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بیماران پشت نوبت
 سامانه نوبت دهى

سایه خاکسترى رنگ ها
 بر روى مدارس
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عسل هاى تلخ تقلبى

«خورشید کاروان» 
به تاالر هنر آمد
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دست بردن غیر استاندارد
 در لوگوى استاندارد

2

       

ساده ترین و 
خوشمزه ترین راه 
براى الغر شدن

اقدام 573 خودزن اصفهانى براى گرفتن دیه!
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سیلى سرخ گوشت 
بر صورت
 اصفهانى ها

یک مشــت بادام  زمینى ممکن 
است یک میان وعده مورد عالقه 
براى خیلــى از ما باشــد، اما طبق 

تحقیقــات جدیــد دانشــگاه 
استرالیاى جنوبى...

عده اى مى گوینــد دامداران مقصرنــد و عده اى دیگر 
صورت مسئله را پاك مى کنند و اعتقاد دارند گرانى گوشت 
وابسته به قاچاق گوشت قرمز است. هر چه باشد، گرانى 
گوشت قرمز مانند سیلى سرخى بر صورت مردم است تا 

این فرآورده از سبد غذایى اصفهانى ها رخت ببندد.
طى سال هاى اخیر و با کاهش فرآورده هاى دامى، بهاى 
گوشت قرمز پله هاى صعود را طى کرده و سفره ایرانى و 
اصفهانى از آن خالى شــده تا جایى که در چند سال اخیر 
بسیارى از سفره هاى مردم اصفهان از آبگوشت و دیزى 

خالى شده است ...

زیرتیـــغ مــرگ 
2

آمار پزشکى قانونى استان در 5 ماهه امسال نشان مى دهد؛

چرا درهاى تیم ملى به روى رضاییان بسته و حاال باز شد

رامین مغضوب، رامین محبوب
باالخره پس از حدود 3 ســال درهاى تیم ملى یــک بار دیگر به 
روى رامین رضاییان باز شــد. مدافع راست ســپاهان در زمان 
سرمربیگرى دراگان اســکوچیچ هرکارى کرد نتوانست مرد 

کروات را متقاعد کند که او را به تیم ملى دعوت کند ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

چه کسى مقصر است؛ 
دالل، خشکسالى، تولید کننده...

800 هزار اصفهانى 
در سال 1400 
سینما  رفتند
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قدردانى پورتوقدردانى پورتو
 از طارمى

شروطى که یک حساب را تجارى مى کند چگونه بدون باز کردن واتساپ پیام بفرستیم؟جهان نما مخالفت مردم نطنز با تشکیل استان گلسارانتکنولوژى 4 تصور نادرست رایج درباره پیرى زودرس پوستاستان سالمت

رئیس اتاق اصناف مطرح کرد؛

تراکم شدید
 واحدهاى صنفى در اصفهان

3

به اطالع مى رساند به استناد مصوبه مجمع عمومى فوق العاده شرکت گز سکه سهامى عام، مورخ 1401/06/06 و مجوز شماره 014/064-906271 
مورخ 1401/05/23 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 49,190,000,000 ریال به مبلغ 

389,190,000,000 ریال، منقسم به 389,190,000 سهم 1,000 ریالى به شرح زیر افزایش یابد:
1- سرمایه فعلى شرکت:    49,190,000,000 ریال
2- مبلغ افزایش سرمایه:  340,000,000,000 ریال

3- مبلغ سرمایه پس از افزایش:   389,190,000,000 ریال
4- ارزش اسمى هر سهم:   1,000

5- تعداد سهام عرضه شده:    340,000,000 سهم
6- نوع سهم:   عادى با نام

7-  محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:
340,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدى،

8.موضوع افزایش سرمایه:
اصالح ساختار مالى و خروج از شمولیت ماده 141 الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت

9.به هر صاحب سهم، در ازاى هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 1401/06/06 تعداد 691 حق تقدم خرید سهم جدید تعلق مى گیرد. بدیهى است تعداد 
دقیق سهام و حق تقدم هاى متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعالم خواهد شد.

10.سهامدارانى که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهى به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند، 
مى توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهى مراجعه نمایند.
11. مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید؛ 60 روز از تاریخ انتشار این آگهى مى باشد.

12. سهامداران محترمى که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:
سهامدارانى که به موجب گواهى حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهاى سهام جدید را تامین نمى کند، مى بایست 
ظرف مهلت مقرر بهاى سهام یا ما به التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملى براى اشخاص حقیقى و شناسه ملى براى اشخاص 
حقوقى مى باشد، به حساب شماره  10,5384489,1 این شرکت نزد بانک رسالت شعبه بانکدارى اجتماعى کد 010 واریز و رسید بانکى مربوطه را 
به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشى به نشانى اصفهان، شهرك صنعتى مورچه 
خورت، خیابان کاوه، کاوه یک، پالك 587 کد پستى 8139757493 ارسال نموده و یا مدارك را به آدرس اصفهان، شهرك صنعتى مورچه خورت، 

خیابان کاوه، کاوه یک، پالك 587 کد پستى 8139757493 تحویل و رسید دریافت نمایند.
سهامدارانى که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، داراى مطالبات به میزان بهاى سهام جدید مى باشند، مى بایست ظرف مهلت 
مقرر ضمن تکمیل گواهى حق تقدم، مبنى بر اعالم موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشى به نشانى اصفهان، شهرك 
صنعتى مورچه خورت، خیابان کاوه، کاوه یک، پالك 587 کد پستى 8139757493 ارسال نموده و یا مدرك را به آدرس اصفهان، شهرك صنعتى 

مورچه خورت، خیابان کاوه، کاوه یک، پالك 587 کد پستى 8139757493 تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهاى اسمى، به منزله عدم استفاده از حق تقدم مى باشد.

13.در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران مى توانند در مهلت تعیین شده براى پذیره نویسى نسبت به واگذارى حق تقدم 
خود از طریق فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایى مى بایست قبل از پایان 
مهلت پذیره نویسى نسبت به واریز بهاى سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند. بدیهى است در صورت عدم ارسال مستندات 

یاد شده یا عدم واریزى بهاى اسمى، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
14. حق تقدم سهامدارانى که در مهلت مقرر از حق تقدم استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم هاى ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس 

ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکارى سهامداران منظور خواهد شد.
نکات مهم:

مسئولیت صحت و قابلیت اتکاى اطالعات آگهى پذیره نویسى بر عهده ناشر است.
ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقى ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانى هستند که در اثر 

قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشى از فعل یا ترك فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونى و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار 
و شفافیت اطالعاتى بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآورى و یا توصیه و سفارشى در مورد شرکت ها و یا طرح هاى مرتبط با اوراق بهادار 

توسط سازمان نمى باشد.
با توجه به زمان برگزارى مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزارى مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد 

رسید.
سایر افرادى که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، مى توانند 

به سایت اینترنتى شرکت به آدرس www.sekkehgaz.com مراجعه و یا با شماره  تلفن 03145644008 تماس حاصل نمایند.
گزارش توجیهى هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونى در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت 

اینترنتى شرکت به آدرس www.sekkehgaz.com و سیستم جامع اطالع رسانى ناشران به آدرس www.codal.ir   در دسترس مى باشد.

 آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت گز سکه ( سهامی عام ) 

ثبت شده به شماره ۵۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۴۴۶۰

هیئت مدیرههیئت مدیره

بدینوسیله به آگاهى کلیه سهامداران میرساند جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  شرکت 
بهاران آهن سپاهان  ( سهامى خاص) به شــماره ثبت  19521 در روز دوشنبه    مورخه 04 / 07 / 1401 
ساعت 00 : 10 صبح و جلسه مجمع عمومى فوق العاده در همان روز ساعت 12:00  در محل شرکت به 
آدرس استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزي - شهر اصفهان-جی غربی-کوچه نیلوفر 
3-کوچه نیلوفر 4-پالك 4-طبقه دوم- به کد پســتى 8156154996 برگزار مى گردد. لذا از کلیه 
سهامداران دعوت مى گردد با در دست داشتن برگه سهام یا وکالت نامه قانونى در محل مذکور حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخه 04 / 07 / 1401 ساعت 10:00 صبح   

1-  انتخاب بازرسان 
2- تصویب تراز و صورت هاى مالى سال 1400 

3- تعیین روزنامه کثیر االنتشار 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخه 04 / 07 / 1401 ساعت 10:00 صبح   

 1- تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از یکى از طرق مندرج در قانون تجارت  و اصالح ماده مربوطه 
در اساسنامه شرکت

آگهی دعوت شرکت بهاران آهن سپاهان  ( سهامی خاص )

 به شماره ثبت ۳۷۵۱

         هیئت مدیره شرکت          هیئت مدیره شرکت 

نام و نشانى مناقصه گذار-اداره کل استاندارد استان اصفهان - اصفهان، کیلومتر 15 جاده شیراز، شهر بهارستان، انتهاى بلوار بهشت، میدان استاندارد
نوع، کیفیت و کمیت کاال یا خدمات

واگذارى بخشى از امور تصدى گرى مرتبط با ارزیابى کیفیت کاالهاى صادراتی در حوزه فرآورده هاى نفتى شامل:
نمونه  برداري (نمونه بردارى از محموله هاى فراورده هاى نفتى بر اساس استاندارد ملى ایران به شماره 4189 و سایر ضوابط اعالم شده از سوى سازمان ملى استاندارد) 

و آماده سازي و ارسال نمونه به آزمایشگاه 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

مبلغ سپرده براى  شرکت در مناقصه مبلغ 500/000/000 (پانصد میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل استاندارد استان اصفهان (با سر رسید 
3 ماه) یا فیش واریزى به حساب شبا IR 060100004061054407670533 بانک مرکزى با شناسه واریز 913146061140610544076705332001 مى باشد .

زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه
از تاریخ انتشار فراخوان مناقصه 1401/06/20 لغایت 1401/06/27  به مدت یک هفته 

چگونگى و محل تحویل اسناد مناقصه
شرکت هاى بازرسى مناقصه گر مى بایست عالوه بر ثبت اطالعات و قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) پیشنهادات خود را در پاکت هاى جداگانه و 

به  صورت حضورى به دبیرخانه اداره کل استان استاندارد اصفهان حداکثر تا تاریخ 1401/07/09 ساعت:14:00 تحویل و رسید دریافت نمایند .
1-اسنادى که از طریق پست ، فاکس و ... ارسال مى شوند و امکان دریافت آنان در موعد مقرر وجود ندارد، این اداره کل مسئولیتى در قبال عدم دریافت و شرکت 

نداشتن در فرایند فراخوان را ندارد. 
2- بدیهى است به هیچ یک از پیشنهاداتى که بعد از تاریخ مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 تاریخ و محل گشایش پاکت هاى پیشنهادها و اعالم برنده
ساعت 10 صبح  روز یکشنبه مورخ 1401/07/10 به آدرس اداره کل استاندارد استان اصفهان

سایر شرایط مناقصه
براى اطالع از جزئیات مناقصه و سایر مدارك مورد نیاز از جمله شیوه نامه مربوطه، قیمت برآورد شــده پایه، شاخص هاى رتبه بندى شرکت هاى بازرسى کاال، 
اقرارنامه محضرى، شرایط شرکت در مناقصه و ... به پورتال اداره کل استاندارد استان اصفهان به آدرس الکترونیکى /https://isfahan.isiri.gov.ir صفحه 

اول – قسمت اطالع رسانى- منوى مناقصات و مزایدات، مراجعه شود.

آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی

اداره کل استاندارد استان اصفهاناداره کل استاندارد استان اصفهان

نوبت دوم

 م.الف: ۱۳۷۹۲۲۶

نى ممکن
ورد عالقه

اما طبق  ـد،
شــگاه

چگونه بدون بازکند ژ ل تکن

على ودایع، کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با «نصف جهان» تشریح کرد؛

چشم انداز پرچالش پادشاهى چارلز سوم
گفتگوی اختصاصی
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3

7

زن و
چرا درهاى

رامی
باالخره
روىر
سرم
کر

جراحى هاى زیبایى هفته اى 2 کشته به جا مى گذارند
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اعزام جدید زائران
مطابق سهمیه بندى مرزها 

سرانجام برنج هاى
باران زده وارداتى چه شد؟

خبرخوان
واریز حقوق جدید 

بازنشستگان
واریز ششمین حقوق 1401    خبرآنالین |
بازنشستگان کارگرى که براساس وعده ها عددى 
متفاوت خواهد بود، آغاز شده است. طبق احکام 
جدید صادر شــده، بازنشستگان تأمین اجتماعى 
از 20 تا 31 شــهریور ماه حقوق و مزایاى خود را 
با اعمال 38 درصد افزایــش به عالوه 550 هزار 
تومان دریافت  مى کنند. تا ماه گذشته، مستمرى 
بازنشستگان سایر ســطوح بگیر سازمان تأمین 
اجتماعى بر مبناى افرایش 10 درصدى پرداخت 
مى شد. این شیوه افزایش به دنبال مداخله مجلس 
باطل اعالم شد و دولت پذیرفت تا براى این گروه 
از بازنشستگان افزایش 38 درصدى در نظر بگیرد.

11 ایرانى در عراق
کشته شدند

ســفیر ایران در عراق گفت: بر    انتخاب |
اثر برخورد یک ون با یک تانکر حمل ســوخت 
در منطقه شوملى در اســتان بابل 11 نفر از افراد 
سوار بر ون کشته شــده اند و سه نفر از آنها زنده، 
اما مصدوم هستند.  محمد کاظم آل صادق اظهار 
کرد: سه نفرى که زنده هستند اعالم کردند که 
همه مسافران ون ایرانى بوده اند و به نظر مى رسد 
که 11 نفر کشته شده نیز ایرانى هستند. وى با ابراز 
همدردى با خانواده هاى قربانیان این حادثه گفت: 

متأسفانه ساالنه شاهد چنین حوادثى هستیم.

 نمى گذارم کودکم 
«مهمونى» ببیند

سارا روستاپور، مجرى باسابقه حوزه    مهر |
کودك درباره برنامه هاى عروســکى پلتفرم ها 
بیان کرد: کارهایى که پخش مى شــد یا در حال 
پخش است به بزرگساالن تعلق دارد؛ کارى مثل 
«مهمونى» ایرج طهماسب و یا مرضیه برومند که 
خودش هم گفته بود که مجموعه اش براى کودك 
نیست. خود من نمى گذارم کودکم «مهمونى» 
را ببیند چون دایره واژگانــى که وجود دارد براى 
بزرگسال است. وى اضافه کرد: این برنامه ها قطعًا 

نمى تواند از تلویزیون پخش شود. 

افشاى راز
برلیان هاى میلیاردى! 

بازرسى کوله پشــتى یک مسافر در    رکنا |
فرودگاه بندرعباس پلیس را با برلیان هاى ســه 
میلیاردى رو به رو کرد. مأمــوران پلیس فرودگاه 
بندرعباس حین کنترل مسافران ورودى و خروجى 
به محتویات کوله پشــتى یک مســافر که قصد 
سفر به تهران را داشت مشکوك شدند. با حضور 
متخصصان قاچاق و بازرسى دقیق کوله پشتى 76 
گرم سنگ برلیان، که به صورت بسیار ماهرانه در 
داخل جیب شلوار موجود در کوله پشتى جاسازى 
شده بود کشف و ضبط شــد. کارشناسان ارزش 
ریالى ســنگ ها را 37 میلیارد و 500 میلیون ریال 
برآورد کرده اند. برابر بررســى هاى به عمل آمده 
متهم برلیان ها را از یکى از کشور هاى خارجى وارد 

کشور کرده بود.

پرده جدید مهاجرت نخبگان
در کنار رفتن دانشــجویان خوب از    ایلنا |
کشــور، با پدیده اى به عنوان مهاجرت اعضاى 
هیئت علمى نیز روبه رو هستیم. رئیس دانشگاه 
تربیت مــدرس مى گویــد: هر هفتــه تقریبًا با 
یک درخواســت اعضاى هیئت علمــى روبه رو 
هســتیم براى اینکه از ما مرخصى بدون حقوق 
بگیرند و براى یکســال از کشور بروند. از هر پنج 
یا شــش نفرى که درخواســت مى دهند، 60 تا 
70 درصدشــان تازه به خــارج مى روند تا ببینند 
مى توانند بمانند یا نه. البته 30 تا 40 درصد افرادى 
که درخواســت مى دهند واقعًا براى انجام پروژه  
از کشــور مى روند و بعد از پایــان کار، به ایران

 برمى گردند.

بازگشت الریجانى 
از    روزنامه دنیاى اقتصاد |خبرهــا 
بازگشت بى ســروصداى على الریجانى به عالم 
سیاست حکایت مى کند. براساس اخبار رسیده، این 
روزها الریجانى اگرچه به صورت آشکار به سیاست 
نمى پردازد، اما به عنوان یکى از بازوهاى مشورتى 
کشــور در یکى از طبقات ســاختمان هیئت عالى 
حل اختالف و تنظیم روابط قوا، جلسات مشورتى و 
کارشناسى باچهره هاى ارشد سیاسى برگزار مى کند.

حرف گوش نمى دهند! 
محمدصالح جوکار،    روزنامه همشهرى|
رئیس کمیســیون شــوراها و امور داخلى مجلس 
درباره حاشیه هاى فرزند انسیه خزعلى و مسئوالنى 
که فرزندانشان در خارج از کشور تحصیل مى کنند 
گفت: وقتى فرزند تحت کنترل پدر نیســت و شاید 
هیچ امر و نهى را نپذیرد، گاهى در این شرایط الزم 
اســت که پدر خط خود را با فرزند مشــخص کند. 
خیلى ها بودند که در گذشته فرزندان خود را محاکمه 
کردند. نمى شود در ایام سختى شاهد خروج فرزندان 
مسئوالن از کشور بود و بعدها، پدران این فرزندان با 
استفاده از جایگاه و مسئولیت هایى که در اختیار دارند 
به دنبال واگذارى مسئولیت ها به فرزندانشان شوند.

چرا گریه نکردید؟!
رســانه هاى فارســى زبان    روزنامه ایران |
بیگانه با حمله به کشورمان عدم صدور پیام تسلیت از 
سوى تهران را مورد هجمه رسانه اى قرار دادند. این 
خط خبرى در حالى است که نه تنها ایرانیان که هزینه 
باالیى در قبال جنایت هــاى ملکه انگلیس داده اند از 
مرگ او احساس ناراحتى ندارند، بلکه انگلیسى ها در 
زمان هاى مشابه همچون شــهادت رئیس جمهور و 
نخست وزیر ایران در حادثه تروریستى سال 60 نیز از 

ارسال پیام تسلیت امتناع کردند.

متخلفان نباید فرار کنند 
  مهر| رئیس کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس 
گفت: انتظار ما این اســت که پرونــده فوالد مبارکه 
اصفهان به سرعت رسیدگى شــود. حجت االسالم 
موسى غضنفرآبادى اظهار کرد: حتماً باید با افرادى که 
در این پرونده مرتکب تخلف شدند، به شدت برخورد 
شود و افرادى که مرتکب تخلف شــدند، نتوانند در 

آرامش باشند و نباید فرصت فرار داشته باشند.

درآمد نجومى امارات از 
گردشگرى

مسئوالن امارات در گزارشى اعالم    شفقنا |
کردند که این کشور طى شش ماه نخست سال جارى 
میالدى (2022) توانسته اســت بیش از 19 میلیارد 
درهم معادل 5 میلیارد و 17 میلیــون دالر درآمد در 
حوزه توریسم کسب کند. در این گزارش آمده است: 
12 میلیون نفر از هتل هاى امــارات طى بازه زمانى 
شش ماهه اســتفاده کرده اند که با رشد 42 درصدى 
مواجه بوده است. پیش بینى مى شود این رقم در فصل 

زمستان پیش رو افزایش پیدا کند.

 حوزه نباید نهال فروشى کند
  خبرگزارى حوزه| آیت ا... جــوادى آملى در 
دیدار حجت االسالم و المسلمین عبدالکریم فرحانى 
دبیر سیاســتگذارى همایش بین المللى یکصدمین 
سال باز تأســیس حوزه علمیه قم با اشــاره به دوره 
ســوم حوزه، گفت: دوره ســوم حوزه، زمان انقالب 
است، درســت اســت که حوزه براى نظام کارهاى 
بزرگى مثل تدوین قانون اساسى را انجام داد که یک 
کار علمى و ارزشــمند بود، اما نباید طالب با استعداد 
جذب مراکز غیر حوزوى شــوند، حــوزه نباید نهال 
فروشــى کند، طالب خوش اســتعداد که مى توانند 
علماى برجســته بشــوند نباید جذب جاهاى دیگر 
مثل قضاوت و امثال آن شــوند، چون اینها آیندگان 
حوزه هســتند و این امور هــدر دادن طالب و نهال

 فروشى است!

وزیر کشــور با بیان اینکه تاکنون 2/5 میلیون زائر به 
عتبات عالیات در عراق مشرف شده اند، گفت: اعزام هاى 
جدید زائــران اربعین، تدریجى و متناســب با ظرفیت 
ساختارهاى عراق به صورت سهمیه بندى مرزها انجام 
مى شــود. احمد وحیدى با بیان اینکــه در حال حاضر 
اعزام زائران از مرزها روان است، گفت: مرز شلمچه با 
ازدحام مواجه است و زائران اتباع خارجى باید به تدریج 
و با توجه به هماهنگى صورت گرفته با دولت عراق به 

عتبات اعزام شوند.
وزیر کشور درباره تعداد زائرانى که به کشور بازگشتند 
هم گفت: تاکنون بیش از 2/5 میلیــون نفر به عتبات 

اعزام شده اند که قریب به 700 هزار نفر از آنها به کشور 
بازگشــته اند. وحیدى عنوان کرد: حــدود یک چهارم 
زائرانى که اعزام شده بودند، به کشور برگشته اند.  وى 
گفت: در پایانه هاى مرزى اتوبوس ها و وســایل نقلیه 
پیش بینى شده و قطارهایى هم در نظر گرفته شده است 
تا از خطوط ریلى زائران را به نزدیک ترین شهرها راهى 

کنند تا از آنجا به شهرهاى دیگر توزیع شوند.
وى گفت: اعزام هاى جدید به تدریج و طبق ســهمیه 
آغاز مى شــود، اگر مجدداً هجوم جمعیــت به مرزها 
صورت بگیرد قطعًا با مشکل مواجه خواهیم شد چرا که 

 ظرفیت هاى عراق پاسخگو نیست.

رئیس کل گمرك آخرین وضعیت برنج  هاى بازان زده در 
گمرك زاهدان را تشریح کرد. علیرضا مقدسى با اشاره 
به خیس شدن برنج ها در گمرك زاهدان در پى بارندگى 
ابتداى مرداد ماه اظهار کرد: درمورد برنج ها تشــریفات 
گمرکى انجام شــده اســت. وزارت بهداشت و سازمان 
اســتاندارد باید این موضوع را بررســى کنند زیرا مجوز 
ترخیص باید از سوى آنها صادر شود. وى با تأکید بر اینکه 
مقدار برنج هاى باران زده قابل توجه نبوده است، گفت: اگر 
وزارت بهداشت و سازمان استاندارد مجوز بدهند گمرك 
برنج هــا را ترخیص مى کند و اگر مجــوز ندهند قاعدتًا 
برنج ها قابل ترخیص نیستند. به طور کلى میزان برنج ها 

زیاد و مقدار برنج هاى خیس شــده ناچیز بود. بر اساس 
این گزارش، به دنبال بارندگى چهارم مرداد ماه، گمرك 
زاهدان دچار آبگرفتگى شد و حجم زیادى از برنج هاى 
وارداتى در آب ماند. در اولیــن واکنش به این موضوع، 
گمرك زاهدان اعالم کرد که به دفعات به وزارت صمت 
و استاندارى براى محدود شدن ثبت سفارش به مقصد 
این گمرك تذکر داده یا از انبارهاى عمومى که مسئولیت 
حفاظت کاالهاى موجود در این گمرك را داشته خواسته 
تا فضاى مناســب براى نگهدارى کاال ایجاد کند، ولى 
هیچیک توجهى نکرده اند و با گرفتن تعهد از واردکننده، 

کاال را در محوطه نگه داشته اند.

دریاقدرتى پور
آرمیتا، سحر، سوزان، سمیه و...، هر کدامشان هنوز 
18 سالگى را تجربه نکرده بودند که اسمشان حک 
شد روى سنگ صیقلى آرامگاهشــان. آخرینشان 
دختر 16 ســاله اى بود که همین چنــد روز پیش 
بخاطر عمل جراحى بینى به کام مرگ رفت؛ شنبه 
تلخ دوازدهم شــهریور ماه وقتى او روى تخت یک 
کلینیک زیبایى در سعادت آباد جا گرفت، هیچوقت 

فکرش را نمى کرد که دیگر دنیا را نبیند. 
هر هفته دو نفر مثل این دختر در سکوت مى میرند 
و زیر تیغ جراحى دیگر به هوش نمى آیند؛ کســانى 
که در آمــار مرگ هاى ســاالنه پزشــکى قانونى 

چهاررقمى شده اند. 
گرچه آمار درســتى از نــرخ مرگ  و  میر ناشــى از 
عمل هاى زیبایى در ایران در دســت نیست اما هر 
از چندى، خبرهاى آن رســانه اى مى شود. آخرین 
آمار رسمى از زبان عضو کمیسیون پزشکى قانونى 
کشور منتشر شده است. او به شکل صریحى اعالم 
کرده که هر هفته دو مرگ زیر تیغ جراحان زیبایى 
غیر مجاز اتفاق مى افتد. مرگ هایى که عمده آنها 
در کلینیک هاى زیرزمینى یا مؤسســات پزشــکى 
غیرمجاز جان مى گیرند و مابقى هم در دسته قصور 

پزشکى قرار دارند.
 به گفته حمیدرضا علیزاده، بیشتر پرونده هایى که 
در حال حاضر در پزشکى قانونى مورد بررسى قرار 
مى گیرد مربوط به همین عمــل هاى غیرمجازى 
است که توسط افراد غیرمتخصص انجام شده است. 
این در حالى است که سهم بزرگى از عوارضى که به 
دنبال کارهاى زیبایى ایجاد مى شود، برعهده خود 
مراجعه کننده است زیرا آنها بدون آگاهى و تحقیق و 
تنها با تبلیغ هاى فریبنده براى جراحى هایى که نیاز 

به متخصص دارد به مرکز زیبایى مراجعه مى کند.
مراجعه به این مراکز تبعــات زیادى دارد تا آنجا که 
ممکن است حتى یک تزریق ساده ژل در لب هم به 
مرگ فرد ختم شــود. با این همه خیلى ها هنوز هم 
به این مؤسسات غیرمجاز یا مراکز زیبایى که هیچ 
تخصص ندارند اعتماد مى کنند. دلیل این موضوع 
هم واضح است. بازار سکه اســت و تبلیغات زیاد و 
وسوسه انگیز هم آتش این بازار سودآور را شعله ورتر 
مى کند تا جایى که زنان بــا مراجعه به مطب هاى 
متخصصان پوست و زیبایى حاضر هستند پول هاى 
هنگفتى بپردازند تا چهره آنان به شــکل مطلوب و 

رضایت بخش درآید.
در حال حاضر هزینه جراحــى و لیفتینگ صورت با 
نخ تقریبًا چهار میلیون تومان، استیک تا سه میلیون 
تومان، تزریق «کالژن» به لب ها و تغییر فرم آنها 
در حدود دو میلیون تومان و کشــیدن پلک ســه تا 
چهار میلیــون تومان هزینــه دارد. البته این هزینه 
پایه است و اگر یک فرد بخواهد تمام این عمل ها را 
بى کم و کاست انجام دهد بین ده تا 20 میلیون به 
شکل متناوب در سال باید پرداخت کند به این خاطر 
که برخى از این عمل ها مثل بوتاکس همیشــگى 
نیســتند و هر بار فرد باید باز به این مراکز مراجعه 
کند. مراکزى که گاهى فقط نام پر طمطراقى دارند 
که بر ســر زبان ها افتاده اند بــدون اینکه مجوزى 

داشته باشند.
آنچه باعث شــده این مؤسســات بــى در و پیکر 
براى خودشــان کبکبه و دبدبه پیدا کنند، تبلیغات،

 سازمان هاى مد و فشن و رسانه ها هستند که آنقدر 
تب زیباتر شــدن را باال برده اند که باعث شده آمار 

مرگ و میرها زیر تیغ زیبایى افزایش یابد. 
یک متخصص گوش، حلــق و بینى درباره گرایش 

بســیارى از مردم به جراحى بینــى و زیبایى معتقد 
است، بینى یکى از مهمترین اعضا در مرکز صورت 
قرار دارد و همین موضوع جراحى بینى را شــایع تر 
از دیگر جراحــى هاى زیبایى کرده اســت. این در 
حالى است که شــیوع زیاد این جراحى باعث شده

 بعضى ها این را امر ساده تلقى کنند و از مشکالت 
آن غافل شوند.

به گفتــه این متخصــص در کتاب هــاى جراحى 
پالســتیک، بینى مشــکل ترین جراحــى در بدن 
عنوان شــده، زیرا عضوى است که هر یک میلیمتر 
تغییر مثبــت و منفى در آن موجــب تغییر در چهره 
مى شــود و اگر این جراحى توسط افراد غیرمجرب 

و غیرمتخصص انجام شــود، عوارض زیادى به جا 
خواهد گذاشت و حتى منجر به مرگ هم خواهد شد.

با وجــود اینکه در حــال حاضر بیشــترین مرگ و 
میرهایى که بخاطر زیبایى زیر تیغ پزشــکان اتفاق 
مى افتد ب خاطر جراحى بینى است اما طبق آمارهاى 
اعالم شــده هر هفته یک نفر هم در کشــور بر اثر 
انجام عمل لیپوساکشــن جان خود را از دست مى 
دهد. بر اساس این آمار، از هر 100 زنى که اقدام به 
برداشــتن چربى از بدن خود مى کند معموًال سه تا 
پنج نفر دچار مشکل مى شوند و این در حالى است 
که روزانه بین 30 تا 50 نفر بــراى چنین عملى به 

مطب و کلینیک ها مراجعه مى کنند.

مانى مهدوى

تغییر بى سروصداى یکى از مهمترین نشان هاى ملى 
کشــور باعث اعتراض هنرمندان عرصه گرافیک شده 

است.
روز 19 شهریورماه بود که سازمان استاندارد نشان ملى 
این سازمان اثر مرتضى ممیز را تغییر داد و روابط عمومى 
این سازمان نیز رسماً خبر تغییر لوگوى ممیز را تأیید کرد.

نشان اســتاندارد ایران معروف ترین اثر ممیز و یکى از 
مشهورترین نمادهاى کشور است که توسط او طراحى شد 
و سال هاست به عنوان آشناترین عالمت براى استاندارد 
کاالها و خدمات مطرح است. این نشان سیاه رنگ که با 
استفاده از حروف اختصارى نام التین «مؤسسه استاندارد 

و تحقیقات صنعتى ایران» (ISIRI) طراحى شد و نهایتاً به 
نام «ایران» تبدیل مى شود حاال به رنگ سبز و با استفاده 

از حروف اختصارى  INSOتغییر کرده است. 
ایــن اتفاق اعتــراض برخــى هنرمنــدان و طراحان 
ایــران را دربرداشــته اســت و در این راســتا ابراهیم 
حقیقى، هنرمند پیشکســوت، طراح و نقاش مشــهور 
این اقــدام را دســت بــردن در یــک میــراث ملى

 تعبیر کرد.
این هنرمند تغییر لوگوى سازمان اســتاندارد را اقدامى 
غیرضــرورى دانســت که «بســیار غیرحرفــه اى و 
غیرمسئوالنه حروف انگلیســى را در دل حروف ایرانى 
تحمیل کرده اند کــه نه تنها خوانا نیســت بلکه از نظر 

زیبایى شناسى هم مشکل دارد».
خود مرتضى ممیز درباره  طراحى این نشانه گفته است: 
«در طراحى نشانه  اســتاندارد از قلمى استفاده کردم که 
به خوبى حروف اختصارى ISIRI را بــه کلمه ”ایران“ 
تبدیل کند. دوست داشــتم کادر فلش مانندى اطراف 
نوشــته را ببندد. کادرى که دو زاویه آن کامًال تیز و دو 
زاویه دیگر، منحنى و نرم باشــد تا در نهایت خالصگى 
فلش حداکثر و حداقل را که هدف داورى مؤ سســه در 
محصوالت است، نشان دهد؛ اما این حد سادگى براى 
سفارش دهنده کافى نبود و با اضافه کردن خطوط بیشتر، 

حالت فلش را نمایان تر کردم.»
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مهر که به نام روز جهانى استاندارد ثبت شده است قطعًا 
اعتراضات بیشترى را به دنبال خواهد آورد. این لوگو یکى 
از شناخته شده ترین طراحى هاى کشور است و تغییر بى 
سروصداى آن نمى تواند بدون تبعات باشد. به نظر مى 
رسد سازمان استاندارد هیچ استانداردى را در این زمینه 

رعایت نکرده است.   

خورشید کیایى
مدل و رنگ فرم مدرسه تأثیر زیادى در اهداف وزارت 
آموزش و پرورش دارد. شــرایط محیطــى عالوه بر 
افزایش یادگیرى و خالقیت مى تواند باعث سازگارى 
عاطفى، روانى و اجتماعى دانش آموزان شود و سالمت 
روان آنها را تضمین کند. لذا لباس نقش مهمى در رشد 
و شکوفایى استعدادها و مهارت هاى اجتماعى کودکان 
و دانش آموزان ایفا مى کند، به آنها نشاط مى بخشد و 
انگیزه بیشترى براى ماندن در مدرسه به آنها مى دهد.

این روزها اما آمارها و گزارش هاى خوبى از وضعیت 
شــادى و نشــاط در جامعه دانش آمــوزى به گوش
 نمى رســد و طبق آمارها مدارس ما از رتبه پایینى در 

زمینه شادى برخوردار هستند.
به گفته کارشناســان اگر رنگ فرم مدارس به شکل 
کارشناســى شــده نباشــد نه تنها باعث خمودگى و 
افسردگى دانش آموزان خواهد شد؛ بلکه، خستگى و 

دلزدگى را نیز براى آنها به ارمغان خواهد آورد.
نادیا خرم، روان شــناس عمومى معتقد است رنگ ها 
پدیده هایى هستند که بر احساسات و روان فرد تأثیرهاى 
متفاوتى را دارند، لذا هر رنــگ تأثیر خاصى را بر روى 

مغز دارد.
او که چندى پیش با خبرگزارى «مهر» گفتگو کرده در 
رابطه با اینکه رنگ فرم مدارس تا چه حد مى تواند بر 
نشاط یا کسل بودن دانش آموزان تأثیر بگذارد، گفته: 
رنگ هاى تیره مانع فعالیت و جنــب و جوش دانش 

آموزان مى شود. 
به گفته این کارشناس، براى فعال کردن دانش آموزان 
در فصل پاییز و زمســتان که روزهاى کوتاهى دارد، 
استفاده از رنگ هاى شاد نیاز است، چراکه موجب ادراك 

هوشى و قواى روحى بیشترى مى شود.
این روانشــناس با بیان اینکه در انتخاب فرم مدارس 
دختران، باید دقت و سلیقه ویژه اى به خرج داد، تأکید 
کرده که به دلیل اینکه دختران براى انتخاب پوشش 
خود دقت و حساسیت زیادى به خرج مى دهند لذا باید 
براى فرم دانش آموزان دختر توجه ویژه داشت. به گفته 
وى نه تنها رنگ فرم دانش آموزان، باید مورد توجه باشد 
بلکه در پوشش معلمان و فضاى آموزشگاهى نیز باید از 

رنگ هاى نشاط  آور استفاده شود. 
در مدارس و فضاهاى آموزشى ما، متخصصان هنرى 
و روانشناسى جایگاهى ندارند و کمتر به مسائل روحى 
روانى توجه مى شود. حال آن که با راهنمایى و مشاوره 
و اســتفاده از تجارب آنان مى توان فضاى آموزش و 
پرورش را به گونه اى طراحى کرد که شاهد اثربخشى 

رنگ ها در افزایش راندمان آموزشى باشیم.
فرم لباس مــدارس و رنگى که براى آنهــا انتخاب

 مى شود باید بر اساس نوع فرهنگ و آب و هواى هر 
شهرى مورد استفاده قرار گیرد و این در حالى است که 
اکنون در اکثر کالنشهرهاى کشور از یک نوع رنگ و 
طرح براى پوشش مدارس استفاده مى شود که گاهى 

همخوانى با نوع روحیه و فرهنگ آن شهر ندارد.

سخنگوى بانک مرکزى برخى ابهامات درباره 
مصوبه مربوط به تفکیک حساب هاى تجارى از 
غیرتجارى را تشریح کرد.مصطفى قمرى وفا با 
تأکید بر اینکه رفتار حساب هاى تجارى مختلف 
اســت و الگوهاى متفاوتى براى شناســایى و 
بررســى آنها وجود دارد گفت: حســاب هاى 
بانکى یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان 
داشــته باشــد، ممکن است حســاب تجارى 

تلقى شود. 
اول اینکــه تعداد «واریز به» حســاب بیش از 
100 فقره باشــد و در عین حال، مجموع مبلغ 
واریزى هم بیشــتر از 350 میلیون ریال باشد، 
بنابراین صرف دارا بودن یکى از این دو شرط، 
مبنایى براى تجارى دانستن حساب نیست، به 
عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حســاب 

در ماه، 10 میلیارد ریال باشد، ولى تعداد دفعات 
واریز به حساب کمتر از 100 مورد باشد، حساب 
مشمول بررســى به عنوان حســاب تجارى 

نخواهد بود.
ســخنگوى بانــک مرکــزى تصریــح کرد: 
مبنا، صرفاً تعداد «واریز به»  حســاب اســت، 
نه تراکنش؛ لذا این برداشــت کــه با مصوبه 
مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و 
تراکنش هایى که در طــول ماه انجام مى دهند 
حساب تجارى تلقى خواهد شد، کامًال نادرست 

است.
فــزود: براســاس  دامــه ا قمرى وفــا در ا
بررســى هاى صــورت گرفته، درصد بســیار 
ناچیــزى (کمتــر از 2 درصد) حســاب هاى 
غیرتجارى، بــا اجراى مصوبه فــوق، ممکن 
اســت مشــمول بررســى، به عنوان حساب

 تجارى باشند.
ســخنگوى بانک مرکزى همچنیــن گفت: 
همه حســاب هایى که واجد دو شــرط مذکور 
هســتند، لزومًا تجارى نخواهند شد، بلکه پس 
از بررســى و اخذ اطالعات تکمیلى، نســبت 
به تجارى یــا غیرتجارى بــودن آنها تصمیم 
گیرى مى شــود، لذا ممکن اســت حســابى 
واجد هر دو شــرط باشد، اما حســاب تجارى

 شناخته نشود.

جراحى هاى زیبایى هفته اى 2 کشته به جا مى گذارند

زیرتیغ مرگ 

دست بردن غیر استاندارد در لوگوى استاندارد

سایه خاکسترى رنگ ها بر روى مدارس  شروطى که یک حساب را تجارى مى کند
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برنج هاى  ایرانى 
واقعاً ایرانى هستند؟

رئیس اداره بازارهاى ســازمان میادین میوه و تره بار 
شهردارى اصفهان گفت: بیش از 80 درصد برنج هایى 
که به عنوان ایرانى عرضه مى شــود، تقلبى بوده و با 
برنج هاى هندى و پاکســتانى مخلوط شــده است، 
مجید صادقى اظهار کرد: در یک ماه اخیر برنج هاى 
پاکســتانى و هندى به میزان قابــل توجهى به بازار 
تزریق شده و اکنون قیمت هر کیسه برنج پاکستانى 
از 240 تا 310 هزار تومان و هر کیسه برنج هندى از 
260 تا 385 هزار تومان با توجه به برند عرضه کننده 

آن متغیر است.

ثبت نام سرویس مدارس 
تا فردا

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شهردارى اصفهان گفت: با توجه به اینکه اتمام زمان 
ثبت نام ســرویس مدارس چهارشــنبه  تعیین شــده 
است، پس از زمان اعالم شده، این سازمان هیچ گونه 
مســئولیتى در قبال ســرویس دهى به دانش آموزان 
نخواهد داشــت. محمد پرورش اظهار کرد: آن دسته 
از اولیــاى دانش آموزان که تاکنون اعــالم نیاز براى 
سرویس مدرسه نداشــته اند، حداکثر تا روز چهارشنبه 
فرصت دارند تا براى ثبت نام و تأیید نهایى ســرویس 

اقدام کنند.

5 کشته 
در تصادف خودروى زائران 

در اثر حادثه تصادف یک دســتگاه پیکان با دو دستگاه 
اتوبوس در ســفر زیارتى اربعین در جاده مهران پنج نفر 
سرنشین این خودرو که از زوار اربعین حسینى شهر برف 
انبار شهرستان فریدونشــهر بودند جان خود را از دست 
دادند. در این تصادف اتومبیل پیــکان در 5 کیلومترى 
بیشه دراز به سمت مهران، با اتوبوس شاخ به شاخ شده و 
اتوبوس دوم از پشت با پیکان برخورد مى کند. چهار نفر 
از این تعداد اعضاى یک خانواده بودند که یک عروس و 
داماد نیز در بینشان بود. علت حادثه بى احتیاطى و انحراف 

خودرو پیکان اعالم شده است. 

بازداشت 
سارق تابلوهاى جاده اى 

فرمانده انتظامى شهرستان تیران و کرون گفت: سارق 
تابلوهاى عالئم و هشــدارهاى راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى در تیران و کرون دستگیر شد. سرهنگ یوسف 
بهرام پور اظهار کرد: سرقت تابلوهاى سطح جاده هاى 
استان اصفهان از جمله مواردى بود که قبًال اعالم شده 
بود و عوامل پلیس شهرســتان در حین گشت زنى این 
فرد را شناســایى کردند. وى افزود: فروش فلزات این 
تابلوها و کســب درآمد مهم ترین انگیزه این متهم در 

اعترافات او بود.

برداشت 12 هزار ُتن طالبى 
کارشناس امور باغبانى جهاد کشاورزى نطنز گفت: بیش 
از 12 هزار ُتن طالبى از مزارع شهرستان نطنز برداشت 
شد. اســفندیار حاجى زاده افزود: 300 هکتار از اراضى 
کشاورزى شهرســتان نطنز زیر کشت طالبى و گرمک 
و جانا بوده که این میزان محصول برداشت شده است. 
وى خاطرنشان کرد: بازار هدف این محصول، تهران، 
قم و آذربایجان غربى و شرقى است که به این شهرها 

ارسال مى شود.

برگزارى بازارچه مهارت
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل آمــوزش 
فنی و حرفه اي استان اصفهان، این اداره کل با همکارى 
شهردارى منطقه 4  اصفهان اقدام به برگزارى بازارچه 
مهارت با طعم پاییز نموده اســت. گفتنى اســت این 
نمایشگاه با بیش از 100 غرفه از بیست و سوم شهریور 
ماه لغایت سوم مهرماه 1401 در محل باغ غدیر اصفهان 
از ساعت 10 الى 22 آماده فروش محصوالت تولیدمحور 

به بازدیدکنندگان مى باشد.

خبر

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: 573 نفر 
از ابتداى امســال با خودزنى و با هدف دریافت دیه به 

پزشکى قانونى اصفهان مراجعه کردند.
منصور فیروزبخت با اشــاره به آمار پنج ماهه پزشکى 
قانونى استان اصفهان در زمینه مراجعات نزاع به مراکز 
این سازمان اظهار داشــت: در این بازه زمانى 18 هزار 
و 394 نفر به مراکز پزشــکى قانونى اســتان اصفهان 

مراجعه کرده اند.
مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان با بیان اینکه در 
بین این مراجعه کنندگان 573 مورد خودزنى بوده است، 
ادامه داد: از این افراد 448 مرد و 125 زن بوده اند که با 

ادعاى نزاع و با هدف دریافت دیه و خســارت به مراکز 
پزشکى قانونى مراجعه کردند. وى تصریح کرد: همه این 

افراد به مراجع قضائى ارجاع داده شدند.
فیروزبخت ابراز داشــت: افرادى که اقدام به خودزنى 
مى کنند نه تنها از آسیب رساندن به خود سودى نمى برند 
بلکه با مشکالت قانونى و قضائى نیز روبرو خواهند شد.

وى همچنین به جراحات ناشــى از تصادفات ساختگى 
در استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: در سال جارى 
تاکنون 40 فقره جراحت ناشــى از تصادف ســاختگى 
شناسایى شده که 6 زن و 34 مرد بوده است و این افراد 

نیز به مراجع قضائى ارجاع داده شدند.

رئیس اتــاق اصناف اصفهــان با تأکید بــر اینکه طى 
ســال هاى آینده چیزى به نام فــرار مالیاتى نخواهیم 
داشــت، در خصوص گالیــه اصناف بــه قانون جدید 
مالیات و تأکیــد بر اســتفاده از دســتگاه هاى پوز در 
خریدوفروش هاى خود، توضیح داد: باید توجه داشــت 
که جامعه کســب وکار ما هنوز به روز نیست و به صورت 

سنتى فعالیت مى کند.
رسول جهانگیرى گفت: در کشــورهاى اروپایى مطابق 
استاندارد در قبال 400 نفر یک واحد صنفى وجود دارد، در 
حالى که در ایران به ازاى هر 40 نفر یک واحد صنفى و در 
اصفهان به ازاى هر 20 نفر، یک واحد صنفى وجود دارد. 

وى تأکید کرد: در این شرایط، سیستم اصناف ما همچنان 
سنتى است و کسب وکارهاى خرد اقتصاد براساس تعداد 
و فراوانى مشاغل فعالیت مى کند و به نوعى محل سرریز 
جامعه بیکار کشــور و حتى ورشکســتگى ها مربوط به 
مشاغل خرد و اصناف است، در این شرایط شاهد شفافیت 

و زیرساخت هاى مدنظر نیستیم.
جهانگیرى با اعتقاد بر اینکه اقتصاد کشور بر پایه اقتصاد 
خرد و واحدهاى صنفى خرد بنا شده اند گفت: نمى توان 
حدود 300 واحــد صنفى را تعطیل و یــک هایپر را بنا 
کرد، چراکه زیرســاخت جامعه ما سنتى و کسب وکارها 

براساس فعالیت هاى خرد شکل مى گیرد.

تراکم شدید واحدهاى صنفى 
در اصفهان

اقدام 573 خودزن اصفهانى 
براى گرفتن دیه!

عده اى مى گویند دامداران مقصرند و عده اى دیگر صورت 
مسئله را پاك مى کنند و اعتقاد دارند گرانى گوشت وابسته 
به قاچاق گوشت قرمز است. هر چه باشد، گرانى گوشت 
قرمز مانند ســیلى ســرخى بر صورت مردم است تا این 

فرآورده از سبد غذایى اصفهانى ها رخت ببندد.
طى سال هاى اخیر و با کاهش فرآورده هاى دامى، بهاى 
گوشت قرمز پله هاى صعود را طى کرده و سفره ایرانى و 
اصفهانى از آن خالى شــده تا جایى که در چند سال اخیر 
بسیارى از سفره هاى مردم اصفهان از آبگوشت و دیزى 

خالى شده است. 
با برداشته شدن ارز ترجیحى این نوسانات در قیمت این 
محصول بیش از گذشته شد و بازار گوشت سیر صعودى 
ترى را طى کرد تا جایى کــه بى ثباتى در قیمت این ماده 
پروتئینى باعث شد مردم اصفهان قناعت را پیشه کرده و 
به سمت و سوى گوشت سفید روى بیاورند، مسئله اى که 

شهروندان اصفهانى را ناراضى کرده است. 

آب درهاون گوشت قرمز
مهرى، یک زن سرپرست خانوار است که حدود سه سال 
پیش شوهرش را در اثرحادثه اى از دست داده است. او حاال 
تحت پوشش بهزیستى درآمده و حقوق چندانى ندارد و به 
گفته خودش قدرت خریدش آنقدر پایین است که مجبور 

شده به جاى گوشت قرمز از صیفى جات استفاده کند. 
کســانى مثل او زیادند. خانــواده هایى کــه این روزها 
صورتشان از سیلى قیمت گوشــت، قرمز شده است. این 
امر به ویژه براى خانواده هاى پرجمعیت بیشتر به چشم 
مى خورد. در این میان ذائقه مردم به اســتفاده از گوشت 
هاى منجمد گاو یا گوساله هم چندان سازگار نیست و به 
همین سبب استفاده از گوشت آن هم از نوع قرمزش ختم 
مى شود به خانواده هایى که به قول معروف دستشان به 

دهانشان مى رسد.
اما کاهش تقاضاى مردم در خرید گوشــت، به صاحبان 

قصابى ها هم ضربه زده اســت و آنها هم راکد بودن بازار 
گوشــت را تأیید مى کنند و از این موضوع چندان راضى 
نیستند. مشکالتى که در ســخنان رئیس اتحادیه صنف 
فروشندگان گوشت قرمز در اصفهان نیز به خوبى مشخص 

است.
 او با اشــاره به اینکه مشــکالت اقتصادى قدرت خرید 
شهروندان را کم کرده و سبب شــده که میزان مصرف 
گوشت قرمز در بین مردم کاهش یابد مى گوید: «این اتفاق 
دو دلیل مهم دارد: از یک طرف مشکالت اقتصادى قدرت 
خرید شهروندان را کم کرده و باعث شده که میزان مصرف 
گوشت قرمز در بین مردم کاهش یابد و از طرف دیگر در 
ایام ماه محرم و صفر، نذورات هیئت ها و حسینیه ها بخشى 
از نیاز شهروندان به گوشت قرمز را تأمین مى کنند و خود 
به خود مردم در این دو ماه کمتر گوشت مى خرند، خصوصًا 
که هیئت ها و حسینیه ها گوشت مصرفى  را به صورت دام 
زنده تهیه مى کنند و مجموع این عوامل باعث مى شود که 
میزان تقاضاى گوشت قرمز در بازار کاهش داشته باشد.» 
پورباطنى در حالى این مطالب را بیان مى کند که در حال 
حاضر آمار دقیقى از کاهش مصرف گوشــت در ســطح 
استان وجود ندارد اما به شــکل محسوسى این موضوع 

مشخص است.
پورباطنى هم باور دارد که میزان مصرف گوشت در بین 
شهروندان کاهش پیدا کرده اما او نیز معتقد است اینکه این 

آمار چقدر بوده مشخص نیست.
در کنار شــهروندانى که از گرانى ها مى نالند و ســفره 
هایشان از گوشت قرمز خالى شده است، دامداران و توزیع 
کنندگان هم از این موضوع دل خوش ندارند. به گفته آنها 
خشکســالى هاى اخیر اصفهــان، هزینه هــا و بارهاى
 اضافه اى که بر دوش دامداران افتاده در گرانى گوشت و در

 نتیجه کاهش مصرف بى تأثیر نبوده است.
این در حالى اســت که گاهى قیمت گوشت از مبدأ تولید 
تا رسیدن به دســت مصرف کننده دچار نوسانات کاذبى 
هم مى شود، مسئله اى که به گفته رئیس اتحادیه صنف 

فروشندگان گوشت قرمز در اصفهان، تولید کننده نقشى 
در آن ندارد: «متأسفانه تولید کنندگان با باال رفتن هزینه 
ها مجبور مى شوند قیمت ها را باال ببرند. از سویى دیگر با 
توجه به اینکه بیش از 70 درصد هزینه هاى گوشت مربوط 
به خوراك دام بوده و با افزایش قیمت سرسام آور در این 
زمینه روبه رو هستیم این موضوع نیز تأثیر زیادى بر قیمت 

گوشت مى گذارد.»
رئیــس اتحادیــه گوشــت قرمــز اصفهــان از دیگر 
عللى کــه منجــر بــه گرانــى گوشــت در اصفهان 
شــده را کشــتار دام هاى مولد مــى دانــد، امرى که 
با خشکســالى هاى اخیر اصفهان اتفاق افتاده اســت و 
به همیــن خاطــر دامــداران، گاوهاى شــیرده خود را 
مى کشند، چون تهیه علوفه گران تر از نگهدارى آنهاست.

اما به غیــر از گرانى نهــاده هاى دامى و کشــتار دام ها 
نمى توان از نقش مؤثر دالالن در باال بردن قیمت هاى 
کاذب و گرانى گوشت تا رسیدن به دست مصرف کننده، 
چشم پوشید. مســئله اى که به گفته پورباطنى به جایى 
رســیده که اختالف قیمت از دامدارى تا بــازار بیش از 
50 درصد اســت و این موضوع به دلیل حلقه واسط بین 

فروشنده و دالل است.
حاال اگر خشکســالى، افزایش هزینه واحدهاى صنفى، 
مالیات و افزایش قیمت انرژى را هم به این موضوع اضافه 
کنید گوشت با قیمت نجومى و خارج از دسترس جیب مردم 

به آنها مى رسد.
طبق کارشناسى هاى انجام شده توســط سازمان غذا و 
داروى کشــور، یک انســان باید به طور میانگین روزانه 
حدود 75 گرم گوشت مصرف کند و بر همین اساس یک 
خانواده چهار نفره در طول یک ماه باید به طور میانگین 4 
کیلو گوشت قرمز تهیه کنند اما مشکالت اقتصادى قدرت 
خرید مردم را کاهش داده و به طور طبیعى میزان مصرف 
گوشت مردم هم کاهش پیدا کرده است و به نظر مى رسد 
که مردم اصفهان طبق استانداردهایى که باید گوشت قرمز 

نمى خرند و نمى خورند. 

چه کسى مقصر است؛ دالل، خشکسالى، تولید کننده... 

سیلى سرخ گوشت بر صورت 
اصفهانى ها

«خورشید کاروان» به تاالر هنر آمد
نصف جهان  نمایش «خورشید کاروان» به مناسبت 

اربعین حسینى میهمان تاالر هنر مى شود.
این نمایش با سبک رئال، تاریخى به صورت مستقیم 
به وقایع کربال و موضوع اســارت اهل بیت علیهم 
السالم در مسیر شام با ترکیب و تلفیقى از هنرهاى 
آئینى نمایشــى، جلوه هــاى ویــژه صحنه آرایى و 

نورپردازى است.
در این نمایش سر مبارك امام حسین علیه السالم به 
خورشیدى تشبیه شده که در میان کاروان اسراست.

این نمایش که به اســتقامت اسراى کربال به شکل 
اجرا خوانــى و کارى از گروه تئاتر راوى  اســت که 
اجراى آن به مدت  ده شب از امروز تا 31 شهریورماه 
ادامه دارد. گفتنى است؛ اسدا... بابایى، محمد ترابى، 
هاشم شــمس،على عابدى، فرزام مختارى و بیش 
از 20 بازیگر کودك در ایــن نمایش به ایفاى نقش

 مى پردازند و مخاطبان وعالقه مندان مى توانند براى 
دیدن این نمایش از طریق سایت گیشه هشت اقدام 

به تهیه بلیت کنند.

نگاه روز

مریم محسنى
یکى از مزایاى نوبت دهى تلفنى پزشکان این است که 
افراد براى گرفتن نوبت به صورت حضورى به مراکز 
درمانى مراجعه نمى کنند و میزان ترافیک کمترى هم 

بر دوش خیابان ها مى افتد.
این سامانه اما مدتى است که با اختالالتى روبه رو شده 
و با وجود اینکه سامانه هاى تلفنى قبًال به صورت شبانه 
روزى ارائه خدمات مى دادند امــا اکنون فرایند نوبت 
دهى در مراکز درمانى با مشکل روبه رو شده و بیماران 

را سردرگم کرده است. 
با وجود این مشکالت در برخى از درمانگاه ها بیماران 
باید رنج پیمودن راه را بــراى رفتن به درمانگاه ها هم 

داشته باشــند و این موضوع نه تنها باعث مى شود که 
بیمار مجبور باشد مسافت هاى طوالنى را براى گرفتن 
نوبت در زمانى دیگر بپیماید بلکه سامانه اى که قرار بود 
ترافیک را کم کرده و باعث راحتى خاطر بیماران شود 

ترافیک را دو چندان کند.
در گذشته در صورتى که افراد نمى توانستند در تاریخ 
و ساعت مشخص شده به مرکز درمانى مراجعه کنند، 
این امکان برایشان وجود داشــت که با استفاده از کد 
رهگیرى از طریق تلفن گویا نوبتشــان را حذف یا جا 
به جا کنند، امــا اکنون این امکان نیــز وجود ندارد و 
این مســئله هم رنج بیشــترى را براى آنها به ارمغان 

آورده است.

بیماران پشت نوبت سامانه نوبت دهى

عسل هاى تلخ تقلبى 
نصف جهــان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
روز دوشــنبه 21 شــهریورماه خود، در گزارشى با 
عنوان «زهر نبود بیمه بر تن زنبورداران اصفهان» 
به مشکالت مربوط به فعاالن این صنعت پرداخته 
و از مشکالت و مطالبه هایشان گفته است. در این 
گزارش آمده است: «به دلیل مشکالتى همچون 
خشکســالى ها، ورود عســل هاى تقلبى به بازار، 
فعالیت دالالن و واســطه ها، داروهاى تقلبى و از 
همه مهمتر نداشتن بیمه تأمین اجتماعى تلخ است. 
اســتاندارد اجبارى نیز مطالبه چندین وچندســاله 
زنبورداران به شمار مى رود که هنوز حل نشده است. 

زنبوردارى شــغلى پرزحمت و طاقت فرساست؛ اما 
بسیارى از زنبورداران امنیت شغلى ندارند.»

در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «این 
حرفه را باید جزو مشاغل سخت و زیان آور به شمار 
آورد. کار زنبــورداران به مراتب ســخت تر از کار 
عشایر و روســتاییان اســت. بیمه یک درخواست 
حداقلى اســت. زنبورداران هم مانند روستاییان، 
باغداران و قشــرهاى دیگر بایــد از بیمه و دیگر 
خدمات و حمایت هاى دولت بهره مند شــوند. باید 
توجه کرد که زنبوردار تنها نیست و چندین نیرو در

 اختیار دارد.»

نوسازى بافت هاى فرسوده به عنوان هزینه 
قابل قبول مالیاتى

نصف جهــان  شــهردار گرگاب گفت: گســترش 
فضاهاى بدون برنامه در شهرها سبب شکل گیرى 
بافت هاى جدید در مجاورت بافت هاى قدیمى شده 
که چهره نازیبایى را در شــهرهاى کوچک ایجاد 

کرده است.
شــاه رجبیان افزود: در جهت تســریع و تســهیل 
بهسازى و نوســازى بافت هاى فرسوده و ناکارآمد 

شــهرى، دولت اقدام به تقبل هزینــه قابل قبول 
مالیاتى مؤدیان بخش هــاى غیردولتى به منظور 
تأمین خدمات، احداث فضاهاى عمومى، فرهنگى، 
گردشــگرى، آموزشــى، مذهبى و ورزشــى در
 بافت هاى فرســوده  مى کند و شهردارى گرگاب 
نیــز از ســرمایه گــذاران در این حــوزه حمایت

 ویژه مى نماید.

زیرسازى و تسطیح بلوار کشاورز دستگرد 
نصف جهان  شهردار دستگرد از تسطیح بلوار کشاورز 
این شهر خبر داد. اصغر رحیمى افزود: زیرسازى و 
تسطیح بلوار کشاورز شــهر دستگرد جهت اجراى 

عملیات آسفالت در حال انجام است.

وى ادامــه داد: عملیــات زیرســازى خیابــان 
شــریعتى هم به پایــان رســیده و جدولگذارى و 
موزاییک فرش ایــن خیابان نیز بــه زودى انجام

 مى شود.

الدن ایرانمنش

معاون امور هنرى و ســینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اســتان اصفهان آخرین وضعیت سینماهاى این 
استان را از لحاظ تعداد سالن، فروش بلیت، شهرستان هاى 
فاقد سینما، آمار فروش فیلم ها، تعداد فیلم هاى اکران شده، 

سرانه فضا سینما تشریح کرد.
رضا دهقانى اظهار کرد: استان اصفهان داراى 30 سینما و 56 
سالن سینمایى است که سرانه فضاى سینما به ازاى هر 435 
نفر یک صندلى است. وى با بیان اینکه 9 شهرستان استان 
اصفهان فاقد سالن سینما هستند، افزود: این شهرستان ها 
شــامل آران و بیدگل، برخوار، بویین میاندشــت، تیران و 
کرون، چادگان، خوانســار، خور و بیابانــک، فالورجان و 

مبارکه است.
معاون امور هنرى و ســینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى استان اصفهان تصریح کرد: تعداد فیلم هاى اکران 
شده در استان اصفهان هر ســال متفاوت است اما ساالنه 

نزدیک به 50 فیلم در این استان اکران مى شود.
وى با اشاره به میزان فروش گیشــه هاى استان اصفهان 
در سال گذشته و شش ماهه نخســت امسال، گفت: سال 
گذشته 169 میلیارد و 43 میلیون و 342 هزار و 500 ریال 
مبلغ فروش گیشه ها در استان اصفهان بوده است و در شش 
ماه نخست امسال گیشه ها 202 میلیارد و 852 میلیون و 20 

هزار ریال فروش بلیت سینما داشته اند.
دهقان در خصوص فیلم هاى با فروش متوسط به باال اضافه 
کرد: این میزان فروش به طور میانگین در شهر اصفهان 150 
هزار نفر است، همچنین از سال گذشته تاکنون دو فیلم در 

حوزه کودك و نوجوان اکران شده است.

وى اظهار کرد: تعداد مخاطبان سینماهاى کشور در سال 
گذشته هفت میلیون و 28 هزار و 780 نفر بوده که تعداد 804 
هزار و 793 نفر از این جمعیت متعلق به استان اصفهان بوده 
است در شش ماه نخست امسال تعداد مخاطبان سینمایى 
کشور هفت میلیون و 560 هزار و 644 نفر بوده که از این 
تعداد 647 هزار و 32 نفر از این جمعیت متعلق به اســتان 

اصفهان بوده است.
معاون امور هنرى و ســینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمى اســتان اصفهان با بیان اینکه میزان گنجایش 
ســینماهاى اصفهان 12 هزار و 670 صندلى است، افزود: 
امسال قیمت سینماهاى مدرن 45 هزار تومان، سینماى 
ممتاز 35 هزار تومان و سینماى درجه یک 30 هزار تومان 

است.

800 هزار اصفهانى در سال 1400 سینما رفتند مخالفت مردم نطنز با تشکیل استان گلساران
بخشــى از مردم شهرســتان نطنز با انتزاع از استان 

اصفهان و تشکیل استان گلساران مخالف هستند.
در همین رابطه هادى مراى، رئیس شوراى اسالمى 
شــهر نطنز در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: استان 
شدن چند شهرســتان و مرکز استان شــدن، نیاز به 
زیرســاخت هایى دارد و براى ایجاد استان گلساران 
چنین زیرساختى وجود ندارد. وى افزود: مردم نطنز و 
شوراى شهر مخالف تشکیل استان گلساران هستند. 
یکى از مهم ترین موضوعات براى نطنز، بحث انتقال 
آب زاینده رود به نطنز است که در صورت انتزاع نطنز از 
استان اصفهان و پیرو سخنان استاندار اصفهان مبنى 
بر اینکه انتقال آب زاینده رود به استان هاى مجاور خط 

قرمز ما خواهد بود، دیگر آبى براى نطنز نخواهد آمد.
همچنین رحمت ا... فیروزى، نماینده مردم نطنز، قمصر 
و بادرود در مجلس شوراى اسالمى گفت: در شهر نطنز 
دو نوع تفکر وجود دارد به، طورى که عده اى مخالف 
تشکیل استان گلساران و برخى موافق هستند، اما بنده 
به عنوان نماینده مجلس حساسیت چندانى در این باره 
ندارم، چراکه تابع تصمیمات مجلس و دولت هستیم. 

وى خاطرنشان کرد: تشکیل استان گلساران پیشنهاد 
نماینده سابق مردم کاشان در مجلس بود اما مجلس 
تاکنون مصوبه اى در این باره نداشته و اگر قرار باشد در 
آینده تفکیکى صورت بگیرد تشکیل استان گلساران 

بررسى مى شود.
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اسپیس ایکس در چهلمین ماموریت خود 51 ماهواره استارلینک دیگر را پرتاب 
کرد.

 اسپیس ایکس (که توسط ایالن ماســک اداره مى شود) گفت که با موفقیت 51 
ماهواره استارلینک دیگر را در فضا مستقر کرده است و چهلمین ماموریت خود را 

تا کنون در سال جارى به پایان رسانده است.
این شــرکت در توییتى اعالم کرد: اســتقرار 51 ماهواره Starlink تایید شد و 

چهلمین ماموریت اسپیس ایکس تا کنون در سال جارى را تکمیل کرد.
فالکون 9 اســپیس ایکس Sherpa-LTC را در ارتفاع 310 کیلومترى به زمین 

خواهد انداخت.
ماســک هفته گذشــته، گفت که اســپیس ایکس تقریبًا هر پنــج روز یک بار 
ماهواره هاى اســتارلینک را پرتاب مى کند و قصد دارد در سال 2023 تعداد100 

مأموریت مدارى را پرتاب کند.
به گفته ماسک، اســپیس ایکس اکنون تقریبًا هر پنج روز یک بار پرتاب موشک 

انجام مى دهد که به این شرکت کمک مى کند به راحتى به هدف خود دست یابد.
اسپیس ایکس قبًال رکورد خود را براى بیشترین پرتاب ساالنه (31) شکسته است 

و اکنون قصد دارد این تعداد را دو برابر کند.
اواخر ماه گذشته، اسپیس ایکس 54 ماهواره دیگر باند پهن استارلینک خود را در 

مدار پرتاب کرد و موشکى را بر روى یک کشتى در دریا فرود آورد.
در همیــن حــال، Royal Caribbean Group اولیــن شــرکتى اســت 
که در صنعــت کشــتیرانى جهانى از خدمــات اینترنت پرســرعت و کم تأخیر

 SpaceX Starlink اســتفاده مى کند تا تجربه بهترى را براى مهمانان و خدمه 
داشته باشد.

سامسونگ اعالم کرد شارژر ها و کابل هاى USB را در همراه با گوشى هاى هوشمند 
خود عرضه نمى کند.

 USB طبق گزارش ها، سامسونگ تصمیم گرفته است در آینده نزدیک کابل هاى
و شارژر ها را از فروش گوشى هاى هوشمند گلکسى خود حذف کند. به گفته منابع 
کره جنوبى، این غول فناورى به دنبال ابتکار Galaxy for Planet خود براى ایجاد 
آینده اى سبزتر با حذف کامل پالستیک از بســته بندى تا سال 2025 و همچنین 

کاهش مصرف برق از شارژر ها و زباله هاى دفن زباله در محل کار خود است.

این شرکت در همین راستا، به زودى کابل ها و شارژر هاى USB را نیز به طور کامل 
از فروش گوشى هاى هوشمند گلکسى خود با شروع S۲۱ حذف کرده و تاکید دارد 
که این امر ســبب کاهش هزینه تولید و به دنبال آن فــروش محصوالتش براى 

مشتریان است.
سامسونگ اولین شرکت بزرگ فناورى نیست که کابل ها و شارژر ها را از بسته هاى 

گوشى هاى هوشــمند خود 
حذف مى کند. اپــل، تولیدکننده آیفون، اولین 

تصمیم بار این کار را در سال 2020 شروع کرد، زمانى  که 
آیفــون 12 خود گرفت آن مــوارد را از فروش مدل هاى 

تالش کــرد این حذف کند، اما در حالى که این شرکت 
کند، بــا واکنش هاى حرکت را با اهــداف پایدارى توجیه 

شد و بسیارى ادعا کردند که متفاوتى از سوى مصرف کنندگان مواجه 
این شرکت صرفا در تالش است تا با مجبور کردن کاربران به خرید شارژر هاى بیشتر 
روى تلفن ها، در هزینه ها صرفه جویى کرده و در عین حال درآمد بیشترى کسب 
کند. این موضوع حتى زمانى به دادگاه برزیل رفت که دولت ســائوپائولو تصمیم 
گرفت که حذف شارژر ها توسط اپل به منزله نقض حقوق مصرف کننده است که 
در نهایت منجر به جریمه 2 میلیون دالرى و الزام گنجاندن شــارژر براى فروش 

آیفون در این کشور شد.

اگر شما هم مانند بسیارى از کاربران، نگران دسترسى 
افراد دیگــر به فایل هاى شــخصى در تلفن همراهتان 

هستید، این مطلب را بخوانید.
ذخیره عکس هاى شــخصى، همواره جزو دغدغه هاى 
کاربران بسیارى در استفاده از وسایل ارتباطى مانند تلفن 
همراه است؛ تقریبا بیشــتر افراد از لو رفتن و دسترسى 
فردى دیگر به تصاویر شخصى شان بیم دارند. در اینجا 
چند راهکار ساده ارائه شــده که مى توانید از آن ها براى 

حفظ عکس هایتان استفاده کنید.
ایمن نگه داشتن عکس هاى شخصى در 

iOS آیفون و
اگر از محصوالت اپل اســتفاده مى کنید، خبر خوب این 
است که آن ها در حال حاضر بسیار امن هستند. پاتریک 
واردل، خالق و بنیانگذار Objective-See، منبعى براى 
ابزار هاى منبع باز رایگان براى کاربران مک و یک هکر 
سابق NSA، مى گوید: «اپل کار بزرگى انجام داده است؛ 
ایجاد یک دســتگاه مصرف کننده بسیار ایمن. اگر یک 
هکر متوسط   هســتید، توانایى هک آیفون را نخواهید 

داشت.
همانطور که گفته شد، این کامال غیر ممکن نیست. چند 
قدم ساده وجود دارد که مى توان براى اطمینان از ایمن 
بودن گالرى عکس، تا حد امکان انجام داد. واردل هک 
کردن را با ســارقانى که خانه انتخاب مى کردند مقایسه 
کرد. آن ها معموال به ســراغ خانه هاى مجهز به دزدگیر 
نمى روند بلکه به سراغ خانه هایى مى روند که درشان باز 
است؛ همین امر در مورد هکر ها نیز صدق مى کند: آن ها 

به دنبال دستگاه هایى با حداقل امنیت هستند.

نصب آخرین بــه روز 
iOS رسانى هاى

واردل گفت: «این به روزرسانى ها 
اصالحات و وصله هــاى زیادى 
براى آســیب پذیرى هاى امنیتى 
دارنــد. ممکن اســت شــخصى 
به روزرسانى ها را مهندسى معکوس 
کرده از آن آسیب پذیرى ها براى 
هــدف قــرار دادن کســانى که 
به روزرســانى را نصب نکرده اند 
استفاده کند. در iOS16، اپل راه 
دیگرى براى محافظت از عکس ها 

با قابلیت قفل کردن پوشه مخفى با Face ID اضافه کرد.

از یک رمز عبور منحصــر به فرد براى هر 
حساب استفاده کنید

واردل مى گوید: «بســیارى از اوقات هکر ها شرکت ها 
را هک کرده و به تعداد زیادى حســاب دسترســى پیدا 
مى کنند، و سپس بر اساس آن حساب ها، کسانى که از رمز 
عبور استفاده مى کنند، سعى مى کنند حساب هاى دیگر را 

هک کنند». این بار ها دیده شده است.
عالوه بر استفاده از رمز هاى عبور منحصربه فرد، همچنین 
پیشنهاد مى شــود که در صورت امکان، احراز هویت دو 
مرحله اى را فعال کنید، این تنها یک الیه امنیتى اضافى 
اســت که هک کردن دستگاه و حساب شــما را بسیار 
دشوارتر مى کند. همچنین ایده خوبى است که در صورت 

امکان یک رمز عبور روى تلفن خود نیز داشته باشید.

حفظ فایل هاى شخصى در تلفن یا iPad به 
جاى انداختن آن در فضاى ابرى

این بدان معنا نیســت که ابر امن نیست، اما طبق گفته 
واردل، داشــتن فایل ها در یک مکان به جاى دو مکان، 
سطح حمله را کاهش مى دهد. در مرحله بعد برنامه هاى 
ذخیره عکس وجود دارد. برنامه هایى که از اپ اســتور 

دانلود مى کنید معموال ایمن هســتند، زیرا توسط 
اپل تایید شــده اند، اما توصیه مى شود 

که مراقب باشید. 

ببینید چه کسى آن را ساخته اســت، آن ها با اطالعات 
و داده ها چه مى کنند. هنگامــى که به یک برنامه اجازه 
دسترســى به عکس هــاى خصوصى خــود را دادید، 
ســازندگان آن مى توانند هر کارى که بخواهند با آن ها 

انجام دهند.

واردل مى گوید: هیچ چیزى نمى تواند مانع برنامه اى شود 
که ادعا مى کند فیلتر هاى فانتزى را براى تصاویر شــما 
ارائه مى کند، ممکن است چنین برنامه اى دست به کپى 
کردن همه تصاویر شما و ارسال آن ها به سرور راه دور 
که در آن جا مى رود و کسى نمى داند چه اتفاقى مى افتد، 
بزند. این مورد براى برنامه هاى گسترده مانند فیسبوك، 
گوگل فوتوز و اینستاگرام که توســط محققان امنیتى 

بررسى شده اند، صدق نمى کند.
بررسى رمزگذارى سرتاسرى برنامه

به طور خالصه، رمزگذارى انتها بــه انتها به این معنى 
اســت که فقط فرســتنده و گیرنده مى توانند محتوا را 
 iMessage رمزگشایى کرده و بخوانند. واردل از مثال
اســتفاده کرد: پیام از طریق سرور هاى اپل مى رود، اما 

اگر سرور ها هک شده باشند، هکر ها 
نمى تواننــد پیــام را 

بخوانند. حتى اپل هم نمى تواند پیام را بخواند.
اسنپ چت از ســال 2018 رمزگذارى سرتاسرى داشته 
اســت؛ اگر عکس هاى خصوصى خود را در مک ذخیره 
مى کنید، محافظت بیشــترى نیز وجود دارد: مى توانید 
فایل ها و پوشــه هایى را که با یک رمــز عبور اضافى 
محافظت مى شــوند رمزگذارى کنید. واردل مى گوید: 
بنابراین حتى اگر سیســتم شــما هک شــده باشد یا 
شخصى که مى شناسید به لپ تاپ شما دسترسى داشته 
باشــد، آن پوشــه خاص احتماال محتواى حساس تر و 
تصاویر را مى توان با یک الیه امنیتى اضافى محافظت

 کرد.
برنامه هاى گالرى عکس شــخص ثالث ادعا مى کنند 
که عملکرد هاى مشــابهى براى آیفون دارند، اما واردل 
به کاربران هشدار مى دهد که در مورد هر چیزى که به 
عکس هاى آن ها دسترسى پیدا مى کند، محتاط باشند. 
او مى گوید: من توصیه نمى کنم فقط به اپ استور بروید 
و اولین برنامه ذخیره سازى فایل را دانلود کنید. تحقیقات 

خود را انجام دهید و با هزینه احتمالى مخالفت نکنید.
ابتدا دستگاه خود را رمزگذارى کنید. یک 
رمز عبور چهار رقمى بــراى دور نگه 
داشــتن افراد کنجکاو از دستگاه شما 
کافى نیست. از یک رمز عبور قوى یا 
بیومتریک براى ایمن کردن دستگاه 

خود استفاده کنید.
هنگامى کــه از تلفن یــا تبلت خود 
اســتفاده نمى کنیــد، آن را باز نگه 
ندارید. حالت خواب و قفل صفحه را 
تنظیم کنید و دکمه روشن/خاموش 
را روى قفل خــودکار تنظیم کنید. 
اگر فردى بخواهد تلفن قفل شده 
شما را از دست شما بگیرد، این تنها 

محافظت شماست.

را   Find My Device

نصب کنید
این برنامه نه تنها به شــما کمک 
مى کند دســتگاه خود را بازیابى 
کنید، بلکه به شما امکان مى دهد 
تــا زمانى که بــه اینترنت وصل 

است، آن را از راه دور پاك کنید.

اضافه شدن ماهواره هاى جدید 
استارلینک به فضا

سامسونگ شارژر و کابل USB را از بسته بندى 
گوشى هاى خود حذف مى  کند

چگونه در آیفون با خیال راحت
عکس هاى شخصى خود را ذخیره کنیم؟

فیسبوك، به عنوان یکى از محبوب ترین سایت هاى 
رســانه هاى اجتماعى، امکان تعامل بین افراد از ملل، 
گروه هاى قومــى و فرهنگ هاى مختلــف را فراهم 

مى کند.
 پلتفــرم اشــتراك گذارى عکس و ویدیــو متعلق به 
فیس بوك، اینســتاگرام نیز پلتفرمى بــراى اتصال و 
اشتراك گذارى عالیق میان افراد با پیشینه هاى مختلف 
ارائه مى دهد. مى توانید در هر دو پلتفرم محتوا را مرور و 
به اشتراك بگذارید، چه از برنامه استفاده مى کنید یا از 
مرورگر دســکتاپ. در اینجا یک راهنماى گام به گام 
آورده شده است که به شــما کمک مى کند تنظیمات 
زبان خود را تغییر دهید تا بتوانید مطلب را در فیسبوك و 

اینستاگرام بهتر بیان کنید.

تغییر تنظیمات زبان در فیسبوك
1.برنامه فیسبوك را در دستگاه اندرویدى خود باز کنید.

2.در سمت راست باالى صفحه، روى نماد منوى سه 
خط افقى ضربه بزنید.

 Settings & 3.به پایین اســکرول کنید و روى زبانه
 Settings ضربه بزنید و ســپس به گزینــه Privacy

بروید.
4.در تب تنظیمات، گزینه language and region را 

انتخاب کنید.

5.زبان مورد نظر خود را از لیســت بــراى گزینه هاى 
مختلف موجود انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات زبان در اینستاگرام
1.برنامه اینستاگرام را در دســتگاه اندرویدى خود باز 

کنید.
2.در سمت راست پایین صفحه، روى نماد نمایه ضربه 

بزنید.
3.روى نماد منوى سه خط افقى موجود در سمت راست 

باالى صفحه ضربه بزنید.
4.به تب تنظیمات بروید.

5.روى گزینه account ضربه بزنید.
6.روى گزینه Language ضربه بزنید.

زبان مورد نظر خود را از لیست زبان هاى موجود انتخاب 
کنید.

توجه داشته باشید:  با اســتفاده از همان مراحل باال، 
مى توانید تنظیمات زبان فیسبوك و اینستاگرام را از 
طریق مرورگر نیز تغییر دهید. ترجیحات زبانى که در 
حساب فیسبوك خود در یک دستگاه تنظیم مى کنید، 
بر تنظیمات برگزیده در دستگاه هاى دیگر تأثیر نمى 
گذارد. عالوه بر این، تغییر تنظیمات برگزیده زبان در 
فیسبوك یا اینستاگرام باعث تغییر تنظیمات بر روى 

رایانه، تلفن یا سایر دستگاه هاى شما نمى شود.

نحوه تغییر تنظیمات 
زبان فیسبوك و 

اینستاگرام در اندروید

آیــا مى دانســتید کــه بــدون بــاز کــردن
 اپلیکیشــن واتــس اپ، مى توانید در کســرى از 
ثانیه، به هر مخاطبــى که بخواهید، پیام ارســال 

کنید.
 واتس اپ پرکاربردترین پیام رسان در سراسر جهان 
اســت که محبوبیت زیادى در میان کاربران دارد. 
این پیام رسان هر روز به روزرسانى ها و قابلیت هاى 
جدیدى عرضه مى کند که مورد اســتقبال کاربران 
قرار مى گیرد. با این حال بســیارى از قابلیت هایى 
که در واتس اپ وجود دارنــد، از نظر کاربران پنهان 

مانده اند.
یکــى از قابلیت هــا، امکان 
ارســال پیام به هر مخاطبى 
که بخواهیم، بدون نیاز به باز 
کردن اپلیکیشــن واتس اپ 

است.
 بــه ایــن ترتیــب 
کاربر بدون اتالف 

وقت، فورا پیام ارســال مى کنــد. در حالى که همه 
تصور مى کنند براى ارســال پیام در واتس اپ باید 
اپلیکیشن را باز کنیم، اگر مخاطبى داریم که بیش 
از سایرین با وى پیام رد و بدل مى کنیم، مى توانیم 
میانبر چت او را بــه صفحه اصلى گوشــى اضافه

 کنیم. 
براى این منظور به چــت مخاطب مورد نظر رفته و 
عالمت سه نقطه در گوشــه راست باالى صفحه را 
مى زنیم تا چت باکس باز شود و با یک کلیک، گزینه 
افزودن میانبر چت به صفحه هوم اسکرین را انتخاب 

مى کنیم.
پس از افزودن شــدن 
چت باکس مخاطب در 
هوم اســکرین گوشى، 
مى توان بــدون نیاز به 
گشــودن واتس اپ، به 
مخاطب مــورد نظرمان 

پیام ارسال کنیم.

یک برنامه جدید تلفن هوشمند مى تواند کووید-19 
را در صداى افراد تشخیص دهد.

 دانشمندان اپلیکیشــن جدیدى براى گوشى هاى 
هوشمند ساخته اند که ممکن است با استفاده از هوش 
مصنوعى (AI) عفونت کووید-19 را در صداى افراد 
به دقت تشخیص دهد. به گفته محققان، مدل هوش 

مصنوعى مورد استفاده در این تحقیق 
دقیق تر از آزمایش هاى موجود است و 
استفاده از آن ارزان، سریع و آسان است.

آنها گفتند که این روش را مى توان در 
کشــورهاى کم درآمدى که آزمایش 
هــاى PCR گران اســت و توزیع آن 
دشوار است، استفاده کرد. این یافته در 
کنگره بین المللى انجمن تنفسى اروپا 

در بارسلون اسپانیا ارائه شد.
وفــا الجبــاوى، محقــق دانشــگاه 

ماســتریخت هلند گفت: «این نتایــج امیدوارکننده 
نشــان مى دهد کــه ضبط هــاى صوتى ســاده و 
الگوریتم هاى هوش مصنوعى دقیق مى توانند به طور 
بالقوه به دقت باالیى در تعییــن اینکه کدام بیماران 

مبتال به کووید-19 هستند، دست یابند.»

الجباوى گفت: "اینگونه تســت ها را مى توان بدون 
هیچ هزینه اى ارائه کرد و تفســیر آنها ســاده است. 
عالوه بر این، آزمایــش از راه دور و مجازى را امکان 
پذیر مى کنــد و زمان انجام آن کمتــر از یک دقیقه 

است."
به گفته محققان، آزمایــش جدید مى تواند به عنوان 

مثال در نقاط ورودى تجمعات بزرگ مورد اســتفاده 
قرار گیرد و امکان غربالگرى سریع جمعیت را فراهم 

کند.
عفونت کووید-19 معموًال روى مسیر تنفسى فوقانى 
و تارهاى صوتى تأثیر مى گــذارد و منجر به تغییر در 

صداى فرد مى شود.
الجباوى و سرپرستان او از داده هاى برنامه صداهاى 
کووید-19 دانشگاه کمبریج استفاده کردند که حاوى 
893 نمونه صوتى از 4352 شــرکت کننده ســالم و 
غیرسالم اســت که 308 نفر از آنها براى کووید-19 

مثبت شده بودند.
برنامه بر روى گوشــى کاربر نصب مى 
شود. شرکت کنندگان برخى از اطالعات 
اولیه در مورد جمعیت شناسى، تاریخچه 
پزشــکى و وضعیت ســیگار کشیدن را 
گزارش مى دهند و سپس از آنها خواسته 
مى شــود تا برخى از صداهاى تنفسى را 

ضبط کنند.
اینها شامل سه بار ســرفه کردن، سه تا 
پنج بار تنفــس عمیــق از طریق دهان 
و ســه بار خوانــدن یک جملــه کوتاه 
روى صفحــه نمایش اســت. محققــان از تکنیک 
تجزیــه و تحلیل صــدا به نــام تجزیــه و تحلیل
 Mel-Spectrogram اســتفاده کردند که ویژگى 
هاى مختلف صدا مانند بلندى، قــدرت و تنوع را در 

طول زمان شناسایى مى کند.

دســتگاه هاى اندرویدى تنظیمات امنیتى مختلفى 
را ارائه مى کنند که به شــما امکان مى دهند در برابر 
آســیب دیدگى از طرف افراد خارجــى در تلفن هاى 

هوشمند یا تبلت  محافظت کنید.
با ویژگى حفاظــت از حریم خصوصــى موجود در 
دســتگاه هاى اندرویدى، مى توانید رمــز عبورى را 
براى برنامه هاى خود تعیین کنید که جدا از رمز عبور 

صفحه اصلى باشد. 
مى توانید از چهره، اثر انگشت، رمز عبور الفبایى، الگو 
یا پین استفاده کنید. در اینجا یک راهنماى گام به گام 
براى قفل کردن برنامه هــا و تنظیم رمز عبور حریم 
خصوصى در دســتگاه هاى اندرویدى آورده شــده

 است.
1.به تنظیمات سیستم خود در گوشى هوشمند خود 

بروید.
 «Password & Biometrics » 2.به

بروید.
 Privacy » 3.در زیر تب رمز عبور، روى

password» ضربه بزنید.

را  خصوصــى  عبــور  رمــز  .4
تنظیــم کنیــد؛ ایــن مــى تواند 

یک الگو یا یــک پین با تعــداد متفاوتــى از ارقام 
باشد.

5."ســوال 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" تنظیــم کنید که در صورت 
فراموش کردن رمز عبور مى تواند براى بازیابى رمز 

عبور خود استفاده شود.
1.تنظیمات سیســتم را در دســتگاه اندرویدى خود 

باز کنید.
2.به « Password & Biometrics» به پایین بروید.

 Privacy » 3.در زیــر برگــه رمــز عبــور، روى
password» ضربه بزنید.

4.رمز عبور حریم خصوصى خود را وارد کنید.
5.در برگــه ویژگى هــاى حریم خصوصــى، روى

 « App lock» ضربه بزنید.
6.قفل برنامه را «on» کنید.

7.برنامه هایى را که مى خواهید بــا گذرواژه حریم 
خصوصى محافظت کنید، روشن کنید.

1.در دســتگاه Android خود، به تنظیمات سیستم 
بروید.

 Password & » ،2.با اســکرول کردن به پاییــن
Biometrics» را پیدا کنید.

3.در زبانــه « Biometrics »، روى گزینه « 
Fingerprint » ضربه بزنید.

4.رمز عبور صفحه قفل خود را وارد کنید.
 “Use fingerprint for” 5.بــر روى گزینــه
کلیک کنید و گزینه ”App lock“ را تغییر 
دهید و رمز عبور حریم خصوصى خود را 

وارد کنید.

چگونه بدون باز کردن واتس اپ پیام بفرستیم؟

نحوه باالبردن امنیت در اندروید تشخیص کووید-19 از صداى افراد

 گفته شد، این کامال غیر ممکن نیست. چند 
از ایمن  که مى توان براىاطمینان جود دارد
 عکس، تا حد امکان انجام داد. واردل هک 
ســارقانى که خانه انتخاب مى کردند مقایسه 
عموال به ســراغ خانه هاى مجهز به دزدگیر 
که به سراغ خانه هایى مى روند که درشان باز 
 امر در مورد هکر ها نیز صدق مى کند: آن ها 

تگاه هایى با حداقل امنیت هستند.

ب آخرین بــه روز 
iOS ىS

: «این به روزرسانى ها 
و وصله هــاى زیادى
ب پذیرى هاى امنیتىى
کن اســت شــخصى 
ها را مهندسى معکوس 
 آسیب پذیرىها براى
رار دادن کســانى که
نى را نصب نکرده اند
6. در iOS16، اپل راهه
ى محافظت از عکس هاا

این بدان معنا نیســت که ابر امن نیست، اما طبق گفته 
واردل، داشــتن فایل ها در یک مکان به جاى دو مکان، 
سطح حمله را کاهشمى دهد. در مرحله بعد برنامه هاى

ذخیره عکس وجود دارد. برنامه هایى که از اپ اســتور 
دانلود مى کنید معموال ایمن هســتند، زیرا توسط

اپل تایید شــده اند، اما توصیه مى شود
که مراقب باشید. 

اســتفاده کرد: پیام از طریق سرور هاى اپل مى رود، اما 
اگر سرور ها هک شده باشند، هکر ها 

نمى تواننــد پیــام را

ابتدا دستگاه خود را رمزگذارى ک
رمز عبور چهار رقمى بــراى
داشــتن افراد کنجکاو از دس
کافى نیست. از یک رمز عبو
بیومتریک براى ایمن کردن

خود استفاده کنید.
هنگامى کــه از تلفن یــا ت
اســتفاده نمى کنیــد، آن
ندارید. حالت خواب و قفل

تنظیم کنید و دکمه روشن/
را روى قفل خــودکار تنظ
اگر فردى بخواهد تلفن ق
شما را از دست شما بگیرد،

محافظت شماست.

d My Device

نصب کنید
اینبرنامه نه تنها به شــ
ر مى کند دســتگاه خود
کنید، بلکه به شما امکان
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اگرچه مشخص نیست دیابت چگونه ممکن است با کم شنوایى مرتبط باشد اما بسیارى از افراد هر 2 بیمارى 
را به  طور همزمان تجربه مى کنند.

به نقل از هلــث، انجمن دیابت آمریــکا تخمین مى زنــد حدود 37 میلیــون آمریکایى دیابت داشــته 
باشــند. این در حالى اســت که حــدود 34.5 میلیون نفــر از آنان نیز نوعــى کم شــنوایى را هم تجربه

 مى کنند.
بر اساس نتایج مطالعه اخیر کاهش شنوایى در افراد مبتال به دیابت 2 برابر بیشتر از کسانى است که به این 
بیمارى مبتال نیســتند؛ حتى براى 133 میلیون نفر مبتال به پیش دیابت میزان کاهش شنوایى 30 درصد 

بیشتر از افراد داراى قند خون طبیعى است.
این انجمن بیان کرد که دلیل آن ممکن است ســطوح باالى قند خون باشد که احتماال به رگ هاى خونى 
کوچک در گوش داخلى آسیب مى رساند؛ درست شــبیه عملکردى که دیابت به چشم ها و کلیه ها آسیب 

وارد مى کند.
انجمن دیابت آمریکا توصیه کرد کســانى که مشــکوك به از دست دادن شنوایى هســتند، با پزشکان 
مراقبت هاى اولیه صحبت کنند؛ سپس به  طور بالقوه از یک متخصص شنوایى، یک توزیع کننده سمعک 

مجاز یا یک پزشک متخصص در مشکالت شنوایى کمک بگیرند.
نشانه هاى کم شنوایى شامل درخواست مکرر از دیگران براى تکرار مکالمه هایى که بیش از 2 نفر را شامل 

مى شود، است. 
همچنین چنین افرادى ممکن اســت تصور کنند دیگــران در حال زمزمه کردن هســتند. همچنین این 
موضوع مى تواند شامل مشکالت شنوایى در مکان هاى پر ســر و صدا مانند رستوران هاى شلوغ، مشکل 
در شــنیدن صداى زنان و کودکان کوچــک و بلند کردن صــداى تلویزیون یا رادیو براى شــنیدن بهتر

 نیز باشد.

 محمدرضا محمدحســنى فوق تخصص قلب 
و عــروق دربــاره ســردردهاى صبحگاهى و 
ارتباط آن با فشــار خون باال گفت: فشار خون 
باال در بیشــتر موارد یک بیمــارى خطرناك 
اســت به همین دلیل «قاتل خاموش» نامیده 
مى شود و مى تواند با ســردردهاى صبحگاهى 
ارتباط داشته باشــد.حدود یک سوم از افرادى 
که فشــار خون باال دارند از این عارضه مطلع

 نیستند.
وى افزود: فشار خون باال در بیشتر از 90 درصد 
موارد، بى عالمت اســت مگر زمانیکه عوارض 
جدى را بر جاى گذاشــته باشد. فشار خون باال 
مى تواند به مغز، قلب، چشــم و کلیه ها آسیب 

جدى بزند.
 بنابراین تاکید مى کنیم هر ســال حداقل یک 
بار فشار خون اندازه گیرى شود. فشار خون باال 
با اندازه گیرى فشار خون به راحتى امکان پذیر 

است.
فوق تخصص قلب و عروق کشــورمان 

متذکــر شــد: ســردرد صبحگاهى 
مى تواند نشان دهنده فشار خون 

باال باشد. این ســردرد هنگام 
برخاســتن از خواب در پس 

سر احساس شده و کم کم 
آرام مى شود. 

فشار خون فقط مختص 
افراد مســن نیست 

بلکــه از تولد تا 

مرگ وجود دارد حتى کــودکان هم مى توانند 
در معرض فشار خون باال باشند.

محمد حسنى بیان کرد: فشار خون معموال در 
دست اندازه گیرى مى شود. فشار خون کودکان 

بر اساس جدول سنجیده مى شود. 
فشــار خون در افراد بالغ بهتر است حداکثر 12 
و حداقل 8 باشــد. کمتر از این فشــار خون تا 
زمانیکه فشار خون پایین محسوب نشود عالى 

است. 
فشار خون باید در شــرایطى اندازه گیرى شود 
که فرد به مقدار کافى استراحت کرده و استرس 
نداشته باشد. 20 دقیقه از غذاخوردن وى گذشته 

و سیگار هم نکشیده باشد.
وى تاکید کرد: اگر فشار خون باال باشد باید به 
پزشک مراجعه کرد تا بررسى هاى بیشتر در این 

باره صورت گیرد.

برخى از عادت ها، هدفى جز آسیب به سالمتى ما ندارند. 
عادت به مصرف دخانیات، عادت به پرخورى یا هرچیزى 
شبیه به این ها مى تواند به عاملى مخرب براى سالمت 

ما تبدیل شود.

جویدن یخ
عاشقان جویدن یخ باید بدانند که بر خالف تصور آن ها 
که فکر مى کنند یخ یک ماده طبیعى و فاقد شکر است، 
پس جویدن آن ضررى ندارد، باید گفت که ســخت در 

اشتباهند.
جویدن یخ عالوه بر اینکه ممکن است باعث شکستن 
دندان ها شود، به لثه ها آسیب مى رساند و سبب ایجاد درد 

مداوم در دندان ها مى شود.

ورزش هاى سنگین بدون محافظ دهان
براى کســانى که اهل ورزش هاى ســخت و سنگین 
هستند، فوتبال، بوکس یا هر ورزش تماسى دیگرى که 
باشــد، تفاوتى ندارد. آن ها هیچگاه نباید بدون محافظ 
دهان وارد بازى شوند. ممکن است یک ضربه سنگین 

دست، پا یا توپ به دهان شما، آسیب جدى 
به دندان ها وارد کند.

دندان قروچه
یکى از متهمان ردیف اول آســیب به 

دندان، دندان قروچه اســت. متخصصان علت 
اصلى این رفتار را استرس شدید مى دانند که 

معموال در زمان خواب به اوج خود مى رسد.
این موضــوع، کنترل آن را دشــوار 
مى کند. به نظر مى رسد که بهترین 

راه براى رفع ایــن عادت رفتارى، تغییر 

سبک زندگى و کاهش استرس است، اما اگر خیلى دندان 
قروچه مى کنید، بهتر اســت در هنگام خواب از محافظ 

دندان استفاده کنید.

جویدن مداد
آیا هنگام تمرکز روى کار یا درس، مداد خود را مى جوید؟ 
مانند جویدن یخ، این عادت هــم مى تواند باعث خرد 
شدن یا ترك خوردن دندان شــود. زمانى که احساس 
مى کنید نیاز به جویدن داریــد آدامس بدون قند گزینه

 بهترى است.

سیگار کشیدن
ســیگار و هر محصول دیگــر داراى توتــون و تنباکو 
مى توانند دندان ها را لکــه دار کنند و باعث ریزش آن ها 

در نتیجه بیمارى لثه شوند.
تنباکو همچنین مى تواند باعث سرطان دهان، لب ها و 
زبان شود. اگر به دنبال یک دلیل دیگر براى ترك سیگار 

هستید، به لبخند خود فکر کنید.

بطرى زمان خواب
حفاظت از دندان ها را باید از همان بدو تولد جدى گرفت. 
دادن یک بطرى آب، شیر یا شــیر خشک به کودك در 
هنگام خواباندن او، مى تواند باعث پوسیدگى در دندان ها 

شود.
بعضى از کودکان به خوابیدن با بطرى شــیر در دهان 
عادت دارند، این کار آسیب جدى به دندان ها مى زند. این 

عادت مخرب را از کودك خود دور نگه دارید.

از آبمیوه تا چیپس
در کنــار بر عادت هایى که ممکن اسســت ســالمت 
دندان هاى شــما را به خطر بیندازد، خوراکى هایى هم 
هستند که میانه خوبى با دندان ها ندارند. نوشیدنى هاى 

گازدار و انرژى زا مهمترین آنهاست.
این نوشیدنى ها معموًال سرشار از قند هستند ونوشیدن 
مداوم آن ها مى تواند منجر به پوســیدگى دندان شود. 
آبمیوه نیز معلوال قنــد زیادى دارند و ممکن اســت با 

نوشابه ها رقابت کنند.
میوه ها به طور طبیعى شــیرین هستند، بنابراین بدنبال 
آب میوه اى باشید که قند اضافى نداشته باشد. 
همچنیــن مى توانید با رقیق کــردن آن با 
مقدارى آب، مقدار قند را کاهش دهید. قهوه 
نیز یکى دیگر از نوشــیدنى هاى مضر براى 
دندان است.رنگ تیره و اسیدیته قهوه مى تواند به 
مرور زمان باعث زردى دندان شود. و، اما 
چیپس سیب زمینى، باکترى هاى موجود 
در پالك دندان، مواد غذایى نشاسته اى 
را به اسید تجزیه مى کنند. این اسید 
مى تواند تا 20 دقیقه بعد از خوردن 

چیپس به دندان حمله کند.

عادت هاى شایع 
که باعث پوسیدگى دندان مى شود

موز میــوه اى سرشــار از کربوهیدرات هاى 
انرژى بخش و پتاســیم، عنصــر مفید براى 

قلب است.
 به گفتــه متخصصان، موز یکــى از بهترین 
منابع خوراکى غنى از پتاســیم است. پتاسیم 
یکى از مواد معدنى ضرورى براى حفظ فشار 

خون طبیعى بدن و فعالیت قلب است.
همچنین بر اساس آمار هاى رسمى، هر فرد به 
طور متوسط هر ساله 10 کیلوگرم موز (حدود 

100 موز) مى خورد.
در ادامه به نقل از "بى بى ســى گود فود"، به 

چند مورد از فواید این میوه خواهیم پرداخت:

سالمت روده
موز به دلیل محتواى باالى پکتین، یک فیبر 

محلول که دارد، نه تنها به کاهش کلسترول 
کمک مى کند بلکه عملکرد روده را نیز عادى 
مى کند. همچنین مصرف موز موجب کاهش 

نفخ هم مى شود.

 سالمت قلب
مــوز سرشــار از ریزمغذى هاى ارزشــمند 
به ویژه پتاسیم اســت که یکى از مهم ترین 
الکترولیت هاى بدن محسوب مى شود. پتاسیم 
به تنظیــم عملکرد قلــب و همچنین تعادل 
مایعات کمک مى کند که یک عامل کلیدى 

در کنترل فشار خون است.

 کاهش سوزش سر دل
موز نارس به خنثى کردن اســید معده کمک 
مى کند و به نظر مى رسد یک ترکیب گیاهى 
موجود در آن نیز ضخامت غشــاى مخاطى 

معده را افزایش مى دهد.

انرژى بخش
از آنجایى کــه موز آب کمــى دارد، معموال 
کالرى بیشــترى نسبت به ســایر میوه ها و 

همچنین قند بیشــترى دارد. موز حاوى قند 
به شکل ساکارز، فروکتوز و گلوکز در ترکیب 
با فیبر اســت که این حالت باعث مى شود تا 
مصرف آن ها منجر به افزایــش فورى و در 

عین حال پایدار انرژى در بدن شود.

بهبود خلق و خو
موز حاوى تریپتوفان، اسید آمینه اى است که 
بدن آن را به ماده شیمیایى سروتونین در مغز 
تبدیل مى کند. وجود مقدار کافى از این ماده 
شیمیایى در مغز براى کمک به آرامش، بهبود 
خلق و خو و کاهش اضطراب مفید بوده و به 
طور کلى باعث مى شــود که احساس شادى 

بیشترى داشته باشید.

یک مشت بادام  زمینى ممکن است یک میان وعده مورد عالقه براى خیلى از ما باشد، اما 
طبق تحقیقات جدید دانشگاه استرالیاى جنوبى، این روش راهى خوشمزه براى کاهش 

وزن و حفظ سالمت قلب  و  عروق هم است.
 خوردن 35 گرم بادام  زمینى برشته شده با نمک کم، 30 دقیقه قبل از دو وعده غذایى 
اصلى در هر روز مى تواند به کاهش وزن، کاهش فشار خون و بهبود سطح گلوکز ناشتا 

کمک کند.

بهبود فشار خون
محققان بــا ارزیابى دو گــروه از بزرگ ســاالن در معــرض خطر متوســط   یا زیاد 
دیابت نوع 2، تأثیر مصرف بادام زمینــى را در کنار رژیم هــاى کاهش وزن آزمایش 

کردند.
کســانى که بادام زمینى مصرف کردند، بهبود بیشــترى در فشــار خون خود داشتند، 
به طورى که این گروه فشارخون پایین ترى (به میزان 5 میلى متر جیوه) را ثبت کردند 
که با کاهش 10 درصــدى خطر بیمارى هــاى قلبى،  عروقى 

همراه است.
به  گفته دانشــمندان، این مطالعه، برخى از 
باورهاى غلط دربــاره آثار بادام زمینى بر 

سالمتى را از بین مى برد.

پروتئین، فیبر و احساس سیرى
بادام  زمینى که سرشار از چربى هاى غیراشباع سالم است، مى تواند بخشى از یک رژیم 

کاهش وزن موثر باشد.
مردم اغلب هنگام تالش براى کاهش وزن از مصــرف بادام زمینى اجتناب مى کنند، 
زیرا معتقدند حاوى کالرى بسیار زیادى است. با این  حال درك این نکته که غذاهاى 
سرشار از پروتئین و فیبر مى توانند احساس سیرى را ایجاد کنند، مى تواند به کاهش میل 

به میان وعده یا پرخورى کمک کند. بادام زمینى یکى از این غذاها محسوب مى شود.
برخالف دیگر غذاهاى میان وعده که سرشــار از کربوهیدرات هاى ســاده هســتند، 
بادام زمینى سرشار از چربى هاى ســالم، پروتئین و فیبر است که هضم آن ها به زمان 

بیشترى نیاز دارد.
بادام زمینى سرشار از چربى هاى سالم به نام اسیدهاى چرب تک غیراشباع (MUFA) و 

اسیدهاى چرب غیر اشباع چندگانه (PUFAs) است.
معجزه ترکیب لیمو ترش با این ماده غذایى خوشمزه در کاهش فشار خون و الغرى

انرژى بیشتر  
برخى از محققان این نظریه را مطرح مى کنند که میزان باالى چربى غیراشباع موجود 
در این آجیل ممکن است توانایى بدن را براى استفاده از چربى ذخیره شده 
به عنوان انرژى بهبود بخشد. با این  حال، تحقیقات بیشترى در 

این زمینه مورد نیاز است.

ساده ترین و خوشمزه ترین راه 
این روزها بسیارى از محصوالت مراقبت از پوست به براى الغر شدن

شما جوانى دوباره پوست را نوید مى دهند. اما جهان 
محصوالت ضدپیرى مى تواند واقعا پیچیده باشد و 

درنتیجه مملو از شایعات و اطالعات نادرست.
در اینجــا مى خواهیم چنــد مــورد از رایج ترین و 
متداول ترین تصورات نادرست درباره پیرى زودرس 

پوست را با همدیگر بررسى کنیم.
1. تصور نادرست: آسیب دیدگى اساسى 

پوست تا 18 سالگى شکل گرفته است
این تصور نادرست و رایج مى گوید که آسیب دیدگى 
پوست تا 18 سالگى شــکل گرفته است و پس از آن 
باید براى جبران آن تالش کنیــم و دیگر نمى توان 
براى پیشگیرى از این آسیب هاى اساسى کارى کرد. 
اما واقعیت این است که با افزایش سن اساسا پوست 
هم آسیب پذیرتر مى شود و اتفاقا پیروى از برنامه هاى 

مراقبتى پیشیگرانه ضرورت دارد.
درنتیجه ما باید تعادل مناســبى در روتین ضدپیرى 
پوست به وجود بیاوریم که بخشــى از آن با استفاده 
منظم از محصوالت ضدآفتاب وسیع الطیف (مقاوم 
در برابر UVA و UVB) ممکن مى شود. جدى گرفتن 
همین اصل ساده به پیشــگیرى از نشانه هاى پیرى 
زودرس پوست مانند چین وچروك ها، خطوط ریز و 

لکه هاى پیرى پوست کمک مى کند.

2. تصور نادرست: هرچه بیشتر الیه بردارى 
انجام بدهید، بهتر است

الیه بردارى پوست، سلول هاى مرده پوستى را از بافت 
پوست جدا مى سازد و زمینه مناسبى براى شکل گیرى 

الیه هاى تازه و جدید پوســت فراهــم مى کند. اما 
هیچ وقت نباید خطر الیه بردارى بیش ازحد پوست را 
نادیده بگیرید زیرا این اتفاق باعث تحریکات پوستى 

و خشکى پوست مى شود.
 بنابراین هرگــز در الیه بردارى پوســت زیاده روى 
نکنیــد و دفعات الیه بــردارى پوســت در هفته را 
براساس نوع پوست و شرایط فردى خودتان تنظیم 

کنید.

3. تصور نادرست: اســتفاده از ضدآفتاب 
فقط در روزهاى گــرم آفتابى و فضاى باز 

ضرورت دارد
واقعیت این است که پوست ما اساسا در روزهاى کامال 
ابرى هم در معرض خطر آسیب هاى خورشیدى قرار 
مى گیرد، چه در داخل خانه باشیم و چه در فضاهاى 
باز. حتى روزهاى ابرى و کوتاه پاییزى و زمستانى هم 
همچنان آسیب هاى خورشیدى را بى اثر نمى کنند و 
استفاده از محصوالت ضدآفتاب در پاییز و زمستان 

هم ضرورت دارد.
دلیلش هم این است که حدود 80 درصد از پرتوهاى 
مضر فرابنفش خورشیدى مى توانند از ابرها، مه و حتى 
شیشه ها عبور کنند. پس اگر واقعا مى خواهید از پیرى 
زودرس پوست جلوگیرى کنید، باید در تمامى 365 
 SPF روز سال از محصوالت ضدآفتاب داراى حداقل
30 و مقاوم در برابر پرتوهاى UVA و UVB استفاده 
کنید. با این کار ســاده اما مهم، خطر آسیب دیدگى 
پوســت و پیرى زودرس پوســت را تا حدود زیادى 

کاهش مى دهید.

4. تصور نادرســت: هرچه مقدار محصول 
استفاده شده بیشتر باشــد، نتیجه بهتر 

خواهد بود
چنین تصورى نادرست اســت زیرا استفاده بیش  از 
حد از هر محصول باکیفیــت و خوبى مى تواند نتایج 
نامناسبى به دنبال داشته باشد، مخصوصا زمانى که 
درباره محصوالت ضدپیرى پوست صحبت مى کنیم.

پس زیاده روى در اســتفاده از ســرم هاى پوستى یا 
مرطوب کننده هــا نمى تواند باعــث بهبودى هاى 

بیشترى در کیفیت پوست شود. 
کلید موفقیت در پیشگیرى از پیرى زودرس پوست، 
حفظ ثبات و نظم در استفاده از محصوالت ضدپیرى 
پوستاست. رعایت دستورالعمل هاى ارائه شده براى 
هر محصول هم براى دســتیابى بــه بهترین نتایج 

ضرورت دارد.

4 تصور
 نادرست رایج درباره

 پیرى زودرس پوســــت

ست ندهید
ص میوه انرژى زا و سرشار از پتاسیم را از د

خوا

سردردهاى صبحگاهى نشانه چیست؟

همراه داشــتن دارو هاى کدئین دار بــراى زائران اربعین 
ممنوع است.

دارو هاى روان گــردان، دارو هاى مخدر و دارو هاى خواب 
آور را زوار نمى توانند همراه خود داشته باشند. اگر کسى به 
دلیل پزشکى در حال مصرف این داروها است؛ باید حتما 
به پزشک خود مراجعه کند و تنظیم دوز شود. اگر نیاز است 
تغییراتى ایجاد شوند و سپس به زیارت حضرت امام حسین 

(ع) مشرف شود.
بر اســاس قوانین داخلى کشــور عراق حمــل دارو هاى 
ترامادول، متــادون، مورفین، دیازپام، انــواع مواد مخدر، 
پتدین، اکســپکتورانت کدئین، هیدرومرفین، فلورازپام، 
کلونازپام، اگزازپام و بوپرنورفین توســط مســافرین جرم 

محسوب مى شود.
دارو هاى ویتامین، دیابتى، فشار خون، ضددرد غیرکدئین 
و... ممنــوع نیســت و همراه داشــتن آن ها مشــکلى 

ندارد.

دارو هاى ممنوعه
 در کشور عراق
 براى سفر اربعین

آیا کم شنوایى 
نشانه دیابت 
است؟

ىجدى ، آسیب 

ســیب به 
 متخصصان علت
دید مى دانند که 

خود مى رسد.
شــوار 
بهترین

رى، تغییر 

ى ور و
آب میوه اى

همچنیــن
مقدارى آب
نیز یکى دیگ
دددددددددددددددددددددددددددددنددددددندندندان است.رنگ
مرور زم
چیپس

پالك در
ب رررررررا
مى

چیپس

د

که با کاهش 10 درصــدى خطر بیمارى هــاى قلبى،  عروقى 
همراه است.

به  گفته دانشــمندان، این مطالعه، برخى از 
باورهاى غلط دربــاره آثار بادام زمینى بر 

سالمتى را از بین مى برد.

ر نو ی ى ر ی بر
پر از چربى هاىســالم، بادام زمینى سرشار

بیشترى نیاز دارد.
بادام زمینى سرشار از چربى هاى سالم به نام
UFAs) اسیدهاى چرب غیر اشباع چندگانه
ترشبا این ماده غذایى معجزه ترکیب لیمو

انرژى بیشتر
برخى از محققان این نظریه را مطرح مى کن
در این آجیل ممکن است توانا
به عنوان انرژى بهبود
این زمینه مورد نیاز اس

راه 
این
ش
مح
در
در
مت
پو
1

ـه موز آب کمــى دارد، معموال 
رى بیشــترى نسبت به ســایر میوه ها و 

فراهــم مى کند. اما
شا
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 3105 و 3104  مورخ  1401/05/04 خانم مریم سیروس نجف آبادى فرزند حیدرعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع و آقاى مهدى پورقاسمى نجف آبادى فرزند یداله نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 57/33  مترمربع قسمتى از پالك شماره1342 
اصلى واقع در قطعه 1 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/22  - م الف: 
1370360 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى/6/137 

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
آراى شــماره 3684 و 3685 مورخ 1401/05/30 آقاى حســن کریمى فرزند ناصر نسبت به 
سه دانگ مشــاع و خانم  فرخنده کریمى فرزند امراله نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 111/16 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/06/07 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/22 – م الف: 1370338 - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى -سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آبــاد ازطرف آفرین

 میرعباسى/6/139 

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

برابر آرا صــادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند.
راى شماره 3661 و 3660  مورخ 1401/05/29 خانم الهام حبیب الهى فرزند ابراهیم نسبت به 
سه دانگ مشاع و خانم محبوبه حبیب الهى فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 149/03 مترمربع قسمتى از پالك شــماره433 اصلى واقع در قطعه 
5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/06/07 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/22 – م الف:1370292 – 
حجتاله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/6/141 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 2974 – تاریخ ارســال نامــه:1401/04/16 - برابر راى شــماره 2974 مورخ 
1401/04/16 به شــماره کالســه 0873 مالکیت آقاى / خانــم ربابه افتــادگان خوزانى به 
شناسنامه شــماره 140 کدملى 1141500981 صادره فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 165,62 مترمربع پالك شــماره 172 فرعى از 113 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند الکترونیک شماره 139920302006013476 
و مالحظه نقشــه ملک گزارش کارشــناس مالحظه و محرز گردیده اســت. لــذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مــدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایــى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/07/06- م الف: 1377344 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – 

سیدامیرحسین حسن زاده/6/242 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند. 
راى شماره 2126 مورخ 1401/03/26 آقاى مهدى رجبى فرزند نوراله ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 93/45 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 3 فرعى از 299 اصلى واقع در قطعه 
3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول :1401/06/22 - تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1401/07/06 – م الف: 1379326 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى/6/246 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند. 
راى شــماره 2886 مورخ 1401/04/22 آقاى محمد کاظم کامرانیان نجف آبادى فرزند 
محمدعلى ششدانگ یکبابخانه به مساحت 106/40 متر مربع قسمتى از پالك شماره 995 
اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشاعى 
میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/06/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/06 – م 
الف: 1379621 - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى6/250 

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

شــماره: 140160302016000484 - تاریــخ: 1401/06/17- برابــر راى شــماره 
140160302016000436-1401/05/31 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم عفت دادخواه تهرانى فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 266 صادره تیران در تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ 
محصور به مساحت 1698,62 مترمربع پالك ثبتى 2612 از یک اصلى بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریدارى از مالک رسمى خانم خاتون امینى فرزند محمدباقر محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/22 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/07/06- م الف: 1378833- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران - سید محمدحسن 

مصطفوى/6/244 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 2586 – تاریخ ارســال نامه: 1401/06/15 - برابر راى شماره 2586 مورخ 
1401/04/05 به شماره کالسه 1449 آقاى / خانم سید احمد دادور به شناسنامه شماره 68 
کدملى 5558679530 صادره فرزند سید عیســى در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
به مســاحت 384,78 مترمربع پالك شــماره 210 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر 143 صفحه 212 و مالحظه نقشه 
ملک گزارش کارشــناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 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 اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/22- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/07/06- 
م الــف: 1379373 – رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – 

سیدامیرحسین حسن زاده/6/248 

شامگاه پنج شنبه کاخ باکینگهام خبر از مرگ «الیزابت 
دوم» ملکه بریتانیا داد. پیش تر گفته مى شد که ملکه 
تحت مراقبت هاى ویژه پزشــکى قرار گرفته است؛ 
البته او یکسالى بود که حال چندان مساعدى نداشت. 
الیزابت دوم رســمًا طوالنى ترین دوره پادشــاهى در 

انگلستان را در مشت داشته است. 
حاال، با مرگ الیزابت دوم، براســاس سلســله مراتب 
موروثى، پسرش چارلز 73 ساله با عنوان «چارلز سوم» 
به عنوان پادشاه بریتانیا معرفى شده است. طبق سنت 
کاخ باکینگهام، مراسم خاکسپارى به فاصله 10 روز از 

مرگ ملکه انجام خواهد شد. 
«على ودایع»، کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با 
روزنامه «نصف جهان» ضمن تأکید بر نقش مستقیم 
ملکه در سیاســت هاى بریتانیا گفت: برخالف آنچه 
برخى گمان مى کننــد، الیزابــت دوم در موضوعات 
بنیادین انگلستان البته به شــکل غیرملموس ایفاى 

نقش کرده است.
وى در ادامه گفت: الیزابت دوم در خاندان ســلطنتى 
براى مدت حداقل 70 ســال حرف آخر را به کرســى 
نشانده و حاال خأل حضور او باتوجه به برخى اختالفات 
خانوادگى و حواشــى اخالقى ممکن است براى تاج و 

تخت گران تمام شود.
ودایع تصریح کرد: لندن نگران چشــم انداز پادشاهى 
چالز سوم است. وى با بیان اینکه تردید جدى در مورد 
توانایى پرنس چارلز وجود دارد گفت: براساس برآوردها، 
حدود 62 درصد مردم بریتانیا از سیســتم پادشــاهى 
حمایت مى کنند اما کاخ باکینگهام مى داند که امکان 
کاهش این حمایت مى تواند به یک تهدید براى تاج و 

تخت تبدیل شود.
کارشــناس روابط بین الملل گفت: رسوایى اخالقى 
پرنس اندرو (پســر دیگر الیزابت دوم) یا نوع برخورد 
خانواده سلطنتى با پرنس هرى و همسرش نشان دهنده 

شکاف هاى عمیق در خانواده سلطنتى است که ممکن 
است دامنه آن گسترش پیدا کند. 

وى با پیش کشیدن ماجراى طالق و مرگ مشکوك 
پرنسس دایانا گفت: خاطره بخش عمده جامعه بریتانیا 
و مردم کشــورهاى مختلف از پرنس چارلز به دوران 
ولیعهدى او در ولز و رسوایى رابطه پنهانى با «کامیال 
پارکر باولــز» ملکه جدید بریتانیا بــاز مى گردد. نکته 
اینجاست که هنوز پرنسس دایانا براى بخشى از جامعه 
بریتانیا محبوب است و چارلز در آن ماجرا یک کاراکتر 

ناخوشایند محسوب مى شود.
ودایع گفت: چارلز 73 ســاله، پیرترین شاهزاده تاریخ 
بریتانیاســت که به تاج و تخت مى رســد که اتفاقًا در 
موضوعات سیاســى هم کارنامه چندان خوبى ندارد. 
ماجراى «یادداشت هاى عنکبوت سیاه» که منجر به 
افشاى البیگرى چارلز در سال 2004 و نقض صریح 

قانون شد نشان دهنده ضعف فاحش چارلز است.
وى ضمن اشــاره به معضالت چندپــاره لندن گفت: 
باکینگهام مى داند که چارلز نه اقتدار دارد و نه مقبولیت؛ 
نگرانى اساسى لندن این است که موضع گیرى هاى 
پادشاه پیر منجر به تشدید اختالفات خانواده سلطنتى و 

حتى شکاف در ساختار حاکمیتى بریتانیا شود. 
ودایع همچنین گفت: نوع پرداخت رسانه هاى بریتانیا 
به پرنــس ویلیام و کیت میدلتون نشــان مى دهد که 

برنامه ریزى اصلى براى پادشاهى پرنس ویلیام است.

فرصت طالیى لیز تراس
کارشناس روابط بین الملل گفت: خانم «لیز تراس» که 
2 روز پیش از مرگ الیزابت دوم حکم نخست وزیرى را 
از ملکه گرفت؛ به شدت شیفته سیاست هاى «مارگارت 

تاچر» معروف به بانوى آهنین است.
وى گفت: ادبیات تهاجمى نخســت وزیــر بریتانیا در 
رقابت هاى درون حزبى محافظــه کاران و عملکرد 

وى در مقام وزیرامورخاجه این کشــور باتوجه به تیپ 
شخصیتى وى یک چشم انداز تهاجمى از دولت جدید 

بریتانیا تصویر مى کند.
این مدرس دانشــگاه گفت: ملکه در طول 75 سال به 
شکل غیرملموس در عملکرد دولت دخیل بوده است 
اما حاال خانم نخست وزیر که عطش قدرت تاچر را دارد 

فرصت طالیى براى اعمال سیاست هایش دارد.

چالش داخلى براى حاکمیت بریتانیا
ودایع گفــت: تهدیدهاى داخلى و خارجى پادشــاهى 
بریتانیا و حاکمیت لندن بر اقمار انگلستان تحت عنوان 

کشورهاى مشترك المنافع را به چالش مى کشد.
وى تصریح کرد: لندن در چند سال اخیر بر روى توالى 
بحران ها گرفتار شــده اســت؛ بحران هاى سیاسى 
مربوط به دولت بوریس جانســون، بحــران انرژى، 
بحــران هزینه هاى زندگــى و افــت ناگهانى ارزش

 پوند.
مدرس دانشگاه در ادامه گفت: ضعف اقتدار پادشاهى 
چارلزسوم، اختالفات خانواده سلطنتى، احتمال افزایش 
خواسته  جمهورى خواهان در کنار فشار اقتصادى تحت 
تأثیر جنگ اوکراین و ماجــراى برگزیت در دل لندن 

التهاب ایجاد مى کند.
این کارشــناس روابط بیــن الملــل همچنین گفت: 
گسل جدایى طلبى اسکاتلندى ها به رهبرى «نیکال 
استروجن»، تمایل استقالل ولزى ها و رگه هاى نفرت 
ایرلندى ها ممکن است با کاهش نفوذ کاخ باکینگهام 
بتواند منجر بــه وقوع زلزلــه در پادشــاهى بریتانیا

 شود.
وى گریزى هم به وضعیت برخى مستعمرات در دریاى 
کارائیب زد و گفت: اگرچه نخست وزیر جامائیکا عزاى 
ملى اعالم کرده است اما ادامه حاکمیت لندن با دردسر 

همراه است.

رقابت با لندن در بلوك غرب
ودایع گفت: بریتانیا مشخصًا پس از جنگ جهانى دوم 
و دوران پادشــاهى ملکه الیزابت، همراه همیشــگى 
و شــریک جرم آمریکا در اقدامــات، جنگ ها و حتى 
جنایات ایاالت متحده در کودتاى 28 مرداد، حمله به 
عراق، حمله به افغانستان و ده ها مورد دیگر بوده است.
وى در ادامه گفت: نکته اینجاســت که رفاقت لندن و 
واشنگتن نتوانسته مانع رقابت فرانسه و آلمان با بریتانیا 
شود؛ مشخصًا اتحادیه اروپایى در نهایت نگاه چندان 

خوشایندى به بریتانیا ندارد.
این مدرس دانشــگاه گفت: واقعیــت دردناك براى 
بریتانیا این اســت که لنــدن با از دســت دادن یک 
امپراتورى و ســپس کنار گذاشــتن جایــگاه خود در 
اتحادیه اروپا در چارچوب برگزیت با بالتکلیفى و افول 

موقعیت جهانى مواجه است.  
کارشناس روابط بین الملل در ادامه افزود: به طور سنتى 
فرانسوى هاى کت آبى رقباى سرسخت انگلیسى هاى 

کت قرمز هستند.
وى ضمن اشاره به مشــاجره هفته گذشته مکرون با 
تراس گفت: فرانسه تالش مى کند جاى خالى آمریکا 
در خاورمیانه را بگیرد اما از طرف دیگر منطقه شــاهد 
بازگشت انگلیسى ها و تالش لندن براى ایفاى نقش 

همانند پیش از جنگ جهانى دوم است.
ودایع گفت: تضاد منافع بریتانیا و فرانســه محدود به 

خاورمیانه نیست و آنها در مســئله جنگ اوکراین نیز 
اختالفاتى دارند.

وى با پیش کشیدن تالش هاى مکرون براى تعامل با 
والدیمیر پوتین گفت: فرانسوى ها بیش از همه نگران 
تبعات اقتصادى و امنیتى جنگ اوکراین هستند، البته 
دغدغه اصلى پاریس از نقطه برخورد بدون بازگشــت 

است.

دشمن نزدیک، دشمن دور
کارشناس روابط بین الملل گفت: نوع رفتار «بوریس 
جانسون» (نخست وزیر پیشین بریتانیا) و نوع ادبیات 
تراس نشان مى دهد که لندن، مسکو را دشمن نزدیک 

خود مى داند.
وى در ادامه گفت: نوع برخورد رئیس جمهورى روسیه 
با مرگ ملکه نشان مى دهد که مسکو تمایل چندانى به 
تشدید تنش با لندن ندارد اما فعًال بریتانیا دنبال مداخله 

در جنگ اوکراین است.
ودایع همچنین گفت: اســترالیا و نیوزلنــد به عنوان 
کشورهاى تحت سلطه بریتانیا در معرض تنش با چین 
قرار دارند تا جایى که انگلیس از پکن به عنوان تهدید 

دور یاد مى کند.
وى تأکید کرد: روســیه و چین که رفقاى بلوك شرق 
در دوران جنگ سرد محســوب مى شوند براى منافع 
راهبردى بریتانیــا تهدیدهاى خطرناك محســوب 

مى شوند.
کارشــناس روابط بیــن الملل تصریح کــرد: ضعف 
پادشــاهى، رقابت در داخل بلوك غرب، تهدیدهاى 
بلوك شرق در کنار عطش خانم تراس منجر به شکل 
گیرى معادله اى مى شود که مبتنى بر آن رفتار بریتانیا 

تهاجمى تر و خشن تر خواهد شد.

سایه موضع خصمانه تراس علیه ایران
ودایع گفت: مواضع تراس علیه ایران و عملکرد وزارت 
خارجه وى نشــان دهنده این است که احتماًال موضع 
بریتانیا در رابطه با جمهورى اسالمى هم خصمانه تر 

خواهد شد.
وى با بیان اینکه انگلیس عضو شوراى امنیت سازمان 
ملل متحد اســت، اظهار کــرد : کارنامــه بریتانیا در 
مذاکرات هســته اى و آژانس انرژى اتمى هم مثبت 

نبوده است.
کارشــناس روابط بین الملل گفت: نوع سناریونویسى 
رئالیستى آمریکایى مبتنى بر ایجاد تهدید بزرگ یا حتى 
برخورد در زمان برهم خوردن تعادل است که احتماًال 
توسط لندن باتوجه به نیاز رفتار تهاجمى در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.
وى گفت: تاریخ روابط بریتانیا با کشورمان نیز همواره 
مبتنى بر مداخله و حمایت از آمریکا بوده اســت و این 

رویکرد قطعًا ادامه خواهد یافت. 

على ودایع، کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با «نصف جهان» تشریح کرد؛ 

چشم انداز پرچالش
 پادشاهى چارلز سوم

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص سعید صنعت کارآفرین به شناسه ملى 10260480760 و شــماره ثبت 27354 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1400/05/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نیما قاسمى به شماره ملى 1271223023 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و کیمیا قاسمى به شماره 
ملى 1272478513 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره و مهدى ایرانى به شماره ملى 3358986111 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 
1402/05/18 انتخاب گردیدند.حسابگرى زاگرس هوشمند به شناسه ملى 10660010470 به سمت بازرس اصلى و سلیمان قادر پور به شماره ملى 
2928996133 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت 

تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1380042)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص سعید صنعت کارآفرین به شناسه ملى 10260480760 و شماره ثبت 27354 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/05/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: نیما قاسمى به شماره ملى 1271223023 به سمت رئیس هیئت مدیره و کیمیا قاسمى به شماره ملى 1272478513 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و مهدى ایرانى به شماره ملى 3358986111 به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1402/05/18 انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر میباشد یا با امضاء رئیس 
هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است.مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1380028)

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو ســوارى هاچ بک ســایپا تیپ  111SE مدل 
1398 بنزینى به شــماره موتور M 13 /6286177 و شــماره 
شاســى NAS 431100K 1062205 بــه شــماره پالك

 67 – 516 ط 56 متعلق به ندا براتى به شماره ملى 5499852324 
فرزند احمد  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص سپاهان بهبود پارسا به شناسه ملى 10260373627 و به 
شماره ثبت 16426 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد حسابرسى امین تدبیر بصیر به 
شناسه ملى 10103512680 به ســمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى آقاى 
میالد قنبریان به شماره ملى 1291988874 به سمت بازرس على البدل تا پایان 
سال مالى انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1380030)

آگهى تغییرات
شــرکت با مســئولیت محدود توســعه دهندگان سیســتم ابتکار بشناسه ملى 
10260486994 و به شماره ثبت 27992 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/04/01 محل شرکت به نشانى : استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان ، آبشار ، کوچه طالقانى [5]، خیابان 15 خرداد 
[(آپادانا دوم)]، پالك 90، طبقه همکف به کد پستى: 8166786497 تغییر یافت و 
ماده مربوط اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1379597)

آگهى تغییرات
شرکت صالح چوب سپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 58400 و شناسه ملى 
14006752398 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/02/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه از طریق مطالبات حال شده و باال بردن مبلغ اسمى از 
مبلغ 000 /000 /755 /256 ریال به 900/000/000/000 ریال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 900/000/000/000 ریال 
نقدى است که به 100 سهم با نام عادى9/000/000/000 ریال منقسم گردیده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1379574)
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در دیدار پایانى هفته نُهم لیگ یک دانمارك، تیم وایله در 
حالى که سعید عزت اللهى را براى دومین مسابقه متوالى در 
لیســت خود و جزو نفرات ذخیره داشت، مقابل وندسیسل 
رده ششــمى قرار گرفت و شکســت خوردند. تیم فوتبال 
وایله در دیدار روز گذشته مقابل وندسیسل که عزت اللهى 
را حتى به عنــوان بازیکن تعویضى در اختیار نداشــت، با 
نتیجه دو بر صفر مغلوب شد و 21 امتیازى ماند، اما جایگاه 
صدر جدولى آنها در لیگ یک دانمارك تغییر نکرد. سعید 
عزت اللهى، ملى پوش ایرانى وایله پس از اینکه تصمیم به 
ادامه همکارى با این باشــگاه گرفت و راهى تیم دیگرى 
نشد، در دیدار اخیرشان برابر کوگه حضور تعویضى در زمین 

داشت ولى مقابل وندسیسل غایب بود.

شکست وایله 
در غیاب سعید

01

مهدى طارمى ستاره تیم ملى کشورمان بعد از ناکامى در 
لیگ قهرمانان اروپا مقابل اتلتیکو مادرید و اخراج شــدن 
از بازى بالفاصله با درخشــش در بازى با چــاوز جبران 
کرد. طارمى در این بازى یــک گل زد و یک پاس گل داد. 
هجمه هاى زیادى به ســتاره ایرانى به دلیل اخراج شدن 
در بازى با اتلتیکو شــده بود ولى ستاره ایرانى با درخشش 
در بازى با چاوز پاســخ محکمى به منتقدانش داد. توئیتر 
رسمى باشگاه پورتو با انتشــار تصویر زوج خط حمله تیم 

طارمى و اوانیلسون از یعنــى مهــدى 
تقدیر و تشــکر کرد. این دو بازیکنش 
پیام تشکر از گلزنان باشگاه پورتو با 
نوشت: مهدى طارمى و گل ســازان 

و یــک پــاس گل. با یک گل 
اوانیســلون با 

یک گل.

قدردانى پورتو از طارمى

05

هفته ششم رقابت هاى فوتبال باشــگاهى کشور هلند با 
برترى قاطع ســه بر صفر فاینورد مقابل اســپارتا روتردام 
همراه بود. کوکو (5)، دیلروسون (35) و خیمنز (73) گل هاى 
فاینورد را به ثمر رساندند. علیرضا جهانبخش هافبک ملى 
پوش ایرانى فاینورد در این دیدار حضور کامل داشت تا بتواند 
بار دیگر امیدها را بــراى قهرمانى این تیم در فصل جارى 

تقویت کند. فاینورد در رقابت هاى اردویژه هلند 
16 امتیــاز در رتبه پایان هفته ششم با 
دارد و تنهــا دو دوم جــدول قرار 
که به صدر جدول امتیاز بــا آژاکس 
فاصله دارد.تکیه زده اســت، 

پیروزى فاینورد
 با حضور جهانبخش

04

در هفته هشتم لیگ مجارســتان تیم پوشکاش 2 بر یک 
در خانه زاالگرشک به پیروزى دســت یافت. بالوتا (74) و 
اسالگور (88) زننده دو گل پوشکاش بودند. براى میزبان 
مســابقه نیز ایکوبا در دقیقه 23 گل زد. شهاب زاهدى که 
در ترکیب اصلى پوشکاش حضور داشت با شروع نیمه دوم 
تعویض شد. در جدول رده بندى 12 تیمى لیگ مجارستان 

تیم پوشکاش با 13 امتیاز چهارم است.

پیروزى پوشکاش 
در حضور زاهدى

02

یورى نیکیفوروف مربى تیم ملى روسیه در پاسخ به اینکه 
آیا سردار آزمون در ترکیب تیم ملى فوتبال ایران در بازى 
برابر روسیه در ماه نوامبر غایب خواهد بود یا خیر، گفت: آیا 
باید فرض کنیم که آلمانى ها سردار آزمون را از بازى برابر 
روسیه منع خواهند کرد؟ در شرایط کنونى احتمال هر چیزى 
را مى دهم. با وجود این، باشگاه بایرلورکوزن و فدراسیون 
فوتبال ایران دو مجموعه متفاوت هستند. مربى تیم ملى 
فوتبال روســیه افزود: گزینه اى هم وجود دارد که باشگاه 
آلمانى به بهانه اى همانند آسیب دیدگى سردار آزمون مانع 

حضورش در بازى ایران برابر روسیه شوند.

چالش جدید درباره آزمون

04

05

استارت انفجارى مهدى تارتار براى جدا کردن 
بازیکنانش در یک درگیرى شدید، آخرین پرده از 

بازى مس کرمان - ذوب آهن بود.
در لحظاتى که پرســپولیس براى جبران گل 
خورده تالش مى کرد و توجهات را به خود جلب 
کرده بود، یک درگیرى شدید در ورزشگاه باهنر 
کرمان، تقابل دو تیم میانه جدولى ذوب آهن و 

مس کرمان را تحت تاثیر قرار داد.
در آخرین دقایق بازى و زمانى که صادق صادقى 

در متن درگیرى با بازیکنــان مس کرمان قرار 
گرفت و البته یک مشت هم به صورتش خورد، 
حبیب فرعباسى براى کمک به بازیکن هم تیمى 
که در محاصــره بازیکنان مس قرار داشــت، 

شتافت.
مهدى تارتار که از اخــراج دروازه بان تیمش و 
محرومیت او از بازى بعدى هراس داشت، از کنار 
زمین با سرعت باال به محل درگیرى اضافه شد و 
در حالى که فرعباسى نیز تالش مى کرد به محل 

دعوا برسد، سرمربى تیم او را گرفت و اجازه نداد 
که به دعوا اضافه شود.

تارتار با دست فرعباسى را به سمت دروازه هدایت 
کرد و به او گفت که الزم نیست در این درگیرى 

شرکت کند و باید در درون دروازه باقى بماند.
سایر بازیکنان ذوب آهن نیز که در درگیرى بودند 
پس از فریادهاى سرمربى شان خیلى زود غائله را 
ختم کردند تا ماجرا به پایان برسد و کار به جاهاى 
باریک نکشد؛ هرچند که داور دو کارت قرمز را 

براى ستارى و صادقى کنار گذاشته بود و آنها را 
اخراج کرد. نکته جالب اما همین صحنه  استارت 
انفجارى مهدى تارتار بــراى مهار دروازه بان و 
سایر بازیکنانش است که شاید عجیبترین تصویر 

این هفته فوتبال ایران هم باشد.
این در حالى است که این اتفاق در دقیقه 5+90 
رقم خورد و در واقع آخرین پرده از یک نمایش نه 
چندان هیجان انگیز بین مس و ذوب آهن بود که 

البته به این شکل جنجالى به اتمام رسید.

ورود ناگهانى تارتار براى ختم غائله

باالخره پس از حدود 3 ســال درهاى تیم ملى یک بار دیگر به 
روى رامین رضاییان باز شــد. مدافع راست ســپاهان در زمان 
ســرمربیگرى دراگان اســکوچیچ هرکارى کرد نتوانست مرد 
کروات را متقاعد کند که او را به تیم ملى دعوت کند. رامین حتى 
به پرسپولیس برگشت تا شــاید با بازگشت به روزهاى اوجش 
در این تیم و بازى براى سرخپوشــان بیشــتر دیده شود و نظر 

اسکوچیچ را درباره خود عوض کند اما نشد که نشد.
عملکرد فوق العاده رضاییان در فصل جارى در جمع شاگردان 
ژوزه مورایس هم گره از کار او در تیم ملِى زمان اسکوچیچ نگشود 
اما حاال ورق به نفع مدافع پر تحرك طالیى پوشــان اصفهان 
برگشته و پس از مدتها کارت دعوت به جمع ملى پوشان براى 
او صادر شده است، چرا که دیگر خبرى از سرمربى کروات روى 
نیمکت تیم ملى نیست و کسى جانشین او شده که رامین از جمله 

بازیکنان محبوبش است.  
اما علت عدم رضایت سرمربى سابق از سبک بازى رضاییان و 

اعتقاد خاص سکاندار فعلى به مدافع سپاهان چیست؟ عمده دلیل 
حضور نداشتن این بازیکن در جمع شاگردان اسکوچیچ آن هم 
در حالى که جناح راست تیم ملى در نبود مدافعى با توانایى هاى 
رامین چندان پربار و بدون مشکل نبود این است که این سرمربى 
کروات به مدافع راستى نیاز داشت که در کارهاى دفاعى شرکت 
کند، درست برعکس سبک بازى رامین رضاییان. این بازیکن اگر 
چه به عنوان مدافع کنارى به میدان پا مى گذارد اما بیشتر از اینکه 
به دروازه خودى نزدیک باشد، نزدیک محوطه جریمه حریفان 
است و همین ضعف رامین در کار دفاعى و عالقه بیش از حد او به 
نفوذ در خط دفاع تیم مقابل و شرکت در کارهاى تهاجمى تیمش 
گاهى منجر به خالى ماندن فضاى پشت این بازیکن و ایجاد خطر 

بر روى سنگر خودى و حتى فروریختن آن مى شود.  
با وجود این ایراد اساسى در کارنامه و عملکرد این مدافع، رامین 
رضاییان از بازیکنان مورد عالقه کارلوس کى روش است. رامین 
در گذشته و در زمان کى روش یکى از مردان ثابت تیم ملى بود و 
در جام جهانى روسیه هم نمایش درخشانى از خود نشان داد. این 

مدافع در آن مقطع، مطیع سرمربى پرتغالى تیم ملى بود و هرچه 
از او خواسته شده بود در میدان پیاده مى کرد. یکى از اصلى ترین 
مأموریت هاى رامین در آن رقابت ها کنترل رونالدو بود که به 

خوبى از عهده مهار اسطوره پرتغال برآمد.
رامین رضاییان این روزها با ارسال هاى خطرناکش، همبازیانش 
در ســپاهان را در موقعیت گلزنى قرار مى دهد و همین توانایى 
خاص این بازیکــن در ســانتر روى دروازه حریفــان در کنار 
روحیه جنگجویى، قدرت بدنى باال، دوندگى بى امان و برترى 
در نبردهاى هوایى اســت کــه او را به یکــى از کلیدى ترین

 مهره هاى تیم مورایس تبدیل کرده است. همین ویژگى هاى 
رامین باعث شده هموطن مورایس در رأس تیم ملى ایران هم 
باوجود نقطه ضعفى که این بازیکــن در دفاع دارد باز همچون 
گذشته به او اطمینان کند و هنوز به ایران برنگشته شاگرد قدیمى 
خود را در لیست بازیکنان منتخبش قراردهد؛ لیستى که اصلى 
ترین تفاوتش با فهرســت انتخابى اسکوچیچ همین حضور نام 

رامین رضاییان در میان مدعوین بوده است. 

چرا درهاى تیم ملى به روى رضاییان بسته و حاال باز شد

رامین مغضوب، رامین محبوب

مرضیه غفاریان

مسابقه سپاهان و آلومینیوم در شرایطى برگزار مى شد که رقابت 
شــدید دو بازیکن بلندقامت درون زمین با یکدیگر اصلى ترین 

جنگ تن به تن هفته را پدید آورده بود.
وحید محمــدزاده و شــهریار مغانلو در طول بازى ســپاهان و 
آلومینیوم چندین بار با یکدیگر برخورد داشتند که اتفاقا از همان 

نخستین چالش، هردو بازیکن دچار شکستگى سر شدند.
درحالى که مغانلو در بازى هاى قبلى ســپاهان به عنوان مهاجم 
هدف عادت همیشــگى اش در ســاباندن توپ براى بازیکنان 
کنارى را هم ترك نمى کرد، در بازى شب گذشته برابر آلومینیوم 
مجالى براى این کار پیدا نکرد و دلیل آن هم حضور دائمى وحید 
محمدزاده باالى سرش بود. جایى که مدافع بلندقامت آلومینیوم 

روى تمام نبردهاى هوایى پابه پاى مغانلو از زمین بلند مى شد و 
ضربات سر را مى زد. در اولین پرش مشترك این دو ستاره تهاجمى 
و تدافعى دو تیم، بعد از اینکه اصطالحا (سربه ســر) شدند، کادر 
پزشکى دو تیم براى دقایقى مشغول مداواى آنها شدند تا هردو 

بازیکن با سرى شکسته و بانداژ شده به بازى ادامه دهند.
در ادامه هم شهریار و وحید چندبار دیگر دوئل هاى هوایى مختلفى 
را شکل دادند و حتى یک بار دیگر هم هر دو بازیکن از همان ناحیه 
سر مصدوم شدند تا پاى کادر پزشکى به زمین باز شود. البته که 
با وجود شکستگى سر هر دو بازیکن، در طول بازى ارتباط خوبى 
بین آنها برقرار بود و در پایان مســابقه هم با یکدیگر به خوبى 

برخورد کردند.

دوئل با شکستگى سر، خون ریزى و البته رفاقت

مهاجم هلندى تیم پرسپولیس در هفته هاى ابتدایى لیگ برتر درخشش 
قابل توجهى داشته است و قرارداد یکساله او قبل از فرا رسیدن نیم فصل 
نگرانى هایى را به وجود آورده که شاید پرسپولیسى ها براى پایان فصل 

در تمدید قرارداد او با مشکل مواجه شوند.
یورگن لوکادیا پیش از شیخ دیاباته اولین مهاجم خارجى لیست تابستانى 
یحیى گل محمدى بود. مهاجم سابق آیندهوون و برایتون در ترکیب 

سرخپوشان عملکرد قابل توجهى داشته است.
لوکادیا پیش از بازى هفته ششم دو گل به ثمر رسانده بود و برابر نفت 
مسجد سلیمان هم دو گل دیگر به ثمر رساند تا به تنهایى موجب برترى 

تیمش براى رسیدن صدر جدول رده بندى شود.
مهاجم خارجى پرسپولیس با به ثمر رســاندن چهار گل در حال حاضر 
بهترین گلزن لیگ بیست و دوم است. مدت زمان قرارداد یکساله او قبل 
از فرا رسیدن نیم فصل نگرانى هایى را به وجود آورده که شاید باشگاه 

براى پایان فصل در تمدید قرارداد با مشکل مواجه شود.
رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس در این خصوص گفت: «تازه ابتداى 
فصل است و باید ببینیم چه مى شود ضمن اینکه در بحث مسائل فنى 
سرمربى تیم تصمیم مى گیرد. ایشان تصمیم خواهند گرفت که مجددا 
با لوکادیا همکارى داشته باشیم. لوکادیا از ایران و فضاى اینجا خوشش 
آمده و خانواده اش هم همینطور. خودش را یک ایرانى مى داند و در این 

زمینه ما مشکلى نداریم.»

قرارداد لوکادیا با پرسپولیس 
تمدید مى شود؟

ذوب آهن ششمین تســاوى خود را هم مقابل مس کرمان ثبت کرد. 
محمد قریشى بازیکن ذوب آهن در مورد این دیدار گفت: مس کرمان 
سه بازى پشت هم را شکست خورده بود و از طرف هواداران تحت فشار 
بود. بازى بیشتر فیزیکى بود و موقعیت زیادى ایجاد نکردیم. دو موقعیت 
خوب در نیمه اول داشــتیم و نیمه دوم زیاد جذاب نبود و توانستیم یک 

امتیاز بگیریم.
مدافع ذوب آهن در مورد درگیرى هاى بــازى ادامه داد: هر دو تیم برد 
مى خواستند. فوتبال است و زد و خورد در آن وجود دارد. بچه ها کمى 

عصبى بودند و نباید این اتفاقات رخ مى داد اما در فوتبال طبیعى است.
وى که با بازیکن خودى یعنى حبیب فرعباســى برخورد داشت، گفت: 
توپ آمده بود و سعى کردم نگذارم توپ رد شود. حبیب هم به هواى من 
ایستاد  و  من هم ریسک کردم و نخواســتم توپ را دفع کنم و برخورد 

کردیم ولى چیز خاصى نبود.
این بازیکن در مورد کسب ششمین تســاوى گفت: نباختن خودش به 
تیم شــخصیت مى دهد. ما گل نخوردیم ولى به بردن هم نیاز داریم. 
باید از تک موقعیت ها استفاده کنیم و بازى را ببریم. روند بردن شروع 
مى شــود. مقابل تراکتور در دقیقه 97 گل خوردیم و بازى با ملوان هم 

نباید مساوى مى شد.

مدافع ذوب آهن:

نباختن به تیم شخصیت مى دهد 
اما باید ببریم

ریم ى ی ز

کند. فاینورد دقابت هاى اردویژه هلند  تقویت
16 امتیــاز در رتبیان هفته ششم با 
جــدول قرار  دارد و تنهــا دوم
به صدر جدولمتیاز بــا آژاکس  که
فاصله دارد.کیه زده اســت، 

زوجخط ح رسمى باشگاه پورتو با انتشــار تصویر
طارمى و اوانیلیعنــى مهــدى 
تقدیر و تشــکاین دو بازیکنش 
پیام تشکر ازباشگاه پورتو با

نوشت: مهدىو گل ســازان 
و یــک پــاسبا یک گل

اوانیسـ
یک گ

مدافع راست پرسپولیس سومین پاس گل فصل خود را ثبت 
کرد تا مشخص کند اصرار یحیى گل محمدى به جذب وى 

طى دو فصل اخیر بى دلیل نبوده است.
دانیال اســماعیلى فر طى دو بازى اخیر این تیم سه پاس گل 
ثبت کرده تــا نقش پررنگى در بردهاى سرخ پوشــان به نام 

خود کند.
اســماعیلى فر که از فصل گذشــته در ردیف اول خریدهاى 
یحیى گل محمدى براى پرســپولیس قرار داشت، در نهایت 
در تابستان امسال به جمع سرخ پوشــان اضافه شد و بعد از 
چند نمایش موفق طى هفته هاى ابتدایى، اکنون نیز در نقش 

گلساز طى دو هفته اخیر ظاهر شده است.
مدافع راست پرسپولیس بعد از دو پاس گلى که در هفته گذشته 
براى سعید صادقى شکل داد، اینبار نیز با ارسال خود براى یورگن 
لوکادیا، گلزن قابل اعتماد تیمش، پایه گذار دستیابى تیمش به 

گل پیروزى و سه امتیازى این بازى لقب گرفت.
دانیال اسماعیلى فر که در سمت راست دفاعى تالش زیادى 
داشت تا مانع از پیش روى و بازیســازى حریف براى ایجاد 
موقعیت روى دروازه تیمش شــود، با زوج ســازى به همراه 
وینگر راست سرخ پوشان در این جدال، حضورى فعال نیز در 

بخش تهاجمى داشت.

مدافع راست ســرخ ها در نهایت روى یکى از همین نفوذها 
توانســت یورگن لوکادیا را درون محوطــه جریمه تیمش 
صاحب موقعیت کرده تا این مهاجم فرصت طلب با گل دیدنى 
خود، جشن پیروزى پرسپولیس را شکل دهد و دانیال نیز یک 
گام دیگر بیشتر از قبل، به هدف خود براى دستیابى به صدر 
جدول گلسازان لیگ در این فصل و شانس حضور در تیم ملى 

نزدیک شود.
دانیال اکنــون برترین پاســور بین مدافعــان در این فصل 
محسوب مى شود و در رده دوم برترین گلسازان لیگ بعد از 

ریکاردو آلوز از تراکتور قرار گرفته است.

اصرار یحیى براى جذب دانیال بى دلیل نبود
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مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: شرکت 
گاز اصفهان رتبه اول گازرســانى به صنایع را در کشور 
با 17 هزار و 500 صنعت دارا است و ساالنه 16 میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعى در راســتاى اشــتغال و رونق و 
صنعت براى گازرسانى به واحد صنعتى در سطح استان 

توزیع مى شود.
ابوالقاسم عسکرى در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره 
گاز شهرضا با بیان اینکه شــهرضا رتبه اول پروژه هاى 
هفته دولت اســتان در حوزه گاز را با اعتبــار 9 میلیارد 
تومان به خود اختصاص داده اســت، اظهار داشــت: 
بزرگ ترین پروژه گازرســانى به منطقه چغاد شهرضا 
شــامل دامدارى ها، مرغدارى ها و گلخانه ها با اعتبار 8 
میلیارد تومــان بود که در هفته دولــت به بهره بردارى 

رسید.
وى با بیان اینکه در شــهرضا بالغ بر 10 میلیارد تومان 
پروژه عمرانــى و 12 میلیارد پیمان اجــرا، تعمیرات و 
نگهدارى ایستگاه ها را داریم، افزود: امروز دو ایستگاه 

تقلیل فشار دو کارخانه آسفالت با هزینه 12 میلیارد ریال 
از محل بودجه هاى عمرانى شــرکت گاز در شهرضا به 

بهره بردارى رسید.
عسکرى با بیان اینکه با اجراى این پروژه ها از مصرف 
یــک میلیــون و 500 هــزار لیتر ســوخت هاى مایع 
پیشگیرى مى شود، گفت: ساالنه 16 میلیارد متر مکعب 

گاز طبیعى در راستاى اشتغال و رونق صنعت و اقتصاد، 
براى گازرسانى به بیش از 17 هزار و 500 واحد صنعتى 

در سطح استان توزیع مى شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه به 
فرموده رهبر معظم انقالب جهاد تبیین یکى از وظایف 
مسؤوالن نظام اســت و در 43 سال گذشته در راستاى 

جهاد تبیین حرکت هاى ارزشــمندى انجام شده است، 
بیان کرد: شــرکت گاز اصفهان رتبه اول گازرســانى 
به شهرهاى کشور با 114 شهر گازرســانى، رتبه برتر 
گازرسانى به روستاها با 1500 روستا، رتبه اول گازرسانى 

به صنایع با 17 هزار و 500 صنعت را دارا است.
وى با بیان اینکه شــرکت گاز استان اصفهان رتبه اول 
توزیع گاز به همراه تهران را با توزیع ساالنه بیش از 22 
میلیارد مترمکعب را دارا است، ادامه داد: بیش از 3 برابر 
قطر کره زمین در استان اصفهان شبکه انشعاب ایجاد 

شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه 
گاز بهاى مصرفى بر اســاس مصوبات قانونى محاسبه 
مى شود، خاطرنشان کرد: همه مشــترکان موظف به 
پرداخت بــه موقع گاز بهاى مصرفى هســتند، چرا که 
توسعه گازرسانى، آبادانى شهرستان ها و ایجاد آسایش 
براى شهروندان قطعًا از طریق پرداخت به موقع گاز بها، 

بهتر و بیشتر محقق خواهد شد.

اصفهان، رتبه اول گازرسانى به صنایع کشور 

منطقى شدن تعرفه خدمات ارتباطی خصوصا تلفن ثابت تنها راه استمرار 
خدمات مخابراتی است. مدیر مخابرات منطقه اصفهان با اعالم این مطلب 
گفت: انتظارات مردم و حاکمیت از شــرکت مخابراتی با سرمایه گذارى 
آینده  نگر و با نگهدارى تضمین کننده برآورده خواهد شد که الزمه تحقق 
آن، تامین هزینه هاى مورد نیاز این بخش با اهمیت از طریق بازنگرى در 

تعرفه متناسب با تورم است.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانى اظهار 
کرد: حرکت شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ ترین و گسترده ترین 
اپراتور ارائه  دهنده تلفن ثابت در کشور و تامین کننده زیرساختهاي ارتباطی 
سایر اپراتورها به سمت توسعه زیرســاختهاى مخابراتى و ارائه سرویس 
هاى متناسب با نیاز جامعه قطعا مســیرى پر هزینه است که امیدواریم با 
بازنگرى در تعرفه هاى تلفن ثابت در آینده نزدیک، بتوانیم با تامین بخشى 

از این هزینه ها، به نقطه مطلوب ارتباطى از منظر مردم و حاکمیت برسیم.
وى تناسب هزینه و درآمد را اولین شرط بقاى یک کسب و کار غیر دولتی 
دانســت و عنوان کرد: در هر فعالیت اقتصادى در دنیا اگــر نظام فایده و 
هزینه برقرار نباشد؛ توسعه متناسب با نیاز متوقف خواهد شد و  چه بسا به 
نابودى آن کسب و کار منجر شود ولى در شرکت مخابرات ایران با وجود 
عدم افزایش چندین ســاله تعرفه هاى مخابراتــى به خصوص در بخش 
ثابت،تالش شده که فرآیند توســعه متوقف نشود ولى روند آن بسیار کند 

گردیده است.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان نیاز به ارتباطات را از اساسى ترین نیازهاى 
امروز جامعه دانست و گفت: یک زمانى انتظار مردم از مخابرات تنها ارائه 
سرویس مکالمه صوتى از طریق تلفن ثابت بود اما امروزه با پیشرفت هاى 
حاصل شده در عرصه ارتباطات، مخابرات عمال به یک ظرفیت و یک بستر 

کسب و کار براى بسیارى از فعالیت هاى مردمى و حاکمیتى تبدیل شده 
و همین موضوع احساس نیاز به توسعه ارتباطات را بیش از پیش ضروري 

مى نماید.

تنها راه استمرار خدمات مخابراتی 

افتتاح طرح هتلینگ 
بیمارستان شبیه خوانى کاشان

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى کشور به اتفاق 
تعدادى از معاونین و مدیران سازمان در سفر خود به 
استان اصفهان در بیمارستان تأمین اجتماعى شبیه 
خوانى شهرستان کاشان حاضر و عالوه بر افتتاح 
بخش هتلینگ زنان و زایمان از نزدیک در جریان 

فعالیت هاى این بیمارستان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل 
تأمین اجتماعى استان اصفهان، دکتر سیدمیرهاشم 
موسوى مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى کشور 
در مراســم بهره بردارى از طرح ارتقاى هتلینگ 
بخش زنان و زایمان بیمارستان شبیه خوانى کاشان 
گفت: کادر درمان تأمین اجتماعى، یکى از مهم ترین 
تعهدات این سازمان به جامعه هدف را ارائه مى دهند 
و در دوره مدیریت جدید، بهبود و ارتقاى خدمات 

درمانى تأمین اجتماعى را از ابتدا به عنوان یکى از 
اهداف و اولویت  هاى اصلى خود اعالم کردیم.

وى با اشاره به اینکه یکى از مهمترین اولویت هاى 
دولت سیزدهم بخش سالمت و درمان مردم است، 
اظهار داشت: همانطور که همگان دیدند در ابتداى 
دولت سیزدهم واکسیناسیون کرونا شدت گرفت و 
این موضوع تا حدى زیــادى کمک کرد که کرونا 

کنترل شود.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعى با بیان اینکه 
اجراى طرح دارویــار پیامدها و برکات خوبى براى 
مردم خواهد داشــت، تصریح کــرد: امیدواریم با 
اجراى این طرح مشــکالت مردم در دسترسى به 

دارو کمتر شود.
وى یکى دیگــر از اولویت هاى ســازمان تأمین 
اجتماعى را پرداخت به موقع حقوق به بازنشستگان 
دانســت و افزود: با توجه به منابع صندوق تأمین 
اجتماعى و درمان بیمه شــدگان این موضوع را از 

ابتداى مسئولیت به جد پیگیر بوده و خواهیم بود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى تاکید کرد: تعهد 
ما براى پرداخت حقوق و مســتمرى بازنشستگان 
بلند مدت است و این مهم دقیق و به موقع باید باشد 

تا معیشت بازنشستگان دچار مشکل نشود.

معاون ورزشى و تفریحى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
از تدوین و اجــراى برنامه هاى قابل توجهــى براى تقویت ظرفیــت ورزش آموزان

 خبر داد.
احسان بعیدى اظهار کرد: رقابت هاى جام ورزشگاه هاى شهردارى اصفهان با حضور 
بیش از 20 هزار ورزش آموز در ورزشــگاه هایى که تحت مدیریت شهردارى اصفهان 

هستند، برگزار شد.
وى افزود: در این رقابت ها نخبگان و استعدادهاى برتر در رشته هاى والیبال دختران، 
بدمینتون و فوتسال پسران و دختران به رقابت پرداختند و استعدادهاى بسیار خوبى در 

میان آن ها مشاهده شد.
معاون ورزشى و تفریحى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با 
بیان اینکه در زمینه استعدادیابى ورزش آموزان اقدامات قابل توجهى از سوى معاونت 
ورزشى و تفریحى در دست برنامه ریزى قرار دارد، خبر داد: قهرمان هاى این مسابقات 
در حال مشخص شدن است و روند برگزارى مسابقات نیمه نهایى و فینال نیز در دست 

طراحى قرار دارد.
به گفته او، شناسایى و تقویت ظرفیت هاى ورزش آموزان از سوى شهردارى از اهداف 

مهم این رویداد ورزشى است.

کیفیت ورق گرم فوالد مبارکه با ارتقاى دانش و مهارت بازرســان کنترل کیفى خط 
نورد گرم افزایش یافت.

رئیس کنترل کیفى نورد گرم ضمن تأیید این خبر و بــا بیان اینکه فعالیت هاى اصلى 
بازرســان کنترل کیفى نورد گرم به طورکلى نظارت بر تولیــد محصول کالف گرم، 
طبقه بندى و ثبت اطالعات کیفى محصوالت در سیســتم اطالعاتى مرکزى فوالد 
مبارکه است، گفت: کنترل و بازرسى جهت حصول اطمینان از انطباق مشخصات فنى 
محصوالت (ورق) با استانداردهاى تعیین شده و ســفارش مشترى در تمامى مراحل 

تولید صورت مى پذیرد.
به گفته مسعود مهدیه، عیوب سطحى نورد گرم حدود 80 درصد عیوب محصوالت را 
شامل مى گردد و از بین این عیوب، عیب ناخالصى غیرفلزى بیشترین سهم را داراست 
و بهبود در این زمینه، عالوه بر مزایاى اقتصــادى به تولید محصول باکیفیت در زمان 

کوتاه تر منجر خواهد شد.
 وى تأکید کرد: طى سال هاى اخیر فعالیت هاى زیادى براى کاهش عیوب انجام شده 
که یکى از پیشرفته ترین روش هاى حل مســئله براى این موضوع پروژه حل مسئله 
به روش شش ســیگما براى کاهش ناخالصى غیرفلزى است. با استفاده از این  روش 
تمامى عوامل تأثیرگذار بر ایجاد عیب استخراج و داده هاى مرتبط طى مراحل مختلف 
جمع آورى و پس از تحلیل اطالعات، مهم ترین عوامل تأثیرگذار تعیین مى شود تا به طور 

اختصاصى بر روى آن کار شود.
 رئیس کنترل کیفى نورد گرم با تأکید بر اینکه در این زمینه پروژه هاى بهبود متعددى 
تعریف شده، خاطرنشــان کرد: یکى از مؤثرترین این پروژه ها در قسمت کنترل کیفى 
نورد گرم با عنوان «ارتقاى دانش و مهارت بازرســان کنترل کیفى در جهت قضاوت 
محصوالت گرم» بوده که با توجه به اولویت پروژه، اجراى آن در دســتور کار قسمت 
قرار گرفت و این اقدام اصالحــى یکى از اولین پروژه هاى اتمــام یافته در این زمینه 

معرفى شد. 

 جمعى از اصحاب رسانه و خبرنگاران اصفهان از تصفیه خانه آب باباشیخعلى، سد زاینده 
رود و نیروگاه برق اصفهان بازدید کردند.

در این بازدید تعاملى که به میزبانى شــرکت آب منطقه اى اصفهان برگزار شد، اصحاب 
رسانه در جریان آخرین وضعیت سد زاینده رود، مراحل تصفیه آب و تولید برق قرار گرفتند.

اصحاب رسانه در ابتدا با حضور در تصفیه خانه آب باباشیخعلى اصفهان با فرآیند تصفیه 
آب آشنا شدند و در ادامه از آزمایشگاه کنترل کیفیت آب این تصفیه خانه که از مجهزترین 
و پیشرفته ترین آزمایشگاه هاى تخصصى براى نظارت بر کیفیت و سالمت آب شرب در 
سطح کشور محسوب مى شود بازدید کرده و از نزدیک در جریان آزمایش هاى تخصصى 

بر روى آب ورودى به شبکه توزیع قرار گرفتند.
قائم مقام و سرپرست روابط عمومى آبفاى استان اصفهان در جریان این بازدید با اشاره 
به این که تامین و سالمت آب شرب خط قرمز این شــرکت به حساب مى آید به اجراى 
طرح جهاد آبرسانى در ســه شهرستان استان اشاره و خاطرنشــان کرد: این عملیات به 
منظور آبرســانى پایدار به 97 روستا ( 65 روســتاى اصلى و 32 روستاى مسیر طرح ) در 
شهرستان هاى نائین، فریدونشهر و ســمیرم و با مبلغ بالغ بر 1640 میلیارد ریال در حال 

اجرا است.

مجید حبیبیان افزود: با اجراى این طرح که با همکارى قرارگاه ســازندگى امام حســن 
مجتبى (ع) در حال پیشــرفت اســت بیش از 21 هزار نفر از آب شــرب پایدار بهره مند

 مى شوند.
در ادامه این بازدید که به میزبانى شرکت آب منطقه اى اصفهان برگزار شد اصحاب رسانه 

اصفهان از سد زاینده رود و نیروگاه برق اصفهان دیدن کردند.

بانک آینده در عمل به مســئولیت اجتماعى خود 
و ترویج ســنت حســنه ازدواج، در تیرماه امسال 
بیــش از 1642میلیــارد ریــال در قالب1230 
فقــره وام ازدواج بــه متقاضیــان پرداخــت

 کرد.
هم چنین، در بازه زمانى چهارماهه ابتداى امسال، 

تعداد 3252 فقــره وام ازدواج بــا مجموع بالغ بر 
4320میلیارد ریــال به جوانــان عزیز هم وطن 

پرداخت شده است.
در حال حاضر نیــز، بیــش از 3300 متقاضى در 
نوبت دریافــت وام قرض الحســنه ازدواج بانک 

آینده هستند.

مسئولیت بانک آینده در راستاى ترویج ازدواج 

برنامه ریزى براى شناسایى ظرفیت ورزش آموزان

افزایش کیفیت سطح ورق گرم فوالد مبارکه

بازدید جمعى از اصحاب رسانه از تأسیسات آب و برق اصفهان


