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کودکانه شدن اعتیاد

ناترازى بانک ها شفاف شود
3

پاى اسنپ و تپسى
 در کفش گرانى

3

استغاثه هشتم را
 در تاالر هنر ببینید

       

به چند دلیل 
حتما کرفس 

بخورید

پشت پرده بودار مافیاى پسماند 
3

7

تأسیس 
سرکنسولگرى 

موصل در اصفهان 

کرفس یکى از ســبزیجات کم کالرى است که معموال در 
رژیم هاى الغرى جاى دارد و از نظر تغذیه اى سرشــار از 

ویتامین هــا و امالح اســت. در این 
مطلب بــه فواید عــادت به 

خوردن کرفس  ...

دولت هاى ایران و عراق توافق کردند که کنسولگرى 
دو کشور در شهرهاى موصل و اصفهان 
ایجاد شود. ایران با پیشنهاد دولت بغداد 
در ایجاد کنســولگرى عراق در اصفهان با 
توجه به  میزان باالى سفر گردشــگران عراقى به 
این شهر و همچنین  تعداد دانشــجویان عراقى که 
در دانشگاه هاى اصفهان تحصیل مى کنند، موافقت 
کرده است. در حال حاضر کنســولگرى هاى عراق 
در شهرهاى کرمانشــاه ،مشــهد و اهواز  و سفارت 
این کشــور در تهران فعالیت مى کنند. بر اساس این 
گزارش، ایران نیز در خواســت تاسیس کنسولگرى 

خود در موصل را مطرح کرده است ...
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زباله هاى خشک سر از کجا در مى آورند؟

تمجید فیفا از
 علیرضا بیرانوند

صفحه رســمى جام جهانى در اینســتاگرام که روزهاى پرالتهاب و 
هیجانى را سپرى و با پست هاى خاطره انگیز هواداران را براى نخستین 
جام جهانى زمستانى آماده مى کند، در تازه ترین پست خود به تمجید از 

«علیرضا بیرانوند» دروازه بان تیم ملى ایران پرداخت...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

تیم تارتار 
راه پیروزى را 

نمى داند

230 حلقه چاه غیر مجاز در استان اصفهان مسدود شد
از ابتداى سال جارى تا کنون؛
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نارضایتى ساپینتو نارضایتى ساپینتو 
از یک ملى پوش از یک ملى پوش 

استقالل

زعفران را چمدانى قاچاق مى کنند گوشى خود را همیشه روى حالت تاریک قرار دهیدجهان نما 62 هزار تماس با آتش نشانى اصفهان در یک ماهتکنولوژى گروه خونى شما از چه بیمار ى هایى در امان است؟ استان سالمت

ت کم کالرىاست که معموال در
د و از نظر تغذیه اى سرشــار از 

ت. در این
 به

6

همیشهد خودرا گوش

7

موص
دولت هاى ایر

در ای
توجه به میز
این شهر و هم
در دانشگاه ها
کرده است. د
در شهرهاى
د اینکشــور
گزارش، ایران
در موصل خود

استقاللللالالقساستقالل
7رصفحه 7 بخوانید

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعداد 2 پالك زمین با کاربرى کارگاهى خود را طبق 
مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار 

نماید. 

حمید شهبازىـ  شهردار سده لنجان 

آگهى مزایده نوبت اول

شماره شماره مجوز شورانوبت آگهىردیف
کاربرىـ  مساحتپالك

موقعیت زمین
قیمت پایه
قیمت پایه کل (ریال) هر مترمربع

12,000,0008,133,600,000کارگاهى714233677/8/ش/1400نوبت اول1

12,000,0008,462,400,000کارگاهى714234705/2/ش/1400نوبت اول2

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1401/06/24 مهلت 
دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر 

به سایت شهردارى و یا با شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.                 
 م.الف: 1374915 

چاپ اول چاپ اول 

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان:

مردم از مسئولى که فقط شعار 
مى دهد، متنفر هستند
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آفتى که مدارس را  
بیمار کرده است 

معضلى به نام بروز دلزدگى
 از مدرسه و عدم نشاط در دانش آموزان

پیرو آگهى مناقصه عمومى نوبت اول مورخ 1401/05/19 منتشره در روزنامه اطالعات 
با موضوع تأمین پالت چوبى مورد نیاز شــش ماه شــرکت فرآورده هاى نسوز ایران به 
سایزهاى مندرج در اســناد مناقصه، بدین وســیله به اطالع عالقه مندان به شرکت 
در مناقصه مى رساند شــرکت فرآورده هاى نسوز ایران نســبت به تجدید مناقصه با 
موضوع فوق الذکر اقدام نمود لذا متقاضیان مى تواننــد حداکثر تا تاریخ 1401/06/18 
جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت شــرکت فرآورده هاى نسوز ایران به نشانى
 www.irefco.ir مراجعه و یا به آدرس شرکت به نشانى اصفهان، کیلومتر 52 جاده 
مبارکه مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 52543740- 031 داخلى 
204 تماس حاصل فرمایند. شرکت کنندگان در مناقصه نوبت اول با توجه به اضافه شدن 
چک معتبر بانکى (صیادى) جهت تضمین شرکت در مناقصه مجاز به دریافت پاکات خود 
مى باشند. کلیه پیشنهاددهندگان بایستى حداکثر ظرف تاریخ مذکور نسبت به عودت 

اسناد تکمیل شده به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز ایران اقدام نمایند. 
روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

آگهى تجدید مناقصه

هنوز هم مشخص نیست کف ســن اعتیاد در کشور 
چقدر است. آنهایى که به پایین آمدن سن اعتیاد اشاره 

مى کنند، استنادشان به آخرین آمارها...
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زعفران را چمدانى قاچاق
 مى کنند

ایرانیان در هرجاى دنیا 
باید حمایت شوند

خبرخوان
 مشکل از گوشى شماست!

رئیــس    باشگاه خبرنگاران جوان| 
پلیس راهور فراجا گفت: بسیارى از مردم اعالم 
مى کنند که جریمه ها پیامک نمى شود، اما باید 
گفت که 96 درصــد از جرائم به صورت پیامک 
براى مردم ارسال مى شود و اگر کسى پیامکى 
دریافت نمى کند، حتما تلفن همراهش مشکل 

دارد.

مرزها باز شد
  میزان |رئیس ستاد مرکزى اربعین گفت: 
در پى بازگشت آرامش به عراق، دولت این کشور 
مرز هاى خود را به روى زائران بازگشایى کرده 
است. میراحمدى با بیان اینکه پرواز هاى اربعینى 
و اعزام هوایى زائران به عتبات عالیات بالمانع 
است، افزود:اما زائرانى که قصد تردد از مرز هاى 
زمینى دارند، منتظر اطالعیه بعدِى ستاد مرکزى 

اربعین باشند.

حل مشکل دختران 
دانش آموز 

  خبرآنالین|  17 روز بعد از خبر حذف رشته 
موســیقى براى دختران پایه دهم در هنرستان 
شهید کامیاب شــیراز، باالخره موانع برداشته 
شد و براى 61 نفر از دخترانى که براى این رشته 
ثبت نام کرده بودند، آزمون عملى برگزار شــد. 
هرچند که هرگز دلیل اینکه چــرا به اولیاء این 
دانش آموزان گفته شــد، ثبت نام منتفى است و 
باید براى گرفتن پرونده بچه ها مراجعه  کنند، بیان 
نشد اما با توجه به اینکه این رشته براى هنرستان 
پسرانه حذف نشــده بود، حرف و حدیث ها به 
موضوعاتى از جمله اینکه دختران نباید در رشته 

موسیقى تحصیل کنند،  مطرح بود.

فروش اینستاگرامى ها
 کم شد

  ایلنا | به دلیل کنــدى اینترنت و اختالل 
در توزیــع پهنــاى بانــد در مردادمــاه 1401 
فروشگاه هاى فعال اینســتاگرامى تا 35 درصد 
از بازدید و تا 50 درصــد از فروش خود از طریق 
اینستاگرام را از دست داده اند. این در حالى است 
که 400 هزار فروشگاه ایســنتاگرامى فعال در 
کشــور داریم که از طریق همین شــبکه هاى 

اجتماعى معیشت خود را تامین مى کنند. 

کاهش سرانه مصرف 
لبنیات

  دیده بان ایران | سید محمدرضا بنى 
طباء کارشناس اقتصادى گفت: سرانه مصرف 
لبنیات در ایران متاسفانه و در حالت خوشبینانه 
قبل از اجراى طرح در حــدود 70 کیلوگرم بوده 
است؛ سرانه مصرف لبنیات در حال حاضر قطعا 
کمتر از این مقدار است اما کمتر از 60 کیلوگرم 
نیز نخواهد بود. عدد استاندارد سند چشم انداز که 
باید محقق مى شد در حدود 160 کیلوگرم در سال 
بوده است و در کشــورهاى توسعه یافته سرانه 

مصرف باالى 200 کیلوگرم است.

توقف صادرات گاز روسیه 
به اروپا 

  تسنیم | توقف کامل عرضه گاز روسیه 
به اروپا از طریق خط لوله نورداستریم1 بحران 
انرژى در اروپا را تشدید و تالش این قاره براى 
پر کردن ذخایر گازى را پیچیده تر کرده اســت. 
روسیه در روز چهارشنبه عرضه گاز از یک خط 
لوله اصلى به اروپا را متوقف و درگیرى اقتصادى 
بین مسکو و بروکسل را تشدید کرد. دولت هاى 
اروپایى مى ترسند روسیه قطع جریان گاز را به 
تالفى تحریم هاى اعمال شده پس از حمله این 

کشور به اوکراین، طوالنى تر کند. 

رئیس اتحادیه ملى محصوالت کشاورزى گفت: با توجه 
به شرایط تحریم امکان حضور در بازارهاى جهانى به 
طور شفاف وجود ندارد و اکثر صادرات زعفران بصورت 
چمدانى یا فله به کشــورهاى حوزه خلیج فارس انجام 
مى شود.به گفته رضا نورانى گرچه زعفران در مقایسه 
با دیگر محصوالت کشــاورزى از لحاظ حجمى پایین 
اســت، اما یکى از محصوالت گران قیمت محسوب 
مى شود که مشکالت بازگشت ارز از جمله عواملى است 
که موجب شده در بازارهاى جهانى سهم مالى چندانى 
نداشته باشیم.نورانى مى گوید: تا زمانى که مشکالت 
زیرســاختى در صادرات غیرنفتى مرتفع نشود، امکان 

توســعه صادرات در بازارهاى دنیا وجود ندارد.رئیس 
اتحادیه ملى محصوالت کشــاورزى گفت: از سال 97 
بدون فراهم شدن زیرساخت ها و تمهیدات الزم براى 
صادرکننده، مسئوالن در اتاق هاى دربسته تصمیماتى 
مبنى بر تعهدات ارزى اتخاذ کردند، درحالیکه هیچ یک 
از بانک ها براى آوردن ارز کمــک  نکردند.بنابر گفته 
نورانى، با توجه به شرایط تحریم، مشکالت تولیدکننده 
و صادرکننده زعفران که نقش مهمى در تجارت دارند، 
باید مرتفع و زیرســاخت هاى بانکــى الزم همچون 
بازکردن ال سى باید ایجاد شود چرا که زیرساخت هاى 

توسعه صادرات پایدار نیست.

دادستان کل کشور گفت: براى ما مهم است که ایرانیان 
در هرجاى دنیا از حمایت جمهورى اسالمى برخوردار 
باشند.حجت االسالم محمدجعفر منتظرى در پاسخ به 
این ســوال که با توجه به اینکه مذاکرات احیاى برجام 
در جریان است و سخنگوى وزارت امور خارجه بارها از 
آمادگى ایران براى تبادل زندانیان با ایاالت متحده خبر 
داده اســت، آیا احتمال تبادل زندانى در صورت احیاى 
برجام یا حتى عدم احیاى آن وجود دارد، گفت: ما وظیفه 
داریم که مشکالت شهروندان خودمان در هرجاى دنیا 
را دنبال کرده و از آن ها حمایت کنیم منتها روابط میان 

کشورها بسیار مى تواند در این حوزه موثر باشد.

وى ادامه داد: ما با کشورهاى اســالمى و کشورهاى 
همسایه و به ویژه کشورهایى که با آن ها در این رابطه 
قرارداد داریم در رابطه با رفع مشکالت ایرانیانى که در 
این کشورها هســتند و مبادله زندانیان، خیلى راحت تر 
مى توانیــم کار انجام دهیم. این روابــط و قراردادها با 
کشــورى مثل آمریکا وجود ندارد و ناچار باید از طریق 

دیپلماتیک کارها پیش برود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: آنچه براى ما اهمیت دارد 
این است که تالش کنیم ایرانیان و شهروندان عزیز ما 
در هرجاى دنیا که هستند از حمایت قضایى و حقوقى 

جمهورى اسالمى ایران برخوردار باشند.

دریا قدرتى پور
چند روز بیشتر به باز شدن مدارس نمانده است ولى رغبتى 

هم در دانش آموزان براى رفتن به مدرسه نیست.
این نشان مى دهد که خیلى وقت است مدارس ما خوش 
تراش نیست و حس شادى و نشاط در مدارس به فراموشى 
سپرده شده است. این همان نقطه اى است که مسئوالن 
آموزش  و پرورش و خانواده ها نســبت به آن اتفاق نظر 

دارند. 
اگر از دانش آموزان قدیم که حاال سال ها است از فضاى 
درس و مدرسه دور شده اند و خود صاحب فرزند دانش آموز 
هســتند درباره روزهاى مدرسه ســوال کنیم، همگى 
مى گویند دوست دارند بدانند همکالسى ها و معلمانشان 
االن کجا هستند اما وقتى مى پرسیم دوست دارند دوباره 
دانش آموز شوند؟ براى پاسخ مثبت دچار تردید مى شوند. 
نداشتن رغبت به مدرسه رفتن، مشکلى است که نه فقط 
دانش  آموزان دیروز بلکه بچه هاى امروز را هم شــامل 

مى شود.
ســوال اینجاســت که چه آفتى به نشــاط و جذابیت 
مدرســه ها زده که پیکره مدارس را از درون بیمار کرده 
است؟ چرا دانش آموزان ما تمایل چندانى به مدرسه ندارند؟ 
علت خوشحالى بچه ها با شنیدن اخبار تعطیلى مدارس به 

دالیلى همچون آلودگى هوا چیست؟ 
به گفته کارشناســان، عوامل مختلفى در ایجاد فضاى 
بانشاط مدارس ســهیم هستند؛ از ســاختار و چیدمان 
کالس هاى درس, محتواهایى که بــه دانش آموز ارائه 
مى شــود تا نحوه تدریس معلم و فعالیت هایى از جمله 
برنامه هنرى و ورزشــى که در غلبه فضاى آموزشى در 
مدارس، مسائلى که باعث مى شود فضاى یک مدرسه 

تغییر کند. 
عواملى کــه اکنون به علت نبودشــان و یا کمبودى که 
داریم مساله ساز شده و باعث شده حال مدارس ما خوب 
نباشد. تنها کارى که مسئولین انجام مى دهند این است 
که یکى پــس از دیگرى جلوى میکروفــون و دوربین 
بنشینند و بگویند حال مدارس خوب نیست اما هیچ کس 

نمى گوید چه کار باید کرد؟
فرزانه عمویى، کارشناس تربیتى و روان شناسى است که 
سال هاســت در این زمینه تحقیق کرده است. به نظر او 
کاستن از حجم باالى کتاب هاى درسى و حذف مطالبى 
که واقعاً اگر دانش آموز آنها را نخواند هیچ چیز از دســت 
نداده است، یکى از مهمترین ضروریات بازگرداندن نشاط 

به مدارس است.

این کارشــناس این ســواالت را مطرح مى کند که این 
حجم از کتاب هاى درسى که حتى در برخى مواقع معلم 
فرصت آموزش کامل آنها را ندارد، چه ضرورتى دارد؟ چرا 
مسئوالن به این مسئله پاســخ نمى دهند که چه میزان 
از مطالب کتاب ریاضى بــه درد زندگى آینده دانش آموز 
مى خورد؟ آیا این حجم از مطالب کتاب هاى درســى که 
بعدها در زندگى اجتماعى کاربردى براى دانش آموز نداشته 
و دردى از او دوا نمى کند ضرورى تر است یا آموزش مهارت 
در مدارس؟چرا وعده ســبک شدن کیف دانش آموزان و 
کاستن از حجم کتاب هاى درسى محقق نشد؟ قرار بود در 
دوره دبیرستان به دانش آموزان شاخه نظرى یک مهارت 

آموزش داده شود، سرنوشت این طرح چه شد؟
او معتقد است که هم اکنون شیوه تدریس معلمان یکى از 
عوامل کلیدى ایجاد فضاى شاد در کالس درس است. اما 
چند درصد از معلمان در کالس  درس روش هاى خالق 
و گفت وگو محور را به کار مى برند؟ چقدر براى تدریس 
درس علوم به دانش آموزان ابتدایى از روش هاى عملى 
استفاده مى شــود تا موضوع به خوبى تفهیم شود؟ تعداد 
اندکى از معلمان حوصله دارند که به روش هاى خالقانه 

روى بیاورند.

بــه نظــر عمویــى، در برخــى مــدارس نیز شــاهد 
سخت گیرى هاى عجیب کادر آموزشى بر دانش آموزان 
ابتدایى هستیم که باعث دلزدگى و حتى تنفر آنها از محیط 

مدرسه مى شود. 
این در حالى است که در دوره ابتدایى که هنوز دانش آموز 
در دوران کودکى به سر مى برد نقش عوامل نشاط آفرین 
در جذب او به مدرســه بسیار مهم اســت اما هم اکنون 
کالس هاى درس شلوغ، نیمکت هایى که سه دانش آموز 
باید در کنار هم بنشــینند، جذاب و شــاد نبودن محیط 
فیزیکى مدرســه، عدم به کارگیرى شیوه هاى تدریس 
خالق که مشارکت و شادى دانش آموز را به همراه دارد 
و اجازه ندادن به دانش آموز ابتدایى براى کودکى کردن و 
درگیرى او با تکالیف سنگین از جمله عوامل مهم دلزدگى 
از مدرسه اســت. حتى برخى صاحبنظران ساعت شروع 
کار دبستان ها از 7 صبح را به ویژه براى دانش آموزان سه 
ساله اول دوره ابتدایى از جمله عوامل دلزدگى از مدرسه 

مى دانند.
کلید واژه نشاط در مدارس با این اوصاف در دست کسانى 
است که بر کرسى باالترى نشسته اند، وزیرانى که نمره 
خوبى در این دستگاه ندارند. شاهد این مدعا هم این است 

که پر استیضاح ترین وزیران در بهارستان، وزراى آموزش 
و پرورش بوده اند که گاهى با نمــره ناپلئونى از مجلس 

قبول شده اند. 
به نظر مى رسد که این دستگاه عریض و طویل به یک 
نگاه همه جانبه و باورمند نیــاز دارد، نه آنکه هر وزیرى 
تصمیمات خود را در آموزش و پــرورش اجرا کند و وزیر 
بعدى بر طبل مخالفت با او بزند. موضوعى که در هر دوره 
مشاهده مى شود و نشان مى دهد که برنامه اى منسجم 
و پویا و بلنــد مدت که بتواند مــدارس را از این وضعیت 

دربیاورد نداریم.
آموزش و پــرورش اکنون نیاز به ســرمایه گذارى دارد. 
این دســتگاه  مثل آب و برق و گاز نیست که بتوانیم در 
آن صرفه جویى کنیم. تا زمانى کــه معلمان ما دغدغه 
معیشت دارند و از نیازهاى اولیه خود باالتر نرفته اند، چطور

 مى توانند به نیازهاى عالى برســند و پاى نشــاط را در 
کالس هاى درس باز کنند؟

باید با خود صادق باشیم. امروز دیوارهاى اعتماد به وزراى 
آموزش و پرورش که پر استیضاح ترین وزیران را در خود 
جاى داده لرزان اســت و بنابراین چشم خیلى هایمان به 

برگشت نشاط در مدارس آب نمى خورد.

معضلى به نام بروز دلزدگى از مدرسه و عدم نشاط در دانش آموزان

آفتى که مدارس را بیمار کرده است  وزیر راه برکنار نشده
معاون پارلمانى رییس جمهور با اشاره    انتخاب |
به اینکه اخیرا با معاون پارلمانى وزارت راه و شهرسازى 
صحبت داشته ام، گفت: وى به بنده گفت مهندس رستم 
قاسمى به خاطر مشکل جسمى و عمل پزشکى در سر 
کار حاضر نشده و همین موجب بروز شایعاتى شده، اما 
برخى نمایندگان هم به دیدار وى رفته اند و ایشان به کار 
خود ادامه خواهند داد. حسینى درباره بازداشت اخیر یکى 
از مسووالن وزارت راه گفت: با هر فرد متخلفى در هر 
وزارتخانه و دستگاهى برخورد خواهد شد. افراد دیگرى 
هم بوده اند که وقتى تخلف آن ها براى دولت مشخص 
شده، برکنار شده اند و دستگیرى این فرد ربطى به اینکه 

رستم قاسمى در محل کار حاضر نشده، ندارد.

«قیمه ها ریخت تو ماستا»! 
مدیرعامل خبرگزارى دولت    دیده بان ایران|
ایرنا، اشتباه این خبرگزارى در ارائه آمار مربوط به جهش 
سرمایه گذارى در دولت رئیسى را پذیرفت. على نادرى 
در همین رابطه با انتشار یک توییت نوشت: نمودارى از 
وضعیت سرمایه گذارى خارجى توسط ایرنا منتشر شد 
عجیب و غریب! علتش را که پرســیدم مشخص شد 
نمودار یک گزارش براى اعداد گزارشى دیگر طراحى و 
در واقع قیمه ها ریخته شده داخل ماستها! نمودار اشتباه 

تنها دقایقى روى خروجى رفت .

گورباچف درگذشت
رسانه هاى روسیه بامداد چهارشنبه    برترین ها |
گــزارش دادند «میخائیل گورباچــف»، آخرین رهبر 
اتحاد جماهیر شوروى در سن 91 سالگى در گذشت. 
وى از ســال 1985 تا 1991 اتحاد جماهیر شوروى را 
رهبرى کرد. وى از همان نخستین روزهاى زمامدارى 
خود دست به اصالحات گسترده اقتصادى و سیاسى 
در کشور زد. در اولین روز ســال 1989 میالدىـ  11 
دى 1367 ، نامــه معروف امام خمینــى (ره)، خطاب 
به میخائیل گورباچف رئیس جمهور شــوروى درباره 

احتمال فروپاشى شوروى منتشر شد.

چیز سرى وجود ندارد 
کاظم جاللى ، ســفیر ایران در روسیه در    رکنا |
اظهاراتى گفت: ما بحث قرارداد 25 ســاله را با روسیه 
داریم.ما پیش نویس را به طــرف روس ارائه کردیم، 
طرف روس نظرات خودش را به ما اعالم کرده و طبیعى 
است که این مسئله در حال بررسى است. ان شاءا...  در 
آینده نزدیک بتوانیم این موافقــت نامه را با هم امضا 
کنیم. من قبــال هم گفتم که این یــک موافقت نامه 
است و هیچ چیز سرى در آن وجود ندارد و مى رود تا در 
مجلس جمهورى اسالمى ایران مورد بررسى قرار  گیرد.

وضع بانک ها بدتر است
  عصر ایران |نماینــده مردم تبریــز در مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به تحقیق و تفحص از فوالد 
مبارکه اصفهان، گفت: اگر بنا باشــد گزارش تحقیق 
و تفحص از بانک ها کــه در حال حاضر در مجلس در 
حال انجام است به آگاهى مردم برسد معلوم نیست چه 
پیامدهایى در مورد تزلزل اعتماد مردم نسبت به دولت 
و نظام جمهورى اســالمى ایران به همراه دارد. احمد 
علیرضا بیگى تاکید کرد: پیش بینى ما در مورد فســاد 
و اختالس در بانک ها با توجه به تحقیق و تفحص انجام 
شده بسیار هولناك است. اعداد، رقم ها و موضوعاتى 
که از تحقیق و تفحص دریافت مــى کنیم به مراتب 
درشت تر از اختالســى که در فوالد است در بانک ها 

اتفاق افتاده است.

درخواست فرانسه 
  انتخاب | معاون سیاسى دفتر رئیس جمهورى 
از درخواست یکى از روساى ارشد اروپاى غربى براى 
میانجى گرى سیدابراهیم رئیســى در جنگ روسیه و 
اوکراین خبر داد. اما این مقام اروپایى کیست؟ خبرنگار 
خبرگزارى ایسنا کسب اطالع کرده او امانوئل مکرون 

رییس جمهورى فرانسه است.

الدن ایرانمنش
هنوز هم مشخص نیست کف سن اعتیاد در 
کشور چقدر است. آنهایى که به پایین آمدن 
سن اعتیاد اشــاره مى کنند، استنادشان به 
آخرین آمارها از زبان مشاور دبیرکل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر است که سن اعتیاد را 
15 تا 12 ســال اعالم کرده است، غافل از 
این که ســتاد مبارزه با مواد مخدر نیز فقط 
15 سال به باالها را غربال کرده وگرنه اگر 
خط کش سنى اش را پایین تر مى آورد چه 

بسا سن شروع مصرف نیز افت مى کرد. 
با این حال اما همه بر کودکانه شدن اعتیاد 
اذعان دارند. با این کــه آموزش و پرورش 
همواره کوشــیده دامن خود را از اعتیاد و 
حاشیه هایش کنار بکشــد، اما معنى پایین 
آمدن سن اعتیاد درگیر شدن دانش آموزان 
با مواد است، نه فقط به واسطه غفلت نظام 
آموزشــى از محصالن که به هزار و یک 

دلیل پیدا و پنهان.
 حاال ولى مشاور دبیرکل ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر جســارت کرده و خیلى صریح 
بر پایین آمدن ســن اعتیاد در کشور صحه 
گذاشته اســت؛ گرچه که جوان شدن سن 
اعتیــاد و آمارهاى مربوط بــه آن موضوع 
جدیدى نیست، جورى که قبل از این هم 
مجلســى ها از پایین آمدن آمارهاى سن 
اعتیاد به 10 تا 12 ساله اظهار تاسف کرده 
بودند. اردیبهشت ماه امســال نیز سلمان 

ذاکر، عضو کمیســیون اجتماعى مجلس 
عنوان کرده بود که سن اعتیاد به 10 تا 12 
سالگى و به مقطع راهنمایى رسیده است. 
حاال گفته هاى این دو مقام رســمى تنها 
در فاصله چهــار ماه، نشــان از یک اتفاق 

ناخوشایند مى دهد. 
این آمارها نشــان مى دهد که در کمتر از 
شش سال گذشته، سن اعتیاد به 10 سال 
کاهش یافته است. شــاهد این مدعا هم 
گفته هاى حســین طال، عضو کمیسیون 
اجتماعى مجلس شوراى اسالمى در سال 
94 اســت که از آمار 130 هزار دانش آموز 
معتاد، پرده برداشــته و عنــوان کرده بود 
که ایــن تعداد دانــش آموز معتاد پشــت 
نیمکت هاى مدارس حضور دارند. این آمار 
از آن  جهت تلخ است که آمار دانش آموزان 
در همان ســال 13 میلیون نفر  از ســوى 
آموزش  و پرورش اعالم شد یعنى 10 درصد 
دانش آموزان در سال تحصیلى 94،95 آلوده 

به موادمخدر بوده اند.
در اواخر اســفند 95 نیز روزبــه کردونى، 
مدیرکل وقت دفتر آســیب هاى اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعى گفته 
بود، میانگین سن معتادان به حدود 20 سال 

رسیده است. 
در ادامه آمارهاى عجیب و ضد و نقیض در 
مورد دانش آموزان معتاد، ناگفته پیداســت 
اگر 10 سال، سن آغاز مصرف مواد مخدر 

باشد و حتى اگر فرض را بر این بگذاریم که 
شروع اعتیاد با مواد سبک ترى مانند ماده 
مخدر گل یا حشیش باشــد، این مى تواند 
آغاز یک خود ویرانگرى تلخ براى کودکان 

و نوجوانان به حساب بیاید.
در حالــى ســن آســیب هاى اجتماعى 
ازجمله اعتیاد ســال  به  ســال کاهش پیدا 
مى کند که حداقل 51دســتگاه فرهنگى با 
بودجه هاى میلیاردى در این حوزه ها فعالیت

 دارند. 
با این که در سال هاى اخیر توجه به معتادان 
نوجوان بیش از گذشــته شده اما همچنان 
آمار کودکان معتاد در هاله اى از ابهام است. 
کودکانى که قرار است کمى دیگر به خیل 
نوجوانان معتاد بپیوندند اما هنوز هیچ آمار 
رســمى و تأییدشــده اى در این خصوص 

منتشر نشده است. 
کارشناســان عدم توفیق دســتگاه هاى 
فرهنگى و حتى ســازمان هاى مردم  نهاد 
در کاهش آسیب هاى اجتماعى را به غفلت 
از موضوع «پیشــگیرى» گــره مى زنند و 
مى گوینــد اغلب ســازمان و نهادهاى که 
در حوزه آســیب هاى اجتماعــى فعالیت 
مى کنند، شعار «پیشــگیرى بهتر از درمان 
اســت» را فراموش کرده اند. آن ها منتظر 
مى مانند آسیب رخ دهد و بعد اقدام کنند و 
در واقع از مقوله پیشگیرى و صیانت غافل

 شده اند.

کودکانه شدن اعتیاد 

جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان برخالف دو دوره قبلى در مهرماه برگزار 
نمى شود.

جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان در دو دوره اخیر یعنى سال هاى 1400 
و 1399 (سى و سومین و ســى و چهارمین دوره) در ماه مهر و در تهران برگزار 
شده است ولى با توجه به نزدیک شــدن به نیمه شهریور ماه و مشخص نشدن 
جزییاتى از این رویداد سینمایى بعید به نظر مى رســد که طبق تقویم دو سال 

گذشته برگزار شود.
سى و چهارمین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان، به دبیرى 
علیرضا تابش از 16 تا 21 مهر 1400 (8 تا 13 اکتبر 2021) و سى و سومین دوره 
از 27 مهر تا 2 آبان باز هم به دبیرى علیرضا تابش برگزار شد. همچنین یکى از 
شاخصه هاى این دو دوره این بود که به دلیل کرونا خبرى از برگزارى در اصفهان 
نبود و تهران میزبان این رویداد مهم سینمایى شد. همچنین برگزارى آنالین نیز 

در دستور کار بخشى از جشنواره بود.
حــال در در دوره پیش رو یعنى ســى و پنجمین دوره که ســیدمهدى جوادى 
مدیرعامل فعلى بنیاد ســینمایى فارابى دبیرى آن را برعهده دارد، هنوز زمان و 
مکان قطعى برگزارى اعالم نشده اســت ولى با توجه به کمبود وقت نسبت به 
تقویم دو سال گذشته بعید به نظر مى رسد که جشنواره در مهر یا آبان ماه برگزار 
شود. همچنین با توجه به جشــنواره هاى پیش رو از جمله جشنواره فیلم کوتاه 
تهران، جشنواره سینماحقیقت و سپس جشنواره فیلم فجر، بعید به نظر مى رسد 

که سازمان سینمایى قصد همزمانى جشنواره هاى خود را داشته باشد. 
نکته قابل توجه اینکه در حکم جوادى براى دبیرى جشــنواره، بررسى شرایط 
بهینه برگزارى جشنواره اعم از ساالنه یا دو ساالنه بودن، شرایط برگزارى، شیوه 
و مکان برگزارى و… ناظر به آسیب شناسى ادوار گذشته از محورهاى اصلى است 
پس به نظر مى رســد هنوز فاز مطالعاتى براى شکل برگزارى در حال اجر است 
که ایجاد کارگروه ارزیابى و برنامه ریزى جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان و هم اندیشى دبیر سى و پنجمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان با فعاالن، سینماگران و پیشکسوتان ســینماى کودك و نوجوان از 

نشانه هاى آن است.

جشنواره فیلم  کودك
 به مهرماه نمى رسد
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تاسیس سرکنسولگرى موصل 
در اصفهان 

دولت هاى ایران و عراق توافق کردند که کنسولگرى 
دو کشور در شهرهاى موصل و اصفهان ایجاد شود. 
ایران با پیشــنهاد دولت بغداد در ایجاد کنسولگرى 
عراق در اصفهان بــا توجه به  میزان باالى ســفر 
گردشگران عراقى به این شــهر و همچنین  تعداد 
دانشــجویان عراقى که در دانشــگاه هاى اصفهان 
تحصیل مى کننــد، موافقت کرده اســت. در حال 
حاضر کنسولگرى هاى عراق در شهرهاى کرمانشاه 
،مشهد و اهواز  و سفارت این کشور در تهران فعالیت 
مى کنند. بر اساس این گزارش، ایران نیز در خواست 
تاسیس کنســولگرى خود در موصل را مطرح کرده 
است. ایران در شهرهاى نجف، کربال، بصره، اربیل 
و سلیمانیه عراق داراى کنسولگرى است و سفارت 

ایران در بغداد نیز مشغول به فعالیت است.

برپایى موکب هاى اربعین کار 
دولت نیست

معاون سیاسى امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: برپایى موکب هاى اربعین باید توسط مردم اداره 
شــود و نباید در این زمینه توقعى از دولت و حاکمیت 
داشته باشــیم. محمدرضا جان نثارى افزود: برنامه 
ریزى و برگزارى موکب هاى اربعین تا امروز هم توسط 
مردم برگزار شده است و با توجه به بودجه هاى دولتى 
امکان اینکه صفر تا صد خدمات رسانى به پنج میلیون 
زائر را بر عهده بگیریم، وجود ندارد. وى افزود: ســتاد 
اربعین به هیچ وجه نباید به سمت دولتى شدن حرکت 
کند و باید بصورت مردمى اداره شود اما هر امکانى که 
در اختیار حاکمیت و دولت قرار دارد در اختیار اربعین 
قرار خواهد گرفت. وى اضافه کرد: در صورتى که تعداد 
زائران افزایش پیدا کرد و نیاز به اســتفاده از اتوبوس 
هاى فوالد مبارکه هم وجود داشــت باید چند روز به 
کارمندان این شرکت با تاکسى خدمات رسانى کنیم تا 

زائران معطل نشوند.  

آغاز فروش بلیط اتوبوس 
ویژه اربعین

معاون حمل و نقــل اداره کل راهــدارى و حمل و 
نقل جاده اى اصفهان گفت: با مصوبه ستاد اربعین، 
فروش بلیط ویژه اربعین از 12 شــهریور و اعزام ها 
از 15 شــهریور آغاز تا پایان شــهریور ادامه خواهد 
داشــت. محمدعلى صلواتى با بیــان اینکه در حال 
حاضر اتوبوس بــراى اعزام کاروانــى زوار عتبات 
عالیات اختصاص مى یابد افــزود: در صورت نیاز از 
15 شــهریور 90 درصد از ظرفیت نــاوگان حمل و 
نقل جاده اى براى خدمت رســانى به زائران اربعین 
اختصاص خواهد یافــت. وى در خصوص افزایش 
نرخ بلیط اتوبوس در ایام اربعیــن هم گفت: قیمت 
بلیط براى مقاصد غربى کشــور به علت یک سره 
خالى بودن ناوگان، از 15 شهریور نسبت به شرایط 

عادى 75 درصد افزایش خواهد داشت.

افتتاح دومین ترمینال 
کانتینرى کشور در اصفهان

دومین ترمینال کانتینرى کشور در گمرك اصفهان 
و زیر نظر شــرکت انبارهاى عمومــى ایران امروز 
افتتاح و راه اندازى شــد. مدیرکل گمرك اســتان 
اصفهان گفت: با راه انــدازى ترمینال کانتینرى در 
محوطه گمرك اصفهان هزینــه و زمان انجام کار 
صادرکنندگان استان نسبت به قبل کاهش خواهد 
یافت و واردکننــدگان نیز مى تواننــد کانتینر هاى 
خالى خود را به جاى ارســال به مرزها، در گمرك 
اصفهان تحویل دهند. رســول کوهســتانى پزوه 
ادامه داد: با بهــره بردارى از ترمینــال کانتینرى، 
تقاضاى ارسال کانتینر خالى از تهران و بندرعباس به 
اصفهان براى حمل محموله هاى صادراتى برطرف 
شده و عالوه بر تســریع صادرات کاال، هزینه هاى 
صادرکنندگان و واردکننــدگان نیزکاهش خواهد 
یافت.  ایجاد ترمینال کانتینــرى نقش ویژه اى در 
تسهیل حمل و نقل و دسترسى آســان به کانتینر 
موجب کاهش هزینه تجار و تســریع امور تجارى

 مى شود.

خبر

سخنگوى آتش نشانى اصفهان با بیان اینکه طى مردادماه 
سال جارى، 62 هزار و 754 تماس با شماره 125 سازمان 
آتش نشانى اصفهان برقرار شــده است، گفت: طى مدت 
مذکور، مأموران سازمان آتش نشــانى اصفهان به 1132 

مأموریت امدادونجات و آتش سوزى اعزام شدند.
فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: در مردادماه سال جارى، 
366 دستگاه اطفائیه در شهر استقرار یافت و 408 گشت 

ایمنى نیز در سطح شهر اصفهان انجام شد.
وى با بیان اینکه در مردادماه 62 هزار و 754 تماس با شماره 
125 سازمان آتش نشانى اصفهان برقرار شده است، افزود: 
طى مدت مذکور، مأموران سازمان آتش نشانى اصفهان به 

1132 مأموریت امدادونجات و آتش سوزى اعزام شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه طى مدت مذکور 483 مورد حریق 
در سطح استان اصفهان رخ داده اســت، تصریح کرد: در 
مردادماه به 649 حادثه و خدمات ایمنى، خدمت رســانى 

شده است.
وى با بیان اینکه میانگین زمان رسیدن مأموران سازمان 
آتش نشانى اصفهان به محل حریق و حوادث 03:47 بوده 
است، خاطرنشــان کرد: 414 نفر در مأموریت هاى انجام 
شده توسط مأموران سازمان آتش نشانى اصفهان از حوادث 

نجات یافته اند.

مدیر بهره بردارى و نگهدارى از سد زاینده رود و کوهرنگ 
گفت: مقدار فعلى ذخیره سد زاینده رود 208 میلیون متر 

مکعب و نسبت به پارسال 22 درصد کمتر است.
سید مجتبى موسوى نایینى افزود: سال گذشته در چنین 
روزهایى 266 میلیون متر مکعب آب پشت سد ذخیره شده 
بود که نشان مى دهد در مقایسه با پارسال شرایط بدترى 
داریم. وى اضافه کرد: ذخیره سد زاینده رود در میانگین 
بلند مدت(دوره 52 ساله) 815 میلیون متر مکعب بود که 

کسرى 74 درصدى فعلى را نشان مى دهد.
مدیر بهره بردارى و نگهدارى از سد زاینده رود و کوهرنگ 
با اشاره به میزان کم ذخیره در سد خاطرنشان کرد: میزان 

ُپرشدگى سد در سال جارى 17، و در در سال گذشته 21 
درصد بوده است.

موسوى ادامه داد: ذخیره فعلى تمام سدهاى این استان 
بالغ بر 248 میلیون متر مکعب و نســبت به سال گذشته 
حدود 18 درصد کمتر است. وى تصریح کرد: سال قبل 
در چنین روزهایى ســدهاى استان شــامل زاینده رود، 
گلپایگان، قره آچاق، حنا،خمیران، باغکل، کمانه و آغچه 

در مجموع افزون بر 302 میلیون متر مکعب آب داشتند.
مدیر بهره بردارى و نگهدارى از سد زاینده رود اظهارداشت: 
مقایسه ذخیره فعلى این سدها به نسبت دراز مدت بیانگر 

71 درصد کاهش است.

ذخیره سد زاینده رود نسبت به 
پارسال 22 درصد کمتر است

62 هزار تماس با آتش نشانى 
اصفهان در یک ماه

جنگ بر سر زباله ها میان چند گروه در اصفهان امرى طبیعى 
شده اســت. البته این جنگى نیســت که چنگ و دندان به 
هم نشــان بدهند بلکه جنگ بر سر این است که چه کسى 
زودتر سر از نایلون هاى زباله درمى آورد. این در حالى است 
که ایســتگاه هاى بازیافت در اصفهان این روزها سرشان 
خلوت است و در کنار هیاهوى همیشگى سطل هاى زباله 
در محله ها، داســتان زباله با آرامشى ظاهرى در غرفه هاى 

بازیافت به زبانى دیگر روایت مى شود. 
غرفه ها، ساده و تر و تمیزند، ســر و کارشان بیشتر با زنان و 
گاهى با مردهاى مسن اســت، بچه ها هم به نمایندگى از 
مادرانشان مى آیند با کلى بطرى خالى و کاغذ و کارتن که در 

خانه از زباله هاى خیس جدا شده اند. 
این مردم چند پله از کســانى که تر و خشــک را تنگ هم 
مى زنند و مى چپانند در کیســه هاى پالستیکى و خوراك 
زباله گردها را جور مى کنند، جلوترند. خیلى هایشــان نگاه 
زیست محیطى به این تفکیک دارند ولى بقیه که نگاهشان 
مادى اســت زباله ها را جدا مى کنند که چیزى بگیرند؛ پول 
یا اسکاچ، مایع ظرفشــویى، پودر لباسشویى، شامپو، حتى 

عروسک براى دختربچه ها.

طالى کثیف کثیف کثیف
پشت این بده  بســتان هاى مختصر اما باز هم تجارت زباله 
خوابیده که غرفه دار و پشت ســرش، پیمانکار را به بیراهه 
مى برد. داستان باز هم داســتان ارزش طالى کثیف است.  
داستان پولى که از پســماند درمى آید و خیلى از پیمانکاران 
بیشترش را براى خودشان مى خواهند حتى اگر بهایش کاله 
گذاشتن سر مردم باشد. گرچه به گفته مدیر عامل سازمان 
مدیریت پسماند شــهردارى اصفهان، این موضوع به هیچ 
وجه در مورد پیمانکاران شهردارى صدق نمى کند.  به گفته 
غالمرضا ساکتى، پیمانکاران قرارداد هاى محکمى دارند و 
هر گونه تخلف باید از طرف مردم به شهردارى اطالع داده 

شود تا از طریق قانون به این موضوع رسیدگى شود. 
زباله در اصفهان اما براى خودش داستان مفصلى دارد، در این 
کالنشهر مثل همه جاى دنیا، زباله طالى کثیف به حساب 
مى آید و بر سرش رقابت است تا جایى که نان خیلى ها در این 
شهر در بین زباله ها یافت مى شود. گروه هاى مجهول الهویه 
و یا به قول مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى 
اصفهان، دالالنى که دست هاى نامرئى در چنگ انداختن به 

زباله ها از طریق دوره گردها دارند و این روزها از کم رغبتى 
مردم و دلسردى آنها نسبت به تحویل بازیافت هایشان به 
غرفه هاى بازیافت استفاده مى کنند و براى خودشان کاسبى 

خوبى راه انداخته اند.
زباله گردها هم خوب یاد گرفته اند که از ترحم مردم چطور 
مى شود استفاده کرد. دوره گردهایى که معموال سن پایینى 
دارند و  بخش بزرگى از مافیاى جمع آورى زباله هســتند. 
آنها اولین کسانى هستند که در این چرخه نقش جمع آورى 
بازیافت ها را بر عهده داشته و بیشترین غنیمت را براى خود 

جمع مى کنند. 
بعد از آنها وانت هاى بازیافت وابسته به شهردارى هستند 
که این روزها چیز دندان گیرى نصیبشان نمى شود؛ علت 
مشخص است؛ مشوق هایى که تا قبل از این باعث مى شد 
مردم از خیر زباله گردها و دوره گردها بگذرند، اما دیگر مثل 

گذشته خبرى از این مشوق ها نیست.
بنابراین نمى توان احساس بازنده بودن در میان شهروندان را 
جدى نگرفت و به راحتى از آن گذشت، حتى اگر فرهنگسازى 
هم بشود اما آنهایى که مسئوالنه تا پاى غرفه هاى بازیافت 
مى روند این احساس شکست تکرارشونده  را برنمى تابند و 
این مى شود یک جور خطر علیه محیط زیست و حسى به 

نفع باندهاى مرموز زباله.

نه پول مى دهند، نه جنس
این بى انگیزگى را مى توانــى در البه الى گپ هاى چند 
خانم که کنــار غرفه بازیافت در محــدوده خیابان مدرس 
ایســتاده اند بیابى. وقتى زباله هایشان را تحویل مى دهند 
و چیزى دستشــان را نمى گیرد به جز چند کیسه فریزرى، 
تصمیمشان براى عدم تفکیک زباله ها جدى تر مى شود. 
آنها به اعتراض هم که شده مى خواهند دیگر زباله هایشان 
را تفکیک نکنند و اگر مى کنند به این غرفه تحویل ندهند و 
آن را به وانت هاى دوره گردى بدهند که حداقل پول کمى را 

بابت این بازیافت ها به آنها مى دهد.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان به 
ما اما پاســخ مى دهد که تفکیک زباله باید به چشم وظیفه   
شهروندى باشد. اینکه این زباله هاى ارزشمند که مى توانند 
بازیافت شوند نباید جایشان در کنار مابقى پسماندها باشد و 
مردم باید براى نجات محیط زیســت تالش کنند و این به 
نوعى فرهنگسازى شــود. به گفته او با این کار از یک سو 
دست زباله گردها از پسماندها کوتاه مى شود و از سویى دیگر 

چرخه معیوب زباله سامان مى گیرد:«اگر پسماندهاى خشک 
تفکیک شود، حجم زباله هاى تولیدشده نیز کاهش مى یابد و 
تعداد دفعاتى که شهردارى مجبور است زباله ها را جمع، حمل 
و سپس فرآورى کند کمتر مى شود و در نهایت هزینه این 

چرخه کاهش مى یابد.»
غالمرضا ســاکتى البته نــه منکر بروز تخلــف دربرخى 
ازغرفه هــاى بازیافت که پیمانکاران اداره شــان مى کنند،
 مى شــود و نه آن را تایید مى کند. او فقــط مى گوید اگر 

شهروندان تخلفى دیدند آن را به شهردارى اطالع دهند.
اما او در حالى از عدم تخلف مى گوید که در بسیارى از این 
غرفه ها زباله ها بدون وزن کردن تحویل گرفته مى شود و در 
اکثر اوقات فیشى به شهروندان تحویل نمى شود و به نوعى 

این هم در نگاه شهروندان تخلف محسوب مى شود. 
اما هرجا پاى پیمانکار به موضوعات شــهرى باز مى شود 
صاف کردن مسیرهاى کج و معوج، سخت به نظر مى رسد. با 
توجه به اینکه ساکتى به ما گفت: مردم با وجود عدم دریاقت 
مشوق ها هم نباید از تفکیک زباله دلسرد شوند، به این خاطر 
که در کشورهاى دیگر حتى براى تفکیک زباله ها پول هم 

از مردم گرفته مى شود.

تجارت دو میلیاردى 
او همچنین رشته پرانگیزه شدن مردم براى تفکیک زباله 
را به دســت غرفه  ها نمى داند و مى گوید: «براى تشویق 
مردم به تفکیک زباله هایشــان مشــوق هایــى در نظر 
گرفته ایم از جمله این مشــوق ها بیمه هاى آتش سوزى 
براى ساختمان ها اســت که باعث مى شود مردم به این 

سمت روى بیاورند.» 
در این بین آمارها مى گویــد در اصفهان هر روز حدود 900 
تن پسماند تولیدى شــهروندان به کارخانه کود آلى منتقل 
مى شود. در بین زباله هاى تولیدى هر 24 ساعت در اصفهان 
بخشى از آن شامل زباله خشک شــامل مقوا، پالستیک، 
شیشه، فلزات و نان خشک جمع  مى شود که همگى قابل 
بازیافت اســت؛ زباله هاى مردم اصفهان،  پسماندهایى که 
مردم مناطق مختلف این کالنشــهر هر روز در سطل هاى 
زباله یا در نهایت بداخالقى در جوى هاى آب و کنار دیوارها و 
درون باغچه ها مى ریزند و یا به قول مدیر سازمان مدیریت 
پسماند شــهردارى اصفهان نگاه خیرخواهانه آنها باعث

 مى شود که 80 درصدش با ارزش تقریبى روزانه دو میلیارد 
تومان به دست کودکانى برسد که اکثرا از اتباع بیگانه هستند.

زباله هاى خشک سر از کجا در مى آورند؟

پشت پرده بودار مافیاى پسماند 

ناترازى بانک ها شفاف شود
نصف جهــان  روزنامه «اصفهان امروز» در شماره 
دهم شهریور ماه خود در ســرمقاله اى با عنوان 
«شاه کلید حل مشکالت اقتصادى، اصالح نظام 
بانکى است» نوشــته: «مطابق نظر رئیس کل 
بانک مرکزى براى اصالح نظــام بانکى باید 4 
رابطه را اصالح کرد که عبارت است از رابطه دولت 
با بانک مرکزى، رابطه دولــت با بانک ها، رابطه 
بانک ها با مشــتریان که تکالیفى مانند پرداخت 
تســهیالت براى خرید تصمینى گندم در قالب 
قانون بودجه بــر دوش نظام بانکى قرار مى گیرد 

که این تکالیف بعضا مى تواند به ناترازى بانک ها 
بیانجامد و منجر به اســتقراض بانک ها از بانک 

مرکزى شود.»
در بخش دیگرى از این ســرمقاله آمده اســت: 
«مباحثى همچون عدم رعایت کفایت ســرمایه، 
عدم تعادل در بدهى ها، انجماد دارایى هاى بانکى 
در بخش هاى غیر نقد شونده و افزایش معوقات 
بانکى نیز باعث ناترازى بانک ها مى شود که در 
این زمینه اضافه برداشــت بانک ها باید کاهش 

پیدا کند و عملکرد نظام بانکى باید شفاف شود.»

نگاه روز

مریم محسنى
 پاى گرانى ها خیلى وقت است به اسنپ و تپسى هم باز 
شده اما بسیارى از کابران تاکسى هاى اینترنتى این روزها 
از این قیمت هاى بى حــد و حصر و عجیب و غریب این 

سرویس ها گالیه مندند.
این سامانه ها که تا قبل از این با قیمت هاى مناسب اقدام 
به جابه جایى مردم مى کردند حاال با گران شــدن بقیه 
اقالم و کاالها قیمت هاى خود را باال بــرده اند تا جایى 
که به گفتــه کاربرانى که از این تاکســى هاى اینترنتى 
اســتفاده مى کنند براى آنها اصًال به صرفه نیست از این 

سرویس ها استفاده کنند.
از آنجایى که این اتفاق با افزایش نرخ کرایه تاکسى و بقیه 
وســایل حمل ونقل عمومى تقریبا همزمان بود خیلى ها 

از باال رفتن نرخ ها و چند برابرى شــدن قیمت ها تعجب 
کردند.  گرانى عجیب تاکسى هاى اینترنتى باعث شده 
که پاى شایعاتى مثل کم شدن استقبال راننده ها و گردن 
نهادن متولیان اسنپ و تپسى به اعتراض رانندگان درباره 
اندك بودن کرایه آنها و بالتبع افزایش ناگهانى قیمت ها 

به میان بیاید.
دالیل این گرانى ها هر چه باشد، یک ضرر عمده دارد و آن 
اینکه اگر تا پیش از این شهروندان به دلیل با صرفه بودن 
این جابه جایى ها اقدام به استفاده از ماشین هاى شخصى 
خود نمى کردند اما به دلیل این گرانى ها ترجیح مى دهند 
که از وسایل شخصى خود براى جابه جایى استفاده کنند 
و این موضوع به آلوده شــدن هر چه بیشــتر هوا کمک 

خواهد کرد.

پاى اسنپ و تپسى در کفش گرانى

استغاثه هشتم را در تاالر هنر ببینید
نصف جهــان  تاالر هنر این روزهــا میزبان نمایش 
«استغاثه هشتم» به کارگردانى ودیعه کریمى است.
«استغاثه هشتم» همزمان با ایام محرم و صفر تا 18 
شهریورماه، هر روز به غیر از شنبه ها، از ساعت 19در 

تاالر هنر به روى صحنه مى رود.
این نمایش نوشــته ابراهیم کریمى هســنیجه، از 
پیشکسوتان هنر نمایش اســت که روایتگر وقایع 

کربال بوده و استغاثه هاى حضرت اباعبدا... الحسین 
(ع) را به تصویر مى کشــد. مرتضى صباغى، حمید 
اسکندرى، مهتاب کشــاورز، حمیدرضا فالمرزى، 
ناصــر نصــر،در ایــن نمایش بــه ایفــاى نقش 
مى پردازنــد. عالقمندان جهت تهیــه بلیط براى 
تماشــاى این نمایش مى توانند به نشانى اینترنتى

 www.snappticket.com مراجعه کنند.

آسفالت شدن خیابان هاى «شهید فهمیده» و 
«والیت» قمصر

نصف جهان  شهردار قمصر  از آسفالت محله بن رود 
و خیابان «شهید فهمیده» خبر داد. ولى پناه افزود: 
براى آسفالت این معابر بالغ بر 10 میلیارد ریال هزینه 

شده است.
وى از دیگر پروژه هاى در دست اجراى شهردارى 
قمصر را، زیرسازى و آســفالت «خیابان والیت» 
عنوان و بیان کرد: با هزینه اى افزون بر 6 میلیارد و 

500 میلیون ریال نیز این خیابان روکش آسفالت شد. 
شهردار قمصر همچنین به انتخاب اعضاى هیئت 
رئیسه ششمین دوره شوراى اسالمى شهر قمصر در 
سال دوم اشاره کرد و گفت: جعفر معظمى و حسین 
قنایى به عنــوان رییس و نایب رئیــس و علیرضا 
تنهایى و احمد موسویان به ترتیب به عنوان خزانه 

دار و منشى انتخاب شدند.

پروژه بن- بروجن در حال اجرا است
نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
خواســتار اختصــاص ردیف هاى الزم بــراى اجراى 
طرح هاى تأمین آب از سوى ســازمان برنامه و بودجه 
شد و گفت: بحران اصفهان جدى اســت و این تهدید 
وجود دارد که در آینده موجب خالى از ســکنه شــدن

 استان شود.
حجت االسالم محمدتقى نقدعلى در گفت وگو با ایمنا در 
خصوص برنامه هاى وزارت نیرو براى احیاى زاینده رود 
اظهار کرد: وزیر نیــرو در رأس هرم مدیریت منابع آبى 

کشــور قرار دارد و برهمین اســاس چالش آبى حوضه 
زاینده رود را نیز باید وزارتخانه تحت امر او مدیریت کند.

وى وجود طرح و کمبود بودجه براى اجراى آن را باعث 
شکســت همه پروژه هاى این بخش دانست و افزود: 
در شــرایطى که به اندازه کافى طــراح و افراد توانمند 
براى ارائه طرح در کشور وجود دارند، بخش اصلى کار 
اجراى چنین طرح هایى از طریق تأمین بودجه و اعتبار

 است.
نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 

وزیر نیرو را نویســنده بودجه در بخش آب معرفى کرد 
و گفت: گنجانده نشدن طرح هاى تأمین آب در الیحه 

بودجه امسال جاى تعجب دارد.
وى با انتقاد از ادامه اجراى طرح غیرقانونى بن- بروجن 
خاطرنشــان کرد: با وجود تخلف این طرح از مســائل 
محیط زیستى، طرح اولیه و تخلفات متعدد دیگر، پروژه 
انتقال آب بن-بروجن با قوت در حال اجرا است و وزیر 
نیرو اقدامى در این زمینه بــراى جلوگیرى از این پروژه 

غیرقانونى انجام نمى دهد.

دریا قدرتى پور

پیشرفت 20 درصدى عملیات اجرایى 
احداث شهرك آپادانا

نصف جهان   شــهردار نجف آباد از پیشــرفت 20 
درصدى عملیــات اجرایى احداث شــهرك آپادانا 

خبر داد.
امامى افزود: این پروژه به عنوان یکى از پروژه هاى 
شاخص در دست اقدام شهردارى نجف آباد داراى 
288 هزار و 800 مترمربع مساحت است که تاکنون 
20 درصد پیشرفت داشته  و در منطقه سه شهردارى 

نجف آباد در حال اجرا است.
وى از دیگر پروژه هاى شــاخص در دســت اقدام 
شهردارى نجف آباد را احداث فاز یک ساختمان باغ 
بهشــت عنوان کرد و ادامه داد: مساحت این پروژه 
2300 هزار متر مربع است و  با توجه به پیشرفت 95 
درصدى  این پروژه، به زودى شاهد بهره بردارى و 

افتتاح آن خواهیم بود.

آغاز عملیات احداث پارك 
در خیابان شهید نوبخت گلپایگان

نصف جهان   عملیات احداث پارك در خیابان «شهید 
نوبخت» شهرك الوند گلپایگان آغاز شد.

شهردار گلپایگان با بیان این مطلب گفت: عملیات 
احداث این پارك به مساحت هشت هزار مترمربع در 

حال اجرا است.

پیمان شکرزاده با اشاره به درخواست شهروندان و 
ساکنین شمال شهر گلپایگان، از آغاز احداث پارك 
در این منطقه خبر داد و افزود: پس از طراحى و تایید 
نقشــه ها، عملیات لوله گذارى، انتقال آب و آماده 

سازى بستر این پارك انجام مى شود.
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6a گوگل پیکسل
گوگل پیکسل ۶a مجهز به دوربین پشتى دوگانه 
(12.2 مگاپیکســل + 12 مگاپیکسل) و دوربین 

 8 جلــو 
پیکسلى  مگا

است.

آیفون 13
گوشى آیفون 13 به دوربین پشــتى دوگانه (12 
مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل) و دوربین جلوى 12 

مجهز  مگاپیکسلى 
شده اســت. این 
گوشى از جزئیات 
و رنگ ها تصاویر 
دقیــق گرفته و 
به کاربران ارائه 

مى دهد.

سامسونگ گلکسى اس 22 اولترا
سامســونگ گلکســى اس 22 اولترا داراى چهار 
دوربین پشــتى 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل 
+ 10 مگاپیکســل + 10 مگاپیکسل و یک دوربین 
سلفى 40 مگاپیکسلى است. این دستگاه همچنین از 

قابلیت زوم فضایى 
100 برابرى استفاده 
مى کند که عملکرد 
گوشى هوشمند را 
40 برابــر افزایش 

مى دهد.

 GT ۲ Pro ریلمى 
گوشــى ریلمى GT ۲ Pro داراى دوربین پشتى 
ســه لنز (50 مگاپیکســل + 50 مگاپیکسل + 2 
مگاپیکسل) و دوربین جلو 32 مگاپیکسل است. 

گفته شــده این 
دســتگاه براى 
ارائــه جزئیات 
زیبا به کاربران، 
بسیار  لنز هاى 

دقیق دارد.

اوپو رینو 8 پرو
گوشى اوپو رینو 8 پرو داراى ســه دوربین پشتى 
50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسلى و 
یک دوربین سلفى 32 مگاپیکسلى است. همچنین 
 IMX۷۶۶) این گوشــى دو سنسور اصلى ســونى

و IMX۷۰۹) دارد 
که بــه کاربران 
تجربــه  یــک 
عکاسى عالى ایده 
آل هدیه مى دهد.

گزارش ادعا مى کند کــه مقرون به صرفه ترین آى پد 
آینده اپل ممکن اســت داراى قابلیــت تغییر مکان، 

TouchID و دوربین جلو باشد.

طبق گزارش زنجیره تامین جدید Macotakara، اپل 
مى تواند حسگر TouchID را در نسل دهم آیپد آینده 
در دکمه پاور در باال به جاى دکمه Home قرار دهد.

شــماتیک هاى CAD درز در مورد طراحى آیپد 10 
آینده نشــان مى دهد که این دستگاه مى تواند با لبه 

هاى صاف مانند مدل هــاى iPad Pro، iPad Air و 
iPad mini عرضه شــود. اما گزارش زنجیره تامین 

مى گوید که اگرچه شماتیک هاى طراحى جدید ممکن 
است در مورد ابعاد کلى دستگاه صادق باشند، اما آنها 
بر روى تغییرات انجام شده در قسمت جلوى دستگاه 
تمرکز نمى کنند زیرا شــماتیک هاى CAD اساســًا 
توسط سازندگان لوازم جانبى براى آماده سازى کیس 
ها و ســایر محصوالت مرتبط براى دستگاه استفاده 

مى شوند. از این رو، ابعاد کلى دستگاه براى آنها ارزش 
بیشترى نسبت به تغییراتى مانند قرار دادن هر دکمه 

فیزیکى روى دستگاه در موقعیت جدید دارد.
عالوه بر این، این گزارش مى گوید که آى پد 10 جدید 
ممکن اســت مانند آى پد، حســگر تاچ آى دى را در 

دکمه پاور به جاى دکمه هوم داشته باشد.
 Home همچنین شــایان ذکر اســت که اگر دکمه
حذف شــود، فضاى بیشــترى براى نمایشگر باقى 

مى گذارد. این همچنین با آخریــن ادعاى مارك 
گورمــن، روزنامه نگار فنــاورى، مطابقت دارد که 
طبق آن اپل ممکن اســت انــدازه صفحه نمایش 
iPad ســطح پایه را از 10,2 اینچ به 10,5 یا 10,9 

اینچ افزایش دهد.
این گزارش همچنین پیش بینى دیگرى در رابطه 
با طراحى آى پد جدیــد دارد و مى گوید که دوربین 
FaceTime HD بــه طور قابــل توجهى متفاوت 

خواهد بود، به طــورى که یک منبع مى 
گوید که دوربیــن FaceTime HD مى 

تواند در سمت راست باشد.
بر اساس این گزارش، ممکن است انتظار 

تغییر موقعیت سنسور TouchID و دوربین 
FaceTime HD را در iPad جدیــد داشــته 

باشیم، اما باید منتظر رونمایى رسمى باشیم که 
انتظار مى رود در ماه اکتبر انجام شود.

قابلیت جوامع واتساپ به کاربران امکان مى دهد در 
گروه ها، زیرگروه هایى ایجاد کنند.

مارك زاکربرگ، مدیرعامل شــرکت ِمتا، در ماه 
آوریــل قابلیت جوامــع واتســاپ را معرفى کرد. 
براســاس گزارش ها این ویژگــى جدید اکنون به 
صورت آزمایشى به واتساپ اضافه شده، اما براى 

تمام کاربران در دسترس نیست.
وب سایت WABetaInfo گزارش کرده که قابلیت 
جوامع براى براى بعضى از کاربرانى که واتســاپ 
 2.22.19.3 v خود را به نسخه آزمایشــى اندروید
ارتقاء داده اند، نمایش داده مى شــود. کاربرانى که 
قابلیت "جوامع" در حسابشان فعال شده است، به 
جاى تَب دوربین، تَب "جوامع" را در صفحه اصلى 
واتساپ خود مشاهده خواهند کرد و مى توانند روى 
آن زده و حداکثر 10 گروه ایجاد کنند که هر کدام 

512 نفر ظرفیت دارند.
یک عضو جوامع بر اســاس عالیق خود مى تواند 
انتخاب کند به کدام زیرگروه ملحق شود. همچنین 
مى تواند هــر زمان که بخواهد زیرگــروه را بدون 
خروج از گروه اصلى، ترك کند. واتساپ همچنین 

تالش مى کند شمار اعضاى زیرگروه را به دالیل 
حریم خصوصى، از مشارکت کنندگان دیگر پنهان 
کند. با این حال، قابلیت مذکور هنوز در نسخه فعلى 

جوامع فعال نیست.
 براى نخستین بار در نوامبر ســال 2021 تالش 
واتس اپ براى ســاخت قابلیت جوامع مشــاهده 
شد؛ بنابراین این قابلیت مدت طوالنى است که در 
دست توسعه قرار دارد. با توجه به این که واتس اپ 
این قابلیت را سرانجام براى داوطلبان قابلیت هاى 
آزمایشى عرضه کرده اســت، ممکن است پیش 
از پایان ســال میالدى جارى براى همه کاربران 

منتشر شود.

مدیر عامل تلگرام قصد دارد Web۳,0 را به این پلتفرم 
پیام رسانى اضافه کند.

پاول دوروف، موسس و مدیر عامل تلگرام، قصد دارد 
در هفته هاى آینده، Web۳,0 را به پلتفرم پیام رسانى 

بسیار رمزگذارى شده اضافه کند.
دوروف تحت تاثیر حراج مستقل TON براى نام دامنه 
 Wallet.ton و کیف پول خود قرار گرفت. در حالى که
به قیمت 260000 دالر فروخته شد، Casino.ton به 

قیمت 244000 دالر رسید.
دوروف در پیامى گفت: «اگر TON توانسته است به 
این نتایج دست یابد، تصور کنید تلگرام با 700 میلیون 
کاربر خــود چقدر مى تواند موفق باشــد اگر نام هاى 

کاربرى، گروه ها و لینک هــاى کانال رزرو 
شده را به حراج بگذاریم.

 t.me او افزود: «عالوه بر میلیون ها آدرس
جذاب مانند @storm یا @royal، همه 
نام هاى کاربرى چهار حرفى را مى توان 
براى فــروش در دســترس قــرار داد
 bank، @club، @game، @gift@) 

و غیره).

بنیانگذار تلگرام گفت که این یک پلتفرم جدید ایجاد 
مى کند که دارندگان نام کاربرى مــى توانند آنها را 
در معامالت محافظت شــده به طــرف هاى ذینفع 
منتقل کنند و مالکیت آن بر روى بالکچین از طریق 

قراردادهاى هوشمند مانند NFT تضمین شود.
وى خاطرنشان کرد: سایر عناصر اکوسیستم تلگرام از 
جمله کانال ها، استیکرها یا ایموجى ها نیز مى توانند 
بعداً بخشى از این بازار شــوند. این پلتفرم پیام رسان 
رمزگذارى شده اخیراً یک اشتراك پولى را در پلتفرم 
خود اعالم کرده است که احتماًال حدود 5 دالر (حدود 

400 روپیه) در ماه هزینه دارد.
مشــترکین Premium مى توانند رسانه ها و 
فایل ها را با سریع ترین سرعت ممکن دانلود 

کنند.
با Premium مى توانید تا 1000 کانال را دنبال 
کنید، حداکثر 20 پوشه چت با حداکثر 200 
چت ایجاد کنید، یک حساب چهارم به هر 
برنامه تلگرام اضافه کنید، 10 چت را در 
لیســت اصلى پین کنید و تا 10 استیکر 

مورد عالقه خود را ذخیره کنید.

به تازگى جزئیاتى در مورد گوشــى هوشمند مقرون به 
صرفه بعدى سامسونگ به بیرون درز کرده است.

سامسونگ در آستانه معرفى یک گوشى هوشمند جدید 
مقرون به صرفه در اروپا است که چند ویژگى میان رده 
را براى کسانى که توانایى خرید یک پرچمدار را ندارند 

به ارمغان مى آورد.
 اگرچه گلکسى A۰۴s هنوز رونمایى نشده است، اما ما 
به لطف WinFuture.de همه چیز را در مورد دستگاه 

آینده مى دانیم.
از آنجایى که این یک گوشــى هوشــمند بسیار ارزان 
 Exynos است، سامسونگ تصمیم گرفت از چیپست
850 خود استفاده کند، پردازنده اى که عمدتًا هدفش 
گوشــى هاى مقرون به صرفه 

است. همچنین مزیت توسعه داخلى آن را دارد، بنابراین 
به احتمال زیاد به اندازه چیپست کوالکام یا مدیاتک براى 

سامسونگ هزینه نخواهد داشت.
 PLS LCD به دلیل نمایشگر 6.5 اینچى A۰۴s گلکسى
که داراى وضوح HD+ است، یک گوشى بسیار بزرگ 

است. از نرخ نوسازى 90 هرتز پشتیبانى مى کند.
پردازنده هشت هســته اى Exynos 850 با فرکانس 
2 گیگاهرتز با 3 گیگابایــت رم و 32 گیگابایت حافظه 
داخلى (قابل ارتقا تا 1 ترابایت از طریق microSD) جفت 
شده است. یکى دیگر از مهمترین نقاط فروش گلکسى 
A۰۴s دوربین اصلى چشمگیر 50 مگاپیکسلى است که 

به ترتیب با دو دوربین 2 مگاپیکسلى براى عکس هاى 
ماکرو و افکت هاى عمقى همراه شده است. از طرفى 
دوربین جلوى 5 مگاپیکسلى کامال استاندارد این گوشى 

هاى ارزان قیمت است.
Samsung Galaxy A۰۴s یک تلفن ۵G نیست، اما 

از NFC، بلوتوث x.5 و Wi-Fi دو بانده پشــتیبانى مى 
کند. همچنین، این گوشى هوشمند از یک باترى عظیم 
5000 میلى آمپر ساعتى تغذیه مى کند و اندروید 12 را 

مستقیماً اجرا مى کند.

حالت تاریک قابلیتى اســت که کاربران مى توانند در صورت تمایل 
در گوشى  هوشمند خود فعال کنند. در این گزارش به دالیل توصیه 

استفاده از این قابلیت اشاره شده است.
به طور کلى مى توان گفــت حالت تاریک یک ویژگى اســت که در 
آن متون و عناصر روشــن در پس زمینه اى تیره به نمایش گذاشته 
مى شــوند. حالت روشــن در مقابل حالت تاریک قرار دارد و در آن 
متن تیره در پس زمینه اى روشــن بــه نمایش در مى آیــد. با وجود 
اینکه حالت تاریک یا دارك مود گوشــى ها به تازگى مورد استقبال

 قرار گرفته، اما حالت روشــن همچنان بیــن مصرف کنندگان رواج 
بیشترى دارد.

استفاده از حالت تاریک در گوشى هاى اندرویدى
آیا تا به حال برایتان پیش آمده که نیمه هاى شب یا صبح زود از خواب 
بیدار شــوید و هنگام چک کردن گوشى چشــمان خود را در مقابل 
نورى کور کننده ببینید؟ این به خاطر میلیون ها پیکسل روى صفحه 
نمایش گوشى است که چشــمان ناآماده شــما را با فوتون بمباران 

مى کند. 
اثر کور کننــده تا حدودى شــبیه به خــروج از یک اتــاق تاریک 
ســینما و ورود به یک منطقه نورانى و درخشــان اســت. همانطور 
که مى تــوان از جلوه هاى ســینماى کورکننده با ســایه هاى رنگى 
اجتناب کــرد، فعال کــردن حالت تاریــک نیز راه درســتى براى

 دورى از مواجه شــدن چشــمانتان با نور آزار دهنده گوشــى هاى 
هوشمند است.

وضعیت در مورد فعال کردن حالت تاریک تا حدودى مشکل است. هر 
دو سیستم عامل اندروید و iOS تنظیمات حالت تاریک را براى تغییر 
پالت رنگ رابط کاربرى از سفید ساده به سیاه کمرنگ ارائه مى دهند. 
با این حال، این تنظیم به طور کلى براى همه برنامه هاى نصب شده 
روى تلفن شما اعمال نمى شود. درعوض، باید تنظیمات هر برنامه را 
بررسى کنید و ببینید که آیا بین تم هاى روشن و تاریک حالت انتخابى 

وجود دارد یا خیر.
برخى از برنامه ها ســومین گزینه پویا را ارائه مى دهند که رنگ رابط 
کاربرى را بر اساس تنظیمات پیش فرض سیستم روى تلفن شما تغییر 
مى دهد. این بهترین پیاده سازى است؛ زیرا کاربران الزم نیست نگران 

فعال کردن آن ابتدا در سطح سیستم و سپس به صورت جداگانه براى 
هر برنامه باشند.

بر اساس تحقیقات گروه تحقیقاتى ادراك حسى و تعامل در دانشگاه 
بریتیش کلمبیا، براى افراد مبتال به آستیگماتیسم (که ۵۰٪ از جمعیت 
را تحت تاثیر قــرار مى دهد) خواندن متن ســفید در پس زمینه تیره 
دشوارتر است. برخى از کاربران مشکالت دسترسى در حالت تاریک 

را نیز برجسته کرده اند.

حالت تاریک در مقابل حالت شب
تفاوت ظریفى بین تنظیمات حالت تاریک و حالت شب در تلفن همراه 
شما وجود دارد. با فعال کردن حالت تاریک، تمام عناصر پس زمینه و 
فضا هاى خالى که در حالت عادى به صورت سفید روى صفحه ظاهر 

مى شدند، سیاه مى شوند.
 هر جا که قابل اجرا باشــد، طرح رنگ متــن نیز معکوس 

مى شود؛ یعنى متن سیاه در برابر پس 
زمینه تیره ســفید 

مى شود.
از  برخــى  در 
 ، مه هــا نا بر
عناصــر طراحى 

رنگارنــگ نیــز 
بهینه سازى شده اند 

تا ظاهــر ســیاه و 
یکنواخت  ســفیدى 

باشــند.  داشــته 
رویکرد کنتراســت از 

نظــر زیبایى شــناختى 
دلپذیرتر اســت و فشــار 

نورى را کاهــش مى دهد. 
به عالوه، اگر گوشــى شما 

 OLED صفحه نمایــش 
دارد، مقــدارى از انرژى باترى 
گرانبهاى شــما را نیز ذخیره 

کرده و در مصرف باترى صرفه جویى مى کند.
در مقابل، حالت شــب یا حالت نور شــب، همه نــکات را در مورد 

زیبایى شناسى سیاه و سفید انجام نمى دهد.
در عــوض، این حالــت رنگى مایــل به قرمــز یا زرد بــه صفحه 
نمایــش شــما داده و همچنیــن روشــنایى را به آرامــى کاهش 
مى دهد تــا تجربه مشــاهده راحت ترى در دســترس شــما قرار 
گیرد. این ویژگــى را مى تــوان به صورت دســتى فعــال کرد یا 
همچنیــن تنظیم کرد تا بر اســاس یک برنامه زمانــى ثابت، مانند 
یک ســاعت قبل از رفتــن به رختخــواب، به طور خــودکار فعال

شود.
در گوشــى هاى اندرویدى، حالــت Night Light مى تواند به طور 
خودکار و بر اســاس زمان بندى غروب و طلوع خورشــید در مکان 

شما فعال شود.
 با پایین کشیدن قسمت پنل دسترسى سریع و ضربه زدن روى 
دکمه نور شــب (Night Light) مى توانیــد به این ویژگى 
دسترســى پیدا کنید. در گوشــى هاى سامسونگ، این 
ویژگى راحتى چشــم نام دارد و مى توان آن را از همان 

نقطه فعال کرد.
 در آیفون ها و سیســتم عامل iOS، این حالت شــب 
(Night Shift) نامیده مى شــود و شــما مى توانید با 
مراجعه به قســمت تنظیمات> صفحــه نمایش و 
روشــنایى> و ســپس حالــت شــب آن را فعال

 کنید.

بهترین گوشى هاى هوشمند
 براى عکاسى

میانبرهاى متن سفارشــى یکى از ویژگى هاى رایج در مورد 
نرم افزارهاى پردازش کلمه دســکتاپ، برنامه ها و کالینت 

هاى ایمیل است.
 بســیارى از مردم نمى داننــد که اکثر صفحــه کلیدهاى 
اندرویدى داراى گزینه اى براى اضافــه کردن میانبرهاى 

صفحه کلید سفارشى هستند.
میانبرهاى متنى سفارشى به کاربران این امکان را مى دهند 
که عبارات طوالنى، کلمات رایج و غیره را فقط با یک میانبر 
متنى تایپ کنند. به این معنى که باید آن میانبر را کلید بزنید 
و به طور خودکار با عبارت یا جمله کامل جایگزین مى شود. 
به عنوان مثال، مى توانید میانبرهاى متنى براى شــماره 
تلفن، آدرس ایمیل، آدرس منــزل یا محل کار خود و غیره 

ایجاد کنید.
در اینجا نحوه ایجاد میانبرهاى متنى سفارشــى در تلفن 

هوشمند اندروید آورده شده است.
اما، قبل از دامه مراحل، مهم اســت که توجه داشته باشید 
که ویژگى میانبرهاى متنى بــه صفحه کلید پیش فرض 
دستگاه شما بستگى دارد. با این حال، اکثر برندهاى گوشى 
هاى هوشمند، از جمله OnePlus، Oppo، Realme، و 
Nothing، از Google Gboard به عنوان صفحه کلید 

پیش فرض گوشى هاى هوشمند خود استفاده مى کنند. 
بنابراین، ما مراحل ایجاد میانبرهاى متنى سفارشى براى 

صفحه کلید Gboard را دنبال خواهیم کرد.
1.تنظیمات را در گوشى هوشمند خود باز کنید و به گزینه 

Keyboard & Input بروید.

2.روى گزینه صفحه کلید Gboard ضربه بزنید.
3.به گزینه "Dictionary" بروید.

4.گزینه « Personal dictionary» را انتخاب کنید.
5.روى گزینه « All languages» ضربه بزنید.

6.ســپس، روى نماد «+» موجود در گوشه باال سمت 
راست ضربه بزنید.

7.کلمه، عبارت یا جمله اى را که مى خواهید براى آن 
یک متن میانبر ایجاد کنید تایپ کنید و ســپس متن 

میانبر را وارد کنید.

نحوه ایجاد میانبرهاى متنى 
سفارشى در اندروید

توئیتــر در باگ جدیدش به هر کســى در پلتفرم 
اجازه مى دهد تا حســاب هاى مرتبط با هر شماره 

تلفن و آدرس ایمیلى را پیدا کند.
هفتــه گذشــته، توئیتــر تاییــد کــرد که یک 
آسیب پذیرى در سیستم هایش منجر به جمع آورى 
اطالعات میلیون ها کاربر توسط یک عامل تهدید 
کننده شده است. این آسیب پذیرى به هر کسى در 
پلتفرم اجازه مى دهد تا حســاب هاى مرتبط با هر 

شماره تلفن و آدرس ایمیل را پیدا کند.
توئیتر در پاسخ به گزارش ژوئیه HackerOne که 
ادعا مى کرد اطالعات شخصى کاربران توئیتر براى 
فروش در یک بازار وب تاریــک به قیمت 30000 
دالر عرضه شده بود، این حادثه را تایید کرد. شرکت 
میکروبالگینگ تعداد حساب هایى را که اطالعات 
آن ها جمع آورى شــده بود، تایید نکرد، اما برخى از 
داده هاى فــروش را نمونه بــردارى و تایید کرد که 
یک عامل تهدید واقعا از این نقص ســوء اســتفاده 

کرده است.
توئیتر کــه در ماه مى 2022 با جریمــه 150 میلیون 
دالرى مرتبط با حریم خصوصى محکوم شد و در حال 
حاضر در میانه شکایت در انتظار مالکیت ایالن ماسک 
است، اعالم کرد این باگ در ژوئن 2021 بر روى این 
پلتفرم معرفى شــد و قبال در ژانویه 2022 این آسیب 

پذیرى را برطرف کرده است.
توئیتر توضیح داد: در نتیجه آسیب پذیرى، اگر شخصى 
یک آدرس ایمیل یا شماره تلفن را به سیستم هاى توئیتر 
ارسال کند، سیســتم هاى توئیتر به فرد مى گویند که 
آدرس هاى ایمیل یا شماره تلفن ارسال شده در صورت 

وجود، با چه حساب توئیترى مرتبط است.
این شامل هر گونه حساب جایگزین یا مخفى است که 
کاربران ممکن اســت در این پلتفرم براى حفظ حریم 
خصوصى اســتفاده کرده باشند. این شــرکت افزود: ما 
این به روزرسانى را منتشر مى کنیم، زیرا نمى توانیم همه 
حســاب هایى را که به طور بالقوه تحت تاثیر قرار گرفته 
است، تایید کنیم، و به ویژه مراقب افرادى با حساب هاى 
مستعار هستیم که مى توانند توسط ایالت ها یا بازیگران 

دیگر هدف قرار بگیرند.
بیش از 5.4 میلیون کاربر ممکن اســت تحت تاثیر این 
آسیب پذیرى قرار بگیرند. کاربران حساب هاى آسیب دیده 
که توئیتر مى تواند تایید کند بایــد منتظر اعالن هایى از 

سوى شرکت باشند.

از درج شماره هاى عمومى 
در توئیتر بپرهیزید

درز گزارشى از مقرون به صرفه ترین آى پد اپل

واتساپ قابلیت جوامع را براى برخى کاربران فعال کرد نقشه مدیر عامل براى تلگرام چیست؟ جزئیات گوشى جدید سامسونگ

به صرفه مگوشــى هاى مقرون
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 است انتظار 
To و دوربین 

جدیــد داشــته 
 رسمى باشیم که 

شود. ام

ح بی ى ی
 گوشى چشــمان خود را در مقابل

طر میلیون ها پیکسل روى صفحه 
 ناآماده شــما را با فوتون بمباران 

ه به خــروج از یک اتــاق تاریک
درخشــان اســت. همانطور انى و

ماىکورکننده با ســایه هاى رنگى 
تاریــک نیز راه درســتى براى ت

نتان با نور آزار دهنده گوشــى هاى 

تتاریک تا حدودى مشکل است. هر 
 تنظیمات حالت تاریک را براى تغییر 
 ساده به سیاه کمرنگ ارائه مى دهند. 
براى همه برنامه هاى نصب شده  لى
 درعوض، باید تنظیمات هر برنامه را

تم هاى روشن و تاریک حالت انتخابى 

ینه پویا را ارائه مى دهند که رنگ رابط 
ش فرض سیستم روى تلفن شما تغییر 
ى است؛ زیرا کاربران الزم نیست نگران

رنگمتــن نیز معکوس باشــد، طرح جا که قابل اجرا  هر
مى شود؛ یعنى متن سیاه در برابر پس 

زمینه تیره ســفید
مى شود.

از برخــى در 
، مه هــا نا بر

عناصــر طراحى 
رنگارنــگ نیــز 
بهینه سازى شده اند

ظاهــر ســیاه و  تا
یکنواخت  ســفیدى 

باشــند.  داشــته 
رویکرد کنتراســت از

زیبایى شــناختى  نظــر
دلپذیرتر اســت و فشــار 

نورى را کاهــش مى دهد. 
به عالوه، اگر گوشــى شما

OLED صفحه نمایــش 
دارد، مقــدارى از انرژى باترى 
گرانبهاى شــما را نیز ذخیره 

ل پ ن پایین کشی  با
Night) مى توانیــد به این ویژگى Light) دکمه نور شــب

دسترســى پیدا کنید. در گوشــى هاى سامسونگ، این 
ویژگى راحتى چشــم نام دارد و مى توان آن را از همان 

نقطه فعالکرد.
آیفون ها و سیســتم عامل iOS، این حالت شــب  S در

(Night Shift) نامیده مى شــود و شــما مى توانید با 
مراجعه به قســمت تنظیمات> صفحــه نمایش و 
ســپس حالــت شــب آن را فعال روشــنایى> و

 کنید.

یکى از قابلیت هاى افزایش فروش گوشى هاى هوشمند داشتن لنزهاى 
دوربین با کیفت باال است.

 یکى از مهمترین قابلیت هاى گوشــى هاى هوشمند که باعث جذب 
مشتریان مى شــود دوربین هاى باکیفیت براى ثبت عکس یا ویدئو از 
لحظات خاص اســت. در ادامه با بهترین گوشى هاى هوشمندى که 

دوربین هاى عالى براى عکس بردارى دارند را آشنا مى شوید.
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متخصصان از فواید مصــرف قهوه زیاد گفته اند 
اما از میزان مجاز مصرف و مضرات آن هم خبر 
دارید؟ خانم ها و نوجوانان به خصوص، باید مراقب 
میزان مصرف روزانه قهوه خود باشند تا دچار این 

مشکالت نشوند.
 قهوه یکى از نوشیدنى هاى محبوبى است که با 
عطر دلپذیر و کافئینش، حس نشاط و سرزندگى 
را در انسان تقویت مى کند؛ با این حال، حرف و 
حدیث هاى زیادى درباره کافئین موجود در این 
نوشــیدنى قدیمى وجود دارد؛برخى کارشناسان 
تغذیه معتقدند که قهوه هــاى امریکانو و الته، 
کافئینى برابر با یک شات اسپرسو دارند، زیرا از 
یک میزان مشخص قهوه اسپرسو تهیه مى شوند؛ 
یک فنجان اسپرسو، معادل حجمى 60 سى سى، 
75 میلى گرم کافئیــن دارد و یک فنجان قهوه 
ترك، به همان حجم، حدود دوبرابر کافئین، 120 
میلى گرم، دارد. 100 سى ســى قهوه فرانسه اما 
بیشترین میزان یعنى 200 میلى گرم کافئین دارد 
و دو قاشق قهوه فورى، کمترین میزان یعنى 60 

میلى گرم کافئین به بدن وارد مى کند.
گذشــته از فواید شناخته شــده مصرف قهوه، 
تحمل بدن افراد مختلف نسبت به میزان کافئین 
روزانه دریافتى متفاوت اســت. بــه طور کلى و 
بر اســاس نظر دکتــر الدن گیاهى، متخصص 
تغذیه، بزرگســاالن مجازند 400 میلى گرم در 
روز کافئین دریافت کنند؛ در مــورد نوجوان ها 
و افراد زیر 12 سال، بهتر اســت میزان کافئین 
روزانه 2.5 میلى گرم به ازاى هر کیلو وزن باشد. 
یعنى یک نوجوان 35 کیلوگرمى مجاز است که 
حدود 70 میلى گرم یعنى حدود یک فنجان قهوه 

مصرف کند.
مصرف بیش از حد قهوه و افزایش کافئین در بدن 
مى تواند ما را عصبانى کند و افزایش ضربان قلب، 
افزایش فشار خون، اضطراب و مشکالت خواب 
را در پى داشته باشــد. در مورد زنان به خصوص، 
مصرف قهوه مالحظات بیشــترى هــم دارد؛ 
طبق دستورالعمل هاى ســازمان غذا و داروى 
آمریکا، نوشیدن ســه تا پنج فنجان قهوه در روز 
با حداکثر مصــرف 400 میلى گرم کافئین براى 
اکثر زنان بى خطر اســت. اما اگر باردار یا شیرده 
هستید، قوانین متفاوت است و حتما باید با پزشک 
متخصص زنان و زایمان خود مشــورت کنید. 
اگر قهوه باعث عصبانیت شما مى شود، مراقب 
باشــید که در مصرف آن زیــاده روى نکنید و با 
نوشیدن یک فنجان قهوه در روز یا حتى استفاده 
از قهوه هاى بدون کافئین، دى کف، تمایل خود 

را برطرف کنید.
جالب اینکه شــما مى توانید با افــزودن برخى 
ادویه ها، میزان ســالم بودن نوشــیدنى خود را 
افزایش دهید. مثال به جاى مصرف خامه و شکر، 
سعى کنید با افزودن شیر به قهوه خود اضافه کنید 
تا طعم آن را مالیم  کنید. اضافه کردن حدود یک 
چهارم قاشــق چایخورى از عصاره وانیل، هل، 
دارچین و حتى پــودر کاکائو هم طعم و خاصیت 

قهوه شما را افزایش خواهد داد.

اگر در تالش براى کاهش وزن هستید، سعى کنید 
بادام زمینى را به رژیــم غذایى خود اضافه کنید. 
تیمى از محققان بین المللى دریافتند که خوردن 
دو وعده بادام  زمینى کم نمک در روز و قبل از غذا 
منجر به کاهش وزن، کاهش فشار خون و سطح 

سالم تر گلوکز ناشتا مى شود.
 تیمى از محققان دانشــگاه فناورى تگزاس با 
همکارى دانشگاه استرالیاى جنوبى داده هاى دو 
گروه از بزرگساالن استرالیایى را که در معرض 
خطر متوسط یا زیاد دیابت نوع 2 قرار داشتند، بین 

ژانویه تا دسامبر 2021 بررسى کردند.
در این مطالعه 50 بزرگســال در گروه کنترل از 
خوردن آجیل یا کره بادام زمینى اجتناب کردند. 
گروه دیگر متشکل از 57 بزرگسال بود که 35 گرم 
بادام زمینى کم نمک و بو داده خشک دو بار در 

روز 30 دقیقه قبل از غذا مى خوردند.
در پایان شــش ماه، محققان دریافتند که هر دو 
گروه به کاهش وزن قابل توجهى دست یافتند 
و سطح قند خون را بهبود بخشیدند، اگرچه گروه 
مصرف کننده بادام زمینى فشار خون پایین ترى 

نسبت به گروه کنترل داشتند.
کریستینا پترسن، اســتادیار پژوهشى در بخش 
علوم تغذیه تگــزاس، در این رابطــه مى گوید: 
مطالعه ما نشان داد که بادام  زمینى ها که سرشار 
از چربى  هاى غیراشباع ســالم هستند، در واقع 
مى توانند به کاهش وزن کمک کنند. زمانى که 
افراد در تالش براى کاهش وزن هستند، اغلب از 
مصرف بادام زمینى اجتناب مى شود، زیرا معتقدند 
بادام زمینى حاوى کالرى زیادى اســت. با این 
حال، بادام زمینى در واقع قدرت ســیرکنندگى 
باالیى دارد، به این معنى که شــما را براى مدت 
طوالنى ترى احســاس ســیرى مى کند و این 
مى تواند براى کسانى که رژیم کاهش وزن دارند 

بسیار مفید باشد.
یک وعده بادام زمینى حاوى هفت گرم پروتئین، 
نزدیک به سه گرم فیبر و 19 نوع ویتامین و مواد 
معدنى اســت. به همین دلیل، گروه غنى شده با 
بادام زمینى 15 گرم پروتئیــن اضافى دریافت 

مى  کردند.
در حالى که بادام زمینى ممکن است داراى مواد 
مغذى باشد، برخى ممکن است نمک موجود در 
این میان وعده مشکل داشته باشند، زیرا مطالعات 
متعددى مصرف بیشتر نمک را با سالمت ضعیف 
قلب مرتبط مى دانند. با این حال، گروهى که بادام 
زمینى کم نمک مصرف کردند، در مقایسه با گروه 
کنترل، فشار خون سیستولیک را بهبود بخشیدند.

انگور کلسترول خون را کاهش مى دهدبه چند دلیل حتما کرفس بخورید
کرفس یکى از سبزیجات کم کالرى است که معموال در رژیم هاى الغرى جاى دارد 
و از نظر تغذیه اى سرشار از ویتامین ها و امالح است. در این مطلب به فواید عادت به 
خوردن کرفس خواهیم پرداخت.کرفس یکى از سبزیجات کم کالرى است که معموال 
در رژیم هاى الغرى جاى دارد. البته از نظر تغذیه اى سرشار از ویتامین ها و امالح است. 
مصرف کرفس به مقابله با التهابات بدن کمک مى کند و در بهبود گوارش و کنترل وزن 

نیز نقش دارد. کرفس را مى توان عالوه بر افزودن به انواع غذاها در ترکیب 
ساالد نیز اســتفاده کرد. در ادامه این مطلب، به فواید عادت به 

خوردن این سبزى خواهیم پرداخت که به ترتیب عبارتند از:

1. خوراکى با خاصیت ضدانعقادى
کرفس منبع غنى از ویتامین K محســوب مى شود که این 
ویتامین نقش اساسى در انعقاد خون دارد. یک پیمانه کرفس 
خرد شــده مى تواند 30 درصد نیاز روزانه به این ویتامین را 

تامین کند.

2. محافظت از قلب
کرفس جزو سبزیجاتى است که از سالمت قلب و عروق محافظت مى کند. 
این تاثیر به دلیل تنظیم فشار خون است که ناشى از مقدار فراوان پتاسیم 
خواهد بود. خوردن کرفس همچنین سطح کلسترول خون را پایین مى آورد 
زیرا فیبرهاى آن در دفع کلســترول از روده ها تاثیر دارنــد و مانع از ورود 

کلسترول به خون مى شوند.

3. ضدالتهاب طبیعى
آنتى اکسیدان هاى کرفس در کاهش التهابات 

بدن نقش دارنــد. از همین رو، 
توصیه مى شود 

براى بهبود التهابات ناشى از نقرس و آرتریت حتما کرفس در رژیم غذایى گنجانده 
شــود. به عالوه، فالونوئیدهاى موجود در کرفس از عضــالت و بافت هاى همبند 

محافظت و آنها را تقویت مى کنند.

4. بهبود عملکرد گوارش
از گذشــته هاى دور مردم از خواص کرفس براى مقابله با اسیدیته معده 
استفاده مى کردند. در واقع، کرفس تاثیرات بسیارى براى سیستم گوارش 
دارد که از جمله مى توان به بهبود یبوست تحت تاثیر فیبرهاى فراوان 
اشاره کرد. خوردن کرفس ترشح بزاق و شیره گوارشى را تحریک کرده 
و عملکرد گوارش را در افرادى که هضم آهســته دارند یا بى اشتها هستند، 

تسهیل مى کند. 

5. سرشار از ویتامین هاى C و فوالت
کرفس یکى از بهترین منابع ویتامین C محسوب مى شــود. این ویتامین 
تاثیر آنتى اکسیدانى قوى دارد و جذب آهن همچنین سنتز کالژن و تقویت 
عملکرد ایمنى بدن را تســهیل مى کند. یکى دیگر از ویتامین هایى که به 

مقدار فراوان در کرفس وجود دارد، ویتامین B۹ یا فوالت اســت 
که براى خانم هاى باردار طى ســه ماه نخست 

باردارى ضرورى است.

بر اســاس مطالعه  جدیدى که در مجله  Nutrients منتشر شده است، مصرف 
انگور گوناگونى باکترى هاى روده را به شدت افزایش مى دهد و باعث کاهش 

کلسترول خون نیز مى شود.
انگور یکى از ُپرمصرف ترین میوه ها اســت. این میوه نه تنها شامل مواد مغذى 
فراوانى اســت، بلکه منبع بســیار خوبى براى فیبر نیز محســوب مى شود. در 
مطالعات گذشته اثرات آنتى اکســیدانى، ضدباکتریایى و ضدویروسى انگور و 

ترکیبات موجود در آن گزارش شده است.
تحقیقات نشان داده است که در مورد خرگوش ها، هشت هفته مصرف مرتب 
انگور باعث بهبود عملکرد کبد آن ها شده است. اخیراً در مورد موش ها مطالعه ى 
جدیدى انجام شده که نشان مى دهد مصرف انگور باعث کاهش چاقى و بهبود 
وضعیت کبد چرب آن ها شده و همچنین بهبود باکترى هاى موجود در روده ى 

آن ها را در پى داشته است.
محققین تصمیم گرفتند اثر مصــرف روزانه ى پودر انگور بر روى باکترى هاى 
روده و سوخت و ساز کلسترول در بدن انسان هاى بزرگسال را ارزیابى کنند و به 

همین منظور یک مطالعه ى 8 هفته اى را ترتیب دادند.
آن ها طى 4 هفته  اول، رژیم حاوى میزان کم پلى فنول ها را به شرکت کنندگان 
دادند و 4 هفته بعد را روزانه به هر نفر 46 گرم پودر انگور دادند، ولى باز هم میزان 

پلى فنول موجود در رژیم غذایى آن ها پایین نگه داشته شد.
4 هفته پس از مصرف انگور، بررســى 

باکترى هاى روده اى 

شــرکت کنندگان نشــان داد که گوناگونى این باکترى ها بیشــتر شده است. 
از بین باکترى هاى مفیدى کــه با مصرف انگور افزایش داشــتند مى توان به 
«آکرمانسیا» اشــاره کرد که اثرات خوبى بر روى سوخت وساز گلوکز و لیپیدها 

دارد و یکپارچگى روده را نیز حفظ مى کند.
در بین شــرکت کنندگان، کاهش 5 درصدى کلســترول بد یا همان LDL نیز 
مشاهده شده اســت که نتیجه ى مطلوبى است. اســیدى که با سوخت و ساز 
کلســترول ارتبــاط دارد نیــز با مصــرف انگور حــدود 40 درصــد کاهش

 داشته است.
از آنجا که سالمت روده از نظر باکترى هاى موجود در آن اهمیت زیادى براى 
سالمتى کلى بدن انســان دارد و با در نظر گرفتن اینکه انگور مى تواند اثرات 
مفیدى بر روى سالمت روده داشته باشد، مى توان اذعان کرد که مصرف انگور 

مزایاى زیادى براى سالمتى دارد.

گروه خونى شما
 از میزان مجازمصرف  از چه بیمارى هایى در امان است؟

قهوه خبر دارید؟

با خوردن بادام زمینى 
وزن کم کنید

اگر در آشپزخانه خودتان با هر کدام از وسایل یا مواد غذایى زیر مواجه شدید، 
هرچه سریع تر آنها را دور بریزید.

آشپزخانه قلب هر خانه اى است و ما زمان زیادى را در این قسمت از خانه 
مى گذرانیم. بنابراین، عجیب نیســت که تعداد زیادى از وسایل، ابزارها یا 
مواد غذایى مختلف در آشپزخانه جمع شده باشــند. اما الزم نیست براى 
مرتب سازى آشپزخانه تا فرا رسیدن ســال نو صبر کنید. اگر در آشپزخانه 
خودتان با هر کدام از وسایل یا مواد غذایى زیر مواجه شدید، هرچه سریع تر 

آنها را دور بریزید.

1. ظروف قدیمى غذاخورى
شاید شما هم ظروف قدیمى خاصى در آشــپزخانه داشته باشید که دچار 
ترك خوردگى یا فرسودگى آشکار شــده اند اما همچنان به استفاده از آنها 
ادامه مى دهید. این ظروف باید هرچه سریع تر دور ریخته شوند زیرا تکه هاى 
پالستیکى چنین ظروفى مى توانند به مایعات داغ تبدیل شوند و به درون غذا 
راه پیدا کنند، درحالى که تکه هاى ظروف چوبى هم به صورت خرده هاى 

کوچک وارد غذا مى شوند. 
عالوه بــر اینها، ظــروف قدیمــى مانند تختــه برش فرســوده داراى 
شــیارهاى دســترس ناپذیرى هســتند که تمیز کردن آنها بسیار سخت 
اســت درحالى که فضاى مناســبى هم براى رشــد باکترى هــا فراهم 

مى کنند.

2. تخته برش فرسوده
داشتن چند تخته برش جداگانه براى گوشت هاى خام، سبزیجات، نان و... 
ترفند ایمن و مهمى براى جلوگیرى از مســمومیت هاى غذایى است. اما 
شیارهایى که به مرور زمان روى تخته برش ظاهر مى شوند، نشانه فرسودگى 
بیش ازحد تخته برش هستند و به شما مى گویند که باید تخته برش جدید 
بخرید. این شیارهاى شــکل گرفته در تخته هاى فرسوده به سختى تمیز 
مى شوند و مى توانند به محل مناســبى براى رشد باکترى هاى بیمارى زا 

تبدیل شوند.

3. اسکاچ قدیمى
بعضى افراد ترجیح مى دهند از آب و صابون براى شســتن اسکاچ هاى قدیمى 

آشپزخانه کمک بگیرند، یا آنها را درون 
ماشــین ظرف شــویى بگذارند 

یــا اینکــه آنهــا را براى 
ضدعفونى ســازى درون 

مایکروویو قرار دهنــد (البته اســکاچ داراى 
فلز هرگــز نباید درون مایکروویو قــرار بگیرد). 

اما مطالعه ســال 2017 مجله Nature نشــان مى دهد که 
اسکاچ هاى کهنه داراى باکترى ماراکسال هستند. این باکترى ها مى تواند خطر 

ابتال به بیمارى ها را در افرادى که سیستم ایمنى ضعیفى دارند،  افزایش دهد.

4. ادویه هاى قدیمى
اگر به آشپزى عالقه دارید و عاشق طعم و بوى ادویه ها هستید، به احتمال 
زیاد تعداد زیادى از ادویه ها در آشپزخانه شما قرار گرفته اند. اما این ادویه ها 
مانند هر محصول غذایى دیگرى نمى توانند براى همیشــه سالم بمانند و 

استفاده از ادویه هاى بیش  از حد قدیمى به هیچ وجه توصیه نمى شود.
اســتانداردهاى جهانى مى گویند کــه ادویه هاى کامل و آسیاب نشــده 
مى توانند بین 2 تا 4 سال در شرایط نگهدارى صحیح دوام بیاورند، درحالى 
که ادویه هاى آسیاب شده در شرایط نگهدارى صحیح فقط بین 2 تا 3 سال 
دوام دارند. با این حال،  در طى همین مدت هم ممکن اســت طعم و بوى 

ادویه ها ضعیف تر شود.

5. روغن پخت وپز کهنه
روغن پخت وپز به اندازه اى که خیلى ها تصور مى کنند، ماندگارى ندارد. 
این روغن ها به مرور زمان کهنه و ترش مى شوند و کیفیت 
اولیه خودشان را از دست مى دهند. درحالى که بعضى از 
روغن هاى پخت وپز مى توانند تا یک سال پس از باز شدن 
دوام بیاورند، اما همه انواع آنها تا این اندازه ماندگارى ندارند. 
براى مثال، یک بطرى روغن زیتون پس از باز شدن فقط تا چند ماه 
کیفیت اصلى خودش را حفظ مى کند. بنابراین، اگر روغن هاى خیلى 

قدیمى هنوز در کابینت هاى آشپزخانه شما باقى مانده اند آنها را دور بریزید.

این 5 وسیله را از آشپزخانه تان بیرون بیندازید

جدیدترین یافته هاى علمى حاصــل از پژوهش هاى 
انجام گرفته بــر ژنتیک و نوع گــروه خونى روى گروه 
کثیرى از داوطلبان، حکایت از ایــن دارد که نوع گروه 
خون نقشى کلیدى در شانس ابتال به بسیارى از بیمارى 

ها را دارد.
 شاید باورش سخت باشد اما اینکه کدام گروه خونى را 
دارید مى تواند سرنوشت شــما را در زمان یک پاندمى 
تغییر دهد یا شانس بالقوه تان را براى افزایش به گروهى 

از بیمارى ها به شدت افزایش دهد.
در این گزارش به تعدادى از این احتماالت بر اســاس 
جدیدترین پژوهش هاى علمى صورت گرفته بر روى 

گروه هاى خونى پرداخته شده است:

هر گــروه خونى مســتعد ابتــال به چه 
بیمارى هایى است؟

بنا به چندین و چند دلیل، مهم است که هر فردى از 
گروه خونى اش مطلع باشد. این روزها پزشکان و 
محققان در حال انجام بررسى هاى بیشتر دراین 
باره هستند که گروه خونى افراد چطور برسالمت 
آنها تاثیرگذار است و به نکات بسیار حیرت آورى 

دست یافته اند؛ مثال تحقیقات اخیر حکایت از آن دارد 
که گروه خونى افراد، مى تواند در افزایش ریسک ابتال به 
افسردگى و یا دیابت موثر باشد. در این مقاله قصد داریم 
تا به نکات جالب توجهیدرمورد گروه هاى خونى مختلف 

اشاره کنیم. پس با ما همراه باشید.

1-افراد با گروه خونــى O کمتر ماالریا 
مى گیرند

گرچه افرادى با گروه خونى O، بیشتر از سایرین توسط 
پشه ماالریا گزیده مى شــوند ولى جالب اینجاست که 
بدن این افراد محافظت خوبى در برابر این بیمارى دارد. 
دانشمندان دریافته اند که به ندرت افرادى با گروه خونى 
O در اثر ابتال به ماالریا مى میرند و پروتئین RIFIN که 
عامل ایجاد بیمارى ماالریاست، در بدن این افراد کمتر 
قادر به فعالیت است و در نتیجه آســیب زیادى به آنها 

نمى زند.

2- مشکالت قلبى عروقى کمتر در افراد با 
O گروه خونى

اگر گروه خونى شماO است، قلب خوشبختى دارید؛ طبق 
تحقیقات ارائه شده در کنگره جهانى نارسایى حاد قلب 
در سال 2017، افراد با این گروه خونى، کمتر دچار حمله 
 AB و A، B قلبى مى شوند و افرادى با گروه هاى خونى
(حدود 63٪ از جمعیت دنیا)، 9 درصد بیشــتر در ریسک 

مشکالت کرونر و قلبى عروقى هستند.

3- گروه خونى A و ریسک باالتر سرطان 
معده

به نظر مى رسد سرطان معده و گروه خونى A، رابطه 
صمیمانه اى با هم دارند. طبق مطالعات منتشره در 

ژورنال اپیدمیولوژى ســرطان در سال 

2015، افرادى با گروه 
 O 38٪ بیشتر از افرادى با گروه خونى ،A خونى

در معرض ابتال به سرطان معده هستند.

4- گروه هاى خونى غیر از O و ریســک 
باالتر ابتال به سرطان پانکراس

اگرچه افرادى با گروه خونى به غیــرA، کمتر در معرض 
ســرطان معده هســتند، ولى آنها باید نگران سرطان 
دیگرى، به نام سرطان پانکراس باشند. در مطالعه منتشره 
در ژورنال اپیدمیولوژى سرطان در سال 2015، محققان 
دریافتند که همه افراد با گروه خونى به غیر از گروه خونى 
O، ریسک باالترى براى ابتال به سرطان پانکراس دارند 
و افرادى با گروه خونى B، 59٪ بیشتر درمعرض ابتال به 

این سرطان قرار دارند.

5- اختالالت شــناختى بیشتر در افراد با 
AB گروه خونى

اگر گروه خونى شــما AB اســت، باید حسابى مراقب 
سالمت شــناختى خودتان باشــید. در تحقیقى که در 
ژورنال نورولوژى در سال 2014 منتشر شد، ارتباط میان 
گروه خونى و سالمت مغز افراد مورد بررسى قرار گرفت 

و مشخص شد که افرادى با گروه خونى AB، 82٪ بیشتر 
در خطر اختالالت شناختى هستند.

6- گروه خونى سخاوتمند و جهانى
در بیمارستان ها، نیاز به گروه خونى O به شدت باالست؛ 
چرا که خون افرادى با گروه خونى O، به همه افراد دیگر 
قابل اهداست.گروه خونى O منفى، مى تواند به افرادى 

با گروه خونى مثبت و منفى خون اهدا کند چرا که گروه 
خونى O، آنتى ژنى ندارد.

7- افرادى با گروه خونى B در ریســک 
سرطان هاى گوارشى

گرچه پزشکان درمورد عواملى که باعث ایجاد سرطان 
مى شوند، هنوز به اطمینان کامل نرسیده اند ولى نکته اى 
که براى آنها روشن است، این است که افراد با گروه خونى
B ، بیشتر مستعد ابتال به برخى از انواع سرطان هستند. 
نتایج یک تحقیق که در ســال 2012 در 
مجله جهانى گوارش منتشر شده حاکى 
از آن است که افراد با گروه خونى B پنجاه 
درصد بیشتر از سایرین، به سرطان مرى و صفرا 

مبتال مى شوند.

8 - لخته شدن خون در گروه خونى O کمتر 
از سایرین

 A،B طبق تحقیقات، در خون افرادى با گروه هاى خونى
 VIII سطح پروتئین فاکتور فون ویلبراند و فاکتور ،AB و
باالتر است و هردوى این فاکتورها در لخته شدن خون 
نقش موثرى دارند. در تحقیق منتشره در ژورنال ترومبوز 
و هموستاز درســال 2007، مشخص شده که افرادى با 
گروه هاى خونى A، B و AB ، 31٪ بیشــتر در معرض 
ایجاد ترومبوآمبولى وریدى یعنى لخته شدن خون در پا، 

کشاله ران، بازو و حتى ریه هستند.

9- گروه خونى جذاب براى پشه ها
فاکتورهاى متعددى باعث مى شــوند که پشــه ها براى 
مکیدن خون، جذب شما شــوند که یکى از این فاکتورها 
گروه خونى شماســت. بررسى منتشــره در مجله حشره 
شناسى پزشکى در سال 2004، حاکى از آن است که یک 
گونه خاص پشــه (Aedes albopictus)، در 83٪ مواقع 
به ســراغ افرادى با گروه خونى O مى رود و 47٪ افرادى 
با گروه خونى A را نیش مى زند. محققان بر این باورند که 
پشه ها مى توانند قند خونى که برخى افراد از طریق پوست 
خود ترشح مى کنند را براساس گروه خونى شان حس کنند.
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 اخیر حکایت از آن دارد 
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گروه هاى خونى مختلف  د
شید.

Oنــى O کمتر ماالریا 

O، بیشتر از سایرین توسط 

A- گروه خونى A و ریسک باالتر سرطان  3
معده

،A، رابطه  Aبه نظر مى رسد سرطان معده و گروه خونى 

هم دارند. طبق مطالعات منتشره در  صمیمانه اى با
ژورنال اپیدمیولوژى ســرطان در سال

2015، افرادى با گروه
O افرادى با گروه خونى O بیشتر از ٪38 ،8 A،، Aخونى 

در معرض ابتال به سرطان معده هستند.

O- گروه هاى خونى غیر از O و ریســک  4
باالتر ابتال به سرطان پانکراس

ى بر ب ب ر بی
نتایج یک تحقیق
مجله جهانى گو
از آن است که افر
سایرین، درصد بیشتر از

مبتال مى شوند.

8 - لخته شدن خون در
از سایرین

طبق تحقیقات، در خون افرادى
،،AB، سطح پروتئین فاکتور فو Bو 

باالتر است و هردوى این فاکتو
نقش موثرى دارند. در تحقیق من
هموستاز درســال 2007، مش 7و
، AB B و A، Bگروه هاى خونىB

ایجاد ترومبوآمبولى وریدى یعنى
و حتى ریه هستن کشاله ران، بازو

9- گروه خونى جذاب
فاکتورهاى متعددىباعث مى ش
مکیدن خون، جذب شما شــوند

آنتى اکسیدان هاى کرفس در کاهش التهابات 
بدن نقش دارنــد. از همین رو، 

توصیه مى شود 

با خوردن بادام زمینى 

ند از آب و صابون براى شســتن اسکاچ هاى قدیمى 
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بگیرد). یکروویو قــرار

Nature نشــان مى دهد که  e مجله

ط ا ا اک ا ال اک ا ک

5. روغن پخت
روغن پخت وپز به
این رو
اااااااااواولی
روغ
دوام بیاو
براى مثال، ی

ل ا ک

قهوه شما را افزایش خواهد داد.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006003616- تاریخ : 1401/05/26- برابر راى شماره 3616 مورخ 
1401/05/20 به شماره کالسه 0606 آقاى/خانم نســرین زهتابیان به شناسنامه شماره 
1130368491 کد ملى 1130368491 صادره فرزند احمدرضا نســبت به یک باب خانه 
به استثا بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 106,61 متر مربع پالك شماره 1322 فرعى از 85 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل سند انتقال قطعى 
شماره 28486 مورخ 77/08/19 دفتر 46 و مالحظه نقشه ملک مالحظه و محرز گردیده 

است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/26- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10- 
م الــف: 1364111 – قائم مقــام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمــد کیانى. عضو 
قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین 

حسن زاده /5/242
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف

راى شــماره 140160302026005367 مورخ 1401/04/12 هیأت چهار مالکیت آقاى 
اکبر گندم کاران دلیگانى به شناسنامه شماره 2 کد ملى 5110403791 صادره فرزند هاجى 
اسماعیل نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 162,83 متر مربع پالك شماره 
86 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
منقضى به موجب قولنامه عددى مع الواسطه از مالک رسمى فاطمه گندم کار دلبگانى که 
به موجب سند 7464 مورخ 1350/08/08 دفتر خانه یک اصفهان به نامش در جریان ثبت 

مى بوده خریدارى شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/26 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/06/10 - م الف: 1364896 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /5/245 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008001820 - تاریخ ارسال نامه: 1401/06/05 - نظر به اینکه 
سند مالکیت به شماره چاپى 805669 - 90/ب نسبت به تمامیت ششدانگ اعیان پالك 
ثبتى 6833 فرعى از 118 اصلى ثبت دفتر امالك شــماره 526 صفحه 347 و شماره ثبت 
91662 بنام مسعود طبائیان فرزند رضا ثبت و ســند صادر گردیده است. و طى سند رهنى 

بانک مسکن شعبه مرکزى شهرضا به شــماره 5233 مورخ 91/02/31 دفتر 303 شهرضا 
در رهن بانک مى باشد. هم اکنون آقاى: محسن شهبازى فرزند قربانعلى وکالتنا به استناد 
وکالت فروش تحت شماره 127146 مورخ 93/08/25 دفترخانه شماره 4 شهرضا با ارائه 
درخواســت کتبى به شــماره وارده 140121702008008306 مورخ 1401/05/25 به 
انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 98097 مورخ 1401/06/02 
توسط دفترخانه اســناد رسمى شماره 3 شــهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است 
که سند مالکیت به دلیل جابجائى مفقود گردیده اســت. لذا درخواست سند المثناى پالك 
فوق را دارد لذا به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به 
صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید 
اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و ســند مالکیت به ارائه کننده مســترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض، اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور ســند المثنى طبق مقررات خواهد شــد. تاریخ انتشار: 
1401/06/10 - م الف: 1371304 - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضا – 

قدیرى/6/159 

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: مردم به 
شدت از شــعار دادن برخى مســئوالن متنفر هستند، 
زیرا باید خدمات مســئوالن را در عمل مشاهده کنند. 
البته مردم همیشه مســئول خدوم را از مسئول نمایشى 
تشخیص مى دهند.حجت االسالم اســدا... جعفرى با 
بیان اینکه مدیرى که قرار اســت در خدمت مردم باشد 
نباید فقط شــعار دهد، گفت: به همــه مدیران قضایى 
اســتان تأکید کردیم که حق ندارند نگاه سلیقه اى را در 
حوزه قضایى خود داشته باشند، زیرا همه مسئوالن باید 
خدمتگزار مردم باشند.جعفرى با بیان اینکه در حال حاضر 
جرم ضرب و جرح، توهین به اشخاص و سرقت هاى ُخرد 

جرم هاى اول اســتان اصفهان است، گفت: براى اینکه 
بتوانیم در این بخش آسیب شناسى کنیم ستادهایى در 
سطح استان تشکیل شده است.وى در خصوص وضعیت 
پرونده هاى ورودى به دادگسترى هاى استان اصفهان، 
تصریح کرد: در اســتان اصفهان شاهد افزایش ورودى 
پرونده ها هستیم و هرسال این مقدار به بیش از 9 درصد 
رسیده است. براى اینکه بتوانیم میزان پرونده ها را کاهش 
دهیم هم همکاران باید بر اساس سند تحول برنامه هاى 
اولویت دارى که در رابطه با ورودى هاى دســتگاه هاى 
قضایى وجود دارد به درستى عمل کنند و مردم هم در این 

راه همکار و کمک حال دستگاه قضایى باشند.

مدیر عامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: 230 
حلقه چاه کشاورزى غیر مجاز از ابتداى سالجارى تاکنون 
در این منطقه پر و مسدود شده است.حسن ساسانى افزود: 
از سال 1396 تاکنون چهار هزار کنتور حجمى هوشمند 
الکترومغناطیس روى چاه هاى کشــاورزى، صنعت و 
خدمات دولتى نصب شده است.مدیر عامل شرکت آب 
منطقه اى اصفهان ادامه داد: با اقدامات انجام شده شاهد 
صرفه جویى حدود 228 میلیون مترمکعب در منابع آب 
زیرزمینى بودیم.مدیر عامل شرکت آب منطقه اى استان 
اصفهان تصریح کرد : از ســال 84 تاکنون هشت هزار 
و 220 حلقه  چاه غیر مجاز دراین اســتان پر و مســدود 

و  همچنین چهار هزار و 231 دســتگاه و ادوات حفارى 
غیرمجاز در این منطقه توقیف شده است.

وى گفت:  ساالنه سه میلیارد و 670 میلیون مترمکعب از 
آب هاى زیرزمینى و چاه هاى این استان بصورت ُمجاز و 

غیرمجاز استخراج مى شود.
3.3 میلیارد مترمکعب از این میــزان را چاه هاى ُمجاز 
استحصال مى کنند و 370 میلیون مترمکعب نیز مربوط 

به چاه هاى غیرمجاز است.
حفر چاه آب در اصفهان بدلیل خشکى زاینده رود بشدت 
افزایش یافته بطوریکه تاکنون افزون بر 10 هزار حلقه 

چاه غیرمجاز فعال در این استان شناسایى شده است.

مردم از مسئولى که فقط 
شعار مى دهد، متنفر هستند

230 حلقه چاه غیر مجاز در 
استان اصفهان مسدود شد

هواى اصفهان گرم تر مى شود
کارشـناس مسـئول پیش بینـى هـواى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان از توقف روند کاهش دما و 
افزایش دماى هوا در روزهاى آینده در استان خبر داد 
آسیه آقایى اظهار کرد: نقشـه هاى هواشناسى بیانگر 
استقرار جوى پایدار تا اواسط هفته آینده بر روى استان 
است. بر این اسـاس وضعیت جوى تا اواسط هفته در 
بیشـتر مناطق به صورت صاف تا کمى ابرى، همراه با 
وزش باد و غبار صبحگاهى پیش بینى مى شـود.   وى 
گفت: از پنج شنبه هفته گذشته روند کاهش دما متوقف 
شـده و روزبه روز دما افزایش مى کند که این تغییرات 

جوى به صورت مملوس حس خواهد شد.

همکارى  گردشگرى مشهد با 
اصفهان توسعه یابد

نایب رئیس هیئت مدیره توسعه گردشگرى شهردارى 
مشهد بر لزوم توسعه همکارى ها با شهردارى اصفهان 
تاکید کرد. محسن لشکرى در دیدار با شهردار اصفهان 
 اظهار کرد: با توجه به اینکه مشـهد به عنوان پایتخت 
مذهبـى جهان اسـالم در طول سـال پذیـراى زائران 
بسیارى از کشورهاى مختلف است و یکى از شهرهاى 
هدف گردشگران سالمت است، اظهار کرد: همکارى 
و اسـتفاده از تجربیـات متقابل در این زمینـه مى تواند 
دستاوردهاى خوبى براى طرفین به همراه داشته باشد. 
على قاسم زاده، شهردار اصفهان نیز در این دیدار گفت: 
آمادگى انتقال تجارب خود در این زمینه و اسـتفاده از 

دانش و تجربه مدیران شهرى مشهد را داریم.

خبر

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دســتگیرى اعضاى باند 
غیربومى که اقدام به سرقت 200 میلیارد ریال اموال مردم کرده 

بودند در عملیات ضربتى کارآگاهان این فرماندهى خبر داد.
ســردار محمدرضا میرحیدرى افزود: در پى شکایت یکى از 
شهروندان ســاکن در جنوب شــهر اصفهان مبنى بر سرقت 
طالجات از منزل وى و همچنین وقوع چندین فقره ســرقت 
مشــابه دیگر در همان حوالى موضوع به صورت تخصصى 

در دســتور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهى استان 
اصفهان قرار گرفت.

وى اظهار داشــت: کارآگاهان پس از بررســى صحنه هاى 
وقوع جرم و جمع آورى آثار بجامانده از ســارقان و همچنین 
انجام یک ســرى اقدامات تخصصى و پلیســى دریافتند که 
این سرقت ها توسط یک باند از سارقان حرفه اى و غیر بومى 

انجام شده است.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان ادامه داد: سرانجام با رصد 
هوشمندانه مشخص شد اعضاى این باند به یک منزل مجردى 
در یکى از شهرك هاى حاشیه شــهر اصفهان تردد دارند که 
بالفاصله کارآگاهان وارد عمل شــده و با اخذ دستور از مرجع 
قضائى محل را به محاصره خود در آورده و طى یک عملیات 

دقیق و ضربتى هر پنج متهم را دستگیر کردند.
سردار میرحیدرى از کشف تعدادى از اسباب و وسایل مربوط به 
سرقت هاى منزل و همچنین توقیف 2 دستگاه خودروى پژو 
پارس و پژو 405 در بازرسى از منزل متهمان خبر داد و گفت: 
با بررسى سوابق و اســتعالمات صورت گرفته مشخص شد 
تمامى متهمان دستگیر شده داراى سابقه سرقت منزل در سایر

 استان ها بوده و تحت تعقیب هستند.
این مقام ارشــد انتظامى تصریح کرد: سارقان هنگامى که با 
مدارك و مستندات و ادله محکم پلیس مواجه به ناچار لب به 
اعتراف باز کرده و صراحتاً از سرقت 30 منزل در شهر اصفهان 
پرده برداشــتند که در ایــن خصوص تمامى مــال باختگان 

شناسایى و به پلیس آگاهى استان فراخوانده شدند.
ســردار میرحیدرى با بیان اینکه برابر ارزیابى صورت گرفته 
توسط کارشناسان مربوطه ارزش اموال به سرقت رفته توسط 
این باند 200 میلیارد ریال تخمین زده شده است، اظهار داشت: 
در این رابطه متهمان با تشــکیل پرونده بــه مرجع قضایى 
تحویل و پس از آن تا زمان رســیدگى به جرایــم خود روانه

 زندان شدند.

باند سارقان 20 میلیارد تومانى
 در اصفهان دستگیر شدند

مدیرعامل سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى اصفهان گفت: اطالعات مکان مند 
شرکت آب به بارکد هوشمند پالك هاى آبى و پستى شهر اصفهان اضافه شد که این اطالعات 
مناطق 8 و 12 شهر اصفهان را پوشش مى دهد و شامل شماره اشتراك و ردیف مشترکین است.

سیدحمیدرضا ابطحى با اشــاره به مزایاى اســتفاده از پالك هاى آبى هوشمند، تصریح کرد: 
شهروندان مى توانند با اسکن بارکد (QR) پالك هاى آبى و پستى نصب شده در مناطق 8 و 12 
شهر اصفهان به اطالعات شرکت آب از جمله شــماره ردیف و شماره اشتراك جهت تسریع در 
دسترسى به اطالعات واحد مسکونى خود دسترسى داشته باشند، با این اقدام، اطالعاتى که در 
گذشته به صورت دستى انجام مى شد و منظر منازل را نازیبا مى کرد، امروز به صورت الکترونیکى 

در دسترس خواهد بود.
وى ادامه داد: در توسعه هاى آینده از طریق پرتال شهردارى اصفهان که لینک آن روى بارکدها 
قرار گرفته است به قابلیت هایى از جمله جست وجوى ردیف و شماره اشتراك آب و نمایش آن 

روى نقشه، دسترسى پیدا خواهیم کرد.
ابطحى خاطرنشان کرد: اطالعات مکان مند دیگر از جمله نشانى، موقعیت و کد نوسازى ملک و 
سایر خدمات شهروندى قابل ارائه توسط شهردارى اصفهان نیز در قالب بارکد پالك هاى آبى و 

پستى برنامه ریزى شده است و به زودى اجرا خواهد شد.

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مســافربرى شــهردارى اصفهان از اجراى عملیات تسطیح پایانه 
مسافربرى اندیشه خبر داد.

ابوالفضل توکلى اظهار کرد: عملیات تسطیح پایانه مسافربرى اندیشه در جنوب غربى اصفهان با 
همکارى منطقه 13 شهردارى اصفهان انجام شد.

وى افزود: افتتاح پایانه اندیشه یکى از پروژه هاى قابل توجه سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان به شمار مى رود که راه اندازى آن نقش مؤثرى در تسهیل عبورومرور مسافران شهرهاى 
غربى استان اصفهان دارد. مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى اصفهان تصریح کرد: 
پایانه مسافربرى اندیشه با مساحت 60 هزار مترمربع ششمین پایانه مسافربرى شهر اصفهان است و 
کاهش بار ترافیکى در خیابان سهروردى و کاهش آلودگى هوا از نتایج قابل توجهى است که افتتاح 

این پایانه به همراه خواهد داشت.

نصب پالك هاى آبى هوشمند در 2 منطقه 

اجراى عملیات
 تسطیح پایانه مسافربرى اندیشه

تاسیس
 شرکت سهامى خاص یکتا مهندسین آراس درتاریخ 1401/06/05 به شماره ثبت 71950 به شناسه ملى 14011451480 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى، احداث، مشاوره، مونتاژ کلیه پروژه هاى عمرانى، صنعتى، راهسازى، خدمات 
پروژه هاى راهسازى و ساختمان سازى، نقشه کشى و نقشه بردارى، محوطه سازى و شهر سازى، تاسیسات، عمران و ابنیه ، طراحى، احداث، هر نوع شبکه هاى ارتباطى از قبیل راه ، فرودگاه ، بنادر ، اسکله ، پل سازى، انجام امور پیمانکارى مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومى اعم از چوبى آجرى، سنگى، بتنى وفلزى، 
سازه هاى ساختمانى، محوطه هاى کوچک، دیوارکشى، اجراى پیاده روها، انجام، طراحى، محاسبه، نظارت و اجراء کلیه پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى و بتنى، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازى- تسطیح اراضى، گودبردارى، نازك کارى و سفت کارى و تعمیرات ساختمان، بازسازى ابنیه، تزیینات داخلى و خارجى 
ساختمانها، اجراى کلیه عملیات پیمانکارى و عمرانى مرتبط با ابنیه و ساختمانها، پیمانکارى - تاسیسات مکانیکى ،تاسیسات برقى وسیم وکابل(خانگى ،صنعتى )-آیفون ،صنایع ارتباطى -تجهیزات اعالم واطفاء حریق-دزد گیر-سیستم هاى امنیتى -لوازم برقى و دیجیتالى والکترونیک. توسعه و نگهدارى کلیه امور فضاى سبز 
شهرى ، رفت و روب و جمع آورى پسماند خشک و تر. خرید و فروش کلیه مصالح ساختمانى و عمرانى و تاسیسات و اجراى پروژه هاى انتقال اب و تاسیساتى ، برق و روشنایى.عملیات اکتشاف معادن و ثبت آن (به استثناء استخراج واکتشاف و بهره بردارى نفت،گاز،پتروشیمى) ، اجراى عملیات مکانیک خاك و انواع حفارى و 
آزمایشگاه بتن ،تامین انواع ماشین آالت سبک و سنگین و تامین نیرو انسانى به طور موقت براى پروژه هاى خصوصى و عمومى در راستاى فعالیت شرکت . خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، 
انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب نزد کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى براى شرکت ،اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 
و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر بهارستان، اسفند (223)، 
خیابان مهتاب، خیابان مهتاب 4، پالك 683، طبقه 2 کدپستى 8144187169 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 14013761 مورخ 1401/05/26 
نزد بانک شهر شعبه محتشم کاشانى اصفهان با کد 376 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى طهمورث امیدى دوپالنى به شماره ملى 1292855746 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجتبى محبى زرین دره به شماره ملى 4669884026 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ایمان محبى زرین دره به شماره ملى 4669884451 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد رحیمى دودرائى به شماره ملى 4669860275 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى جمال جلیلى پیرانى به شماره ملى 4669925555 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 

آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1374107)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص تکاپو فوالد جى درتاریخ 1401/06/03 به شماره ثبت 71943 به شناسه ملى 14011448580 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خدمات فنى و مهندسى در زمینه ساخت و نقشه کشى قطعات و ماشین آالت و دستگاه تولیدى در زمینه 
تولید انواع النه زنبورهاى آلومینیومى -فوالدى -کاغذى-صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى -اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى 
از کلیه موسسات مالى و اعتبارى و بانکهاى معتبر داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى -انعقاد قراداد با کلیه 
اشخاص حقیقى و حقوقى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، امیر عرب، خیابان بهارستان غربى، خیابان امین، پالك 97، طبقه همکف، کدپستى 8195758587 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 92247422 مورخ 1401/04/22 نزد بانک ملت شعبه ملک شهر با کد 92247 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم نجمه رمضانى به شماره 
ملى 1287241395 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عباسعلى رمضانى محمدآبادى به شماره ملى 1287539904 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم نداسادات میرحاج به شماره ملى 1292773693 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على شیرانى بیدآبادى به شماره ملى 1281764299 به سمت بازرس اصلى به 
مدت 1 سال آقاى مجتبى مهدیان مارانى به شماره ملى 1292518391 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1374098)

آگهى تغییرات 
شرکت کشاورزى گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونى به شماره ثبت 3998 و شناسه ملى 10260251518 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/05/16 
و به استناد نامه شماره 205/3/184/779/807مورخ 1400/5/17 اداره تعاون روستایى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على مختاریان کد ملى 1284940391 به 
سمت مدیرعامل شرکت تا تاریخ 1400/12/29انتخاب شد. کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقى که ایجاد تعهد براى شرکت نماید و تمام یا قسمتى از حق شرکت را 
منتفى سازد، به استثناى مواردى که هیأت مدیره بمنظور اداره امور جارى شرکت ترتیب خاصى داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء رئیس هیات مدیره آقاى 
علیرضا عسگرى سلیمى و مدیرعامل آقاى على مختاریان و توام با مهر شرکت تعاونى کشاورزى گاوداران اصفهان معتبر خواهد بود، و اوراق عادى شرکت فقط با امضاى 
مدیرعامل آقاى على مختاریان صادر خواهد شد، مگر مراسالت هیات مدیره که به امضاى رئیس هیات مدیره آقاى علیرضا عسگرى سلیمى صورت خواهد گرفت. بر اساس 
تبصره ماده (43 ) اساسنامه در غیاب رئیس هیأت مدیره وظایف او به عهده نایب رئیس هیأت مدیره آقاى سید پیروز علوى خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1373832)

آگهى تغییرات
 شرکت تعاونى کشــاورزى گاوداران اصفهان و حومه به شماره ثبت 3998 و شناسه 
ملى 10260251518 به استناد صورتجلسه احکام و آراء قضایى دادگاهها یا مراجع 
ذیصالح مورخ 1399/10/27و نامه 205/3/184/779/367 مورخ 1400/2/28 اداره 
تعاون روستایى تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا عسکرى سلیمى 1283995931 و 
سیدپیروز علوى نیا 1290357676 و مجید زمانى چریانى 1282833758 و احمدرضا 
چنگانى خوراســگانى 1285832647 و حجت اله کاکائى لفدانى 1291877673 
اعضاى هیئت مدیره شرکت تا تاریخ 1400/12/29منصوب مى گردند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1373833)

 آگهى انتقالى
 شرکت سهامى خاص سپاهان فراز پاســارگاد به شناسه ملى 10260551063 و به 
شــماره ثبت 2779 به موجب آگهى تغییرات شماره 140030402085014319 و 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/24 مرکز اصلى شرکت فوق 
واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى خمینى شــهر به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله جوى آباد ، کوچه (محمدى 2) ، 
بلوار شهید فهمیده ، پالك 0 ، طبقه همکف - کدپستى8417973413 انتقال یافت و 
در واحد ثبتى خمینى شهر تحت شماره 2779 به ثبت رسید و جهت اطالع عموم آگهى 
مى گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1374099)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص ســپاهان پخش سادات به شناســه ملى 14009187337 
و به شماره ثبت 67625 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/05/22 سرمایه شرکت از مبلغ 40000000000 ریال به 80000000000 
ریال از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت که تماما پرداخت 
شد و براین اساس : سرمایه شــرکت مبلغ 80000000000 ریال نقدى است که به 
800000 سهم با نام عادى 100000 ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است 
. ماده مربوط در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1374106)
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پس از اینکه مازیار زارع تیمش را بیرون کشــید، بسیارى 
تصور کردند که آرمان قاسمى تمرکزش را از دست خواهد 
داد و پنالتى را به بیرون مى زند. شاید سرمربى ملوان نیز با 
همین هدف موجب وقفه در بازى شــد اما مدافع باتجربه 
ذوب آهن اسیر این اتفاق نشــد و با فریب ایمان صادقى، 
تیمش را پیش انداخت. نکته جالب اینکه قاسمى، پس از 
پنالتى به شــکلى ویژه و به همراه هم تیمى ها این گل را 
جشن گرفت و با ژست کریستیانو رونالدو، توجه بسیارى را 
در ورزشگاه سن سیروس معطوف خود کرد. قاسمى یکى 
از پنالتى زن ترین بازیکنان تیم ذوب آهن محسوب مى شود 
که کمتر پیش آمده پنالتى خود را از دست بدهد و این بار هم 

با نهایت آرامش اولین گل فصلش را به ثمر رساند.

شادى رونالدویى
 در قلب سن سیروس
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سرمربى تیم فوتبال گل گهر گفت: خوشحالم تیمى درست 
کرده ایم که مردم از فوتبال لذت ببرند. امیر قلعه نویى معتقد 
است:همه از فوتبال گل گهر لذت مى برند و این امر نشات 
گرفته از افکار مدیران باشگاه است. دنبال این هستیم کارى 
کنیم مردم که مشکالت اقتصادى دارند، وقتى به استادیوم 
مى آیند، فوتبــال زیبایى ببینند. از فوتبال بســته و اینکه 
بازیکنانم خودشان را بیاندازند و دقیقه 17 کفش تعویض 
کنند، خوشم نمى آید. حتى اگر ببازم از این کارها نمى کنم. 

همه از فوتبال گل گهر
 لذت مى برند

ذوب آهن که در هفته هاى گذشته با کسب سه تساوى متوالى 
در نتیجه گیرى عملکرد ضعیفى از خود به جاى گذاشته بود، 
در این هفته نیز مقابل ملوان براى چهارمین بازى پیاپى تن 
به تساوى داد تا همچنان روند تساوى هاى سریالى این تیم 

ادامه داشته باشد و در حسرت برد بماند. 
سبزپوشان اصفهانى درحالى به مصاف ملوان رفته بودند که 
با توجه به نتایج ضعیف خود در هفته هاى گذشته، براى خارج 
شدن از زیر فشار و بهبود جایگاهشــان در جدول چاره اى 
جز برد در این دیدار نداشــتند؛ اتفاقى که در عمل رخ نداد و 

ذوبى ها 2 امتیاز باارزش دیگر را از دست دادند.
ذوب آهن باز هم در ورطه تکرارى امتیاز از دست دادن هاى 
پیاپى افتاده و اســیر همان معضلى شده است که در فصول 
گذشته نیز با آن سروکار داشــت، تیم تارتار راه پیروزى را 
نمى داند و خط حمله بى رمق و کم جانى دارد. ذوب آهن خوب 
بازى مى کند و فوتبال قابل قبولى را به نمایش مى گذارد اما 
زوِر بردن ندارد؛ ذوبى ها در بیشــتر بازى هایى که تا به این 
جاى لیگ به نمایش گذاشته اند، از دوندگى خوبى برخوردار 
بوده و ساختار تاکتیکى قابل دفاعى دارند، با این حال فقدان 
مهره هاى تاثیرگذار و کمبود یک مهاجم کامل در پیکان خط 

حمله این تیم دلیل اصلى ناکامى هاى اخیر این تیم است.
از طرف دیگر ذوب آهن را مى توان یکى از بدشــانس ترین 
تیم هاى حاضر در لیگ دانست؛ مصدومیت شدید باقرپسند 

در کنار نبود جانشین مناسب براى مهاجم اول ذوبى ها موجب 
شده است تا نرخ بهره ورى شاگردان تارتار از موقعیت هاى 
گلزنى کاهش یافته و فرصت هاى ایجاد شــده به راحتى از 

دست بروند.
واقعیت این است که تغییرات گسترده در ترکیب ذوب آهن و 
جدایى تعدادى از بازیکنان موثر فصل گذشته این تیم، موجب 
شده سبزپوشان اصفهانى در برخى از پست ها، به خصوص در 
خط میانى و حمله، آسیب پذیر بوده و دست تارتار براى اعمال 

تغییرات مدنظرش خالى باشد.
ذوب آهن در مقابل ملوان عملکرد چندان بدى نداشــت و 
بازى نسبتاً خوبى را به نمایش گذاشت. اما یکى از نکات قابل 
توجه، افزایش اشتباهات فردى مدافعان و از هم پاشیدگى 
سریع خط دفاعى این تیم تحت فشار جو ورزشگاه و حمالت 
ملوان است؛ ضعف بزرگى که نمایانگر عدم آمادگى روانى و 
نداشتن تمرکز کافى بازیکنان این تیم در لحظات سخت و 
پرفشار است. مدافعان ذوب آهن در این بازى بارها اشتباهات 
مرگبارى را مرتکب شده و اگر بازیکنان ملوان دقت بیشترى 

به خرج مى دادند، مى توانستند به گل هاى بیشترى برسند.
خط میانى ذوب آهن در دقایــق ابتدایى نیمه دوم این دیدار 
کامًال از جریان بازى محو شده و نه تنها نتوانستند موقعیتى را 
به وجود آورند بلکه مانع فشار باالى ملوانى ها به خط دفاعى 
ذوب آهن نیز نشدند. در فاز تهاجمى نیز عملکرد سبزپوشان 

چندان چشم گیر نبود و شاگردان تارتار در 20 دقیقه ابتدایى 
نیمه دوم از خلق موقعیت عاجز بودنــد اما هرچه به دقایق 
پایانى بازى نزدیک تر شدیم، شرایط ذوبى ها هم بهتر شده و 
موقعیت هاى خوبى براى گلزنى داشتند، با این حال کم تعداد 
بودن بازیکنان در حمــالت و بى دقتى هاى مکرر بازیکنان 

مانع از گلزنى آنها شد.
نکته نگران کننــده در بازى هجومــى ذوبى ها، ضعف این 
تیم در خلق موقعیت و فرصت سوزى مکرر بازیکنان است؛ 
ذوب آهن لیگ بیست و دوم نمى تواند موقعیت گلزنى چندانى 
ایجاد کند و بازیکنان این تیم اندك موقعیت هاى خلق شده 
را با بى دقتى از دست مى دهند. فقدان یک هافبک طراح و 
مهره هاى موثر به ویژه در خط میانى و حمله باعث شده که 
تیم تارتار در خلق موقعیت گلزنى با مشکل مواجه باشد؛ از 
طرف دیگر تیم تارتار از کمبود شــدید مهاجم رنج مى برد و 

عمًال در خط حمله فاقد زهر و برندگى الزم است.
در مجموع مى توان گفت نمایش سبزپوشان اصفهانى مقابل 
ملوان یک بار دیگر ثابت کرد که ذوب آهن لیگ بیست و دوم 
با وجود توان فنى باالیى که دارد، از فقدان مهره هاى خالق 
و یک مهاجم کامل رنج برده و ســاختار هجومى این تیم با 
مشکالت جدى روبه رو است، 2 فاکتور مهمى که در صورت 
رفع شدن، مى تواند شرایط شاگردان تارتار را بهبود بخشیده 

و تغییر دهد.

مهاجم فصل گذشــته مس کرمان پس از جدایى 
از این تیم تصمیم به حضور در ون پارس گرفت.

در روزهاى پایانى نقل و انتقاالت تابستانى فرزاد 
حســین خانى، ســرمربى مس کرمان به یکباره 
تصمیم گرفت میثم آقایى را در فهرست بازیکنان 
خود قرار ندهد و در حالى که این مهاجم یک فصل 
دیگر با مسى ها قرارداد داشت، پس از اعالم عدم 
نیاز این ســرمربى و شــکایت از مس تصمیم به 

جدایى گرفت.
کاپیتان ســابق آلومینیوم که در دور رفت ســال 
گذشته چهار پاس گل داد و در نیم فصل راهى مس 
کرمان شد، همراه با این تیم توانست دوباره تجربه 

صعود به لیگ برتر را به دست بیاورد ولى خیلى زود 
به پایان کارش با این باشگاه رسید.

میثم آقایــى پس از خــروج نامش از فهرســت 
مسابقات لیگ برتر توســط مس کرمان، تصمیم 
گرفت از این باشگاه شکایت کند تا حق و حقوق 
خود را به طور کامل بگیــرد و پس از پایان مهلت 
نقل و انتقاالت نیز با عقد قراردادى با تیم دســته 

اولى ون پارس اصفهان پیوست.
این مهاجم در هفتــه اول لیگ یک و در حالى که 
24 ساعت قبل از آن با ون پارس قرارداد بسته بود، 
در دیدار مقابل فجرسپاسى شیراز به میدان رفت تا 

جدایى اش از مسى ها نیز قطعى شده باشد.

مهاجم مس کرمان
 در لباس ون پارس اصفهان
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رضا حدادیان مالک نساجى با انتشار بیانیه اى اعتراض خود 
را نسبت به اشتباه داورى علیه تیمش اعالم کرد و نوشت: 
سه هفته پشت سرهم اشتباهات سریالى علیه تیم نساجى، 
هیچ توجیهى نــدارد. جلوى تیم مدعــى حق مان خورده 
مى شود، در خانه خودمان در ورزشگاه شهید وطنى حق مان 
پایمال مى شود و جلوى تیم بدون طرفدار هم حق مان فنا 
مى شود. به راستى جواب قانع کننده اى دارید؟ اگر جاى تیمى 
یا کســى را تنگ کرده ایم، بگویند تا از تیمدارى انصراف 

بدهیم تا جا براى برخى بازتر شود!

جاى کسى را تنگ کردیم، 
بگویید!
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کریم انصارى فرد، مهاجم 32 ساله تیم ملى که جدایى اش از 
باشگاه آ.ا.ك یونان قطعى شده بود، با مسئوالن باشگاه اومونیا 
قبرس به توافق نهایى دست پیدا کرده تا قراردادى 1+2 ساله 
با این باشگاه امضا کند. باشگاه اومونیا در پایان این خبر اعالم 
کرد که انصارى فرد به زودى براى نهایى کردن این توافق به 
قبرس سفر خواهد کرد. با این حساب تکلیف کریم انصارى فرد 
به عنوان یکى از کاپیتان هاى تیم ملى در مرحله مقدماتى جام 
جهانى روشن شد و این مهاجم باســابقه تیم ملى، به زودى 
در باشــگاهى توپ خواهد زد که در رقابت هاى لیگ اروپا با 

منچستریونایتد در یک گروه قرار گرفته است.

باشگاه جدید کریم
 معلوم شد
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صفحه رســمى جام جهانى در اینســتاگرام که روزهاى 
پرالتهاب و هیجانى را ســپرى و با پست هاى خاطره انگیز 
هواداران را براى نخســتین جام جهانى زمســتانى آماده 
مى کند، در تازه ترین پســت خود به تمجیــد از «علیرضا 

بیرانوند» دروازه بان تیم ملى 
ایران پرداخت. در این پســت 
که به همراه یــک ویدئو و 
تصویرى از بیرانوند منتشــر 

شده، آمده اســت: اطمینان از 
انجام کار! آیــا علیرضا 

بیرانوند مى توان 
به ایــران براى 

صعود بــه مرحله 
حذفى جــام جهانى 
2022 قطر کمک کند؟

تمجید فیفا از
 علیرضا بیرانوند

رینپســت خود به تمجیــد از «علیرضا 
ه بان تیم ملى 
ر این پســت 
ـک ویدئو و 
وند منتشــر 

ت: اطمینان از 
 علیرضا 

ن 
ى 

له 
هانى 
ک کند؟

واکاوى تقابل ذوب آهن و ملوان و ثبت یک تساوى دیگر براى سبزپوشان

سرمربى ذوب آهن از کادر فنى ملوان انتقاد کرد.تیم تارتار راه پیروزى را نمى داند
مهدى تارتار پس از تســاوى یک بر یک تیمش 

برابر ملــوان اظهــار کــرد: همان طور که 
پیش بینى مى کردیم بازى سختى بود و زمین 
بد ورزشگاه هم کار ما را سخت تر کرد و بر 
خالف جریان بازى به گل رسیدیم. متاسفانه 
زمین این اجازه را نمى داد که بازیسازى کنیم 

و رو به بازى مستقیم بیاوریم.
وى ادامه داد: نمى شد روى زمین بازى کرد و روى 
ارســال ملوانى ها غفلت کردیم. ملوان هم خوب 
بازى کرد و عالوه بر گل، فرصت هایى هم داشتیم 

و به تیر دروازه هم زدیم.
سرمربى ذوب آهن در خصوص پنالتى اعالم شده 
در این بازى گفت: پنالتى درست بود و گلر ملوان 
خطا کرد. ملوانى ها معتقد بودند که مهاجم ما 
خطا کرده اســت که بازیکن ما عادى پرید و 
هیچ اتفاقى نبود. اتفاقاتى هم که بعد از پنالتى 
در ورزشگاه افتاد، زیبا نبود و فحاشى هایى که 
رخ داد، قشنگ نبود. ما بعد از گل ملوان و جو 

بازى طبیعى بود که دفاع کنیم.

تارتار: اتفاقات بعد از پنالتى زیبا نبود

تیم برنتفورد در حضــور تعویضى هافبک ایرانى خود مقابل کریســتال پاالس به 
تساوى رسید.

مسابقات لیگ برتر انگلیس با انجام دو دیدار هم زمان وارد هفته پنجم شد که در یکى 
از آن ها، تیم برنتفورد در حالى که مثل همیشه سامان قدوس را در ترکیب نمى دید و 
جزو نفرات ذخیره داشت، در استادیوم سهلورست پارك لندن مقابل کریستال پاالس 

رده دوازدهمى قرار گرفت.
یاران قدوس پس از اینکه در مسابقه اخیرشان به تســاوى مقابل اورتون رضایت 
دادند، در دیدار برابر کریستال پاالس نیز توانستند مجددا بازنده نشوند و به یک امتیاز 

خارج از خانه برسند.
تیم فوتبال برنتفورد در حالى که با نتیجه یک بر صفر مقابل کریستال پاالس عقب 
بود و سامان قدوس را از دقیقه 79 به ترکیب خود اضافه کرد، در دقیقه 88 روى یک 
کار تیمى و توپ ارســالى از جناح چپ، با ضربه سر یوآن ویسا به گل تساوى دست 

یافت.
برنتفورد که در چهار مسابقه گذشته اش یک شکســت، یک پیروزى و دو تساوى 
داشت، در دیدار خارج از خانه مقابل کریستال پاالس نیز با نتیجه یک بر یک متوقف 

شد تا 6 امتیازى شود و موقتا در رده نُهم جدول لیگ برتر انگلیس بایستد.
ســامان قدوس، هافبک ایرانى برنتفورد که پیش از این فقط یک بار به عنوان یار 
جانشــین در فصل جدید لیگ جزیره به میدان رفته بود، در دیدار مقابل کریستال 

پاالس، 11 پاس با دقت 91 درصدى، یک توپ بلند و یک سانتر داشت.

قدوس آمد، برنتفورد نباخت

پیشنهاد 25 میلیون یورویى باشگاه چلسى به مهدى طارمى 
تازه ترین ادعایى است که از ســوى هواداران باشگاه پورتو 

دنبال مى شود.
مهدى طارمى مهاجم تیم ملى ایران سومین سال حضورش 
در تیم پورتو پرتغال را ســپرى مى کند. این مهاجم هرچند 
در دو بازى اخیر در لیگ پرتغال بــراى پورتو گلزنى نکرده 
است اما همچنان مهره کلیدى این تیم محسوب مى شود و 
سرمربى و هواداران پورتو روى او براى تکرار قهرمانى فصل 

گذشته حساب زیادى باز کرده اند.
این در حالى است که گفته مى شود طارمى همچنان مدنظر 
باشگاه هاى اروپایى دیگر قرار دارد. فنرباغچه ترکیه و آث 
میالن ایتالیا دو باشگاهى بودند که در ماه هاى اخیر بارها خبر 
عالقه آنها به مهاجم ایران رســانه اى شد اما انتقال طارمى 

نهایى نشد.
این مهاجم قبل از شــروع اردوهاى پیش فصل تیم پورتو 
تمایلش براى جدایــى از این تیم و انتقال به یک باشــگاه 
بزرگ تر را پنهان نکرد و به مدیران باشگاه توصیه کرد االن 

بهترین زمان براى فروش یک مهاجم 30 ســاله و کسب 
درآمد از این طریق است.

هرچند که این توصیه هم راه به جایى نبرد چرا که پورتو چند 
بازیکن کلیدى دیگر خود را در نقل و انتقاالت زمســتانى و 
تابستانى از دست داده بود و با جدایى طارمى، قدرت هجومى 

این تیم دچار افت مى شد.

در میانه همه این اتفاقات، حاال یک صفحه توییترى که اخبار 
باشگاه پورتو را پوشش مى دهد، در خبرى اختصاصى مدعى 
شد باشگاه چلسى پیشنهادى 25 میلیون یورویى براى جذب 

طارمى به پورتو پیشنهاد داده است.
مهاجم ایران و باشگاه پورتو هر دو راضى به این انتقال هستند 
اما به نوشته این رســانه غیر رسمى، «سرجیو کونسیسائو» 
ســرمربى پورتو تهدید کرده اســت در صورت جدایى یک 

بازیکن کلیدى دیگر از این تیم، استعفا مى کند.
رسانه هاى رسمى و روزنامه هاى پرتغال هم به دنبال صحت 
این خبر بودند تا صحت پیشــنهاد باشگاه چلسى به مهاجم 
پورتو را پیگیرى کنند؛ باشگاهى که طارمى در لیگ قهرمانان 
دو فصل پیش اروپا موفق شد با یک ضربه قیچى برگردان و 

زیبا، دروازه اش را باز کند.
پیگیرى هانشــان مى دهد طارمى حداقل تا نقل و انتقاالت 
زمستانى و بعد از جام جهانى در پورتو ماندنى است و اگر قرار 
به انتقال به تیم هاى دیگر باشد، در آن مقطع زمانى این اتفاق 

رخ خواهد داد.

پیشنهاد فوق العاده جذاب چلسى به ستاره ایرانى!

سرمربى پرتغالى استقالل از عملکرد هافبک ملى پوش تیمش رضایت ندارد و در 
بازى سه شنبه شب او را خیلى زود تعویض کرد.

مهدى مهدى پور در فصل گذشته یکى از ارکان قهرمانى استقالل بود و از نظر بدنى 
یکى از بهترین هاى این تیم محسوب مى شد اما این بازیکن در بازى هاى ابتدایى 

استقالل به جز یک مسابقه اصال عملکرد خوبى نداشته است.
این بازیکن در بازى با ملــوان یک گل زد و یک پــاس گل داد اما در بقیه بازى ها 
عملکرد خوبى نداشته است. مهدى پور در بازى با نفت مسجد سلیمان به حدى کم 
اثر بود و میانه میدان را به بازیکنان حریف داد که ســاپینتو در دقیقه 60 بازى این 

بازیکن را تعویض کرد.
البته مهدى پور هم چندان از عملکرد خودش راضى نبــود زیرا به هنگام تعویض 
ناراحتى در چهره اش کامال دیده مى شد. باید دید در شرایطى که انتقادات زیادى به 
عملکرد هافبک هاى استقالل وارد مى شود چه زمانى مهدى پور به شرایط ایده آل 

خواهد رسید.

نارضایتى ساپینتو 
از یک ملى پوش استقالل

خواهد رسید.
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مدیر پشــتیبانى فــروش و بازاریابى شــرکت فوالد 
مبارکه از رضایت مندى 85 درصدى خودروســازان و 
قطعه سازان نســبت به محصوالت فوالد مبارکه خبر 
داد و روند این رضایت مندى از سال 1396 تا 1400 را 

صعودى اعالم کرد.
مهــدى آقازینلــى اظهار کــرد: رونــد رضایتمندى 
خودروســازان و قطعه سازان نســبت به محصوالت 
فوالد مبارکه از سال 1396 تا 1400 روندى صعودى 

بوده است.
وى در ادامه افــزود: فوالد مبارکه تنهــا تولیدکننده 
ورق هاى خودرویى در کشور است که از حدود 15 سال 
گذشته تاکنون به عنوان یکى از تامین کنندگان اصلى 
خودروسازان کشور فعالیت داشــته و توانسته در این 
مدت حجم عمده اى از نیاز آنان به ورق هاى فوالدى 

را تولید و تامین کند.
مدیر پشــتیبانى فــروش و بازاریابى فــوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه همواره از طریق تعامل 
با شــرکت هاى بزرگ خودروسازى کشــور، کیفیت 
محصوالت تولیدى خــود را ارتقــا داده و گریدهاى 
جدید متناسب با درخواست شــرکت هاى خودروساز 
و تکنولوژى خودروهــاى جدید را طراحــى و تولید 

کرده است.
وى اذعان داشــت: روند طراحى و تولیــد گریدهاى 

جدید مورد نیاز خودروسازان در فوالد مبارکه همچنان 
ادامه دارد و این شرکت براى تولید ورق هاى مورد نیاز 
خودروهاى جدید، برنامه ریزى ها و پیش بینى هاى الزم 

را انجام داده است.
آقازینلى تصریح کرد: طى ســالیان گذشته، رضایت 
مشــتریان خودروســاز از کیفیت محصوالت فوالد 
مبارکه افزایش یافته و ادعاى این شرکت ها بر کیفیت 

محصوالت ما در ســال جارى به کمتر از 0,4 درصد 
محصوالت تحویل شــده رســیده که این امر نشان 
مى دهد فوالد مبارکه توانســته محصوالتى با کیفیت 
برتر در سال جارى به شــرکت هاى خودروسازى ارائه 
دهد و مشکالت فنى موجود در محصوالت خود را به 

حداقل ممکن برساند.
وى بیان داشــت: با تدابیر اندیشیده  شــده در فوالد 

مبارکه، امیدواریم در ادامه ســال جــارى و همچنین 
در ســال آینــده، محصوالتى بــا کیفیــت باالتر در 
اختیار شــرکت هاى خودروســاز و ســایر مشتریان

 قرار دهیم.
مدیر پشتیبانى فروش و بازاریابى شرکت فوالد مبارکه 
اضافه کرد: فوالد مبارکه بــه منظور تامین حداکثرى 
نیاز شرکت هاى خودروساز و همچنین طراحى و تولید 
گریدهاى جدید براى خودروهاى آتى خودروســازان 
کشــور، به دنبال توسعه خط نورد ســرد و ایجاد خط 
نورد گرم 2 اســت که با راه اندازى این خطوط تولید، 
مى تواند بالغ بر 90 درصد نیاز شرکت هاى خودروساز به 
ورق هاى فوالدى را تامین کند و حتى با تامین ورق پایه 
تولیدکنندگان ورق گالوانیزه کشور و یا ایجاد خط تولید 
ورق گالوانیزه در فوالد مبارکه، ورق هاى پوشــش دار 
و نمایان مورد نیاز شــرکت هاى خودروساز را طراحى 

و تولید کند.
وى در پایان با بیــان این که فــوالد مبارکه درصدد 
است تا کشور را از واردات ورق هاى خودرویى، به ویژه 
ورق هاى باکیفیت مناســب براى این صنعت بى نیاز 
کند، ابرازداشت: با بى نیازى کشور از واردات ورق هاى 
خودرویى، عالوه بر ایجاد ارزش افزوده در این زمینه، 
گام مؤثرى در راستاى اشتغال آفرینى براى جوانان این 

مرز و بوم برداشته خواهد شد.

رضایت مندى خودروسازان و قطعه سازان
 از محصوالت فوالد مبارکه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به افزایش 
تعداد شرکت کنندگان چهل و پنجمین مسابقات قرآن کریم 
گفت: اصفهان دومین استان کشور در تعداد استقبال کنندگان 
مسابقات قرآن است.حجت االسالم محمد حسین بلک اظهار 

داشت: حدود 30 نفر از داوران و شوراى عالى قرآنى بر کمیت 
و کیفیت مسابقات نظارت دارند.وى خاطر نشان کرد: شرکت 
کنندگان نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهى داشته 
است و اصفهان دومین استان کشور در تعداد استقبال کنندگان 

از مسابقات قرآن کریم است. وى با بیان اینکه ممکن است در 
برخى از بخش ها با ریزش شرکت کنندگان مواجه باشیم، گفت: 
این امر دالیل مختلفى دارد که شرکت کنندگان فرصت حضور 

را از دست مى دهند.

اصفهان، رتبه دوم استقبال کنندگان مسابقات قرآن  

اعزام 600 نفر از مددجویان اصفهانى
 به اردوهاى زیارتى در تابستان

8 طرح  آب و فاضالب
 در  اصفهان به بهره بردارى رسید

معاون امور فرهنگى کمیته امداد امام خمینى(ره) 
اســتان اصفهان از اعزام 600 نفــر از مددجویان 
اصفهانى به اردوهاى تابســتانى زیارت مشــهد 

المقدس و زیارت حضرت معصومه(ع) خبر داد.
آرش محمدحسینیان بیان داشت: تا پایان تابستان 
600 نفر از دانــش آموزان و دانشــجویان تحت 
حمایت با هدف تقویت روحیه معنوى، به سفرهاى 

زیارتى قم و مشهد مقدس اعزام خواهند شد.
وى با بیان اینکه اعزام افراد براســاس رده سنى - 
تحصیلى صورت مى گیرد، ادامه داد: تاکنون 200 
نفر از مددجویان براى زیــارت حضرت معصومه 
(س) به شــهر قم و 280 نفر به مشــهد الرضا(ع) 

اعزام شده اند. 

محسنیان اعزام مابقى مددجویان در برنامه تابستان 
امســال را در تاریخ 26 شــهریورماه بمدت 4 روز 
اعالم کرد و افزود: در بین افراد اعزام شــده، 160 
نفر از فرزندان پسر و بقیه دختران مددجوى تحت 

حمایت بوده اند.
وى  ایجاد فرصت براى مشــارکت مردم در امور 
خیر و احسان را از وظایف این نهاد در تقویت ارائه 
خدمات مطلوب به مددجویان مطرح کرد و گفت: 
"طرح شــوق زیارت“ از جمله برنامه هایى است 

که با همکارى مراکــز نیکوکارى و خیران مناطق 
و محالت، ظرفیتى براى اعزام زیــارت اولى ها، 
مددجویان و افراد نیازمند همان محالت را فراهم 

مى آورد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان از بهره 
بردارى هشت طرح مرتبط با این بخش به مناسبت 

هفته دولت خبر داد.
حسین اکبریان اظهارداشت: اصالح شبکه روستاى 
بتلیجه بویین میاندشــت، اجراى خــط انتقال 6 
روستاى شمال شهرستان دهاقان به خط آبرسانى 
دهاقان، آبرسانى به 2 روستاى دره مهدیقلى و ونک 
علیا چادگان و آبرسانى به مورچه خورت و نواحى 
جمعیتى مجاور آن درشهرســتان شــاهین شهر 

شمارى از طرح هاى مورد اشاره است. 
وى اضافه کرد: اصالح و توسعه شــبکه َکلَهرود 
شاهین شهر، آبرسانى به روســتاى ِکى کوهپایه، 
تامین آب و آبرسانى به روســتاى نسار اسکندرى 
شهرســتان فریدن و اصالح و توســعه شبکه آب 
روستایى منطقه بادرود دیگر پروژه هاى هفته دولت 

امسال را تشکیل مى دهد. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان با بیان 
اینکه طرح هاى یاد شده به ســبب آبرسانى پایدار 
به 16 روستا نیز مى شود، خاطرنشان کرد: بیش از 
چهار هزار و 300 خانوار و در مجموع حدود 13 هزار 

نفر از اجراى طرح هاى فوق منتفع مى شوند. 
اکبریان ادامــه داد: افزون بــر 38 میلیارد تومان 
براى طرح ها هزینه شده که بیشتر آن ها اعتبارات 
عمرانى و یــک پروژه هم عمرانــى و جارى بوده 

است.  

تندیس زرین سومین دوره ارزیابى جایزه ملى حسابرســى داخلى ایران به ذوب آهن 
اصفهان اختصاص یافت.

امیرحسین ذاکرى دبیر کمیته و مدیر حسابرسى داخلى شرکت در این خصوص گفت: 
جایزه ملى حسابرسى داخلى ایران توسط انجمن حسابرسان داخلى ایران و بر اساس 
( IIA) و استانداردهاى بین المللى انجمن حسابرسان داخلى آمریکا (CMMI) مدل بلوغ

 طراحى و ارزیابى بعمل آمده است.
مدیر حسابرسى داخلى شرکت تصریح کرد: سومین دوره جایزه ملى حسابرسى داخلى 
ایران در جهت  ارزیابى قابلیت هاى مدیریت هاى حسابرسى داخلى در کشور و ایجاد 

رقابت سازنده در راستاى بهبود قابلیت هاى موجود در سطح کشور برگزار شد.

ذاکرى در ادامه افزود عملکرد کمیته و مدیریت حسابرسى داخلى شرکت به مدت 5 ماه 
مورد ارزیابى قرار گرفته و مولفه هایى مورد بررسى قرار گرفته است.

مدیر حسابرسى شــرکت در ادامه افزود پس از ارزیابى بعمل آمده بر اساس مدل بلوغ 
(CMMI) و اســتانداردهاى بین المللى انجمن حسابرســان داخلــى آمریکا (IIA ) و

 مولفه هاى اشاره شده، شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان موفق به دریافت نشان زرین 
جایزه ملى حسابرسى داخلى ایران گردیده است.

شــایان ذکــر اســت طــى دو دوره ارزیابــى جایــزه ملــى حساب رســى داخلى 
ایــران، تنهــا چهــار شــرکت و ســازمان موفــق بــه دریافــت نشــان زرین 

گردیده اند.

مجموعه روابط عمومى و بین الملل شرکت پاالیش نفت اصفهان پیشتاز ارائه خدمات 
به شهروندان در حماسه حضور مردم اصفهان در وداع با استاد اخالق بود.

مدیر روابط عمومى وبین الملل شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: روز یکشنبه 6 
شهریور ماه جارى، بخش هاى مختلف پاالیشــگاه ، همراه با مردم شهر اصفهان در 
سوگ از دســت دادن عالم بزرگ، آیت ا...  ناصرى(ره)، در مراسم تشییع پیکر ایشان 

شرکت داشتند.
احمدرضا عظیمى به تمهیدات پوشش در این تجمع باشکوه اشاره کرد و تصریح کرد: در 

این مراسم بیش از 30 هزار آب معدنى ، هزار آبمیوه بین شهروندان توزیع شد.
وى به برپایى یک ایستگاه صلواتى در گلستان شهدا و در طول مسیر تشییع اشاره کرد .

عظیمى ضمن قدردانى از تیم هاى مشارکت کننده افزود:  تعداد بیش از 50 نفر از بخش 
هاى مختلف پاالیشگاه در این حماسه حضور داشتند.

مدیر درمان تامین اجتماعى استان اصفهان با بیان اینکه طرح دارویار درحال حاضر با 
1400 قلم دارو آغاز شده است اما افزایش خواهد یافت، گفت: از ابتداى سال قبل، درمان 
نابارورى تحت پوشش بیمه قرار گرفت و 30 تا 50 درصد هزینه هاى درمان نابارورى 

به طرف هاى قرارداد پرداخت مى شود.
محمد رجالى با بیان اینکه طرح «دارویار» درحال حاضر با 1400 قلم دارو آغاز شــده 
است اما این تعداد افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: یکى از مباحث حائز اهمیت سال 
1401، حذف سوبسید دارو است که درپى آن از شرکت هاى تولیدکننده دارو سوبسید 
ارز قبلى حذف شده است و با تمهیدات هیئت وزیران، سوبسیدها برعهده شرکت هاى 

بیمه گذاشته شد.
وى افزود: با توجه به گذشت یک ماه از اجراى این طرح، على رغم افزایش 30 تا 300 
درصدى قیمت دارو، براى بیمه شدگان تأمین اجتماعى هیچ افزایش قیمتى لحاظ نشده 

است و کماکان همانند گذشته فرانشیز مورد نیاز دارو را پرداخت مى کنند.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با تاکید بر رصد اقدامات صورت گرفته در 
حوزه اعالم شده، تصریح کرد: بیماران مبتال به بیمارى هاى مزمن یا صعب العالج هنگام 
مراجعه به بیشتر طرف هاى قرارداد، نیاز به پرداخت فرانشیز دارو ندارند و اگر مبلغ هزینه 
درمان یا دارویى آن ها مبلغ باالیى شد، مى توانند ضمن ارائه مدارك پزشکى به سازمان 
تأمین اجتماعى مراجعه کنند تا بخشى از هزینه آن ها از قاعده غیرشمول پرداخت شود.
وى خاطرنشان کرد: از ابتداى ســال 1400 درمان نابارورى تحت پوشش بیمه قرار 
گرفت و 30 تا 50 درصد هزینه هاى درمان نابارورى بــه طرف هاى قرارداد پرداخت 

مى شــود. شــهروندانى که طى مدت مذکور، پرداختى درخصوص درمان نابارورى 
داشته اند، مى توانند با مدارك به سازمان تأمین اجتماعى مراجعه و قسمت قابل توجهى 

از هزینه هاى خود را دریافت کنند. 

کسب تندیس زرین جایزه ملى حسابرسى توسط ذوب آهن

خدمات رسانى پاالیشگاه اصفهان در مراسم تشییع پیکر آیت ا... ناصرى

افزایش داروهاى مشمول طرح دارویار


