصفهان  باز شود و ظاهراً کلید آن 

این بار در دست استاندار جدید اصفهان است. 
رضا مرتضوى که حدود یکســال است بر کرسى باالترین 
مقام اجرایى اســتان تکیه زده گویا قرار است براى همیشه 
این مسئله را که نزدیک به یک دهه به طول انجامیده فیصله 
دهد. او روز یک شنبه در نشست خبرى با اصحاب رسانه از 
گرهى گفت که در مسیر احداث بندر خشک وجود دارد  اما 

ضمن هم اندیشى با وزیر راه مى تواند این گره را باز کند.

ماجرا از کجا شروع شد؟
این اولین بار نیست که ادامه کار پروژه احداث بندر خشک 
با پا درمیانى یک مقام بلندپایه اصفهانى روبه رو مى شود. 
این پروژه از همان ابتدا با فراز و نشــیب ها و موانع اجرایى 
زیادى روبه رو بود و در همان سال هاى آغازین متوقف شد. 
در آن زمان استاندار وقت تصمیم گرفت براى حل و فصل 
مشکالت مربوط به این پروژه با ثبت شرکتى فعالیت هاى به 

جا مانده بندرخشک را پیگیرى کند. 
از این  رو شرکت بندرخشــک کاروان اصفهان در سال 93 
شامل سهامدارانى از اتاق بازرگانى، اتاق تعاون، پایانه هاى 
حمل ونقل، انبارهاى عمومى شهردارى، خانه صنعت، معدن  

و تجارت و شرکت بهتاش سپاهان به ثبت رسید.
یکسال پس از ثبت این شرکت، مقدمات احداث فاز نخست 
پروژه بندرخشک باهدف ارتقاى سطح سامانه هاى حمل  و 
نقل، کاهش آلودگى و ترافیک، توزیع و جابه جایى سریع و 
آسان کاال و توسعه مناطق اقتصادى و در نهایت کاهش در 

هزینه هاى حمل ونقل از سال 94 آغاز شد. 
در آن زمان هشــت هزار و 835 هزار هکتــار زمین و مبلغ 
یک میلیــارد و 800 میلیون تومان هم به عنوان ســرمایه 
گذارى اولیه به این پروژه اختصاص یافت و مراحل قانونى 
تخصیص زمین طى شد اما به دلیل عدم تأیید محیط زیست، 
کار احداث بندرخشک متوقف شد و تا چهار سال بعد از آن 

هم متوقف ماند. 
بعد از چهارسال از مســکوت ماندن این پروژه، این بار پاى 
وزیر راه و شهرسازى به میان آمد و اوآیین نامه ستاد مراکز 
لجستیک کشــور را ابالغ کرد. در این آیین نامه تأکید شده 
بود که بخش خصوصى و تعاونــى جهت اجراى این پروژه 
حمایت شوند و این آیین نامه جایگزین آیین نامه تأسیس و 
بهره بردارى از بنادر خشک شود تا موانع براى ادامه برداشته 
شوند. اما این آیین نامه هم کارى از پیش نبرد و مانع جدیدى 
پیش پاى بندر خشک گذاشته شد. این بار شرکت راه آهن 
با تفسیر خاص از آیین نامه راه و شهرسازى عنوان نمود که 
زمین این پروژه باید به تملک این شرکت درآید اما به این 
خاطر که این موضوع با اصل 44 قانون اساسى و آیین نامه 
مراکز ستاد لجستیک مغایرت داشــت، این موضوع باعث 
عدم صدورمجوز موافقت اصولى شــد و بار دیگر پروژه به 

کما رفت.

ریش سفیدى دولت 
در حالى که متوقف ماندن پروژه احداث بندرخشک چیزى 
جز ضرردهى بــراى اصفهان به همراه نداشــت، مقامات 
استانى بر آن شدند تا بار دیگر از طریق ریش سفیدى دولت 
این مسئله را به سرانجام برسانند و این موضوع در سفر هیئت 

دولت به اصفهان پیگیرى شود. از جمله مدیرکل هماهنگى 
امور اقتصادى استاندارى اعالم کرد که دهکده لجستیک 
یکى از پروژه هاى پیشران اقتصادى استان شناخته شده اما 
براى اجرا به مجوزهایى نیاز داردکه باید در سفر هیئت دولت 

به اصفهان پیگیرى هاى الزم بشود.
به گفته احسان شهیر فاز اول، پایانه صادرات و واردات این 
پروژه درحال اجراســت و بخش عمده اى از استعالماتش 

انجام شده اما این پروژه با چالش هاى قانونى مواجه است.
رئیس جمهور در 26 خردادماه امســال و در قالب بیست و 
پنجمین سفر استانى خود وارد اصفهان شد و تا شامگاه این 
روز برنامه هاى این سفر را پیگیرى کرد. در حالى که همه 
موافقان احداث این بندر چشم انتظار مصوبه سفر دولت درباره 
احداث بندرخشک در اصفهان بودند اما به نظر مى رسد که 

گره این پروژه در سفر رئیس جمهور به استان هم باز نشد.
حاال همه چشم ها به اســتاندار منتخب دولت در اصفهان 
دوخته شده اســت. مرتضوى که به نظر مى رسد از رابطه 
نزدیکى با رئیسى برخوردار اســت در نشست خبرى اخیر 
خود با اصحاب رسانه اصفهان قول داد که در گفتگوى روز 
دوشنبه همین هفته خودش با وزیر راه مسئله بندر خشک 

اصفهان را هم پیگیرى کند. 
تا امروز خبرى از انجام شــدن یا نشــدن این مالقات و یا 
محتواى آن منتشــر نشده اســت و معلوم نیست استاندار 
اصفهان توانسته یکبار براى همیشه نقطه پایانى بر این پروژه 
عظیم اقتصادى بگذارد یا خیر. اما باید امیدوار بود که نام این 
دهکده لجستیکى مهم نیز در لیست پروژه هاى ناتمامى که 
نمایندگان دولت در اصفهان قول تکمیل آن به هر شکلى را 

داده اند، جایى براى خودش دست و پا کرده باشد.

پروژه قفل شده دهکده لجستیک، استاندار را روانه تهران کرد

پرونده بندر خشک اصفهان 
روى میز وزیر راه 

هدیه خبرنگارى یا رشوه به خبرنگار؟
نصف جهان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
یکم شــهریورماه خود در گزارشــى بــا عنوان 
«مالحظــات فقهــى و قانونى دریافــت هدیه 
خبرنگاران »ســئواالتى را مطرح کرده و نوشته: 
«آیا خبرنگاران باید هدیه پرداخت شده از سوى 
دســتگاه ها را دریافت کنند یا از قبول آن ســر 
باز زننــد؟ آیا دریافت هدیه دور از شــأن جایگاه 
خبرنگارى اســت؟ دریافت هدیه چه ضوابطى 
دارد؟ روابط عمومى ها چه بایدهــا و نبایدهایى 
را براى پرداخت هدیه باید رعایــت کنند؟» در 
بخشــى از گزارش این روزنامه که به گفته هاى 
مخالفــان و موافقان با این موضــوع پرداخته از 
زبان حسین امامى، پژوهشگر فضاى مجازى و 
مدرس دانشــگاه آمده است: «بین هدیه و رشوه 

و حق الزحمه مرز بسیار باریکى وجود دارد، رشوه، 
چیز با ارزشى اســت که فرد به امید نفوذ یا انجام 
کار خاصى که انتظار مى رود، برایش انجام شود، 
دریافت مى کند؛ درحالى که فــردى که اقدام به 
دریافت هدیه مى کند، انتظار یا توقعى ندارد و آن 

را بابت انجام کار خاصى دریافت نمى کند. 
این پژوهشگر فضاى مجازى و مدرس دانشگاه 
با اشاره به اســتفتاى مقام معظم رهبرى درباره 
پرداخت هدیــه به خبرنگاران در مناســبت ها یا 
نشســت هاى مختلف، گفته: آنطور که ایشــان 
گفته اند، اگر در قانون اشاره  و منع قانونى در این 
باره وجود نداشته باشد، دریافت هدیه مانعى ندارد 
و همه این موارد را مطابق بــا قوانین و مقررات 

باید دانست.»

مسیر قطار اصفهان-تهران 
در برخوار معارض محلى دارد 

نصــف جهــان  نماینــده مــردم شهرســتان هاى 
شــاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس شوراى 
اسالمى در رابطه با عبور قطار سریع السیر اصفهان-
تهران از شهرســتان برخوار و تفکیک شــهرهاى 
دستگرد و دولت آباد هشدار داد و گفت: قطعًا دولت 
سیاستى ندارد که حقوق یک جمعیت 70 هزار نفرى 

را تضییع کند.
حسینعلى حاجى دلیگانى افزود: 20 کیلومتر از پروژه 
در مرحله آخر از شهرستان برخوار عبور مى کند و با 

معارض محلى به دلیل  تفکیک شهرســتان مواجه 
شده است. 

وى ادامه داد: مردم دولت آباد و دستگرد مخالف این 
هستند که مسیر قطار سریع السیر تهران-اصفهان از 
داخل شهر عبور کرده و خانه هاى در مسیر از بین برود 

و چهره نازیبایى در دستگرد و دولت آباد ایجاد شود.
وى عنــوان کــرد: مــا در این خصوص مشــاوره

 گرفته ایم و مى توان مسیر خط آهن را به زیر زمین 
برد.

نگاه روز

مریم محسنى
کمبود و نبود پول نقد در برخى از دستگاه هاى عابربانک  
مشــکالتى را براى شــهروندان ایجاد کرده است. به 
گفته برخى از مردم اصفهــان که به چندین عابربانک 
مراجعه کرده اند، بسیارى از خودپردازهایى که مربوط به 
بخش هاى خصوصى یا قرض الحســنه ها هستند با 

مشکالت مربوط به نداشتن پول نقد روبه رو هستند. 

این در حالى اســت در برخى از مواقع تعداد بسیارى از 
خودپردازها هم نیازمند تعمیرات بــوده و به آنها توجه
 نمى شود. برخى از شــهروندان مى گویند به چندین 
عابربانک مراجعــه کرده اند اما نتوانســته اند پول نقد 
بردارند و این موضوع با توجه به افزایش پرداخت هاى 
الکترونیکى و کمبود دستگاه هاى ATM مشکلى نیست 

که بتوان از آن چشم پوشى کرد.

عابربانک هاى خالى از پول نقد 

«قصه هاى خوشبخت براى کودکان شهر»
نصف جهــان  «قصه هاى خوشبخت براى کودکان 
شهر» ویژه دو منطقه 7 و 9شــهر اصفهان، در دو 
نوبت صبح و عصر برنامه ریزى  شده است و در هر 
نوبت اجراى طرح، 30 کودك به همراه والدینشان 
با هدف تشــویق کودکان به مطالعه و کتابخوانى 
طراحى شده اســت و در چند نقطه شهر اصفهان 

اجرا مى شود.
در این طرح اجرا و قصه گویى هــاى ویژه کودکان 
باالى چهار ســال را حمزه خوشــبخت، قصه گو و 

عضو شــوراى کتاب کودك بر عهــده دارد. وى با 
فرهنگ هاى مختلف آشنایى دارد و سلیقه کودکان 
را به خوبى مى شناسد. برنامه «قصه هاى خوشبخت 
براى کودکان شهر» طى سه روز ابتدایى شهریورماه 
در فرهنگسراهاى شــهید همت، فرشته، موعود، 
فروردین و مجتمع فرهنگى امام خمینى (ره) شهر 
اصفهان اجرا مى شــود و خانواده هایى که فرزندان 
گروه ســنى چهار ســال به باال دارند مى توانند از 

محتواى این برنامه استفاده کنند.

انتخاب رئیس شوراى شهرستان برخوار 
نصف جهــان  انتخابات هیئت رئیســه شــوراى 
اسالمى شهرستان برخوار برگزار و على فتحى به 

عنوان رئیس جدید این شورا انتخاب شد.
 با رأى اکثریــت اعضا، على فتحــى از اعضاى 
شوراى شــهر خورزوق به عنوان رئیس، محمد 
لقمانى از اعضاى شوراى شهر دستگرد به عنوان 
نایب رئیــس و محمد على صادقى از شــوراى 
اســالمى روســتاى على آباد مالعلى به عنوان 
منشى شوراى اسالمى شهرستان برخوار انتخاب 

شدند.
همچنیــن حســین داورى از اعضاى شــوراى 
شــهر دولت آباد، مرتضى خانى از شوراى شهر 
حبیب آباد، محمدعلى ابوطالبى ازشــوراى شهر 
شاپورآباد، مهدى ســهیلیان از اعضاى شوراى 
شهر کمشچه، علیرضا قربانى از اعضاى شوراى 
شهر سین و رســول زارعان از شوراى اسالمى 
روستاى محسن آباد به عنوان اعضاى این شورا 

انتخاب شدند.

تغییر سرپرست دانشگاه آزاد میمه 
نصف جهان  مراسم تکریم و معارفه سرپرستان قدیم 
و جدید دانشگاه آزاد اسالمى واحد میمه برگزار و رضا 
عباسى بختیارى به  عنوان سرپرست جدید این دانشگاه 

معرفى و از تالش هاى ناصر حجازى قدردانى شد.
سرپرست جدید دانشــگاه آزاد اسالمى واحد میمه در 

این نشست گفت: این دانشــگاه از واحد هاى قدیمى 
دانشگاه آزاد در اســتان اصفهان بوده و الزم است با 
شناسایى ظرفیت هاى جدید، برنامه  ریزى و اقدام به  
موقع، زمینه مناسبى براى پیشــرفت بهتر این واحد 

دانشگاهى مهیا شود. 

آتش سوزى گسترده در یک شــرکت فرش آران و بیدگل، 
پاى مدیریت ستاد بحران استاندارى اصفهان را هم به این 

حادثه باز کرد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
آران و بیدگل درباره این آتش سوزى گفت: ماموران آتش 
نشانى با بیش از چهار ساعت تالش بى وقفه، آتش سوزى 

گسترده در یک شرکت فرش این شهرستان را مهار کردند.
احمد دهقانى افــزود: این حادثه ســاعت 19 و 55 دقیقه 
شامگاه دوشنبه به سامانه 125 اطالع رسانى شده بود و ستاد 
فرماندهى آران وبیدگل و کاشــان به سرعت آتش نشانان 
را خودروهاى سنگین عملیاتى آتش نشانى آران و بیدگل، 
کاشان، ارتش و شرکت فوالد به همراه آتش نشانان به محل 

حادثه اعزام کرد.
وى ادامه داد: آتش سوزى گســترده از قسمت انبار شرکت 
فرش شروع شــده بود که به علت حضور نداشتن کارگر در 
این انبار، حدود نیم ساعت حریق گسترش یافت و با باد به دو 

سوله مجاور هم سرایت کرد.

وى با بیان اینکه افراد عبورى دود ناشى از حریق را دیده و 
به کارگران حاضر در 2 سوله کنارى و سازمان آتش نشانى 
اطالع دادند، اضافه کرد: آتش نشــانان با حضور در محل 
حادثه همزمان با اجراى عملیات تخلیه، ایمن سازى و سرد 
کردن سوله هاى شــرکت هاى مجاور، نسبت به خاموش 
کردن شعله هاى آتش در انبار و 2 سوله این شرکت، اقدام و 
آتش را قبل از گسترش به شرکت هاى مجاور و بروز خسارت 

بیشتر مهار کردند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
آران و بیدگل با اشــاره به خسارت ســه سوله یک شرکت 
فرش، گفت: این آتش ســوزى بعد از تالش چهار ساعته 

آتش نشان ها مهار شد.
در همین حال مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان 
گفت: شــهرك صنعتى فــرش آران و بیــدگل به عنوان 
بزرگترین شهرك صنعتى، ایستگاه آتش نشانى و تجهیزات 

ایمنى مناسب را نداشت.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه بیش از 550 واحد تولید 

فرش در این شهرك صنعتى وجود دارد، افزود: این شهرك 
به صورت هیأت امنایى مدیریت مى شــده و ایستگاه آتش 

نشانى نداشته است.
وى با بیان اینکه بیش از 20 دستگاه اطفائیه و 50 نفر نیروى 
امدادى براى مهار این حادثه اعزام شد، تصریح کرد: نیروهاى 
امدادى و اورژانس از مدیریت بحران آران و بیدگل اعزام و 
شهردارى کاشان و آتش نشــانى هاى دیگر شهرك هاى 
صنعتى براى این حادثه کمک رسانى کردند و همچنین از 
لودر و بولدوزر براى ایجاد فاصله بین حریق و دیگر واحدها 

استفاده شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
براى پیشگیرى از توسعه خسارات، گاز و برق این شهرك 
صنعتى قطع شد ابراز داشــت: چهار سوله که در آن ماشین 
آالت تولید فرش و چندین هزار تخته فرش بوده، فرو ریخته 
است. وى تصریح کرد: در بررسى هاى اولیه اتصال برق عامل 
این حادثه بوده و در مجموع چهار سوله تولید فرش آسیب 

دید و برآورد خسارات در حال انجام است.

4 ساعت جدال شبانه با آتش در شهرك فرش

دریا قدرتى پور



0404تکنولوژىتکنولوژى 4395چهارشنبه  2 شهریور  ماه   1401 سال نوزدهم

انتظار مى رود ســرى گوشــى هاى آیفون 14 نسبت به 
مدل هاى سال قبل، به صورت میانگین 15 درصد افزایش 

قیمت داشته باشند.
سامسونگ امروز گوشى هاى تاشو جدیدى را معرفى کرد که 
با وجود شایعات، قیمتى برابر با مدل هاى قبلى خود داشتند. 
اما از سوى دیگر، به گفته تحلیلگر مینگ چى کو، اپل قیمت 
آیفون 14 پرو 6.1 اینچى و آیفون 14 پرو مکس 6.7 اینچى 

را افزایش خواهد داد.
در حال حاضر قیمت آیفون 13 پرو از 999 دالر و پرو مکس 
از 1099 دالر شروع مى شود. اما شــایعات ضد و نقیضى 
درباره قیمت آیفون هاى 14 شنیده مى شود، یکى مى گوید 
قیمت ها ممکن اســت 100 دالر افزایــش یابد و دیگرى 

مى گوید قیمت ها ثابت مى ماند.
اما قیمت اولیه احتماال بــدون توجه به هر اتفاقى، افزایش 
خواهد یافت، زیرا ظاهراً مدل مینى ارزان تر بازنشسته شده 
اســت و مدل ابتدایى اکنون آیفون 6.1 اینچى 14 خواهد 

بود و گزارش قبلى قیمت آن را 799 دالر اعالم کرده بود.
کو مى گوید که مدل هاى آیفون 14 پرو، گران تر از مدل هاى 
قبلى خود خواهند بود و او تخمین مى زند که میانگین قیمت 
فروش سرى آیفون 14 با 15 درصد افزایش به حدود 1000 

تا 1050 دالر خواهد رسید. 

سیگنال اعالم کرد شماره تلفن 1900 نفر از کاربران این 
سرویس پیام رســان رمزنگارى شــده، احتماال در حمله 

فیشینگ به شرکت توئیلیو (Twilio)، لو رفته است.
 سیگنال در یک پست وبالگ اعالم کرد: هکرها احتماال به 
کد احراز هویت پیامکى که براى ثبت نام در سیگنال استفاده 
مى شود، دسترســى پیدا کرده اند اما آرشیو پیام، اطالعات 
پروفایل و فهرست مخاطبان کاربران لو نرفته است. هکرها 
ممکن است تالش کنند از شماره تلفن هاى لو رفته براى 
ورود به سیگنال از دستگاه دیگرى استفاده کنند یا متوجه 
شوند که این شماره ها، در سیگنال وجود دارد.شرکت توئیلیو، 
فراهم کننده خدمات احراز هویت براى اپلیکیشن سیگنال 
است. این شرکت که ماه جارى فاش کرد هک شده است، 
در حال همکارى با سیگنال براى کمک به تحقیقات این 
سرویس پیام رسان است.بر اساس گزارش رویترز، بیش از 
256 هزار شرکت از جمله فورد موتور، مرکادو لیبر و اچ اس 

بى سى، مشترى توئیلیو هستند. 

سامسونگ دو گوشى هوشمند تاشــو جدید خود با شیشه منعطف که تا وسط صفحه 
نمایش را تا مى کند، عرضه کرد.

 غول فناورى کره اى در رویداد Unpacked خود برگزار شد، چندین محصول جدید از 
جمله Galaxy Z Fold 4 را رونمایى کرد.

گالکسى زد فولد 4 با نوار وظیفه جدید در امتداد پایین گوشى ارائه مى شود که «تجربه اى 
شبیه به رایانه شخصى» را ارائه مى کند که در آن کاربران مى توانند به راحتى برنامه هاى 

خود را ببینند.
این دستگاه با یک ترابایت فضاى ذخیره سازى عرضه مى شود، ولى با قیمت هنگفت 

80 میلیون تومان!
این دستگاه با چیپست  اسنپ دراگون 8+ نسل یک ارائه مى شود. دوربین اصلى عقب 
50 مگاپیکســلى در کنار دوربین هاى تله فوتو و زاویه فوق عریض به ترتیب 10 و 12 

مگاپیکسلى است.
سامسونگ همچنین گالکسى زد فلیپ 4 را عرضه کرده است که به لطف یک لوالى 

افقى در وسط صفحه نمایش، مانند یک گوشى قدیمى دهه 90 باز مى شود.
سامسونگ مى گوید در مقایسه با مدل Flip سال گذشته، حاشیه هاى کوچک تر و لوالى 

باریک ترى براى شکلى عالى و چسبندگى بهتر دارد.
Galaxy Z Flip 4 از حدود 40 میلیون تومان براى 125 گیگابایت فضاى ذخیره سازى 
شروع مى شود و تا 48 میلیون تومان براى 512 گیگابایت فضاى ذخیره سازى افزایش 

مى یابد.
زد فلیپ 4 همان چیپســت زد فولد را دارد، اما در عقب خود تنهــا 2 دوربین اصلى و 

زاویه فوق عریض که هر دوى آنها 12 مگاپیکســلى 
هستند، دارد.

هر دو مدل گوشــى هوشمند با شــبکه ۵G سازگار 
بــوده، داراى مقاومــت IPX۸ در برابر آب هســتند 
و مى تواننــد بیــش از 200 هــزار بار تا شــده و باز 

شوند.
آنها اکنون براى پیش سفارش 
و  هســتند  دســترس  در 
26 اوت بــه فــروش  از 

مى رسند. 

تنظیمــات امنیتى مختلفــى را ارائه مى کنند که به شــما امکان مى دهنــد در برابر 
آسیب دیدگى از طرف افراد خارجى در تلفن هاى هوشمند یا تبلت  محافظت کنید.

 با ویژگى حفاظت از حریم خصوصى موجود در دستگاه هاى اندرویدى، مى توانید رمز 
عبورى را براى برنامه هاى خود تعیین کنید که جدا از رمز عبور صفحه اصلى باشد. مى 
توانید از چهره، اثر انگشــت، رمز عبور الفبایى، الگو یا پین استفاده کنید. در اینجا یک 
راهنماى گام به گام براى قفل کردن برنامه ها و تنظیم رمز عبور حریم خصوصى در 

دستگاه هاى اندرویدى آورده شده است.
1.به تنظیمات سیستم خود در گوشى هوشمند خود بروید.

2.به « Password & Biometrics» بروید.
3.در زیر تب رمز عبور، روى « Privacy password» ضربه بزنید.

4.رمز عبور خصوصى را تنظیم کنید؛ این مى تواند یک الگو یا یک پین با تعداد متفاوتى 
از ارقام باشد.

5."سوال امنیتى" بازیابى خود را تنظیم کنید که در صورت فراموش کردن 
رمز عبور حریم خصوصى مى تواند مورد استفاده قرار گیرد.

6.یک "ایمیل بازیابى" تنظیم کنید که در صورت فراموش کردن رمز 

عبور مى تواند براى بازیابى رمز عبور خود استفاده شود.
1.تنظیمات سیستم را در دستگاه اندرویدى خود باز کنید.

2.به « Password & Biometrics» به پایین بروید.
3.در زیر برگه رمز عبور، روى « Privacy password» ضربه بزنید.

4.رمز عبور حریم خصوصى خود را وارد کنید.
5.در برگه ویژگى هاى حریم خصوصى، روى « App lock» ضربه بزنید.

6.قفل برنامه را «on» کنید.
7.برنامه هایى را که مى خواهید با گذرواژه حریم خصوصى محافظت کنید، روشن کنید.

1.در دستگاه Android خود، به تنظیمات سیستم بروید.
2.با اسکرول کردن به پایین، « Password & Biometrics» را پیدا کنید.

3.در زبانه « Biometrics »، روى گزینه « Fingerprint » ضربه بزنید.
4.رمز عبور صفحه قفل خود را وارد کنید.

5.بر روى گزینــه ”Use fingerprint for“ کلیک کنید و گزینه 
”App lock“ را تغییر دهید و رمز عبــور حریم خصوصى خود را 

وارد کنید.

اگر زمان زیادى را صرف اســتفاده از گوشى هوشمند 
مى کنید، با ابزار هایى که خود گوشى ها دارند مى توانید 

زمان استفاده خود را مدیریت کنید.
اگر کارى کنیم که گوشــى هایمان جذابیت کمترى 
داشته باشند مى تواند به ما کمک کند که زمان کمترى 

را صرف استفاده از این ابزار دیجیتالى کنیم.
بر اساس گزارش واشــنگتن پست، احتماال براى شما 
هم پیش آمده که در طول روز مشغول استفاده از یک 
برنامه خاص یا بازى بوده اید، اما متوجه مى شوید که این 
برنامه ها زمان زیادى را از شما گرفته است. در حقیقت 
مهم نیست که کدام برنامه توجه شما را به خود جلب 
کرده، نتیجه معموًال یکسان است و چندین ساعت از 

وقت شما پاى ابزار هاى هوشمند صرف شده است.
اگر الگوى اســتفاده شما از گوشــى هاى هوشمند به 
این شــکل اســت، باید بگوییم که تنها نیستید. یک 
نظرسنجى از مرکز تحقیقات پیو در سال 2021 نشان 
داد که حدود 30 درصد از بزرگساالن در آمریکا اعالم 
کردند که تقریبا مى توانند بگوینــد به صورت دائمى 

آنالین هستند.
سیستم عامل هاى iOS اپل و اندروید گوگل با ابزار هایى 
همراه هستند که به کاهش زمان استفاده از گوشى هاى 
هوشمند کمک مى کنند، اگرچه گاهى اوقات احساس 
مى شود که این ابزار ها تمام و کمال نیستند، اما کمک 

مى کنند میزان استفاده از گوشى را مدیریت کنید.

استفاده از طیف هاى خاکسترى
در حال حاضر، این به یک ترفند کامال تایید شــده و 
کاربردى محسوب مى شــود. کارى کنید که صفحه 
نمایش تلفن هوشمند شــما براى رندر کردن تصاویر 
فقط از طیف خاکسترى استفاده کند. در واقع با اینکار 
محرك هاى بصرى را که ممکن است شما را در گوشى 

نگه دارد کاهش دهید.
تنظیمات تغییر رنگ هاى صفحه نمایش از رنگارنگ 
به بى رنگ و خاکسترى کمى دور از دسترس است، اما 

مى توانید میانبر هایى را تنظیم کنیم تا روند این کار را 
سریع تر کنید.

طیف خاکسترى در آیفون
برنامه تنظیمــات را بــاز کنید، ســپس روى گزینه 

Accessibility ضربه بزنید.

 Display & Text Size گزینه ،Vision در زیر بخش
را انتخاب کنید.

گزینه Color Filters را پیدا کرده و آن را روشن کنید و 
در نهایت Grayscale را انتخاب کنید.

اکنون، تمام رنگ ها از صفحه نمایش گوشــى شــما 
حذف مى شــوند و تنها رنگ هاى طیف خاکسترى را 

مى توانید ببینید. 
براى آســان تر کردن دسترســى به ایــن ویژگى و 
 Accessibility خاموش کردن آن در زمان نیاز، گزینه
Shortcut را پیدا کــرده و Color Filters را انتخاب 

کنید. اکنون با سه بار کلیک کردن روى دکمه روشن/
خاموش مى توانید دسترسى خود را به این بخش فیلتر 

رنگ ها تسریع کنید.

در گوشى هاى اندرویدى
تنظیمــات را بــاز کــرده و ســپس روى گزینــه 

Accessibility یا دسترسى ضربه بزنید.

در بخشى که براى شما نمایش داده مى شود به ترتیب 
روى Display و Text and Display ضربه بزنید.

 Grayscale ضربه بزنید و Color correction روى
را انتخاب کنید.

براى برنامه هاى خود محدودیت ایجاد 
کنید

عالوه بر اینکه مى توانید جذابیــت بصرى تلفن خود 
را کاهش دهیــد مى توانیــد محدودیت هایى را روى 
برنامه هاى خاص اعمال کنید و فقط در روز یا ساعاتى 

خاص از آن ها استفاده کنید.

در آیفون
چند راه مختلف بــراى ایجاد محدودیت اســتفاده از 
برنامه ها وجود دارد، اما برخى از آن ها هر بار از شــما 
مى خواهند برخــى از تنظیمات را به صورت دســتى 
تغییر دهید. امــا مى توانید با اســتفاده از ویژگى هاى 
Screen Time و Downtime iOS نتیجــه بهترى

 بگیرید.

محدودیت زمانى گوشى هوشمند
 Screen Time را باز کنیــد، روى Settings برنامه
ضربه بزنید و اگر از قبل فعال نیست، آن را روشن کنید.

پــس از فعــال شــدن Screen Time، روى گزینه 
Always Allowed ضربه بزنید.

برنامه هایى را که مى خواهید همچنان به آن ها دسترسى 
داشته باشید پیدا کنید و روى دکمه سبز رنگ کنار نام 
آن ها ضربه بزنید تا آن ها را به لیست برنامه هاى مجاز 

اضافه کنید.
اکنــون، مى توانید به صورت دســتى Downtime را 
روشــن و خاموش کنید. هنگامى که ایــن قابلیت در 
حال اجرا اســت، هر زمان که بخواهید برنامه اى را باز 
کنید که در لیست مجاز شما قرار ندارد نیست، به شما 
هشدار داده مى شــود که محدودیت زمانى خود را به 

پایان رسانده اید.
 ،Screen Time بــراى تنظیــم روز هــا در منــوى
روى دکمــه Schedule ضربه بزنید تا فعال شــود.
بزنیــد ضربــه   Customize Days روى   

 و برنامه زمانى را که براى شــما مناسب است تنظیم 
کنید.

لبته ویژگــى Screen Time، سیســتم کاملى براى 
مسدود کردن اســتفاده شــما از تلفن همراه نیست، 
زیرا بــراى دور زدن و غیــر فعال کــردن آن تنها به 
چند کلیک ســاده نیاز دارید، اما باز هــم مى تواند به 
مدیریت و کاهش استفاده از برنامه هاى غیر ضرورى

 کمک کند.

قابلیت فوکوس اندروید
اگر یک گوشى اندرویدى دارید که در چهار سال گذشته 
ساخته شده اســت، احتماًال مجموعه اى از ابزار هاى 

«سالمت دیجیتال» در آن تعبیه شده است.
 Digital Wellbeing برنامه تنظیمات را باز کنید و روى

Parental Controls & ضربه بزنید.

روى حالت فوکوس ضربه بزنید.
روى کادر هــاى تأییــد کنار هر 

برنامــه اى کــه مى خواهید 
دسترســى به آن را محدود 

کنید ضربه بزنید.
براى تنظیم زمانى که 

مى خواهید حالت 
فوکــوس اجــرا 
شود، روى تنظیم 

 Set» زمان بندى یا
 «a schedule

در باالى صفحه 
ضربــه بزنیــد و 

زمان هایى را که براى 
شــما مناســب است 

انتخاب کنید.
هنگامى که حالت فوکوس اجرا مى شــود، 

به طور کامل از برنامه خارج مى شوید مگر اینکه 
دکمه اى را فشــار دهید که پنج دقیقه بیشــتر به شما 

فرصت مى دهد. 
به این روش هم نمى توان به چشم یک راه حل کامل 

نگاه کرد، اما اگر براى استفاده بهینه از زمان خود 
مصمم هستید این روش به کار مى آید.

باید در نظر داشته باشــید که برخى از تلفن هاى 
اندرویدى، مانند برخى از دســتگاه هاى گلکسى 

سامسونگ، به شما این امکان را مى دهند که چندین 
حالت فوکوس را تنظیم کنید.

تلفن هایى بدون پرت کردن حواس 
در طول سال ها، برخى از شرکت ها حتى سعى کرده اند با 
ساخت گوشى هاى خاص مشکل استفاده بیش از اندازه به 
گوشى هاى هوشمند را رفع کنند. یک شرکت سخت افزارى 
سوئیسى به نام، گوشى هایى را براى تماس ها، پیام هاى 
 Light 2 .متنى و حتى استفاده از هات اســپات مى سازد
Phone هم موبایلى با اندازه کارت اعتبارى اســت که 

همچنان مى تواند پادکســت پخش کند و مسیریابى هم 
انجام دهد. هیچ یک از این دستگاه ها به شما اجازه 
نمى دهند برنامه هــاى دیگرى را روى 

گوشى نصب کنید.

کمک گوشى هاى هوشمند براى آنکه کمتر از آنها استفاده کنید افزایش 15 درصدى قیمت 
گوشى هاى سرى آیفون 14

شماره تلفن کاربران 
سیگنال لو رفت

گوشى هاى گرانقیمت سامسونگ رونمایى شدند نحوه باالبردن امنیت در اندروید

Digital Wellbeing ت را باز کنید و روىg

Parent& ضربه بزنید.

کوس ضربه بزنید.
ـاى تأییــد کنار هر 

کــه مى خواهید 
ه آن را محدود

نید.
مانى که 

حالت 
ــرا 
ظیم 

Set» 
 «a

فحه 
ــد و 

که براى 
ـب است 

حالت فوکوس اجرا مى شــود، 
 از برنامه خارج مى شوید مگر اینکه 

شــار دهید که پنج دقیقه بیشــتر به شما 
هد. 

هم نمى توان به چشم یک راه حل کامل 
 اگر براى استفاده بهینه از زمان خود 

د این روش به کار مى آید.
شته باشــید که برخى از تلفن هاى 
نند برخى از دســتگاه هاى گلکسى 

ه شما این امکان را مى دهند که چندین 
س را تنظیم کنید.

سوئیسى به نام، گوشى هایى را براى تماس ها، پیام هاى 
Light 2متنى و حتى استفاده از هات اســپات مى سازد. 2

با اندازه کارت اعتبارى اســت که  موبایلى Phone هم

همچنان مى تواند پادکســت پخش کند و مسیریابى هم 
انجام دهد. هیچ یک از این دستگاه ها به شما اجازه 
نمى دهند برنامه هــاى دیگرى را روى

گوشى نصب کنید.

اگر نمى خواهید دستیار گوگل همیشه به شما گوش کند، 
مى توانید آن را در تلفــن، Chromebook و بلندگوى 

هوشمند خود خاموش کنید.
 دستیارهاى مجازى مانند الکساى آمازون، سیرى اپل و 
دستیار گوگل به گونه اى طراحى شده اند که زندگى ما را 
کمى آسان تر کنند. با این حال، از بین بردن این احساس 
که آنها دائماً به ما گوش مى دهند، مى تواند دشوار باشد.

در حالى که داشتن یک دســتیار مجازى در اختیار شما 
براى کمک به برنامه ریزى روزتان مفید است، دانستن 

اینکه مى توانید هر زمان که بخواهید مى توانید دستیار 
گوگل را نیز غیرفعال کنید، اطمینان بخش است. در اینجا 
نحوه خاموش کردن دستیار گوگل آورده شده است.دو راه 
براى خاموش و غیرفعال کردن دستیار گوگل در گوشى 
اندرویدى شما وجود دارد. اولى دستیار گوگل را به عنوان 
برنامه دستیار دیجیتال پیش فرض شما حذف مى کند و 
دومى آن را به طور کامل از داخل حســاب گوگل شما 

غیرفعال مى کند.
 Apps تنظیمات گوشــى خود را باز کرده و وارد بخش

شوید.انتخاب برنامه هاى پیش فرض را انتخاب کنید.
برنامه دستیار دیجیتال را انتخاب کنید.اگر دستیارهاى 
دیجیتال دیگرى مانند الکسا یا بیکسبى را روى گوشى 
خود نصب کرده اید، در صورت تمایل مى توانید آنها را به 
عنوان برنامه پیش فرض تنظیم کنید. فقط مراحل باال را 

دنبال کنید و در مرحله آخر برنامه را انتخاب کنید.
چگونه دســتیار گوگل را بــه طور کامل 

خاموش کنیم
برنامه Google را در گوشى خود باز کنید.

در گوشه پایین سمت راســت گزینه More elipses را 
انتخاب کنید.

به تنظیمات بروید و دستیار گوگل را انتخاب کنید.
به تنظیمات عمومى بروید.

کلید Google Assistant را روى Off قرار دهید.
با غیرفعال کردن دســتیار داخلى تلفن خود و همچنین 
غیرفعال کردن دســتیار گوگل در حساب خود، اکنون 
مى توانید مطمئن باشــید که Google دیگر به شــما 

گوش نمى دهد.

نحوه خاموش کردن دستیار گوگل

دارد، اما در عقب خود تنهــا 2 دوربین اصلى و فولد را 2ت زد
2وى آنها 12 مگاپیکســلى 

Gمند با شــبکه ۵G سازگار

IPX در برابر آب هســتند 

زباز ب وه و 2 هــزار بار تا شــد

رش
و  
شش

ه بزنید.
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موش کردن 

کردن رمز 

اسکرول کردن به پایین 2.با
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5.بر روى
p lock”
وارد ک

گزینه بازیابى پیام هاى حذف شده در واتس اپ براى 
کاربران برنامه آزمایشــى بتاى این پیام رسان قابل 

دسترس شد.

 براى همه کاربران ممکن است پیش آمده باشد که 
پیامى را در واتس اپ به مخاطب اشــتباهى ارســال 
کنند یا پیام ناخواسته اى را تصادفى به مخاطب مورد 

نظرشان ارسال کنند. 
خوشــبختانه گزینه اى براى حذف این پیامها وجود 
دارد اما تصــور کنید هنگامى که بــراى پاك کردن 
پیامى که به اشــتباه به گروهى ارســال کرده اید، به 
جاى گزینه "حذف براى همه"، گزینه"حذف براى 
من" را انتخاب کنید، چه وحشتى را احساس خواهید 
کرد. گزینه بازیابى پیام حذف شده اکنون در مرحله 
آزمایشــى بتا قرار دارد تا این نگرانى را براى همیشه 

رفع کند.
پایگاه خبرى اندروید پلیس اوایل ژوئن گزارش کرده 
بود واتس اپ در حال تست گزینه بازیابى پیام حذف 
شده است. اکنون وب سایت WABetaInfo گزارش 
کرده است که این قابلیت براى شــمار محدودى از 
شــرکت کنندگان در برنامه آزمایشى واتس اپ در 
نسخه 2.22.18.13 اندروید، قابل دسترس شده 

اســت اما بعضى از کاربران مى توانند گزینه بازیابى 
پیامهاى حذف شده در نســخه هاى قدیمى تر را هم 
بیابند. فعال سازى براى شمار بیشــترى از آزمایش 

کنندگان بتا در هفته هاى آینده فراهم خواهد شد.
پس از این که پیام را براى خودتان حذف کردید، یک 
اعالن (نوتیفیکیشن) در پایین صفحه ظاهر مى شود 
و این حذف را تایید مى کنــد. همچنین گزینه آندو یا 
بازگردانى وجود دارد تا پیام هاى حذف شده، بازیابى 
شــود. البته این نوار ابزار تنها براى چنــد ثانیه قابل 
مشــاهده خواهد بود و این فرصتى است که کاربران 
براى تغییر نظر و بازیابى پیام دارند. اپلیکیشــن هاى 
زیادى رابط کاربرى مشابهى براى گزینه بازیابى دارند 

که جى میل در راس آنها قرار دارد.
بر اساس گزارش وب ســایت اندروید پلیس، عرضه 
این گزینه به صورت آزمایشى، به معناى آن است که 
ممکن است براى همه کاربران عرضه نشود اما امید 
مى رود که واتس اپ بتواند این گزینــه را براى همه 

کاربران قابل دسترس کند.

تولید کننده گوشى هاى هوشمند Ulefone به تازگى 
 TWS اولین گوشى هوشمند مقاوم جهان با هدفون

داخلى را معرفى کرده است.
 این دســتگاه که Armor 15 نــام دارد، داراى یک 
صفحه نمایش 5.45 اینچى اچ دى پالس است که 
از وضوح تصویر 1440 در 720 پیکســل پشتیبانى 
 Helio G۳۵ مى کند. این گوشى هوشمند به تراشه
مدیاتک، 6 گیگابایــت رم و 128 گیگابایت حافظه 
داخلى مجهز شده اســت و از آخرین سیستم عامل 

اندروید 12 و NFC پشتیبانى مى کند.

برجسته ترین ویژگى Armor 15 هدفون داخلى آن 
است که در باالى دســتگاه قرار گرفته است. برى 

اســتفاده از هدفون ها، کافى است آن ها 
را از گوشــى جدا کــرده و به گوش 

خود متصل کنید. آن هــا فورا با 
گوشى شما ارتباط برقرار خواهند 
کرد. این هدفــون از بلوتوث 5.0 

پشــتیبانى مى کند و تقریبًا با تمام 
گوشى هاى هوشمند، تبلت ها و لپ تاپ ها 

سازگار است.
هدفون ها نیــازى به قاب شــارژ جداگانه ندارند 

و با اتصال به گوشى هوشمند شــارژ مى شوند. 15 
Armor از یک باترى عظیم 6600 میلى آمپر ساعتى 

که هم گوشــى و هم هدفون را شارژ مى کند، تغذیه 
مى کند. این هدفون ها با یک بار شــارژ تا 5 ساعت 
دوام مى آورند. هــر دو هدفون به کلید هوشــمند 
چند کنترلى مجهز شــده اند که مى تواند موسیقى 
را پخش/ مکس کنــد، تماس را برقــرار/ رد کند و 

با استفاده از اثر انگشــت به دستیار صوتى دسترسى 
پیدا کند.

این گوشى هوشــمند دو بلندگو در جلو، بلندگوى 
هوشمند PA (اســتریو) و حداکثر توان 2 وات 
را ارائه مى دهد. پنل پشــتى این دستگاه 
به دوربین دوگانه 12 مگاپیکســلى 
پنــل  و  مگاپیکســلى   13 و 
جلویى به یک سنســور 16 
مگاپیکسلى مجهز شده 
است. برخوردارى از 
 ۶۹K/IP۶۸ استاندارد
-MIL-STD و 

 15 گوشــى   ۸۱۰G

Armor  را به یک دســتگاه 

گرد و غبار و ضربــه تبدیل مى کند. ضــد آب، 
 15 Ulefone همچنین لبه هاى قوى و برجســته تر
Armor نسبت به مدل هاى قبلى، آن را به یک گوشى 

سخت و قدرتمند تبدیل کرده است.

امکان بازیابى پیام هاى حذف شده 
به واتس اپ اضافه شد

اولین گوشى مقاوم جهان که 
به هدفون TWS داخلى مجهز شده است

نظرشان ار
خوشــبخت
دارد اما تص
پیامى که به
جاى گزینه
من" را انتخ
کرد. گزینه
آزمایشــى

رفع کند.
پایگاه خبرى
بود واتس ا
شده است.
کرده است
شــرکت
نسخه

ىىىىى مى کند. ىبانى NFC پشتی C و 2روید 12

 است آن ها 
گوش 

 با
ند 
5.

 تمام 
 لپ تاپ ها 

رژ جداگانه ندارند 
5شــارژ مى شوند. 15
66 میلى آمپر ساعتى

ا شارژ مى کند، تغذیه 

این گوشى هوشــمند دو بلندگ
PA (اســتریو) و Aهوشمند

را ارائه مى دهد. پنل پ
به دوربین دوگانه
مگاپی  13 و
جلویى به
مگاپ
اس
اس
و
۰G

Armor



سالمتسالمت 05054395 سال نوزدهمچهارشنبه  2 شهریور ماه   1401

بهترین روش هایى که جهت درمان این اختالل در کلینیک هاى 
روانشناسى به کار مى رود روش شناختى رفتارى و روان پویشى 
است. درمان روان پویشــى به درمان کامل بیمارى مى پردازد و 
با استفاده از درمان شناختى-رفتارى مى توان عالئم بیمارى را 
کنترل کرد. اینکه کدام روش مؤثرتر است به علل، طول مدت و 

ریشه هاى وسواس بستگى دارد.
 براى برخى از افراد درمان وسواس غیر ممکن به نظر مى رسد در 
صورتى که امروزه درمان هاى بسیارى براى این بیمارى روحى 
روانى شناخته شده است. عالوه بر روش هاى تخصصى و روان 
درمانى، روش هاى خودیارى بسیارى نیز در این زمینه به افراد 

مبتال پیشنهاد مى شود.
در صورتى که وسواس به موقع درمان نشود، پیامد ها و مشکالت 
زیادى را از جمله انزواطلبى و گوشــه گیرى براى فرد مبتال به 
همراه دارد و اطرافیــان او را نیز آزار مى دهــد. به همین خاطر 
الزم است افراد با عالئم خود آشــنایى کامل داشته باشند و هر 
چه ســریع تر روش هاى درمانى مناسب با شدت و نوع وسواس 

را به کار ببرند.

درمان روان پویشى و درمان شناختى رفتارى 
وسواس

بهترین روش هایى که جهت درمان این اختالل در کلینیک هاى 
روانشناسى به کار مى رود روش شناختى رفتارى و روان پویشى 
است. درمان روان پویشــى به درمان کامل بیمارى مى پردازد و 
با استفاده از درمان شناختى-رفتارى مى توان عالئم بیمارى را 
کنترل کرد. اینکه کدام روش مؤثرتر است به علل، طول مدت و 

ریشه هاى وسواس بستگى دارد.
افرادى که علت وســواس آن ها عوامل فیزیولوژیک و ژنتیک 
تشخیص داده شده، بهتر است از درمان شناختى رفتارى در کنار 
دارو درمانى بهره ببرند؛ اما در صورتى که علت هاى فیزیولوژیک 
دخالت چندانى ندارند، درمان روان پویشى مى تواند ریشه هاى 
مشکل را شناســایى و حل کند. در این نوع درمان عوامل ایجاد 
کننده افکار وسواسى شناسایى و درمان مى شوند. همچنین این 
روش بر عوامل ناهوشیار ایجاد کننده اختالل و درمان آن ها تأکید 
و تمرکز دارد. جهت بهره مندى از این نوع درمان ها مى توانید از 

مشاوره کنترل استرس و روانشناس متخصص کمک بگیرید.

مواجهه و جلوگیرى از پاسخ در درمان شناختى 
رفتارى

در این روش فــرد مبتال به وســواس بــه تدریج بــا افکار و 
موقعیت هایى که برایش ترس آور است مواجه شده و مقاومت در 
برابروسواس عملى را یاد مى گیرد. هدف این است تا فرد بتواند در 
برابر هر چیز اضطراب آورى سطح تحمل و مقاومتش را باال ببرد.

درمان وسواس با آزاد گذاشتن افکار وسواسى
افکار وسواسى و تکرار شــونده را بخش ناهوشــیار مغز تولید 
مى کند، به همین دلیــل فرد آن ها را کامــال واقعى مى پندارد؛ 
بنابراین افراد مبتال نمى توانند هوشــیارانه جلوى تولید آن ها را 
بگیرند. سرکوب افکار وسواســى نتیجه عکس مى دهند و فرد 
مبتال هر چه بیشتر براى فکر نکردن به چیزى تالش کند، بیشتر 
به آن فکر خواهد کرد. در این شرایط دو راهکار براى کنترل افکار 
وسواسى پیشنهاد مى شود؛ اول این که راه برعکس را در پیش 
بگیرید. به این معنا که اگر مى خواهید به چیزى فکر نکنید، بیشتر 

به آن فکر کنید.
شــما نه مى توانید جلوى تولید این افکار را در ذهن خود بگیرید 
و نه مى توانید اضطراب و ترس ناشى از آن ها را سرکوب کنید؛ 
بنابراین الزم اســت براى غلبه بر ترس ها با آن ها مواجه شوید 

و فرار نکنید.
دومین راهکار این است که دالیل بروز افکار وسواسى را در خود 
شناسایى کنید. وسواس فکرى ریشــه در اضطراب درونى فرد 

دارد که به دنبال تعارضات و فشــار هاى روانى درون فرد ایجاد 
مى شوند؛ بنابراین تا وقتى به درمان و رفع تعارضات درونى خود 
نپردازید و آن ها را شناســایى نکنید، نمى توانید از وسواس خود 

خالصى یابید.

دارو درمانى براى درمان وسواس
معموال افراد به این دلیل که براى حل مشکل وســواس خود به 
دنبال روش ساده و ســریع مى گردند، استفاده از دارو را انتخاب 
مى کنند. دارو ها مفید و کمک کننده هستند و عالئم را کاهش 
مى دهند، اما کافى نیستند. مطالعات نشان مى دهد دارو درمانى 
30 تا 70 درصد به درمان فرد مبتال به وسواس کمک مى کنند، 
اما به بهبودى کامل نمى انجامند. تأثیر دارو ها براى افراد مختلف 
متفاوت است و دارویى که براى شــما تأثیر مثبت دارد، ممکن 
است براى دیگرى تأثیر خیلى کمى داشته باشد. یکى از ایرادات 

مصرف دارو و دارو درمانى این است 
که اغلب بعــد از قطع مصرف، 
عالئم وســواس باز مى گردند 

و این بار کنترل آن ها ســخت تر 
مى شود.

تقویــت 
د  خــو

بــراى 
غلبه بر 
افــکار 
وسواسى

افــراد مبتــال بــه 
معموال  وسواس 
اطمینان  براى 
پیــدا کــردن، 
جــواب دادن به 

ســؤال هاى خود، 
دســت زدن به اشــیائى که 

به نظرشــان کثیف مى آید و یا انجام کار هاى 
وسواســى خود به دیگران نیاز دارند؛ حال اگر تنها 
باشــند چه مى شــود؟ به احتمال زیاد درمانده و 

ناتوان مى شوند.
پس وقتى تنها با گوشزد دیگران تکالیف درمانى تان را 
انجام مى دهید، همچنان خود را در حالت درمانده نگه 
داشته و اجازه نمى دهید درمان تاثیر خود را بگذارد. 

شما متکى به دیگران هستید و نمى توانید موفق شوید 
مگر اینکه به خودتان تکیه کنید. هیچ کس بیشــتر از خودتان 
نمى تواند به شما کمک کند. به کمک درمانگرتان انگیزه هاى 
خود را پیدا کنید و تمام تالشــتان را به کار ببرید تا به تنهایى بر 

وسواس غلبه کنید.

جلوگیرى از برگشــت بعد از درمان وسواس 
فکرى

با درمان این اختالل تنها نیمى از مســیر را طى کرده اید؛ نکته 
مهم ماندن در طیف سالمت و جلوگیرى از بازگشت عالئم است. 
وسواس یک بیمارى مزمن اســت و براى حفظ تغییرات مثبت 
ایجاد شده پس از درمان نیاز به رعایت برخى نکات مى باشد. یک 
نکته مهم این است که بعد از درمان و بهبودى هیچ گاه به ترس ها 
و افکار وسواسى خود اجازه رشد ندهید و همواره مقاومت کنید. 
یکى از علل بازگشــت و عود عالئم وسواس این است که بیمار 
در نیمه  راه احســاس مى کند بهبود یافته و بدون مطلع ساختن 
مشاور و پزشک دارو هاى خود را قطع مى کند و یا فرآیند درمان 

را نصفه رها مى کنند.
مغز هنگام مصرف دارو ها به طور کامل ترمیم نمى شود به همین 

خاطر وقتى آن هــا را به طور ناگهانى قطــع مى کنید، به همان 
وضعیت نابسامان ســابق باز مى گردد؛ بنابراین تا قبل از پایان 
روان درمانى دارو هاى خود را خودســرانه قطع نکنید. به عالوه 
سبک زندگى متعادل و سالم به بهبودى و سرعت درمان کمک 

مى کند.
براى زندگى خود برنامه اى تنظیم کنید و مواردى همچون رژیم 
غذایى مناسب، خواب کافى، ورزش، روابط اجتماعى و کار هاى 
مفید دیگر را در آن بگنجانید تا افکار وسواسى دیگر به سراغتان 
نیایند و دچار بازگشت عالئم نشوید. در درمان هاى روان پویشى 

احتمال بازگشت عالئم بسیار اندك است.

سئواالت متداول
طول مدت درمان وسواس چقدر است؟

درمان این اختالل مدت زمان زیادى به طول مى انجامد و صبر و 
حوصله ى زیادى مى طلبد. همراه بودن خانواده بیمار به کم شدن 
مدت زمان درمان کمک زیادى مى کند. به طور کلى فرد مبتال به 
وسواسى که از نوع متوسط آن باشد به شش الى دوازده ماه زمان 

براى درمان نیاز دارد.
درمان وسواس فکرى در نوجوانان چگونه است؟

براى درمان عالئم و افکار وسواسى در نوجوانان الزم است پیش 
از هر چیز علت هاى بیمارى در آن ها شناســایى شود و والدین 
همراه و حمایت گر او باشند. در این زمینه از روانشناس کودك و 
نوجوان و یا مشاوره استرس کمک بگیرید؛ نوجوان خود را به 

خاطر افکار وسواس گونه اش ســرزنش نکنید و به او کمک 
کنید تا ارتباطات اجتماعى خود را مثبت و شفاف نگه دارد.

یک کارآزمایى بالینى جدید نشان مى دهد داروى «ریتوکسیماب» براى درمان 
بیمارى ام اس مؤثرتر از داروى اســتاندارد این بیمارى در پیشگیرى از تشدید 

عالئم است.
دارو ریتوکسیماب براى درمان برخى سرطان ها و بیمارى هاى خودایمنى تأیید 

شده است. این دارو براى درمان ام اس تأیید نشده است، اما برخى 
از پزشکان آن را تجویز مى کنند.

نحوه عملکرد ریتوکســیماب و همچنین برخى 
آزمایش هاى اولیه نشــان مى دهند این دارو عود 

مجدد ام اس را کاهش مى دهد.
دکتر «آندرس سونینگســون»، سرپرســت تیم 

تحقیق و پزشــک ارشــد کلینیک مغز و اعصاب در 
بیمارستان دندرید ســوئد، گفت: «مطالعه جدید در سوئد 

اولین مرحله آزمایشى فاز 3 براى آزمایش ریتوکسیماب در 
برابر ام اس است.»

نتایج نشان داد که در مقایسه با یک داروى تأیید شده ام اس موسوم 
به «دى متیل فومارات»، بیمارانى که ریتوکســیماب 

دریافت کردند، پنج برابر کمتر در معرض خطر عود 
بیمارى در طى دو سال بودند.

به گفته سونینگسون: «یافته هاى ما داده هاى الزم 
و ممکن است را در مورد اثربخشى بالینى این دارو نشان مى دهد 
توصیه شود.»به زودى ریتوکســیماب به عنوان درمان ام اس 

نادرست سیســتم ایمنى ام اس یک اختالل عصبى اســت که در اثر حمله 
به میلین خود بدن، غالف محافظ اطراف رشته هاى عصبى در ستون فقرات و 
مغز ایجاد مى شود. براساس محل آسیب، عالئم شامل مشکالت بینایى، ضعف 

عضالنى، بى حسى و مشکل در تعادل و هماهنگى است.
اکثر افراد مبتال به ام اس داراى فرم عود کننده- فروکش کننده هستند که در آن 

عالئم براى مدتى شعله ور مى شوند و سپس کاهش مى یابند. با گذشت زمان، 
بیمارى به طور پیوسته بدتر مى شود.

به نظر مى رسد سلول هاى سیستم ایمنى به نام سلول هاى B نقش کلیدى در ام 
اس دارند. این درك باعث شد که برخى از پزشکان شروع به تجویز ریتوکسیماب 
براى بیماران ام اس کنند، زیرا این دارو تعداد سلول هاى B را در خون 

کاهش مى دهد.
یافته هاى جدید، بر اساس 195 بیمار ســوئدى مبتال به ام اس 
عود کننده و فروکش کننده اســت. تقریبًا همه آنها به تازگى 
بیمارى شأن تشخیص داده شــده بود و هیچ درمانى دریافت 

نکرده بودند.
محققان به طور تصادفى هر بیمار را به مصرف ریتوکسیماب 
یا دى متیل فومــارات، قرصى که التهاب ناشــى از ام اس را 
کاهش مى دهد، اختصاص دادند. بیمارانى که از ریتوکســیماب 
استفاده مى کردند هر شــش ماه یکبار دارو را تزریق مى کردند، در 
حالى که بیماران دى متیل فومــارات دارو را دو بار در روز مصرف

 مى کردند.
در طى دو سال، 16 نفر از 97 بیمار مصرف کننده این 
قرص دچار عود شــدند، در حالى که تنها سه نفر 
از 98 بیمار مصرف کننده ریتوکسیماب بیمارى 

کرد. اسکن هاى ام آرآى نشــان داد که بیماران شــأن عــود 
ب  کســیما یتو پالك هاى ام اس کمترى دارند؛ پالك ها مناطق ر

سیستم عصبى مرکزى هستند.آســیب دیده به بافت در 
از آنجایى که سلول هاى B مسئول تولید آنتى بادى هاى سیستم ایمنى هستند، 
یکى از نگرانى هاى ایمنى اصلى در مورد هر دارویى که ســلول هاى B را از بین 
مى برد، عفونت است. در این کارآزمایى، تنها دو بیمار ریتوکسیماب به یک عفونت 

جدى مانند ذات الریه مبتال شدند.

چاى نعناع تند
در بچگى هــر وقت معــده درد مى  گرفتم 
مادربزرگــم به مــن مى گفت کــه نعناع 
را بمکــم. من نمى دانم که شــکر چقدر به 
مشکالت گوارشــى من کمک کرده است، 
اما نعناع فلفلى براى مشــکالت معده عالى

 است.
 شاپیرو مى گوید: روغن نعناع در کاهش درد 
معده، نفخ، گاز موثر است و برخى تحقیقات 
نشــان داده اند که چاى نعناع حاوى مقادیر 

کافى براى بهبود عالئم است.

چاى رازیانه
رازیانه به دلیل فواید بى شمارى براى تقویت 
سالمت مورد مطالعه قرار گرفته است، اما از 
آنجایى که شــما اینجا هستید تا نفخ  خود را 
درمان کنید، ما بر قــدرت آن در درمان نفخ 

تمرکز مى کنیم.
 رازیانه به دفــع گاز از روده کمک مى کند 
و همچنین به بدن شــما کمــک مى کند 
صفرا بیشترى تولید کند. صفراى بیشتر به 
این معنى اســت که بدن شما بهتر مى تواند 

چربى ها را تجزیه کند.

چاى بابونه
شاید این چاى را به دلیل خواص خواب آورى 
آن بشناسید، اما مى تواند به تسکین نفخ معده 
نیز کمک کند. التهــاب در دیواره روده مى 
تواند باعث نفخ و ســایر مشکالت سالمت 

روده شود.
 اســمیت مى گوید: « تحقیقــات اولیه اى 
انجام شده اســت که نشان مى دهد عصاره

 بابونه به دلیل خواص ضد التهابى، پتانسیل 
محافظت در برابر اســهال و زخــم معده را 

دارد.»

چاى ریشه قاصدك
شــاپیرو مــى گویــد: «این چــاى یک

 ادرارآور طبیعى اســت، بنابراین با افزایش 
ادرار بــه کاهــش وزن کمک مــى کند.

 در حالــى که هیچ کــس دوســت ندارد 
دائمــا به دستشــویى برود، ایــن خروجى 
آب اضافى مى تواند به تســکین نفخ کمک 

کند. 
این ماده همچنین براى مدت طوالنى براى 
تسکین التهاب، اضطراب و موارد دیگر مورد 

استفاده قرار گرفته است.

ماده غذایى مفید براى سالمت کبد
دى ایندولیل متان و گلوکورافانین نه تنها در کلم بروکلى بلکه در گل کلم، کلم و کلم پیچ نیز یافت مى شوند. فعالیت آنتى اکسیدانى 

این عناصر در مراقبت از سالمت کبد شما مفید است و مى تواند به سالمت کلى بدن شما نیز کمک کند.
 تحقیقات مرکز پزشکى جان هاپکینز نشــان مى دهد که کبد بیش از 500 عملکرد را در بدن مدیریت مى کند. عملکرد اصلى 
که بسیارى از مردم مى دانند این است که کبد تولیدکننده صفرا است که به دفع سموم کمک مى کند. کبد هم چنین به تجزیه 
چربى ها براى کمک به هضم غذا کمک مى کند. کبد به تولید کلسترول و مدیریت گلوکز اضافى کمک مى کند و باعث تنظیم 

و مدیریت لخته شدن خون مى شود.
 همان طور که مى بینید کبد شــما بسیار مهم اســت و همین موضوع سبب مى شود تا بســیارى از ما بپرسیم: «چگونه 
مى توانیم کبد خود را سالم نگه داریم»؟ یکى از راه هاى اصلى که مى توانید از سالمت کبد خود مراقبت کنید رژیم غذایى

 است.
ترکیب غذا هاى پر فیبر مانند غالت کامل و حبوبات، چربى هاى ســالم و میوه ها و ســبزیجات فراوان در حالى که 
مصرف قند هاى افزوده شده، الکل و غذا هاى سرخ شده را محدود مى کند مى تواند یک راه عالى براى داشتن یک 
کبد سالم باشــد. اگر به دنبال این هســتید که برخى از غذا هاى مفید براى کبد را در رژیم غذایى خود بگنجانید 
سبزیجات بهترین مکان براى شروع هســتند. کلم بروکلى یکى از بهترین مواد غذایى اى است که مى توانید 

براى سالمت کبد بخورید.
چه چیزى در بروکلى وجود دارد که آن را براى کبد به ماده غذایى مفیدى تبدیل مى کند؟ دى ایندولیل متان 

و گلوکورافانین موجود در کلم بروکلى به نفع سالمت کبد هستند.
 ترکیباتى مانند این عناصر در کلم بروکلى با داشــتن خواص ضد سرطانى و حمایت از فرایند سم زدایى 

طبیعى که کبد ارائه مى کند مرتبط هستند.
دى ایندولیل متان و گلوکورافانین نه تنها در کلم بروکلى بلکه در گل کلم، کلم و کلم پیچ نیز یافت 
مى شوند. فعالیت آنتى اکسیدانى این عناصر در مراقبت از سالمت کبد شما مفید است و مى تواند به 

کمک کند.سالمت کلى بدن شما نیز کمک کند. سالمت کلىبدنشما نیز

با یک ساعت خواب بیشتر
 الغر شوید!

طبق یک مطالعه جدید یک ساعت بیشــتر از حد معمول خوابیدن مى تواند منجر به کاهش وزن 
انسان طى دو هفته شود.

گروهى متشکل از 80 شرکت کننده شامل 41 مرد و 39 زن با شاخص توده بدنى (BMI) بین 25 تا 30 
و چرخه خواب کمتر از 6.5 ساعت در شبانه روز در این مطالعه شــرکت کردند. در یک آزمایش خواب دو 
هفته اى، آن ها به دو گروه تقسیم شدند که گروه اول ساعت خواب خود را افزایش داده بود و گروه دوم طبق 
عادت همیشگى خود، با همان برنامه خواب پیش مى رفت. در این آزمایش هیچ رژیم غذایى یا فعالیت بدنى به 

برنامه معمول روزانه آن ها اضافه نشد.
محققان دریافتند که شرکت کنندگان در این مطالعه اگر حداقل یک ساعت 

بیشتر از حد معمول بخوابند، به طور متوســط در روز 270 کالرى کمتر 
مصرف مى کنند. هر یک ساعت افزایش در طول مدت خواب با کاهش 

انرژى دریافتى درحدود 162 کیلو کالرى در روز همراه بود. عالوه بر این، 
یافته هاى مربوط به دریافت انــرژى، مصرف انرژى و وزن پس از تعدیل 

اثرات جنسى یا چرخه قاعدگى نیز مشابه بود.
شرکت کنندگانى که خواب طوالنى تر از حد معمول داشتند، به طور متوسط 0.87 کیلوگرم 

در دو هفته از دست داده اند. اما کسانى که طبق همان برنامه خواب پیش رفتند، بدون توجه 
به فعالیت هاى روزانه - که در هر فرد متفاوت است - به طور میانگین 0.48 کیلوگرم 
وزن اضافه کردند. به عبارت دیگر، اگر تمدید خواب -یک ساعت بیشتر خوابیدن- به 

مدت سه سال حفظ شود، تقریبا با کاهش وزن 12 کیلوگرمى روبرو مى شویم.
همانطور که نویسندگان این مقاله پیشنهاد مى کنند، یافته ها اهمیت بهبود و حفظ مدت خواب 
کافى را به عنوان یک هدف بهداشــت عمومى براى پیشگیرى از چاقى نشان مى دهد. خواب 

کوتاه باید به عنوان یک عامل خطر براى چاقى شناخته شود.
براساس گزارش سازمان جهانى بهداشت (WHO)، در حال حاضر حدود دو میلیارد بزرگسال در سراسر 

جهان اضافه وزن دارند. به عبارت دیگر، حدود 25 درصد از جمعیت جهان با مشکل اضافه 
وزن دست و پنجه نرم مى کنند.

ول روزانهآن ها اضافه نشد.
تندکه شرکت کنندگان در این مطالعه اگر حداقل یک ساعت 

ول بخوابند، به طور متوســط در روز 270 کالرى کمتر
ر یک ساعت افزایش در طول مدت خواب با کاهش
2ود162 کیلو کالرى در روز همراه بود. عالوه بر این،
 مربوط به دریافت انــرژى، مصرف انرژى و وزن پس از تعدیل

 یا چرخه قاعدگى نیز مشابه بود.
7ى که خواب طوالنى تر از حد معمول داشتند، به طور متوسط0.87 کیلوگرم
 داده اند. اما کسانى که طبق همان برنامه خواب پیش رفتند، بدون توجه

8 که در هر فرد متفاوت است - به طور میانگین 0.48 کیلوگرم 
تدیگر، اگر تمدید خواب -یک ساعت بیشتر خوابیدن- به

با کاهش وزن12 کیلوگرمى روبرو مى شویم. 2یبا
ه پیشنهاد مى کنند، یافته ها اهمیت بهبود و حفظ مدت خواب 
ــت عمومى براى پیشگیرى از چاقى نشان مى دهد. خواب 

ىچاقى شناخته شود.
 (WHO)، در حال حاضر حدود دو میلیارد بزرگسال در سراسر

25 درصد از جمعیت جهان با مشکل اضافه 5ود

ند. دارو ها مفید و کمک کننده هستند و عالئم را کاهش 
ند، اما کافى نیستند. مطالعات نشان مى دهد دارو درمانى 
70 درصد به درمان فرد مبتال به وسواس کمک مى کنند، 
هبودى کامل نمى انجامند. تأثیر دارو ها براى افراد مختلف 
ت است و دارویى که براى شــما تأثیر مثبت دارد، ممکن 
راى دیگرى تأثیر خیلى کمى داشته باشد. یکى از ایرادات 

ف دارو و دارو درمانى این است 
ب بعــد از قطع مصرف، 
 وســواس باز مى گردند 

بار کنترل آن ها ســخت تر 
د.

تقویــت 
د  و

ى 
 بر 
کار 
سى

د مبتــال بــه 
معموال س 
اطمینان 
کــردن، 
ب دادن به 

ل هاى خود، 
ت زدن به اشــیائى که 

کارهاى شــان کثیف مى آید و یا انجام
دارند؛ حال اگر تنها ســى خود به دیگران نیاز
د چه مى شــود؟ به احتمال زیاد درمانده و 

مى شوند.
قتى تنها با گوشزد دیگران تکالیف درمانى تان را 
مى دهید، همچنان خود را در حالت درمانده نگه 
و اجازه نمى دهید درمان تاثیر خود را بگذارد. 

تکى به دیگران هستید و نمى توانید موفق شوید 
نکه به خودتان تکیه کنید. هیچ کس بیشــتر از خودتان 
اند به شما کمک کند. به کمک درمانگرتان انگیزه هاى 
 پیدا کنید و تمام تالشــتان را به کار ببرید تا به تنهایى بر 

س غلبه کنید.

نیایند و دچار بازگشت عالئم نشوید. در درمان هاى روان پویشى 
احتمال بازگشت عالئم بسیار اندك است.

سئواالت متداول

ز ى ر
کبد سالم باشــد.
سبزیجات بهتری
براى سالمت

چه چیزى درچ
و گلوکورافو

 ترکیباتى
طبیعى
دى ای
مى ش

گر
و چر
هفته اى
عادت هم
برنامهمعمو

بیش
مصر
انرژى د

برنامه معمو
محققان دریافت
شتر از حد معمو
رف مى کنند. هر
 دریافتى درحدو

درمان وسواس فکرى بدون دارو

درمان قدرتمند بیمارى ام اس کشف شد

رخى سرطان ها و بیمارى هاى خودایمنى تأیید 
م اس تأیید نشده است، اما برخى 

و همچنین برخى 
هند این دارو عود 

 سرپرســت تیم 
ک مغز و اعصاب در

: «مطالعه جدید در سوئد 
ى آزمایش ریتوکسیماب در

ک داروى تأیید شده اماس موسوم
نى که ریتوکســیماب 

 معرض خطر عود 

ما داده هاىالزم
و ممکن است رو نشان مى دهد 
توصیه شود.»ن درمان ام اس 
له ح اث د نتکه ا ت ت ناد

اس دارند. این درك باعث شد که برخى از
ا براى بیماران ام اس کنند، زیرا

کاهش مى دهد.
یافته هاى جدید، بر اساس
عود کننده و فروکش ک
بیمارى شأن تشخیص

نکرده بودند.
محققان به طور تصادف
یا دى متیل فومــارات،
کاهش مى دهد، اختصاص
استفاده مى کردند هر شــش
حالى که بیماراندى متیل

 مى کردند.
در طى دو سال
قرص دچار
8از 98 بیما

کرد. اسکنشــأن عــود
ب  کســیما یتو پالكهاىر

د افت ه ده د عآ ت

4 دمنوشى که نفخ معده را ضربه فنى مى کند!
 روغن نعناع در کاهش درد معده، نفخ، گاز موثر است و برخى تحقیقات نشان داده اند که چاى نعناع حاوى مقادیر کافى براى بهبود عالئم است. براى نفخ معده یک سرى درمان هاى خانگى و طبیعى 

وجود دارد که عبارتند از:
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آگهى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 3191 مــورخ 1401/05/08 آقاى یوســف مظاهــرى تهرانى فرزند 
عبدالحسین ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه به مساحت 282/50 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 683 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان سند 
رسمى شماره 28260-99/11/23  دفتر 351 نجف آباد و سند صلح شماره 32830-

1401/02/01 دفترخانه 351 نجف آباد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/2 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم : 1401/06/17 – م الف: 1368691 - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/269

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

1401 - راى شــماره  /05 /11 26047873 – تاریــخ:  شــماره نامــه: 
1400160302026005261 مورخ 1401/04/09 هیــأت دو مالکیت آقاى/خانم 
توران توانگر جزى به شناسنامه شماره 196 کدملى 1286459850 صادره اصفهان 
فرزند امراله نسبت به ششدانگ یک باب خانه با مســاحت 112,92 متر مربع پالك 
شــماره 3  فرعى از 13892 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان طبق صفحه 112 و 119 و 125 و 448 و 2 دفتر 276 و 171 و 177 

امالك به نام متقاضى سابقه ثبت و صدور سند مالکیت مشاع دارد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به اداره ثبت 
شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/05/18 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/02 – م الف: 

1359868 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/5/200

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

شــماره نامه: 140160302016000358  – تاریــخ: 1401/04/16 -  برابر راى 
شماره 140160302016000248 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم زهره نادرى فرزند حسین به شماره 
شناســنامه 52 صادره از تیران در یک درب باغ به مساحت 153904 متر مربع پالك 
2232 فرعى از 1 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رســمى خانم 
فاطمه امانى فرزند کربالیى اسماعیل محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/18 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/06/02 – م الف: 1359567 - رئیس ثبت اسناد و امالك تیران - سید 

محمد حسن مصطفوى/5/202

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 140160302006002972 – تاریخ: 1401/04/11 -  برابر راى شماره 
2972 مورخ 1401/04/11 به شماره کالسه 2030 آقاى/خانم حورى سیفى خلخالى 
به شناسنامه شــماره 228 کدملى 2031439782 صادره فرزند عباس در ششدانگ 
یک باب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 59,16 متر مربع پالك شماره 6344 
فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
سند الکترونیکى شماره 6006034 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/05/18 – تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/02 – م الف: 1359915 – 

رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/5/205

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002947- تاریخ: 1401/04/16- برابر راى شماره 2947 
مورخ 1401/04/16 به شماره کالســه 1736 آقاى / خانم زهرا ملکى به شناسنامه 
شــماره 1130383792 کدملى 1130383792 صادره فرزند عبدالرضا در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ به مســاحت 176,78 مترمربع پالك شماره 1639 فرعى از 114 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 
14420 مورخ 1394/1/16 دفتر 322 و سند شماره 14419 مورخ 1394/1/16 دفتر 

322 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و گردیده است. 
برابر راى شماره 2945 مورخ 1401/04/16 به شماره کالســه 1734 آقاى / خانم 
على محب سدهى به شناسنامه شماره 1142295461 کدملى 1142295461 صادره 
فرزند یوسف در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ به مساحت 176,78 مترمربع پالك 
شماره 1639 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 
شهر به موجب سند شماره 14420 مورخ 1394/1/16 دفتر 322 و سند شماره 14419 
مورخ 1394/1/16 دفتر 322 و مالحظه نقشــه ملک گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــى به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/05/18- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/02- م الف: 1360689 – رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/5/210

آگهى مزایده
شماره نامه: 140104902125000992- شماره مزایده: 140104302125000005 
- تاریخ نامه: 1401/05/29 به موجب پرونده اجرایى کالســه فوق شش دانگ یک 
قطعه زمین نوع ملک طلق به پالك ثبتى 172 فرعى از 8 اصلى، مفروز و مجزا شده از 
56 فرعى از اصلى مذکور، واقع در بخش 13 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک فریدن استان 
اصفهان به مســاحت 232 مترمربع، مالکیت آقاى علیرضــا رحیمى فرزند حبیب اله 

شماره شناسنامه 3869 تاریخ تولد 1364/11/02 داراى شماره ملى 1757128360 
با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شــش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند 
مالکیت 2660 تاریخ 1390/09/13 موضوع ســند مالکیت اصلى به شــماره چاپى 
0467185 سرى ب ســال 85 که در صفحه 191 دفتر امالك جلد 129 ذیل شماره 
17750 ثبت گردیده است و با شماره مســتند مالکیت 86803 تاریخ 1397/06/06 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 18 شهر داران اســتان اصفهان، موضوع سند مالکیت 
اصلى به شماره چاپى 0467185 سرى ب ســال 85 که در صفحه 191 دفتر امالك 
جلد 129 ذیل شــماره 17750 ثبت گردیده است که طبق سند رهنى شماره 86803 
مورخ 1397/06/06 دفترخانه اسناد رسمى شماره 18 شهر داران استان اصفهان به 
نفع غالمرضا رحیمى آشــجردى به مبلغ 1,000,000,000 ریال قرار گرفته و طبق 
نظر کارشــناس رســمى به مبلغ 5000000000 ریال (معادل پانصد میلیون تومان) 
ارزیابى شده اســت. طبق نظریه کارشناس رسمى دادگســترى پالك ثبتى مذکور 
شماًال به طول 10 متر به شارع و شرقًا به طول 21/62 متر به پالك ثبتى شماره 173 
فرعى از 8 اصلى واقع در بخش 13 ثبت اصفهان و جنوبًا در دو قســمت که قســمت 
اول پخى اســت به طول هاى 3/74 متر و 6/75 متر به خیابان و غربًا به طول 23/58 
متر به پالك ثبتى شــماره 171 فرعى از 8 اصلى واقــع در بخش 13 ثبت اصفهان و 
فاقد حقوقى ارتفاقى مى باشد. پالك ثبتى مذکور از پشت سى ان جى داران بوده و در 
وضع موجود پالك زمین بایر بوده و براســاس استعالم شــماره 3110/1400 مورخ 
1400/11/11 شهردارى کاربرى آن مســکونى مى باشد. مزایده از ساعت 9 الى 12 
روز شنبه مورخ 1401/06/12 در اداره ثبت اســناد و امالك فریدن شروع و ملک از 
طریق مزایده به فروش مى رســد. مزایده از مبلغ 5000000000 ریال (معادل پانصد 
میلى.ون تومان) شروع و به باالترین قیمت پیشــنهادى نقداً فروخته مى شود. ضمنًا 
وفق ماده 136 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رســمى الزم االجرا اصالحى سال 1398 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلســه مزایده است. برنده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد 
در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید مى گردد. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز 
ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. همچنین پالك 
ثبتى مذکور طى نامه شماره مورخ 1399/07/21 صادره از شعبه اجراى احکام مدنى 
دادگســترى شهرســتان فریدن به مبلغ 350000000 ریال بازداشت گردیده است.

تاریخ انتشــار:1401/06/02 - م الف: 1368097 - حوزه ثبت ملک فریدن استان 
اصفهان – محسن مقصودى/5/266

آگهى ابالغ مفادآرا صادره هیات قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 140160302006002939 – تاریخ نامه: 1401/04/16 - برابر راى 
شماره 2939 مورخ 1401/04/16 به شماره کالسه 2181 مالکانه آقاى/ خانم خیام 
شیر بچه به شناسنامه شــماره 94 کد ملى 1140999478 صادره فرزند عزیز اهللا در 
ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 315،04 متر مربع پالك شماره 1950فرعى از 87 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 26381 
مورخ 1375/02/15دفترخانه 35 و ســند 100651 مورخ 1392/04/23 دفتر 46 و 

مالحضه نقشه ملک مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 2940 مورخ 1401/04/16 به شــماره کالسه 2182 مالکانه آقاى/ 
خانم خیام شیر بچه به شناسنامه شماره 94 کد ملى 1140999487 صادره فرزند عزیز 

اهللا در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 300/60 
مترمربع پالك شماره 1950 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 26381 مورخ 1375/02/15 دفترخانه 35 و 
سند 100651 مورخ 1392/04/23 دفتر 46 و مالحضه نقشه ملک مالحضه و محرز 

گردیده است.
برابر راى شماره 2942 مورخ 1401/04/16 به شــماره کالسه 0456 مالکانه آقاى/ 
خانم کامران شیربچه به شناسنامه شــماره 1130172309 کد ملى 1130172309 
صادره فرزند خیام در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به 
مساحت 300/60 مترمربع پالك شــماره 1950 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حــوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ســند شــماره 26381 مورخ 
1375/02/15 دفترخانه 35 و سند 100651 مورخ 1392/04/23 دفتر 46 و مالحضه 

نقشه ملک مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 2944 مورخ 1401/04/16 به شــماره کالسه 0455 مالکانه آقاى/ 
خانم لیال ملک زاده ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 14753 کد ملى 1140146297 
صادره فرزند عبداله در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به 
مساحت 300/60 مترمربع پالك شــماره 1950 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حــوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ســند شــماره 26381 مورخ 
1375/02/15 دفترخانه 35 و سند 100651 مورخ 1392/04/23 دفتر 46 و مالحضه 

نقشه ملک مالحضه و مجحرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول:1401/06/02 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/17 – م الف: 1366685 - 

رییس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر- امیر حسین حسن زاده/6/102

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر
موضوع : آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف

شماره: 140160302006003604– تاریخ:1401/05/20 – برابر راى شماره 3604 
مورخ1401/05/20 به شماره کالسه 0254 مالکانه آقاي / خانم زهرا زهتاب سدهی 
به شناسنامه شماره 2936 کدملی 11422232057 صادره فرزند حیدرعلی نسبت به 
سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به استثناء ثمنیه اعیانی به مساحت218٫79 
مترمربع پالك شماره 1330 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل صفحه 523 دفتر 525 و صفحه 212 دفتر 688 و مالحظه 

نقشه ملک مالحضه و محرز گردیده است .
برابر راى شماره 3603 مورخ 1401/05/20 به شــماره کالسه 0253 مالکانه آقاي/ 
خانم مجید مشهدیان به شناسنامه شماره 1149 کدملی 1141098482 صادره فرزند 
کرمعلى نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به استثناء ثمنیه اعیانی 
به مساحت 218٫79 مترمربع پالك شماره 1330 فرعی از 114 اصلی واقع دراصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر امل دفتر 525 صفحه 523 و دفتر 688 صفحه 

212 و مالحظه نقشه ملک مالحضه و محرز گردیده است .
. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــى به مدت 2 ماه اعتراض خــودرا به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صار خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/06/02- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/17- م الف: 1366731 – رئیس 

ثبت اسناد و امالك خمینى شهرـ  امیرحسین حسن زاده /06/100

ساسان اکبرزاده
«فرهنگ کتاب و کتابخوانى باید در جامعه به ویژه در ســبد نیازهاى خانواده ها قرار 
گیرد و خانواده ها مشترکًا در روز، زمانى را به خواندن و مطالعه کتاب اختصاص دهند 

تا بتوانیم در جامعه پیشرو و هدایتگر باشیم.» 
سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان در مراسم افتتاح چهارمین 
جشنواره استانى اهداى کتاب با عنوان «بحار کتاب، انوار دانایى» و آیین رونمایى از 
مســابقه ملى کتابخوانى با محتواى کتاب «داروى درد حاج قاسم» که در کتابخانه  
عمومى عالمه نائینى با حضور جمعى از برگزارکنندگان و مســئوالن کتابخانه هاى 
عمومى برپا شــده بود با اعالم این مطلب گفت: چهارمین جشنواره کتاب با عنوان 
«بحار کتاب، انوار دانایى» از اهمیت خاصى برخوردار بوده و جایگاه کتاب و مطالعه 
در آیات قرآن بسیار بااهمیت است و تفکر و اندیشه در اسالم مورد توجه قرار گرفته 
است به گونه اى که در روایات یک ساعت مطالعه و تفکر بیشتر از هفتاد سال عبادت 

کورکورانه بیان شده است. 
حجت االسالم والمســلمین رمضانعلى معتمدى گفت: آیات 190 تا 194 سوره آل 
عمران در قرآن که بر پیامبر(ص) نازل شد مبنى بر آن است که واى بر کسى که این 
آیات را بخواند و اندیشه و تفکر نکند. بنابراین هر فردى به هر نحوى که مى تواند باید 

فرهنگ اندیشه، کتابخوانى و تفکر را در جامعه توسعه دهد. 
وى با اشــاره به اینکه در سیره بزرگانى چون عالمه مجلســى، امام خمینى(ره) و... 
کتابخوانى توصیه شده است افزود: رهبر معظم انقالب هم بر خواندن کتاب به صورت 

روزانه تأکید فرمودند. 
سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اســتان اصفهان خطاب به مســئوالن 
کتابخانه هاى عمومى در سطح اســتان اصفهان هم گفت: مسئوالن کتابخانه هاى 
عمومى در سطح استان اصفهان هم باید ترویج کننده فرهنگ مطالعه کتاب در جامعه 
به ویژه در خانواده ها باشند چرا که هر میزان دانایى افراد بیشتر باشد خانواده مى تواند 

از زندگى خود بیشتر لذت ببرد. 
حجت االسالم والمسلمین معتمدى حســاس کردن جامعه نسبت به کتابخوانى را از 
اهداف برگزارى این جشنواره خواند و گفت: کتاب و کتابخوانى معجزه گر است و آینده 
را روشن و باز مى کند و بهترین کتاب، کتاب آســمانى، نهج  البالغه و... است که باید 

براى استفاده بیشتر از این کتاب ها، برنامه ریزى هاى الزم صورت پذیرد. 
وى ادامه داد: برگزارى این جشــنواره موجب مى شــود تا  مردم مسئولیت بیشترى 
احســاس کرده و کتاب هاى خوانده شــده را براى مطالعه در اختیــار دیگران و یا 
کتابخانه هاى عمومى قرار دهند و خیرین نیز بــه کتابخانه هاى عمومى، کتاب اهدا 

کنند. 
سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان خاطرنشان کرد: در سه دوره 
گذشته جشنواره «بحار کتاب، انوار دانایى» در سال 98، 131 هزار جلد کتاب اهدا شد، 
این میزان در سال 99 به 137 هزار جلد رسید و در سال 1400، 306 هزار جلد کتاب 
بود و هدفگذارى ما براى سال 1401، دستیابى به اهداى 500 هزار جلد از سوى مردم 
و خیرین در سطح استان اصفهان است و باید جلســاتى در شهرستان ها براى جذب 

اهداى این میزان کتاب، در کتابخانه هاى عمومى برگزار شود. 
وى این را هم گفت که به بهترین شهرستان که بیشترین جذب اهداى کتاب در سال 

جارى را داشته باشد جوایز ویژه اى اهدا خواهد شد. 
حجت االسالم والمسلمین معتمدى از کانون علمى آموزشى قلم چى که امسال 23 
هزار جلد کتاب خریدارى کرد که بین 212 کتابخانه عمومى استان اصفهان در این 
جشنواره توزیع شد، قدردانى و آنها را ســرمایه کتابخانه هاى عمومى برشمرد که به 

ارتقاى کتاب کمک مى کنند. 
وى همچنین گفت: ما در ســطح اســتان اصفهان 212 کتابخانه نهــاد عمومى و 
80 کتابخانه مشــارکتى که با آنها تفاهمنامه داریم و تعدادى کتابخانه مســتقل و 

پانسیون هاى مطالعاتى در 28 شهرستان استان اصفهان داریم. 
سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اســتان اصفهان از برگزارى و رونمایى 
مسابقه سراسرى کتابخوانى «داروى درد حاج قاســم» که برگرفته از این کتاب به 
نوشته محمد على نژاد است خبر داد و گفت: براى شناســایى بیش از پیش مکتب و 
تفکرات و دیدگاه هاى حاج قاسم سلیمانى این مسابقه را برگزار خواهیم کرد تا جوانان 
و خانواده ها با ارزش ها و کسانى که در انقالب نقش آفرینى کردند بیشتر آشنا شوند. 

حجت االسالم والمســلمین معتمدى مى گوید: براى برگزارى این مسابقه که از 23 
مرداد آغاز شده و تا 14 آبان ادامه خواهد داشت ما در کل کشور اطالع رسانى کرده و 
مى کنیم و از اصحاب رسانه خواســتار کمک در این امر هستیم و پیش بینى مى شود 

بیش از یک میلیون نفر در این مسابقه شرکت کنند. 
وى مهلت شرکت در این مســابقه را تا 14 آبان 1401 اعالم کرد و گفت: نتایج این 
مسابقه در مراسم اختتامیه و همزمان با هفته کتاب اعالم و به 114 نفر جوایز ویژه اى 

اهدا خواهد شد. 
حجت االسالم والمسلمین معتمدى از عالقه مندان به شرکت در این مسابقه خواست 
براى دریافت «پى دى اف» کتاب به سایت www.SamakPl.ir و یا دبیرخانه آن با 

شماره 03132126154 داخلى 131 تماس بگیرند. 
■■■

نماینده بنیاد علمى آموزشــى قلم چى وقف عام در کشــور هم برگزارى چهارمین 
جشنواره «بحار کتاب، انوار دانایى» و اهداى کتاب را بسیار تأثیرگذار دانست و گفت: 
این جشنواره متمایز از دیگر جشــنواره هایى است که در سطح کشور برگزار مى شود 
و در حقیقت این جشنواره بیانگر دانش، اندیشه و دانایى است که مهمترین اصل در 

توسعه کشور به شمار مى رود. 
رمضانعلى محســنى با بیان اینکه هیچ توســعه اى اتفاق نمى افتد مگر اینکه در آن 
کتابخوانى باشــد افزود: بنیاد علمى آموزشى قلم چى در کشــور از سال 84 وقف به 
گسترش دانش را در کشور در برنامه داشته و فعالیت آن تنها در حیطه آموزشى نیست 
و براى گسترش دانش وقف شده و خدمات آن تجهیز مدرسه، بورسیه به دانش آموزان 

و... است. 
وى خاطرنشان کرد: این بنیاد تاکنون بیش از 480 کتابخانه تحویل آموزش و پرورش 
داده و 140هزار دانش آموز باالى 17 سال که امکان مالى ندارند را بورسیه کرده است 
که براى هر دانش آموز پنج میلیون تومان هزینه شده است. این درحالى است که ما دو 
هزار مدرسه را هوشمندسازى کرده و اهداى کتاب به مدارس در همه استان ها را در 

برنامه داشته و در این مسیر گام برمى داریم. 
محسنى مى گوید: سال گذشته ما به 22 اســتان کشور در زمینه اهداى کتاب کمک 
کرده و امسال استان اصفهان هفتمین اســتانى است که 23 هزار جلد کتاب به 202 

کتابخانه  عمومى آن کمک کرده ایم. 
وى اظهار داشــت: از این 23 هزار جلد کتاب، 15 هزار جلد آن کتاب کودك و هشت 
هزار جلد کتاب قلم چى است که ارزش ریالى آنها یک میلیارد تومان است که خریدارى 

شده و اهدا گردید. 
نماینده بنیاد علمى آموزشى قلم چى در کشور رونمایى از مسابقه سراسرى کتابخوانى 
« داروى درد حاج  قاسم» همزمان با افتتاح جشــنواره «بحار کتاب، انوار دانایى» را 
کارى خوب قلمداد کرد و افزود: از اینکه در این زمینه اطالع رسانى مطلوب در سراسر 

کشور صورت مى پذیرد باید قدردانى کرد. 
■■■

رئیس اداره کتابخانه هاى عمومى نجف آباد و تیران و کــرون نیز قلم چى را یکى از 
پایه هاى اصلى برگزارى این جشنواره خواند و گفت: این جشنواره در سال گذشته رتبه 

اول کشور را به دست آورد. 
احمدى گفت: مبادله کتاب از ســوى مردم به کتابخانه هاى عمومى اقدامى شایسته 
مى باشد و امیدواریم این جشنواره در ایستگاه چهارم خود بتواند رتبه اول در کشور را 

به خود اختصاص دهد. 
وى از خیرین، مردم و مسئوالن خواســت با توجه به اینکه کتابخانه هاى روستایى با 
کمبود بودجه مواجه هستند براى گســترش افراد کتابخوان در این روستاها، بیش از 

پیش تفکر شود و کمک کنند. 
■■■

رئیس کتابخانه هاى عمومى شهرستان شهرضا هم از بنیاد علمى آموزشى قلم چى 
بخاطر تجهیز دو کتابخانه  در شــهرضا قدردانى کرد و گفت: جوانانى که در کنکور 
موفق مى شوند دوست دارند کتاب هاى خود را اهداء کنند که کار بسیار مفیدى است. 
فاطمــه پورخاقــان گفــت: اینکــه بنیــاد علمــى آموزشــى قلم چــى 
کتاب هــاى کهنــه را بــا کتاب هــاى نــو تعوی ــض مى کنــد کارى بســیار

ارزشمند است. 

توسط سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان تشریح شد؛  

جزئیات برگزارى جشنواره استانى اهداى کتاب و مسابقه ملى کتابخوانى 
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01 ذوب آهن
 تمیروف را نمى خواهد

شرزود تمیروف با دریافت رضایت نامه اش از پرسپولیس جدا 
شد و حاال امکان این را خواهد داشت تا به عنوان بازیکن آزاد 
راهى تیم هاى لیگ برترى شود. همزمانى جدایى تمیروف و 
پارگى رباط صلیبى مهاجم ذوب آهن، سعید باقرپسند، باعث 
شد تا شایعاتى پیرامون جذب احتمالى این بازیکن شکل 
بگیرد. اما باشگاه ذوب آهن و سرمربى این تیم مهدى تارتار 
باتوجه به نمایش فنى تمیروف و همچنین قرارداد دالرى 
وى، عالقه اى به جذب او ندارند و مذاکراتى نیز تاکنون بین 
طرفین شکل نگرفته است. على احسانى، مدیرعامل ذوب 
آهن در این خصوص گفــت: ترجیح مى دهیم مهاجمى را 
جذب کنیم که کارآمدى داشته باشد و برنامه اى براى جذب 

تمیروف نداریم.

04

در روزهاى گذشــته پرسپولیسى ها براى جذب مهاجم در 
حال مذاکره با شیخ دیاباته بازیکن سابق استقالل و آقاى 
گل لیگ بیستم بودند و به نظر مى رسید که روند مذاکرات 
مثبت اســت اما در نهایت پس از اینکه یحیى به جذب او 
رضایت داد، باشگاه نتوانست این بازیکن را به خدمت بگیرد 
تا حضور او در پرسپولیس منتفى شود. به نظر مى رسد که 
پرسپولیس روى جذب دیاباته حساب کرده بود چرا که بر 
اساس آن قرارداد شــرزود تمیروف را فسخ کرد تا جا براى 
دیاباته باز شود اما در نهایت این انتقال نهایى نشد. برخى 
خبرها حاکى از آن اســت که دیاباته شرایط خانواده اش را 
بهانه کرده و گفته آنها با حضور شیخ در ایران موافق نیستند.

حضور دیاباته 
در پرسپولیس منتفى شد؟

تفاوت بیــن ما و آنهــا از زمین تا آســمان اســت و از 
آنجا که هیچ وقت زمین به آســمان نمى رســد ما هم 
هرگز به آنها نمى رسیم. باشــگاه هاى ورزشى اروپا و
 باشگاه هاى فرهنگى ورزشى کشورمان را مى گوییم. 
بهترین شاهد این مدعا هم تطبیق دادن رفتار باشگاه رئال 
مادرید در مواجهه با جدایى مدافع برزیلى اش با برخورد 
باشگاه استقالل با ستاره هاى این تیم است که مجبور 
مى شوند راه خروج از باشگاه را در پیش بگیرند؛ بهترین 

نمونه براى قیاسى مع الفارق.
رئال مادرید نه تنها براى «کارلوس هنریکه کاسیمیرو» 
مراســم خداحافظى مى گیرد که رئیس این باشــگاه 
اسپانیایى عالوه بر اینکه براى بازیکن خود حق تصمیم 
گیرى براى آینده اش قائل مى شــود و او را تحســین
 مى کند، کاسیمیرو را مهمترین بازیکن رئال خطاب مى 

کند و روز خداحافظى او را «روز خاص» مى نامند.
موفق تریــن تیم تاریــخ اروپا، مدافعى که 9 ســال در 
رئال توپ زده را اســطوره این تیم مى نامد و از او بابت

 تاریخچه اى که براى «کهکشانى ها» ساخته قدردانى 
مى کند و کاسیمیرو هم عالوه بر اینکه اعتراف مى کند 
بدون مربیانش در رئال و هم تیمى هایش «هیچ» است 
با رفتارش ثابت مى کند عاشق این تیم است. همین رفتار 
منحصر به فرد با بازیکنان اســت که به قول رئیس این 
باشگاه پرافتخار باعث مى شود رئال همیشه در صدر باشد.

حاال کافى است از ورزشــگاه «سانتیاگو برنابئو»، محل 

برگزارى این مراسم باشکوه فرســنگ ها دور شوى و 
به سمت شــرق قاره اروپا حرکت کنى و بیایى تا منطقه 
خاورمیانه، پایتخت ایران و محل تمرینات مدافع عنوان 
قهرمانى این سرزمین، آن وقت مى بینى که برخورد این 
باشگاه تهرانى با مهاجمى که اخیراً در لیست مازاد سرمربى 
آبى پوشان قرار گرفته اصًال قابل مقایسه با سفیدپوش 
هاى اسپانیا نیست. مدیران استقالل از ارسالن مطهرى 
خواسته اند در تمرینات این تیم شرکت نکند. آنها در حالى 
به زبان بى زبانى به گیتاریست تیمشان گفته اند سازش را 
بردارد و از این تیم برود که این بازیکن تا پایان سال 1403 
با این تیم قرارداد داشت. نکته جالب ماجرا هم آنجاست که 
اعتبار قرارداد مطهرى با آبى پوشان تا پایان امسال بود اما 
در نقل و انتقاالت اخیر به مدت دو سال دیگر تمدید شد. 

داستان ارسالن و عشقى که فروشى نبود(!) اما به همینجا 
ختم نشد. او باسرپیچى از دستور مسئوالن استقالل در 
تمرین تیم محبوبش(!) شرکت کرد و درنهایت باشگاه، 
قرارداد او را یکطرفه فســخ کرد! آن هم در آخرین روز 

نقل و انتقاالتى.
طنز تلخ این فســخ یکطرفه قرارداد هم آن است که 
مسئوالن اســتقالل در مذاکره با مهاجم خود براى او 
شرط گذاشــته بودند که حق رفتن به رقیب مستقیم 
اســتقالل را ندارد! این موضوع عجیب هم یک پرده 
دیگر از تفاوت هاى باشــگاه هاى ما با باشــگاه هاى

 حرفه اى اروپاست؛ آنجا که «فلورنتینو پرس»، رئیس 
باشــگاه رئال با علم به اینکه یکى از بهترین و کلیدى 

ترین مهره هایش به تیم منچســتریونایتد مى پیوندد 
از او مى خواهــد به تاریخســازى اش ادامه بدهد ولو 
در جمع شــیاطین ســرخ که رقیب دیرینه تیم تحت 

مدیریتش است. 
این تنهــا شــمه اى بــود از اختالف باشــگاه هاى 
ایرانى و با باشــگاه هاى مطرح جهان و شــمارش و 
بیان آنهــا در این مقال نمــى گنجد. مثــل روز هم 
روشــن اســت اما اگــر فقــط ذره اى شــک دارید 
کافى اســت تاریــخ فوتبال ایــن ســرزمین را ورق 
بزنیــد تــا در هــر روز، دقیقــه و حتــى ثانیه اش 
نمونه هاى زیــادى چون تفاوت برخــورد رئالى ها با 
کاسیمیرو و استقالل با ارســالن را ببینید. چرا راه دور 
برویم؟ همین ابتداى پنجره تابستانى و قصه تلخ وریا 
غفورى، کاپیتان و اسطوره آبى پوشان را به یاد بیاورید.  
این نکته را هم نباید فراموش کنیــم که تفاوت هاى 
رفتارى فقط مختص باشــگاه هاى ما نیست و کردار 
بازیکنان ایرانى هم فرسنگ ها با رفتار یک فوتبالیست 
حرفه اى فاصله دارد؛ چه یک بازیکن درجه ســومى 
شاغل در لیگ هاى داخلى باشــد یا ستاره بزرگى که 
سال هاست در باالترین سطح فوتبال دنیا توپ مى زند. 
تفاوت هاى ما و دنیا در رشته مهیج فوتبال از مدیریتش 
گرفته تا مربیگرى و بازیکنى و حتى هواداراى، از زمین 
تا آسمان است و هرچه این زمین گرد بچرخد و بچرخد 
و روزها و شــب ها از پى هم بیایند و بروند، نه زمین به 

آسمان مى رسد و نه ما به آنها. 

به بهانه خداحافظى رئال با کاسیمیرو و اخراج گیتاریست آبى ها از استقالل

حرفه اى نمى شویم
مگر زمین به آسمان برسد

هافبک پیشین استقالل ســرانجام در تیم بلژیکى 
معارفه شد.

نخستین خرید تابستان سال گذشته فرهاد مجیدى 
بازیکن گمنامى بود که کمتــر براى عالقه مندان به 
فوتبال شناخته شــده بود. امیرحسین حسین زاده که 
ســابقه پارگى رباط صلیبى نیز داشت، در نیم فصل 
دوم لیگ بیستم به ترکیب سایپا بازگشت اما به همراه 

این تیم به دسته اول سقوط کرد.
با این حال، سرمربى جوان استقالل تصمیم گرفت 
براى تقویت تیم خود نام حسین زاده را به عنوان اولین 
خرید تابستانى تحویل مدیریت وقت دهد. بازیکنى 
که از همان اولین بازى برابر الهالل در لیگ قهرمانان 
آســیا در ترکیب اصلى قرار گرفت و توانست نظرات 

مثبت متعددى را به خود جلب کند.
حسین زاده رفته رفته و با شروع لیگ نیز جاى خود را 
در ترکیب استقالل ثابت کرد و به یکى از مهره هاى 

تأثیرگذار تیم مجیدى تبدیل شد. او با 8 گلى که به ثمر 
رساند ازجمله گل هاى سه امتیازى برابر ذوب آهن، 
تراکتور و مس رفسنجان و پاس گل کلیدى در دیدار 
برابر فوالد، یکــى از مهره هاى کلیدى در قهرمانى 

آبى پوشان بود.
درخشش این بازیکن جوان و 21 ساله باعث 
شد تا او خیلى زود مســیر حضور در اروپا را 
در پیش بگیرد و بــراى همین موضوع با 
پیشنهاد شارلوا بلژیک مواجه شد و به آن 

پاسخ مثبت داد.
در زمان پیوســتن حســین زاده به 

استقالل، مدیریت وقت (احمد 
مددى) بند فسخ 250 هزار 

دالرى در قــرارداد این 
بازیکــن گنجانده بود و 
شارلوا نیز با استفاده از 

این موضوع، توانست وینگر جوان را به خدمت بگیرد.
البته قرارداد حسین زاده با شارلوا چند هفته پیش به 
امضا رسید اما به دلیل مشکالت تیم بلژیکى در راه 
واریز مبلغ مذکور به حساب استقالل، مراسم 
معرفى بازیکن ایرانى با تأخیر اعالم شد.

بدین ترتیب حســین زاده پس از گذشت 
5 هفتــه از رقابت هاى لیــگ بلژیک، 
مى تواند براى شــارلوا به میدان برود. 
على قلى زاده دیگر بازیکن ایرانى و فعلى 
این تیم است. ضمن اینکه پیش تر، کاوه 
رضایى به همراه امید نورافکن 
و یونــس دلفى ســابقه 
پوشــیدن پیراهــن 
شارلوا را در کارنامه 

داشتند.

ستاره استقاللى رسماً به شارلروا پیوست

مرضیه غفاریان
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انتقال پیام نیازمند از لیگ پرتغال به سپاهان و زیرنظر ژوزه 
مورایس همچنان سوژه داغ رسانه هاى پرتغال است و امروز 
سایت «zerozero» پرتغال به این موضوع پرداخت و از 
دست یارى مورایس به سوى لیگ کشورش براى تقویت 
تیم ایرانى پرداخت. این رسانه پرتغالى در تیتر خود اشاره کرد 
پیام نیازمند از پرتغال راهى ایران شد تا تیم ژوزه مورایس 
را تقویت کند. این دومین حضور او در این باشــگاه پس از 

حضور در بین سال هاى 2018 تا 2021 است.

چشم امید مورایس
 به نیازمند
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در روزهاى گذشته گفته مى شــد توماس اولسن مهاجم 
نروژى تیم شباب االهلى یکى از گزینه هاى مدنظر باشگاه 
پرسپولیس براى تقویت خط حمله است. این گمانه زنى ها 
حتى تا امروز و بعد از جدایى رسمى اولسن از شباب االهلى 
ادامه داشت. این در حالى اســت که اولسن ترجیح داده به 
لیگ نروژ بازگردد. طبق اعالم باشــگاه لیلستروم، اولسن 
با امضاى قراردادى تا سال 2026 به این باشگاه پیوسته و 

کارش را در فوتبال نروژ ادامه خواهد داد.

اولسن
 به پرسپولیس نمى آید

دروازه بان ملى پوش سپاهان که در ساعات ابتدایى دوشنبه به ایران بازگشته، اولین تمرین خود را 
با طالیى پوشان اصفهانى پشت سر گذاشت.

چند روز پیش بود که باشگاه سپاهان با انتشار پستى غیرمنتظره روى اینستاگرام رسمى باشگاه 
خبر از جذب پیام نیازمند داد؛ گلرى که در روزهاى ابتدایى پنجره تابستانى خبرهاى زیادى درباره 
بازگشتش به ایران منتشر مى شد اما وقتى دید مسئوالن باشگاه پورتیموننزه قصدى براى فروش 
ســاموئل گلر برزیلى تیم ندارند، دومین فصل نیمکت نشــینى این دروازه بان را تاب نیاورد و در 
شرایطى که سه ماه دیگر رقابت هاى جام جهانى آغاز مى شود؛ تصمیم 
گرفت به ایران بازگردد و براى ســپاهان بازى کند که این 
فصل یکى از جدى ترین مدعیــان قهرمانى لیگ برتر نیز 

به شمار مى رود.
پس از انتشار خبر پیوستن نیازمند به سپاهان ساعاتى بعد 
این دروازه بان از پرتغال به سمت ایران حرکت کرد و بامداد 
روز دوشنبه بود که به تهران رسید. او سپس راهى اصفهان 
شد و با حضور در باشگاه سپاهان کارهاى نهایى پیوستنش 
به سپاهان و همین طور اقدامات تشریفاتى نظیر عکس 
گرفتن را انجام داد تا با توجه به صادر شدن آى تى سى اش 
مشــکلى براى حضور در دیدار مقابل گل گهر 

نداشته باشد.
این دروازه بان بالفاصله پس 
از انجام این کارها راهى 
تمرین طالیى پوشان در 
مجموعه باغ فردوس شد 
و اولین تمرین خود را نیز 
با سپاهان زیر نظر ژوزه 

مورایس برگزار کرد.

اولین تمرین نیازمند با سپاهان انجام شد

پرونده مهاجم تیم ملى فوتبال ایران در روسیه ممکن است از سوى دادگسترى آلمان پیگیرى بشود.
«آندرى دمیتریف» وکیل دختر شاکى از سردار آزمون مهاجم ایرانى تیم فوتبال بایر لورکوزن در 

مصاحبه اى جدید از تالش براى باز کردن پاى دادگسترى آلمان به این پرونده خبر داد.
دمیتریف گفت: امکان قرار دادن یک گزینه روى پرونده وجود خواهد داشت که به همه کشورهایى 

که کنوانسیون الهه را پذیرفته اند، حق بررسى پرونده را مى دهد، از جمله در آلمان.
این وکیل در عین حال آمادگى خود را براى ارتباط با دادگسترى آلمان اعالم کرد. وى گفت: آلمان 
یک کشور متمدن است که به قوانین احترام مى گذارد. ما در مثبت بودن نتیجه پرونده شک نداریم.
سردار آزمون که سابقه بازى در تیم هاى بایر لورکوزن، روستوف و زنیت سنت پترزبورگ روسیه را 

دارد در چند ماه گذشته درگیر پرونده اى قضایى شده است که تاکنون ادامه دارد.
آزمون در نقل و انتقاالت زمستانى، زنیت را به مقصد بایر لورکوزن ترك کرد اما روس ها همچنان 
پیگیر این پرونده هستند. گفته مى شــود مهاجم ایران در حال حاضر درخواست تجدیدنظر را به 

دادگاهى در روسیه ارائه داده و در انتظار حکم نهایى است.

احتمال ورود دادگسترى آلمان
 به پرونده سردار
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سعید باقرپسند، مهاجم ذوب آهن در دیدار مقابل تراکتور 
با مصدومیت مواجه شد و شدت این مصدومیت نشان داد 
که او باید از میادین دور باشد. پس از MRI صورت گرفته 
روى زانوى این بازیکن مشخص شد باقرپسند رباط صلیبى 
پاره کرده اســت. این بازیکن حداقل 6 ماه از میادین دور 

خواهد بود.

بدشانسى جدید گاندوها

شرایطى که سه ماه دیگر رقابت هاى جام جهان
و براى ســ بازگردد گرفت به ایران
فصل یکى از جدى ترین مدعیــان

به شمار مىرود.
پس از انتشار خبر پیوستن نیازمند
ایندروازه باناز پرتغال به سمت ای
روزدوشنبه بود که به تهران رسید
شد و با حضور در باشگاه سپاهان ک
سپاهان و همین طور اقدامات به
گرفتن را انجام داد تا با توجه به ص
مشــکلى براى حضور
نداشته باشد
این د
از
ت
م
و
با
م

در ادامه مسابقات هفته چهارم لیگ ستارگان قطر، تیم الوکره در 
حالى که امید ابراهیمى، هافبک ملى پوش ایرانى را در ترکیب 
و خط میانى داشــت، با برترى 3 بر صفر برابر قطر اس. سى رده 
هشتمى و کسب سومین برد در این فصل با 10 امتیاز موقتا در صدر 

جدول لیگ ستارگان قطر قرار گرفت.
 الوکره که در تالش براى برترى در نیمه اول این دیدار  بود، در دقیقه 

43 روى یک موقعیت که از ابراهیمى و پاس او از میانه زمین به 
جناح راست شروع شده بود، روى ارسال محمد خالد و ضربه 

تمام کننده مراد ناجى به گل اول دست پیدا کرد. در نیمه دوم 
نیز یاران ابراهیمى موفق شدند دو گل دیگر به ثمر رسانند.

صدرنشینى الوکره
 با ابراهیمى

 الوکره در
ر ترکیب 
. سىرده 
قتا در صدر 

ود، در دقیقه
ه زمین به 

و ضربه 
دوم 

ند.

کره

ژیل ویســنته با وجود نمایش موثر مهاجم 
ایرانى خود در حضــور کوتاه مدت اش در 
زمین نتوانست به برترى مقابل فامالیسائو 

برسد.
در چارچوب دیدارهاى هفته سوم لیگ برتر 
پرتغال، تیم فوتبال ژیل ویسنته که برخالف 
بازى اخیــرش على علیپــور را در ترکیب 
نمى دید و روى نیمکت داشت، در ورزشگاه 
سیداجه بارســلوس مقابل فامالیسائو رده 

هفدهمى قرار گرفت.
یاران علیپور که فصل را بــا برترى مقابل 

فریرا آغاز کردند و پس از آن برابر آروکا شکست خورده بودند، در دیدار خارج از خانه با فامالیسائو 
نتوانستند به دومین برد فصل برسند و با یک امتیاز زمین را ترك کردند.

تیم فوتبال ژیل ویسنته در بازى مقابل فامالیسائو به تساوى بدون گل دست پیدا کرد تا چهار امتیازى 
شود و رتبه سیزدهم جدول را در پایان هفته سوم لیگ برتر پرتغال به خود اختصاص بدهد.

على علیپور که در نخستین بازى فصل یک گل به ثمر رسانده بود، در دیدار مقابل فامالیسائو از دقیقه 
68 وارد زمین شد و نزدیک بود در دقیقه 88 گل برترى تیمش را بزند که الکساندر پِنترا، مدافع میانى 

حریف توپ را از روى خط دروازه بیرون کشید و اجازه نداد مهاجم ایرانى ژیل ویسنته موفق شود.
مهاجم ایرانى ژیل ویسنته که در دیدار اروپایى اخیرشان حضور کامل در زمین داشت، احتماال در 
دیدار برگشت مرحله پایانى پلى آف لیگ کنفرانس مقابل آلکمار هلند که پنج شنبه شب هفته جارى 

برگزار خواهد شد، از ابتدا به میدان برود.

تساوى ژیل ویسنته 
در حضور کوتاه مدت  علیپور

سایت «اسپورت تایم» یونان در گزارشى به آینده مبهم 
کریم انصارى فرد مهاجم ملى پوش ایرانى با باشگاه 

آ.ا.ك پرداخت. 
این رسانه یونانى نوشت: آ.ا.ك سوپر لیگ یونان را براى 
قهرمانى آغاز کرد ولى برخى از مشــکالت همچنان 

پابرجاســت. آینده مبهم کریم انصــارى فرد یکى از 
مشکالت باشگاه است. کریم انصارى فرد از باشگاه 
آترومیتوس پیشنهاد دارد ولى رفتن به این باشگاه را 
باعث افتش مى داند به همین خاطر این پیشنهاد را رد 
کرده است. از ترکیه هم پیشنهاداتى به مهاجم ایرانى 

رســیده ولى نمى تواند راهى ترکیه شود. بازگشت به 
کشورش هم غیرممکن است چون مى خواهد فوتبالش 
را در اروپا ادامه دهد. انصارى فرد جایى در ترکیب آ.ا.ك 
ندارد و به عنوان مهاجم سوم تیم درنظر گرفته مى شود. 

مشکل این بازیکن ایرانى باید بزودى حل شود.

گره کور آینده مهاجم تیم ملى

قهرمانى  از مهره هاى کلیدى در

1ن جوان و 21 ساله باعث 
مســیر حضور در اروپا را 
ـراى همین موضوع با 
یک مواجه شد و به آن 

 حســین زاده به 
 وقت (احمد 

25 هزار 
این  اد
 بود و 
ه از 

مذکور به حساب واریز مبلغ
ایرانى معرفى بازیکن
بدین ترتیب حســین
5 هفتــه از رقابت ها
مى تواند براى شــا
على قلى زاده دیگر باز
تیم است. ضمن ا این
رضایى به ه
و یونـ
پوش
ش
د
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اوست خداوندى که خشم و انتقامش بر دشمنانش سخت است، در عین 
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موال على (ع)و هر که را از او چیزى خواهد، عطا کند.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

مدیرکل امور مالیاتى اصفهان گفت: تعداد اظهارنامه هاى 
تسلیمى در این استان با توجه به ساماندهى کارتخوان ها، 
امسال نسبت به مدت مشابه ســال 1400 با افزایش 50 

درصدى از 229 هزار به 344 هزار اظهارنامه رسیده است.
عباس مزیکى با اشاره به موضوع استفاده از تبصره 100 
قانون امور مالیاتى افزود: خود اظهارى مالیاتى از 60 درصد 
در سال گذشته، امسال به 75 درصد افزایش یافته و روش 
محاسبه مالیات در سراسر کشــور به صورت یکنواخت و 

خودکار انجام و عدالت مالیاتى بر قرار شده است.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان در توضیح تبصره 100 
اظهار داشت: قانون گذار به سازمان امور مالیاتى اجازه داده 
که مالیات گروهى از مشاغل را به صورت مقطوع تعیین کند 
و آنان بپردازند و از ارایه اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارك 

معاف مى شوند.
وى با بیــان اینکه نظام مالیاتى به ســمت شــفافیت و 
هوشمندسازى پیش مى رود، افزود: امسال قرار است قانون 
سامانه مودیان اجرایى شود که به شفافیت و عادالنه کردن 
مالیات کمک مى کند و در این طرح شرکت هاى صورى 
موجودیت نخواهند داشت و اولویت با شرکت هاى بزرگ 

خواهد بود. 
مزیکى درباره ســاماندهى کارتخوان ها گفت: با اجراى 
طرح ساماندهى نزدیک به 293 پوز (کارتخوان) ساماندهى 
شده، پوزهاى باقیمانده با حساسیت خاصى مورد رسیدگى 

قرار خواهند گرفت و هر فردى پرونده تشکیل نداده و نیاز 
به استفاده از پوز دارد باید در سامانه مربوط ثبت نام کند تا 

رسیدگى و دستگاه او وصل شود.
مدیرکل امور مالیاتى اصفهان درباره مالیات اشــخاص 
حقوقى اظهار داشت: در این ارتباط 25 هزار پرونده تسلیم 
اداره امور مالیاتى شده که به مرور رسیدگى و مطالبه مالیاتى 
مى شود و در ســال 1400 در اینگونه پرونده ها نزدیک به 
چهار هزار میلیارد تومان تشــویق و تخفیف به مودیان و 

فعاالن اقتصادى تعلق گرفته است.
وى با اشاره به پایه هاى مالیاتى موجود و لزوم برنامه ریزى 
در راستاى شناسایى پایه هاى مالیاتى جدید بر پایه قانون 
تاکید کرد: اعتقاد داریم با کوشش مالیاتى بیشتر و جلوگیرى 
از فرار مالیاتى مى توانیم وصول مالیات ها را افزایش دهیم.

مزیکى تصریح کرد: از این رو تالش مى شــود به سمت 
مبارزه با فرار مالیاتى حرکت کنیم و با شناسایى درآمدهاى 
واقعى مودیان و اشــراف اطالعاتى و گسترش پایه هاى 

مالیاتــى مودیان مى توان از همه اطالعات کشــور براى 
شناسایى مودیان مالیاتى استفاده کرد؛ تلفن 1526 نیزآماده 

دریافت اطالعات درباره فرار مالیاتى است.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان اظهار داشــت: به 
کاسبان هم اعالم شــده اگر فردى مستنداتى ارایه کند و 
یا اظهار کنند رقمى که در دستگاه کارتخوان کشیده شده 
مربوط به فروش نیست، مقرر شد اداره امور مالیاتى بپذیرد.

وى با بیان اینکه گروه اصناف به 2 بخش تقسیم مى شوند، 
افزود: گروهى که مى توانند از تبصره 100 استفاده کنند که 
با ضریب تعدیل سود 50 درصد مى شود و در برخى مشاغل 
مثل موبایل، لوازم صوتى، تصویرى و پوشاك که ضریب 
سود آن با نصف شدن هم متناســب نبود، به طور مجدد 

تعدیل شد و مشکل تا حدودى برطرف شد.
وى در رابطه با درآمد مالیات برارزش افزوده گفت: امسال با 
توجه تغییر نسبت 3 به 6 به نفع شهردارى ها شده و در چهار 
ماهه نخست سال جارى چهار درصد معادل 2100 میلیارد 
تومان به شهردارى ها پرداخت شــده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 2 برابر شده است.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان در خصوص ترویج 
فرهنگ مالیاتى گفت: برگزارى همایش بزرگ با مودیان 
مالیاتى، آموزش و ایجاد سامانه مالیاتى در این راستا بوده 
به نظر مى رســد مردم به مالیات توجه و حساب و کتاب 

مالیاتى دارند.

تسلیم اظهارنامه مالیاتى
 در استان اصفهان 50 درصد رشد داشته است

 34 طرح تعاونى
 در  اصفهان به بهره بردارى مى رسد

دیدار مدیر مخابرات اصفهان با همکاران آزاده  

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
گفت: 34 طرح تعاونى در هفته دولــت و تعاون ، با 
مشارکت 2 هزار و 868 عضو، سرمایه گذارى بیش از 
11 هزار و 214 میلیارد ریال و اشتغال زایى 2 هزار و 68 

نفر بهره بردارى خواهد شد.
میثم مداحى اظهار داشت: استان اصفهان در سرمایه 
گذارى  و اشتغال ایجاد شده در طرح هاى قابل افتتاح 
در سطح کشور رتبه اول را داراست. وى اظهار داشت: 
99 درصد سرمایه گذارى  این طرح ها توسط اعضا 
و تنها یک درصد آن از طریق دریافت تســهیالت 
انجام شده که از شاخصه مهم این طرح ها محسوب 

مى شود.
وى خاطرنشان کرد:  بیشترین تعداد طرح هاى تعاونى 
به ترتیب در رشته هاى خدمات، صنعتى هرکدام با 
هشت طرح، مسکن هفت طرح، کشاورزى و تأمین 

نیاز هرکدام با سه طرح، چند منظوره و اعتبار هرکدام 
با 2 طرح و صنایع دستى با یک طرح، فعالیت دارند.

مداحى با اشاره به تفکیک شهرستانى  این طرح ها 
افزود: بیشترین تعداد طرح ها مربوط به شهرستان 
اصفهان با 9 طرح، کاشــان و مبارکه هر کدام با سه 
طرح، خوانســار، فریدن، لنجان  و شــاهین شهر و 
میمه هر کدام بــا 2 طرح، آران و بیــدگل، تیران و 
کرون، چادگان، خمینى شهر، خورو بیابانک، دهاقان، 
شهرضا، فالورجان، گلپایگان، نایین و نطنز هر کدام 

یک طرح بوده است.
وى گفت: الگوى تعاونى یکى از کارآمدترین الگوهاى 
توسعه اقتصادى و اجتماعى براى تحقق اهدافى چون 
مردمى سازى اقتصاد، توزیع عادالنه فرصتها و منابع 
و امکانات، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت و رفاه اقشار 

کم درآمد و متوسط جامعه است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
اظهار داشت: با آغاز هفته تعاون (هفتم تا 13 شهریور 
ماه) و در راستاى ترویج و توسعه فرهنگ تعاون مراسم 
افتتاح نمادین 457 طرح تعاونى با مشارکت  21 هزار 
و 433 عضو و سرمایه گذارى بیش از 4172.4 میلیارد 
تومان و ایجاد اشــتغال براى 11 هزار و 686 نفر در 

سطح کشور افتتاح و به بهره بردارى خواهد رسید.

به مناسبت سالروز بازگشــت آزادگان به میهن 
اسالمى، مدیر مخابرات منطقه اصفهان با چند 
تن از آزادگان مدیریت مخابرات مرکز اســتان 

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابــط عمومى مخابــرات منطقه 
اصفهان، اســماعیل قربانى در ایــن دیدار که 
در محل ســاختمان معاونت شــبکه مخابرات 

اصفهان برگزار  شد؛ ضمن گرامیداشت و تبریک 
این روز عزیز به ایشــان با اهداى شــاخه گلى 
از رشــادت هــا و ایثارگرى هاى ایــن عزیزان

 تقدیر کرد.
آزادگان نیز در این دیدار ضمن بیان خاطراتى از 
دوران اســارت، یاد و خاطره آن روزها را گرامى 

داشتند.

نیروگاه شــهید منتظرى اصفهــان رکورد 
کشــورى تولید برق در بــازه زمانى پیک بار 

تابستانى را تجدید کرد.
مدیر نیروگاه شهید منتظرى اصفهان با بیان 
اینکه این نیروگاه در تابستان سال جارى هزار 

و 600 مگاوات برق تولید کــرده، گفت: این 
رکورد نسبت به سال گذشته یک و نیم درصد 

افزایش داشته است. 
امیر نریمانى افزود: در زمستان گذشته 780 
متخصص برق این نیروگاه موفق شــدند با 

کار فشــرده تر دو عملیات تعمیرات اساسى 
انجام دهند کــه این امر منجــر به کاهش 
پنجاه درصدى خروج برنامه ریزى شــده از 
مدار تولید و دســتیابى به رکورد خروج صفر

 اضطرارى شد.

ثبت رکورد 
دوباره تولید 
برق تابستانه


