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نان در تنور بى کیفیتى 

ریسباف در داالن 
تصمیم گیرى ها
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شیر تو شیر قیمت لبنیات
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اگر من شهردار بودم...

اصفهان در رتبه هفتم 
شیوع سکته قلبى
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صبحانه مفصل 
در کاهش وزن 

تأثیرى ندارد

اوضاع زار بازار
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اولین جشنواره گز 
در اصفهان برگزار 

مى شود

افرادى که رژیم مى گیرنــد و معتقدند خوردن 
یک صبحانه مفصل و به دنبال آن یک شام کوچک 
مطمئن ترین راه براى کاهش وزن است، احتماًال از 
یافته هاى یک مطالعه جدید و کوچک بسیار ناامید 

خواهند شد.

دبیر مرکز اطلس خــوراك ایران گفت: ایــده ایجاد 
جشــنواره گز اصفهان به منظور ایجاد تحول در حوزه 
زیرســاخت و معرفى و توجه به محصوالت جدید گز 
شــکل گرفت تا در آن همه دغدغه هــاى موجود در 
موضوع گز، هم در حوزه قانونگذارى و تولید محصوالت 
جدیــد و هم در زمینــه ترکیب صنایع دســتى با گز و 
همچنین محصوالت دانش بنیان بر پایه گز مطرح شده 
و گز اصفهان بتواند بر اساس اصالت هاى پیش بینى شده 

جلو برود.
ستار کیان پور به «ایسنا» گفت: در سال 1397 سازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى کشور 

تصمیم گرفت...

اصفهان –– روسیه روسیه
 از منظر گردشگرى

اتاق بازرگانى اصفهان میزبان اتاق بازرگانى اصفهان میزبان 
هیئت 2222 نفره روسى شد نفره روسى شد

8

وقتى متولى ایمنى بزرگ ترین و قدیمى ترین مرکز تجارى اصفهان معلوم نیست

نیازمند هنوز براى جام جهانى
 انگیزه دارد

دروازه بان تیم ملى فوتبال همچنان امیدوار است در لیست نهایى 
جام جهانى قطر قرار بگیرد.

دربین 4 دروازه بان تیم ملى که به اتریش اعزام شده بودند،  پیام 
نیازمند تنها گلرى اســت که شــانس بازى کردن را از کارلوس 

کى روش نگرفت ...
7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

ذوب آهن از پیکان 
سبقت مى گیرد؟

مصاف شاگردان تارتار و خودروسازان، 
امشب در فوالدشهر

بازى گرانى با اسباب بازى هاى دست دوم 
2

5

خروج نام فغانى از 
لیست داوران
 فوتبال ایران!

980 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم باگ عجیب آیفون 14 پرو هنگام استفاده از دوربینجهان نما اشباع پارکینگ هاى شهر اصفهان از موتورسیکلت هاى متخلفتکنولوژى چه چیزهایى بخوریم تا سفیدى موهایمان کم شود؟استان سالمت

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس
 با اشاره به فرونشست زمین خبر داد؛

تخلیه برخى از 
مدارس ناحیه 5 اصفهان

3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان در نظر دارد خودروهاى مشروحه در جدول ذیل را از طریق 
مزایده عمومى به فروش برساند. کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى مى توانند از تاریخ انتشار 
این آگهى تا تاریخ 1401/07/21 با مراجعه به دانشگاه، نسبت به خرید اسناد مزایده و بازدید از 
خودروهاى مذکور اقدام  و قیمت پیشنهادى خود را اعالم نمایند. بدیهى است دانشگاه در رد 

یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
 «ضمناً هزینه درج آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.»

تلفن تماس:  53332070ـ  031 و 09137263009 

آگهی مزایده 

  روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان     روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان   

تعاونى مسکن پاالیشگاه اصفهان درنظردارد کلیه مراحل اجراى عملیات سفت کارى واحدهاى در دست 
احداث خود ،واقع دراصفهان، شهرك بهارستان، بلوار غدیر، جنب ایستگاه مترو در 2بلوك مجزا هرکدام به 

متراژ تقریبى 10000متر مربع ،برابر نقشه هاى فنى موجود به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
شرکت هایى که داراى رتبه 5ابنیه ویا رتبه 3انبوه سازى باشند مى توانند از روز شنبه مورخ 1401/07/09 
لغایت پایان وقت ادارى روز پنجشنبه 1401/07/21 با در دست داشتن رسید پرداخت به مبلغ سه میلیون ریال 
به حســاب کارت 5264-0040-7370-6063  نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام این تعاونى جهت 
دریافت اسناد مناقصه به دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر، خیابان رازى ، فرعى 7شرقى ، پالك 81، طبقه 

اول، واحد 2 مراجعه نمایند .
همچنین جهت کســب اطالعات بیشــتر مــى توانند با شــماره تلفــن هــاى 03145274922-

03145242630و09139148161  تماس حاصل نمایند .
ضمنا هر شرکت مى تواند براى یک بلوك اعالم قیمت نماید .

آگهی مناقصه سفتکاری پروژه بهارستان ۱و۲

وحیدرضا مشکوه روحانی –مدیر عامل تعاونی مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان وحیدرضا مشکوه روحانی –مدیر عامل تعاونی مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان 

شماره انتظامىکارکرد به کیلومترمدلنوع خودروردیف

294ق11 – ایران 139141200043پژو 405 دوگانه سوز شرکتى1

176ق12 – ایران 139227600043پراید 2131

273ج84 – ایران 138422000013پراید 3131

وردنن
کککوچکک م ک
زز اززز  احتماًال

سیار ناامید 

اا
هه وم ى
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از اسکان اضطرارى 1052 زائر اربعین 
توسط هالل احمر استان اصفهان خبر داد و اقدامات این سازمان طى اربعین سال جارى 

را تشریح کرد.
محمدنوید متقى با اشــاره به اقدامات هالل احمر استان اصفهان در مراسم پیاده روى 
اربعین سال جارى، اظهار کرد: کاپوتاژ چهار دســتگاه آمبوالنس و یک دستگاه تریلر 
کشنده جهت اعزام به کشور عراق، آماده ســازى خودروى ارتباطات تیپ یک جهت 
استقرار در مرز مهران به منظور ایجاد ارتباط بى سیم به اینترنت بین تیم هاى عملیاتى 
در دو کشور و اعزام دو دستگاه آمبوالنس به خوزستان براى تقویت پایگاه هاى امداد 
و نجات دایر در مســیر زائران، از برنامه هاى انجام شــده به منظور پشتیبانى سازمان 

هالل احمر استان اصفهان از مراسم اربعین حسینى سال جارى بوده است.
وى افزود: برنامه ریزى جهت اعــزام نجاتگران، پزشــکان و داوطلبان تخصصى از 
طریق هیئت پزشکى جمعیت هالل احمر به منظور اســتقرار در ایستگاه هاى امدادى 
و درمانى در طول مســیر درمانگاه ها و آماده سازى 42 پایگاه امداد و نجات در راه هاى 
مواصالتى استان جهت اسکان اضطرارى و امدادرســانى به خودروهاى هیئت هاى 
اعزامى در صورت بروز حادثه و هماهنگى با فرمانداران شهرســتان ها جهت اسکان 
اضطرارى زائــران در مســیرهاى مواصالتى اســتان از ســایر برنامه هاى جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهان در راســتاى برگزارى هرچه باشــکوه تر مراسم اربعین،

 بوده است. 

معاون اصالح، سالمت و تربیت اداره کل زندان هاى استان اصفهان بیان داشت: آرامش 
اجتماعى به دنبال اشتغال بالطبع زندانیان ایجاد خواهد شد.

علیرضا مهترى در حاشیه بازدید  مسئوالن اشــتغال زندانیان استان هاى خوزستان، 
مرکزى، یزد، چهارمحال و بختیارى و کهگیلویه و بویراحمد از مجموعه هاى صنعتى 
استان با تاکید بر اینکه آرامش اجتماعى به دنبال اشتغال بالطبع  زندانیان ایجاد خواهد 
شد، گفت: در حال حاضر در زندان هاى استان اصفهان تولیداتى را داریم که توان رقابت 

با دیگر تولیدات سطح شهردر مراکز تولیدى را دارد.
وى با بیان اینکه در ذات بسیارى از زندانیان ظرفیت هایى نهفته است که به دلیل جرایم 
سرکوب شده است، گفت: ما ســعى داریم این اســتعدادها را براى پیشرفت و توسعه 
درجامعه مورد اســتفاده قرار دهیم،که در این بین جمعى از خیران استان اصفهان در 
این زمینه حمایت هاى خوبى را داشــته اند و از بازدهى باالى کارگران زندانى استفاده 

کرده اند.
مهترى با بیان اینکه از ســوى دیگر نیز  ضمن گالیه ازبرخى از کارگذاران که درصدد 
پاك کردن صورت مساله هستند و به دلیل برچســب زندانى بودن نسبت به اشتغال 
زندانیان توجه ندارند، ابراز داشــت: این امر نشان از کم کارى بعضى ازمسئوالن است 

و باید ساماندهى شود.
وى با تاکید بــر اینکه آرامــش اجتماعى به دنبال اشــتغال بالطبــع  زندانیان ایجاد 
خواهــد شــد، اضافــه کــرد: در حــال حاضــر در زندان هــاى اســتان اصفهان 

تولیداتــى را داریــم که تــوان رقابــت با دیگــر تولیدات ســطح شــهردر مراکز
 تولیدى را دارد.

 وى با بیان اینکه زندانیان وقتى دیده شوند و مورد توجه قرار گیرند مسلما تحت تاثیر 
قرار مى گیرند و امید به بازگشت را خواهند داشت، اضافه کرد:  اشتغال زندانیان در سه 
بخش نشسته، کارگاهى و اعزام به کار در کشور سرآمد است و از این رو مسئوالن دیگر 
استان ها بررسى شرایط اشــتغال زندانیان در این استان را براى الگوبردارى در دستور 

کار قرار داده اند.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه از آغاز عملیات اجرایى طرح عظیم ماشین ریخته گرى 
بیلت در شرکت فوالد سفیددشت با ســرمایه گذارى و حمایت شرکت فوالد مبارکه و 
ایمیدرو خبر داد و گفت: پس از اجراى کامل این طرح، بســته به شــرایط و نیاز بازار، 
ظرفیت و توانایى تولید هم زمان محصول تختال و بیلت در شرکت فوالد سفیددشت 

فراهم خواهد شد.
محمد یاســر طیب نیا با اشــاره به هزینه 24 میلیون یورویى و 2 هزار میلیارد ریالى 
این طرح که با مشارکت فوالد مبارکه و ســازمان ایمیدرو تعهد گردیده است، افزود: 
مدت زمان اجراى پروژه 30 ماه برآورد شــده کــه از طریق فاینانــس و با همکارى 

کنسرسیوم شرکت طرف قرارداد خارجى و شرکت فوالد تکنیک اجرا خواهد شد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه ظرفیت این خط تولید را 800 هزار تن شــمش اسلب و 
بیلت با گریدهاى مختلف اعالم و اظهار کرد: با اجرایى شــدن این طرح امکان تولید 
محصوالت طویل در گروه فوالد مبارکه و کامل تر شدن زنجیره تولید فراهم خواهد شد.

در همین زمینه محمود ارباب زاده مدیرعامل شــرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و 

بختیارى پس از نشست هماهنگى اجراى طرح ماشین ریخته گرى بیلت در این شرکت 
تصریح کرد: به منظور افزایش بهره ورى تجهیزات و با عنایت به این که بازارهاى داخلى 
و حتى خارجى بعضا تولید بیلت و در مواقعى هــم تولید محصوالت تخت را مى طلبد، 
تصمیم گرفته شد که امکان و توانایى تولید هر دو محصول طویل و تخت در شرکت 

فوالد سفیددشت فراهم باشد.
 به گفته مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت، این شرکت بعد از شرکت فوالد خوزستان 
دومین شرکت کشور خواهد بود که ظرفیت و توانایى تولید هم زمان بیلت و تختال را 

خواهد داشت.
وى افزود: عالوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشــتر و ارتقاى جایــگاه گروه فوالد مبارکه 
و مشــخصا فوالد سفیددشــت در بازارهاى داخلى و بین المللى، ایجاد اشتغال پایدار 
از دیگــر مزایاى اجراى این طرح اســت، به طورى کــه پس از بهره بــردارى، زمینه 
اشــتغال 120 نفر به طور مســتقیم و چند صد نفر نیــز به طور غیرمســتقیم فراهم 

خواهد شد.

اسکان اضطرارى 1052 زائر اربعین توسط هالل احمر

آرامش اجتماعى به دنبال اشتغال زندانیان ایجاد خواهد شد

اجراى طرح ماشین ریخته گرى بیلت در شرکت فوالد سفیددشت

ش
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 جهانى

ت در لیست نهایى

 شده بودند،  پیام
دن را از کارلوس 

7درصفحه 7 بخوانید
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برخى از نانوایى ها در سطح شهر با وجود اینکه قبًال 
نان هاى با کیفیتى مى پختند اکنون با برداشته شدن 

ارز ترجیحى نان هاى بى کیفیتى را پخت مى کنند.

امسال اصفهان از نظر  شیوع سکته قلبى رتبه هفتم کشور 
را به خود اختصاص داده اســت به طورى که از میانگین 

کشورى هم باالتر است ...
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 سفر یک روزه به جام جهانى 
با کشتى کروز

980 هزار دانش آموز
بازمانده از تحصیل داریم

خبرخوان
حامد بهداد 

بازداشت مى شود!
خبرگزارى «مهر» وابســته    برترین ها |
به سازمان تبلیغات ادعا کرده که «دستور جلب 
یکى دیگر از بازیگران کــه در جریان حوادث 
اخیر با دشمن هم صدایى مى کرده، صادر شده 
اســت.» پیش از این نیز این خبرگزارى اعالم 
کرد محمود شــهریارى بازداشت شده است. 
در این راستا گفتنى است که سایت «رجانیوز» 
نزدیک به دولت از صدور حکم جلب حامد بهداد 
خبر داد. خبرنگار این ســایت نوشته که هنوز 
نسبت به دستگیرى او اقدام نشده است.» بهداد 

پیش تر دستگیرى خود را تکذیب کرده بود.

دیرباز بى سواد است!
قطعًا یکى از نقشه هاى    روزنامه جوان |
دشمن از انگلیس تا آمریکا، برهم زدن حضور 
تیم ملــى ایران در جام جهانى و اغتشــاش در 
آن اســت تا آن را موجب ســرخوردگى ملى 
سازند. این نقشه کار شــد ه اى از سوى دشمن 
اســت و هرچند ممکن است ســلبریتى هاى 
بى ســوادى مثل دیرباز که هنوز هیجان یک 
کــودك دبســتانى را دارد و ماننــد یک بچه 
احساساتى تیم ملى را به نرفتن به جام جهانى 
تشــویق مى کند، از این نقشه بى خبر باشد، اما 
قوه قضاییه باید این تحریک او را اقدامى علیه 
امنیت و اقتدار ملــى ارزیابى و مجازات درخور 

براى آن درنظر بگیرد.

فعالیت دوباره شراره ها
ى  لیت هــا   همشهرى آنالین |فعا
خورشیدى این روزها با شراره هایى بسیار عظیم 
توجه بسیارى از دانشمندان را به خود جلب کرده 
است. این شراره ها مى توانند خطرناك باشند و 
آسیب هاى بسیارى را به سیستم هاى رادیویى 
وارد آورند و حتى ماهواره ها را از کار بیندازند یا 

متالشى کنند!

ازدواج مرد عربستانى
با 53 زن! 

مرد عربى که با 53 زن ازدواج    روزیاتو |
کرده اســت، مى گوید که با چندهمسرى، در 
جستجوى همسرى کامل است تا به ثبات در 
زندگى برســد. ابوعبدا... پس از انتشار کلیپى 
در مــورد تجربه 53 ازدواج خــود در طول 43 
ســال زندگى متأهلى اش، به عنــوان اولین 
مرد چندهمســر قــرن معرفى شــد. این مرد 
63 ســاله عربســتانى پس از بازگویى تجربه 
ازدواج با 53 زن در شــبکه هاى اجتماعى سر 
و صداى زیادى به پا کرده اســت. ابوعبدا... با 
این 53 زن در فواصل زمانــى مختلف ازدواج 
کرد، اما براى اولین بار در ســن 20 ســالگى، 
زنى که شش ســال بزرگ تر از خودش بود را 

به ازدواج خود درآورد.

نیازمند تحولیم
  روزنامه اطالعات | واقعیت آن است 
که اگر آمار دســتگاه قضایى و انتظامى درباره 
میانگین سنى بسیار جوان و کثرت دانشجویان 
و دانش آموزان دستگیر شده در اغتشاشات اخیر 
درست باشد، که به نظر مى رسد چنین است و 
معقول و منطقى نیز هست، مى باید در مواجهه 
با موضــوع و هر تصمیمى که دربــاره مهار یا 
برخورد با معترضین وجــود دارد (و ما را بدان 
کارى نیســت)، مطالعه دقیقى نیز درباره کل 
ماجرا صورت گیــرد و میزگرد و مصاحبه هایى 
توسط اشــخاص ذیصالح و متخصص جامعه 
شناس، روانشناس، سیاست اندیش، اقتصاددان، 
و حتى زبانشناس انجام شود تا به تحلیل درست 
و ادبیات واسطه اى میان حاکمیت و نسل جوان 
دســت یابیم و ادبیات و زبان دشــوارى را که 
مدتهاست قدرت ابداع و اقناع را از دست داده 

متحول کنیم.  

آمریکا، بن بست را اعالم کرد
پایگاه اینترنتى «واشنگتن فرى بیکن»    ایلنا |
مدعى شد که مقام هاى ارشد دولت آمریکا طى یک 
جلســه توجیهى محرمانه به کنگــره آمریکا اطالع 
داده اند که مذاکرات غرب با ایران براى احیاى برجام 
به بن بست رسیده اســت. «دارل عیسى»، نماینده 
جمهورى خواه کالیفرنیا در این بــاره گفت: دولت دو 
هفته پیش تصور مى کرد که به توافقى دســت یافته 
است، اما اکنون مى دانند که معامله اى در کار نیست و 

کار دیگرى هم نمى شود کرد.

افزایش روابط تجارى
با روس ها 

سید ابراهیم رئیسى در هفتمین گفتگوى    ایلنا|
زنده تلویزیونى بــا مردم به توســعه همکارى هاى 
دوجانبه با روسیه اشاره کرد و افزود: از زمان سفرم به 
مسکو تا اجالس اخیر شانگهاى، روابط تجارى ما با 
روسیه 80 درصد افزایش پیدا کرده است. رئیسى گفت: 
با روسیه در حوزه هاى مختلفى چون فضایى، نفت و 

انرژى و نیز حوزه تجارى و اقتصادى همکارى داریم.

مدیرعامل «همشهرى» ابقا شد
علیرضا زاکانى، شــهردار تهران طى    فارس |
حکمى محسن مهدیان را براى یکسال دیگر به عنوان 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شــرکت همشهرى 

منصوب کرد. 

پسرم بر مى گردد 
  همشهرى آنالین |انسیه خزعلى، معاون 
امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره جنجال هاى 
سفر پسرش به کانادا گفت: شاید صحیح نباشد ولى باید 
از رسانه هاى مختلف گله کنم که خبر دروغ و کذب 
را منتشر کردند. چه در مورد بحث مهاجرت که پسر 
من به هیچ وجه قصد مهاجرت نداشته و به زودى باز 
خواهد گشت و چه در بحث فیلترشکن، به هیچ وجه 

سفر ایشان ارتباط به فیلترشکن نداشته است.

اینستا و واتس اپ 
مشروط شدند

مهدى باقرى، عضــو ناظر مجلس    انتخاب |
شوراى اسالمى در کارگروه تعیین مصادیق محتواى 
مجرمانه رایانه اى با تأکید بر اینکه درباره اســتمرار 
محدودیت هاى اعمالى در دسترســى به اینستاگرام 
و واتس اپ فعًال تصمیم گیرى نشــده اســت، گفت: 
از نظر من چنانچه اینســتاگرام و واتس اپ قرارداد و 
تفاهمنامه اى امضا کنند و شروط جمهورى اسالمى 
ایران را بپذیرند و متعهد به پذیرش مسئولیت شوند، 

منعى براى فعالیت آنها وجود نخواهد داشت.

 مدیرى به کدام کشور رفت؟
  همشهرى آنالین| یک فعال رسانه اى در 
توییتى نوشت: مدیرى دو روز پس از انتشار ویدیوى 
همراهى با اعتراضات (روز دوم مهر) کشور را به مقصد 
امارات ترك کرده است. خروج مدیرى، پیش از تکمیل 
گردش کار ممنوع الخروجى وى بوده اســت. دوبى 

مقصد نهایى وى نیست.

 پاسخ قاطع به امارات
  برنا| هیئت جمهورى اســالمى ایران در هفتاد 
و هفتمین نشست عالى رتبه مجمع عمومى سازمان 
ملل، در انتهاى این نشســت و در فرصت حق پاسخ 
دهى، به ادعاى «ریم هاشمى»، وزیر امور همکارى 
هاى بین المللى امارات متحــده عربى در خصوص 
جزایر ایرانى، قاطعانه پاسخ داد. در سخنرانى نماینده 
کشورمان آمده است: جزایر سه گانه ابوموسى، تنب 
بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس جزء جدایى ناپذیر 
خاك ایران بوده و هستند و ایران بر حاکمیت خود بر 
این جزایر تأکید مى کند. هرگونه ادعاى خالف آن، 

قاطعانه مردود است.

وزیر راه و شهرسازى درباره میزان آمادگى طرف قطرى 
براى استفاده از ظرفیت هاى موجود در ناوگان حمل و 
نقل هوایى و دریایى ایران براى جابه جایى مسافران در 
ایام جام جهانى فوتبال گفت: از نظر تعداد پرواز تقریبًا 
محدودیتى نداریم و با قطرى ها به توافق رسیده ایم. آنها 
براى لندینگ یک هواپیما در ایام جام جهانى حدود 10 
هزار دالر دریافت مى کنند، ولى ایــن رقم براى ایران 

تقریبًا مجانى شده است.
رستم قاســمى افزود: براى جابه جایى هموطنانى که 
قصد تماشاى مســابقات جام جهانى را در قطر دارند، 
ما محدودیتى نداریم و پیش بینى شده دو نمایشگاه در 

زمینه گردشگرى و صنایع هاى تک در آن ایام در جنوب 
کشور برگزار شود.

وزیر راه و شهرسازى در پاســخ به اینکه طرف قطرى 
عنوان کرده است به شــرط اقامت 3 روز در قطر بلیت 
بازى هاى جام جهانى را به متقاضیان ایرانى مى فروشد، 
گفت: ایرانى ها مى توانند صبح با استفاده از کشتى کروز 
به قطر مســافرت کنند و بازى مورد نظرشان را تماشا 
کنند و شب به کشــور برگردند. همچنین تماشاگران 
خارجى مى توانند با اســتفاده از هواپیما هاى شاتل ما 
و انتخاب کیش به عنوان محل اقامتشــان، بازى مورد 

نظرشان را تماشا کنند و به کشور مبدأ خود برگردند. 

معاون وزیر و سخنگوى وزارت آموزش و پرورش اظهار 
کرد: آمار دقیق را نمى  دانم اما فکر مى کنم 970 یا 980 

هزار نفر آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل باشد.
صادق ســتارى فرد درباره آمــار 3 میلیونى که برخى 
به صورت غیر رســمى براى دانش آموزان بازمانده از 
تحصیل اعالم مى کنند، تصریح کرد: آمار سه میلیونى 

که مى گویند صحت ندارد و خیلى کمتر از این است.
ســخنگوى وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: 
کار قرارگاه عدالت تربیتى این اســت که کسانى که در 
سن تحصیل و آموزش قرار دارند از امکانات آموزشى 
برابر برخوردار شوند و به دلیل نداشتن امکانات و دیگر 

دالیل از این حق محروم نمانند.
ستارى فرد در ادامه یادآور شــد: قرارگاه عدالت تربیتى 
باید در وهله نخست دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
را شناســایى کرده و بازماندگى آنها از تحصیل را علت 
یابى و ریشه یابى کند و ببیند که علت بازماندگى و ترك 

تحصیل این دانش آموزان چه بوده است.
وى همچنین اضافه کرد: پس از شناسایى دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل و علــل آن، قرارگاه عدالت تربیتى 
موظف است نسبت به عارضه یابى و کمک به بازگشت 
پذیرى دانش آموزان به محیط مدرســه و باز جذب به 

کالس درس کمک کند.

الدن ایرانمنش
فقط کافى اســت کلمه اســباب بازى را در 
یکى از سایت هاى خرید و فروش اینترنتى 
بزنى تا انواع ماشین شــارژى و عروسک و 
دوچرخه و اسکیت، دنیاى رنگارنگى را پیش 
چشمت باز کند. دنیایى با قیمت هاى کمتر 
و ارزان و دست دوم هایى که به همین دلیل 
مشتریان خود را پیدا کرده است. مشتریانى 
که در دنیــاى کوچکشــان نه از اســباب 
بازى هاى آبــى و انــواع لِگوهاى کوچک 
و بزرگ و کیــت هاى ربات ســاز و فیگور 
حیوانات، خبرى اســت و نه از هواپیماها و 
فوتبالدستى. به همین خاطر است که خانواده 
ها ترجیح مى دهند رؤیاى رنگى کودکانشان 

را به این شکل به حقیقت نزدیک کنند. 
در حــال حاضر بــه گفته رئیــس انجمن 
صنفى تولیدکنندگان اســباب بــازى، تنها 
20 درصد اســباب بــازى هــاى موجود 
در ایران تولیــد داخل اســت و 80 درصد 
مابقــى خارجى هســتند. خارجــى هایى 
کــه آب و رنگ و تنــوع بیشــترى دارند و 
در نتیجه جذابیتشــان هم بیشــتر است و 

گران تر هستند.
غالمرضــا دیزجــى، علــت اصلــى این 
گرانى ها را در افزایش قیمت مواد اولیه مى 
داند. به گفته او که از نزدیک دستى بر آتش 
بازار اسباب بازى دارد، بخشى از مواد تولیدى 
اسباب بازى، کاغذ، مقوا و انواع صنایع مکمل 
چاپ و جعبه سازى هستند که قیمت پایه آن 
به دفعات در دو سال اخیر گران شده یا مواد 

پالستیکى که در برخى اسباب بازى ها مثل 
عروسک استفاده مى شــود به دلیل گرانى 
مواد پتروشیمى افزایش قیمت داشته است. 
حاال اگر اینها را بگذاریم کنار افزایش قیمت 
حمل ونقل و نیروى انسانى، متوجه خواهیم 
شد که چرا این اتفاق براى دنیاى رنگارنگ 

بچه هاى ما افتاده است.
جالب اینجاســت که با اینکه مســئوالن 
قبول دارند اســباب بازى جــزو کاال هاى 
اساســى فرهنگى اســت و پیش نیاز رشد 
کودك محســوب مى شــود، اما در عمل 
آن را یــک کاالى لوکس تلقــى مى کنند 
و چه در تولیــد داخلى و چــه در واردات از 
آن حمایتــى نمى کننــد ایــن شــده که 
اســباب بــازى در حــال حذف شــدن از 

سبد خانوار ایرانى است.
هم اکنون سرانه مصرف اســباب بازى در 
ایران زیر 300 هزار تومان است یعنى حدود 9 
دالر است، در حالى که در کشورهاى توسعه 
یافته میانگین مصرف اســباب بازى 370 
دالر و در کشورهایى مثل اســترالیا باالى 

500 دالر است. 
به گفته کارشناســان، اســباب بازى از آن 
جهت مهم اســت که حداکثر رشد مغز هر 
فرد تا 6 سالگى است، یعنى قبل از یادگیرى 
خواندن و نوشتن و هر تربیتى شکل بگیرد 
در این دوران اســت بنابراین اگر کودك به 
اســباب بازى هایى که رشــد او را تکمیل

 مى کند دسترسى نداشته باشد قطعاً درجامعه 
در ادامه دچار عواقب سنگینى خواهد شد و 

در واقع مــى توان گفت رابطه مســتقیمى 
بین سرانه مصرف اســباب بازى و سالمت 
روحى و جسمى و روحیه کار تیمى در جامعه 

وجود دارد.
مســئله اى که حاال با دست دوم ها در حال 
تأمین شــدن اســت، به این خاطر که این 
اجناس گران تر از این هســتند که در سبد 
خانواده ها جایى داشــته باشند. فقط کافى 
اســت گذرتان به فروشــگاه هاى اسباب 

بازى فروشــى بیافتد تا از دیدن ماشــین 
شــارژى هــاى 30 میلیونــى و خانه هاى 
عروسکى 20میلیون تومانى و ارزان ترهاى 
لوکسى که قیمت آنها ختم مى شوند به 2 تا 
سه میلیون و گاهى 800 هزار تا یک میلیون 

تومان شوکه شوید. 
به گواه بســیارى از خانواده ها قیمت ساده 
ترین لگوهایى که تا چنــد ماه پیش در بازار 
20 هزار تومان بود در حــال حاضر به 150 

تا 200 هزار تومان رســیده و همین مسئله، 
قدرت خرید مردم را در خرید اســباب بازى 
کاهش داده و بســیارى از صاحبان اسباب 
بازى فروشــى را به فکر تغییر شغل و ابطال 

پروانه خود انداخته است.
به گفته کارشناسان گرچه حذف این کاالى 
ضرورى از ســبد خانوارها و کمرن گ شدن 
آن چندان به چشــم نمى آید اما اثرات آن تا 

سال ها باقى خواهد ماند.

بازى گرانى با اسباب بازى هاى دست دوم 

روزنامه «جوان» نوشــت: یکى از ســلبریتى ها که درآمد 
میلیاردى از مجری گرى در تلویزیــون دارد، در ماه هاى اخیر 
بخش اعظمى از دارایى و اموال خود را در شرط بندى و قمار 
از دست داده است.  گفته شــده که وى از گذشته مشهور به 
«پول دوستى» بود، به طورى که براى اجراى برخى برنامه ها 
با تهیه کنندگان شرط مى گذاشــت که باید حداقل مبلغ 30 
میلیارد تومان در حساب شخصى اش باشد تا با آرامش ذهنى 
بتواند برنامه اجرا کند.  به رغم این مسئله، اما در ماه هاى اخیر، 
او درگیر باند هاى قمار و شرط بندى شده و به صورت متوالى 
بخش زیادى از دارایى خود را از دست داده تا حدى که مجبور 
شــده اســت برخى از اموال خود را که روى آن شرط بسته 
و قمار کرده بود، بفروشــد. او که به طرز وحشتناکى به بازى 
پوکر معتاد شده اســت، طى ماه هاى اخیر به دلیل از دست 

دادن ثروت و دارایى خود در فضاى زندگى شخصى نیز دچار 
مشکالت عدیده شــده بود که برخى اشخاص و چهره ها به 
کمک او آمده و ماهانه مبلغى بــه وى مى دادند که این مبلغ 
نیز چند وقتى است قطع شــده و این موارد سبب شده است 
که او توان عقالنى زندگى را از دســت داده و جایگاه خود را
 تخریب کنــد.   در عین حال، این بازیگر و مجرى از ســال 
98 تاکنــون مواضع تنــدى در جلســات خصوصى و حتى 
برنامه هاى تلویزیونــى علیه نظام گرفته بــود تا حدى که 
اجراى برنامه هاى خــود را پس از اتفاقات آبان ســال 98 
مشــروط به حضور خود و میهمانان برنامه با لباس مشکى 
در صحنه کــرده بود. برخــى منابع رقم قــرارداد او با یک 
فروشــگاه معروف بــراى تبلیغــات را 237 میلیاردتومان

 ذکر مى کنند! 

دبیر شوراى هماهنگى بانک هاى دولتى در خصوص جدیدترین آمار خسارت وارده به 
بانک ها طى اغتشاشات اخیر گفت: طى اغتشاشات اخیر، خسارات زیادى به بانک ها 
وارد شده که 323 شعبه دچار شکستگى شیشه، 284 دستگاه خودپرداز تخریب و 18 

شعبه دچار تخریب تابلو سردر بانک شدند.
علیرضا قیطاسى با اشاره به استان هایى که متحمل بیشــرین خسارت شدند، گفت: 
استان هاى همدان، خراسان شمالى، خراســان رضوى، کردستان، آذربایجان شرقى، 
غربى، ایالم و گیالن جزو استان هایى بودند که شعب زیادى از آنها دچار تخریب شدند.

وى همچنین ادامه داد: طى ناآرامى ها در چابهار، 12 شعبه بانک دچار شکستگى شیشه، 
12 دستگاه خودپرداز دچار خسارت، دو شعبه بانک کامًال تخریب و دو شعبه دیگر نیز 

دچار تخریب 40 درصدى شدند.

هیئت وزیران وزارت امور اقتصاد را مکلف کرد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت نسبت 
به واگذارى مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت اقدام کند.

براساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ سهام مورد واگذارى به هریک از مشمولین معادل حداکثر 
یکصد میلیون ریال با اعمال 50 درصد تخفیف به صورت اقساط ساالنه و به مدت 10 سال 
مى باشد. همچنین افراد مشمول این تصویب نامه، توسط نهادهاى ذیربط شناسایى و معرفى 
خواهند شد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذارى سال 1385) برعهده 

سازمان خصوصى سازى خواهد بود.
سازمان خصوصى سازى نیز مکلف است از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، 

نسبت به انتقال سهام به کد سهامدارى هریک از مشمولین اقدام نماید.
سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصى سازى قرار خواهد گرفت و 
آزادسازى سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و به صورت مرحله اى (طى سه سال به 
نسبت مساوى) انجام خواهد شد. همچنین سهامداران مى توانند پس از پایان سال پنجم نسبت 

به تسویه پیش از موعد و آزادسازى سهام خود  اقدام نمایند.

اتهامات باورنکردنى به یک
 سلبریتى

میزان خسارات به بانک ها
در ناآرامى ها

خبر خوش دولت
براى افراد فاقد سهام عدالت

معرفى محصوالت جدید مخصوصاً  آیفون ها سوژه اى تازه براى 
ساخت ویدیو به سازندگان محتوا مى دهد. این ویدیوها مى توانند 
عادى بررسى شوند یا متفاوت، مانند تست هاى سقوط. حاال یک 
کانال یوتیوب آیفون 14 پرو را در برابر آیفون 13 قرار داده، آن 
هم در تست سقوط از راه پله یک ساختمان 10 طبقه 30 مترى!

هدف از این کار، نشان دادن دوام دستگاه هاى جدید اپل است. 
در این آزمون، هر دو مدل از یک راه پله مارپیچى با نرده هاى 

فلزى که 30 متر ارتفاع دارد، به پایین سقوط مى کنند.
آنطور که در ویدیو دیده مى شود، شیشه پشتى آیفون 13 پس از 
سقوط در مرحله اول به طور کامل خرد مى شود اما جلوى دستگاه 

بدون آسیب باقى ماند. از سوى دیگر، آیفون 14  پرو از ضربه ها 
جان سالم به در مى برد و حتى شیشه آن هیچ آسیبى نمى بیند و 

فقط خراش هاى جزئى روى لبه هاى آن دیده مى شود.
در مرحله دوم ســقوط، آیفون 13 آســیب بســیار بیشــترى 
مى بیند. در واقع پشت گوشى نســل قبلى اپل کامًال شکسته 
و تکه هاى شیشــه آن خرد شــده اســت. از طرفــى دیگر، 
آیفون 14 پرو همچنان هیچ آســیب جدى ندیده اســت. این 
آزمایش نشــان مى دهد که اپــل آیفون 14  پــرو را با کیفیت

 فوق العاده اى ساخته است.

نتیجه باورنکردنى سقوط دیوانه وار آیفون 14 
از ساختمان 10 طبقه

هفته گذشته روســیه اعالم کرد: امسال فیلمى را به 
آکادمى اســکار معرفى نخواهد کرد. این اتفاق باعث 
شــده در میان سینماگران روســى هم اختالفاتى به 

وجود آید.
«پاول چوخراى»، رئیس کمیته اسکار سینماى روسیه 
گفت: در پى اتخاذ این تصمیم، از ســمت خود استعفا 
کرده است. وى در نامه اى با اعالم خبر استعفاى خود 
نوشــت: رئیس این آکادمى به طور یکجانبه تصمیم 
به نامزد نکردن فیلمى از روســیه در مراســم اسکار 

گرفته است.
رئیس آکادمى فیلم روســیه، «نیکیتــا میخالکوف» 
-فیلم ســاز مطــرح روســى و یکــى از طرفداران 
رئیس جمهــور «والدیمیــر پوتین»- ضمــن ارائه 
پیشنهاد برگزارى اسکار اوراسیایى (ویژه آسیا و اروپا) 
به خبرگزارى «تاس» گفت: بــه نظر او انتخاب فیلم 
به نمایندگى از روسیه براى شرکت در جوایز اسکار در 
کشورى که در واقع در مقطع کنونى موجودیت روسیه 

را انکار مى کند، به طور کلى معنى نمى دهد.

«میخالکوف» در حالى از بى نیازى به حضور روسیه در 
جوایز اسکار صحبت مى کند که خودش سه بار نامزد 
شــاخه بهترین فیلم بین المللى اسکار شده و آخرین 

سینماگر روس است که این جایزه را برده است.
تصمیم دولت روســیه براى بایکوت جوایز اســکار 
2023 در حالى به صورت رســمى اعالم شــده که 
پیش از ایــن چندین جشــنواره بین المللــى مانند 
جشــنواره فیلم کن از حضور هیئ ت هاى روســى یا 
هر فرد مرتبط با دولت روســیه ممانعــت کرده بود، 

اگرچه فیلمســازان مســتقل روس اجازه حضور در 
کن را داشتند.

در طــول تاریــخ جوایــز اســکار از ســال 1929، 
ســینماگران و بازیگــران روس در مجمــوع 177 
بار نامزد کســب این جایزه در شــاخه هاى مختلف 
شــده اند و 39 بار نیز مجسمه طالیى اســکار را به 
خانه برده اند. سینماى روســیه تا به حال در مجموع 
چهار بار فاتح اســکار بهترین فیلم غیرانگلیسى زبان

 شده است.

جنگ سرد در سینما
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اگر من شهردار بودم...
 

اگر من شهردار اصفهان بودم. زندگى سخت مردم 
شهرم را آســان مى کردم. در دوره هاى مختلف و 
خصوصًا دوره کرونا باتوجه بــه وضعیت اقتصادى، 
هزینه سنگفرش خیابان ها و میادین و پیاده روها را 
در اولویت کارکردن براى سالمتى و آسانى امکانات 
شهرى خوب، ساخت چندین بیمارستان کوچک و 
ساده و کم هزینه با دسترســى سریع در چند گوشه 
شــهرم اختصاص مى دادم که براى عموم با توجه 
به وضعیت ترافیک و هزینه هــاى جابه جایى قابل 
دسترسى باشد و از خود مى پرسیدم آیا جان انسان ها 

مهمتر بود یا سنگفرش خیابان ها؟
اگر من شــهردار اصفهان بودم فکر مى کردم با این 
همه زحمت بسیار بســیار زیاد و هزینه بسیار زیادى 
که شهردارى براى فضاى سبز و پارك ها و جاهاى 
تفریحى تقبل مى کند اما وضعیت داخل کوچه ها و 
خیابان ها و درب منازل و مؤسسات واقعًا تأسفبار و 
خجالت آور است. مردم همیشــه نمى توانند پارك 
بروند چون یا فرصت نیست و یا مشغولند و یا فاصله 
دور اســت و دالیل دیگر. اما همه مــا اجباراً روزى 
چندین مرتبه از منزل یا محل کار یا خارج مى شویم یا 
براى رفتن به مؤسسه یا اداره اى آمد و شد داریم ولى 
با وضعیت بهداشتى تأسفبار و خجالت آورى روبه رو 
مى شویم که مدیریت شهرى به دلیل نداشتن برنامه 
خوب و پشتیبانى و فرهنگ و قانون مردمى نتوانسته 
برنامه صحیح و خوبى داشته باشد که هزینه و زحمت 
خود را کم کند و به جاى آن به نشاط و روحیه خوب در 
کوچه و محله و خیابان ها نه فقط در پارك هاى شهر 
برسد. ما مى توانیم با فکر و هزینه کمتر و با استفاده 
از گلدان هاى سفالین و یا پالستیکى و با هزینه کم، 
درب منزل یا کوچه خود را به جاى خانه کردن زباله 
و شــیرابه به منظره هاى مثبت تبدیل کنیم. البته با 
ایجاد فرهنگ و فضا و فکر و ابتکار و همراهى مردم 
خودمان و این معضلى اســت که شــهردارى راجع 
به آن خوب فکر نکرده و برنامه یا طراحى درســتى 
انجام نداده است. شهردارى مبالغى که در پارك ها 
هزینه مى کند را مى توانــد در کوچه و خیابان ها و 
درب منازل خرج نشاط و روحیه مردم کند و فرهنگ 

قانونمدارى را اینگونه تدریس نماید.
اگر من شــهردار اصفهان بودم در هرگذرى از شهرم 
خانه سالمندانى ساده همراه با نیازهاى روز و ظرفیت 
محله و امکانات مى ساختم و در کنار آن خانه کودك 
ســاده اى با فرهنگ و نیازهاى روز، ورزشــگاهى 
مناسب، مســجدى همراه با سالن ســخنرانى، خانه 
فرهنگى مناســب، کلینیکى پزشــکى و درخور به 
صورت شبانه روزى و کتابخانه اى تخصصى احداث 
مى کردم. و در آخر اگر من شهردار اصفهان بودم کمى 
بیشتر به موارد فوق الذکر و مشابه آن فکر مى کردم که 
در خدمت رسانى و سالمتى و بهبود ترافیک کالنشهر 

مؤثر است تا زندگى سخت را آسان تر کند.

مطالبات یک شهروند

مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس اســتان 
اصفهان گفت: برخــى از مدارس ناحیــه 5 اصفهان به 
دلیل فرونشست زمین تخلیه شده است. مجید نسیمى 
اظهار کرد: این مدارس به منظور تأمین امنیت و سالمت 
دانش آموزان تخلیه شده و در آستانه سال تحصیلى جدید، 
محصالن در دیگر مدارس همان نواحى طى دو شیفت به 

تحصیل مشغول هستند.
وى پیرامون اینکه با وجود مشکالت فرونشست زمین و 
تخلیه ساختمان ها در برخى از مدارس ناحیه پنج استان، 
ثبت نام تمام دانش آموزان در دیگــر مدارس این نواحى 
انجام شده است، افزود: در حال حاضر دانش آموزى در این 

ناحیه نیست که نتواند در کالس درس حضور نداشته باشد.
مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس اســتان 
اصفهان با بیــان اینکه طى 20 روز آینده دو مدرســه با 
اســتاندارد هاى الزم در ناحیه 5 اصفهان آماده و تحویل 
آموزش و پرورش استان مى شود، گفت: پس از آماده سازى 
و تحویل، دانش آموزان ناحیه 5 مى توانند با خیالى آسوده 
و بدون هیچ گونه نگرانى بــراى تحصیل در این مدارس 

مستقر شوند.
وى خاطرنشان کرد: طى سال تحصیلى جدید، تمام مدارس 
اصفهان در دو شیفت فعالیت مى کنند و هیچ مدرسه اى به 

صورت سه شیفت در سطح شهر دایر نیست.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: طى ماه 
آینده واکسن آنفوالنزا در سیستم دولتى توزیع خواهد شد.

پژمان عقدك با اشاره به بهبود رنگ بندى استان اصفهان در 
مقابله با بیمارى کرونا اظهار کرد: براساس آخرین اطالعات، 
تعداد شهرهاى با وضعیت آبى افزایش یافته است و کرونا در 

استان اصفهان همچنان شیب نزولى دارد.
وى با بیان اینکه تعداد افراد مراجعه کننده داراى عالئم که 
مشکوك به بیمارى کرونا هستند و نسبت تست هاى مثبت 
در استان کاهش یافته و مرگ ومیر نیز به یک، دو و حتى صفر 
رسیده است، افزود: پوشش واکسیناسیون کرونا در استان 
اصفهان وضعیت خوبى ندارد و روى پوشش دوز اول و دوم 

که 86 و 77 درصد بوده، باقى مانده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح کرد: روند 
ابتالء به بیمارى آنفوالنزا به طور طبیعى در فصول سرد سال 
افزایشى اســت و احتمال مى رود تعداد موارد ابتالء به این 
بیمارى طى فصل پاییز و زمستان سال جارى نیز افزایش 

داشته باشد.
وى با بیان اینکه مشکل خاصى در خصوص بیمارى آنفوالنزا 
دیده نمى شود چراکه واکســن این بیمارى در داروخانه ها 
موجود است و افراد داراى بیمارى زمینه اى نسبت به تزریق 
آن اقدام کرده اند، اضافه کرد: طى ماه آینده واکسن آنفوالنزا 

در سیستم دولتى نیز توزیع خواهد شد.

زمان توزیع واکسن آنفلوآنزا 
در سیستم دولتى 

تخلیه برخى از مدارس 
ناحیه 5 اصفهان 

دبیر مرکز اطلس خوراك ایران گفت: ایده ایجاد جشنواره 
گز اصفهان به منظور ایجاد تحول در حوزه زیرساخت و 
معرفى و توجه به محصوالت جدید گز شــکل گرفت تا 
در آن همه دغدغه هاى موجود در موضــوع گز، هم در 
حوزه قانون گذارى و تولید محصــوالت جدید و هم در 
زمینه ترکیب صنایع دستى با گز و همچنین محصوالت 
دانش بنیان بر پایه گز مطرح شده و گز اصفهان بتواند بر 

اساس اصالت هاى پیش بینى شده جلو برود.
ســتار کیان پور به ایسنا گفت: در ســال 1397 سازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى کشور 
تصمیم گرفت که گونه هاى مختلف گردشــگرى را در 
کشور راه اندازى کند و یکى از آن ها گردشگرى خوراك 
است که مجموعه خوراك، نوشیدنى، سوغات و گیاهان 
دارویى در آن جاى مى گیرند. پیشنهاد اصفهان این بود 
که با توجه به ظرفیت هاى این اســتان، موضوع ایجاد 
کمیته ملى گردشگرى خوراك ایران با محوریت اصفهان 
شــکل بگیرد و در این خصــوص مکاتبه هایى با تهران 
انجام و دفاعیه طرح با همکارى دانشــگاه هاى اصفهان 
برگزار شد و درنهایت نیز با تشکیل جلسه اى در شهرك 
علمى تحقیقاتى اصفهان با حضور دانشگاه هاى استان 
مصوب شد که ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشــگرى کشــور که بعد به وزارتخانه تبدیل شد، 
مسئولیت کمیته گردشگرى خوراك ایران را به اصفهان 

واگذار کند.
او افزود: در این طرح، جشنواره ها و برنامه هاى مختلفى 
براى توسعه گردشــگرى خوراك و معرفى ظرفیت هاى 
ایران در زمینه خوراك و نوشیدنى و سوغات دیده شد که 
بر اساس این موضوع، پویشــى نیز به نام «من ایرانیم، 

خوراك ایرانى را دوست دارم» شکل گرفت.

او با اشاره به برنامه هاى مختلفى در حوزه سوغات در نظر 
گرفته شده است، یادآور شد: یکى از موضوع هاى بسیار 
مهم در ایــن زمینه که کمتر روى آن کارشــده موضوع 
گز اصفهان اســت درحالى که در زبان عامیانه گاهى گز 
اصفهان از خود اصفهان نیز برنــد پررنگ ترى دارد، اما 
کمتر به آن پرداخته شده و اگرچه موضوعى مانند شکالت 
توســعه پیداکرده و جنبه هاى مختلف اقتصادى آن نیز 
شکل گرفته است و باوجود اینکه زحمت هاى بسیارى نیز 
در حوزه گز انجام شده، ولى بسیارى از کارها در این زمینه 

انجام نشده است.
کیان پور گفت: بــراى اینکه بتوانیم تحولــى در حوزه 
زیرساخت، معرفى و همچنین توجه به محصوالت جدیِد 
گز شکل دهیم ایده ایجاد جشنواره گز اصفهان به عنوان 
یکى از مجموعه هاى اثربخش درنظر گرفته شد که در آن 
تمام دغدغه هایى که در مورد گز وجود دارد، هم در حوزه 
قانون گذارى و تولید محصوالت جدیــد و هم در حوزه 
ترکیب صنایع دستى با گز (با تأکید بر حوزه بسته بندى) 
و همچنین در حوزه محصــوالت دانش بنیان بر پایه گز 
ارائه و فعال شود؛ به این ترتیب این جشنواره گز اصفهان 
را آغاز کردیم تا  گز اصفهان بتواند بر اساس اصالت هاى 

پیش بینى شده جلو برود.
دبیر مرکز اطلس خوراك ایران اضافه کرد: براى برگزارى 
یک جشــنواره خوب و ماندگار و با توجــه به آموزه هاى 
همیشــگى مبنى بر اینکه احترام به پیشکسوت ها یک 
ضرورت اســت، یکى از فعالیت هاى ما در این جشنواره، 
تجلیل از پیشکسوتان گز اصفهان است که بر این اساس 
از مؤسسان و بانیان گز کرمانى، گز مظفرى، گز نیک، گز 
نیوشا و گز شیرین تجلیل خواهد شد. همچنین با توجه به 
اینکه یکى از حوزه هاى مهم در این خصوص، کارآفرینى 

در حوزه گز اســت، بنابراین دو مجموعــه گز آنتیک و 
گز معراج نیــز به عنوان مجموعه هــاى موفق در حوزه 

کارآفرینى معرفى خواهند شد.
او با بیان اینکه اقدام بعدى، تالش براى راه اندازى موزه 
گز اصفهان است، تصریح کرد: اگر ما بخواهیم در طول 
تاریخ، موقعیت و شرایط فعلى را براى اصفهان در زمینه 
گز حفظ کنیم باید نسبت به ایجاد یک موزه زنده و فعال 
درخصوص گز اصفهان از دیــروز تا امروز تالش کنیم 
که در این خصوص و براى اولین بــار در حال طراحى 
یک قاب به نام دیوار افتخارات گز اصفهان هســتیم. 
به همین منظور هریــک از گزهاى برنــد اصفهان 5 
محصول قدیمــى و 5 محصول جدید خــود را در یک 
قاب ارائه مى کنند و به این ترتیب ما تصویر همه گزهاى 
اصفهان را در یک قاب با نام دیوار افتخارات گز اصفهان 
خواهیم داشت که در دوازدهمین نمایشگاه گردشگرى، 
صنایع دستى و هتلدارى اصفهان در معرض دید است؛ 
ضمن اینکه در این جشــنواره، آقاى کرمانى زاده از گز 
کرمانى نیز به عنوان ســفیر رســمى گز ایران معرفى 

مى شوند.
کیان پور افزود: یکى دیگر از برنامه هاى این جشــنواره، 
برگزارى نشست هم اندیشى گز اصفهان با حضور اصحاب 
تولیدکننده، توزیع کننده و قانون گذار و مسئولین ذى ربط 

است که روز دوشنبه ساعت 10 تا 12 برگزار خواهد شد.
عالقه مندان براى بازدید از اولین جشــنواره گز اصفهان 
مى تواننــد هم زمان با برگزارى دوازدهمین نمایشــگاه 
تخصصى گردشگرى، صنایع دستى و هتلدارى اصفهان، 
هفتم تا یازدهم مهرماه از ساعت 10 تا 18 به نمایشگاه 
بین المللــى اصفهان، واقع در کمربندى شــرق، منطقه 

روشن دشت مراجعه کنند.

اولین جشنواره گز در اصفهان 
برگزار مى شود

ریسباف در داالن تصمیم گیرى ها
نصف جهان  روزنامه «زاینده رود» در شماره 7 مهرماه 
خود در گزارشى با عنوان «کالف سردرگم سرنوشت 
ریسباف» به مشکالت موزه شدن این کارخانه پرداخته 
و اینطور نوشته که این موضوع در بالتکلیفى مانده و 

غرق در وعده ها شده است.
در این گزارش آمده است: «کارخانه ریســــباف را 
مى گوییم که قرار بود موزه تاریخى شهر اصفهان باشد، 
در چهارباغ باال و درســت مرکز موزه شهرى که نبود 
موزه در آن با اخبار تعطیلى موزه ها، براى برند جهانى 
اش بیش از هر چیز توى ذوق مى زند. قرار بود خیلى 
زود، موزه مرکزى اصفهانى باشــد که موزه وار اعتبار 
تاریخى ایران اســالمى را در جهان حفظ کرده است.

داستان کارخانه ریسباف به کالف ســردرگم تبدیل 
شده است؛ هر بار مهمان رســانه ها مى شود؛ گاهى 

پررنگ و گاهى هم کمرنگ. اما هست و نیست!»
 در بخــش دیگــرى از این گــزارش آمده اســت: 
«شــــهردارى اصفهــان اعالم آمادگــى کرده که 
براى تأســــیس موزه اصفهان در کارخانه ریسباف 
کمک مى کند. اما گویا باز هم امــا و اگرهایى وجود 
دارد. در همین راســتا هم به تازگى رئیس شــوراى 
شهر اصفهان گفته: مدیریت شــهرى به دنبال این 
است که کارخانه ریســباف اصفهان به موزه تبدیل 
شــود؛ اما مشــکالتى وجــود دارد کــه اقدامات را 

مختل مى کند.»

مریم محسنى
برخى از نانوایى ها در ســطح شهر با وجود اینکه قبًال 
نان هاى با کیفیتى مى پختند اکنون با برداشته شدن 

ارز ترجیحى نان هاى بى کیفیتى را پخت مى کنند.
مردم مناطق مختلف از این موضوع گالیه مند هستند 
و مى گویند با برداشته شدن یارانه ها و افزایش قیمت 

آرد، کیفیت نان هم کاهش پیدا کرده است.
به گفته شهروندان اصفهانى این موضوع باعث شده 
که برخى از نانوایان که نان بــا کیفیت ترى را پخت 

مى کنند، شــاهد صف هاى طوالنى باشند. این امر 
مردم را بسیار نگران و ناراحت کرده است چرا که بخش 
قابل توجهى از نان خریدارى شــده را باید دور بریزند 
در عین حال که وقت بیشــترى را هــم باید در صف 

نانوایى هاى باکیفیت تر بگذرانند.
نان بیشترین ســهم را در ســفره مردم دارد و انتظار 
مى رود نانوایى ها بهترین خدمات را به مردم بدهند و 
بحث عدم نظارت بر نانوایى ها معضلى جدى است که 

مشکالت زیادى را ایجاد کرده است.

نان در تنور بى کیفیتى 

شیر تو شیر قیمت لبنیات
نصف جهان  با برداشته شــدن ارز ترجیحى، در بازار 

قیمت لبنیات آشفتگى ایجاد شده است.
شهروندان با اشاره به اینکه هر بار شاهد گران تر شدن 
شیر و لبنیات هستند مى گویند برخى از فروشگاه ها 
بدون هیچ ضابطه اى قیمت ها را مخدوش کرده و 

قیمت لبنیات به نوعى شیر تو شیر است.
به گفته این شــهروندان لبنیاتى کــه تنها یک روز 
به تاریخ انقضــاى آنها مانده با قیمــت کمترى به 

فروش مى رســد اما برخى دیگر که تاریخ انقضاى
 طوالنى ترى دارند گران تر به فروش مى رســد و 
وقتى آنها به مسئول فروشــگاه گالیه مى کنند به 
آنها گفته مى شــود که مى توانیــد از جاى دیگرى 

خرید کنید.
شــهروندان این گرانى هــا را دامنگیر  محصوالت 
دیگرى هم مى دانند و خواستار نظارت بیشتر در این 

زمینه هستند.

بلوار امیرکبیر کاشان مسدود مى شود
نصف جهــان  شهردار کاشان از مســدود شدن نقطه 

حادثه  خیز بلوار امیرکبیر خبر داد.
حسن بخشــنده امینه افزود: بر اساس مصوبه شوراى 
ترافیک مبنى بر الزام اجراى سرعتگیر در نقاط حادثه  
خیز محور چهــار بانده بلوار امیرکبیر، مســیر رفت و 

برگشت جانمایى شــده  و این معبر به مدت شش روز 
مســدود خواهد بود. وى ادامه داد: با توجه به مسدود 
بودن مسیر رفت و برگشــت که قبل از دوربرگردان 
محور خواهد بود، شــهروندان براى تردد مى توانند از 

مسیر کندرو استفاده کنند.

آسفالت نبودن 12 هزار مترمربع از معابر 
بویین میاندشت 

نصف جهــان  شــهردار بویین میاندشت از آسفالت 
نبودن 12 هزار مترمربع از کوچه هاى این شــهر 

خبر داد. 
احمد عبداللهى افزود: این معابر در حال حاضر خاکى 
بوده و در صورت تخصیص 500 تن قیر این معابر 

آسفالت مى شود.

وى با اشــاره به اجراى 57 پروژه در طى یکســال 
گذشته توسط این شهردارى گفت: در سال جارى نیز 
پروژه پیاده  محورى بلوار امام حسین(ع) با اعتبارى 
بالغ بر 20 میلیارد ریال، آسفالت بلوار آزادى با اعتبار 
37 میلیارد ریال اجرا شده و مورد بهره  بردارى قرار 

گرفته است.

امسال اصفهان از نظر  شیوع سکته قلبى رتبه هفتم کشور 
را به خود اختصاص داده اســت به طورى که از میانگین 
کشورى هم باالتر اســت،  از هر 100نفر اصفهانى 8 نفر 
بیمارى قلبى دارند و سال میانگین سنى بروز بیمارى هاى 
قلبى در ایران کاهش دارد.  رامش حسین خانى تصریح 
کرد: در اصفهان از هر 3 نفر یک نفر مبتال به فشارخون 

است و در عرض 4 سال 8 درصد آمار ابتال به فشار خون 
افزایش یافته و آمار شیوع ســکته مغزى و قلبى در افراد 
باالى 18 سال در اســتان اصفهان یک درصد بیشتر از 
میانگین کشورى است.  وى افزود: 33 درصد افراد باالى 
18 سال مبتال به بیمارى فشــارخون، 18 درصد در مرز 

دیابت و 13/6 دهم درصد هم داراى دیابت هستند.

اصفهان در رتبه هفتم شیوع سکته قلبى

زیبا بینایى

اشباع پارکینگ هاى شهر اصفهان از موتورسیکلت هاى متخلف
رئیس پلیــس راهور اســتان اصفهــان با بیــان اینکه 
پارکینگ هاى شهر اصفهان از موتورسیکلت هاى متخلف 
اشباع شده است، گفت: با وجود برخورد پلیس، رفع معضل 
موتورســواران متخلف بــه فرهنگ ســازى و همکارى 

نهادهاى فرهنگى و خانواده ها نیاز دارد.
محمدرضا محمدى با اشاره به تمهیدات پلیس راهور براى 
جلوگیرى از تردد موتورســواران در خطوط اتوبوس بى آر 
تى اظهار داشــت: این معضل قصه پر غصه اى است که 
پلیس به آن اذعان دارد و دلیــل اینکه بخش عمده اى از 
موتورســواران به خود اجازه تخلف مى دهند ضعف قانون 

در این حوزه است.
وى با اشاره به برخورد با موتورســواران متخلف افزود: از 
یک سو این متخلفان خود را مقید به قانون نمى دانند و از 

سوى دیگر برخورد قانونى پلیس با این افراد به دلیل نبود 
ساز و کار الزم کمى دشوار است، پلیس راهور در گذشته نه 
چندان دور طرح هایى براى موتورسواران متخلف اجرا کرد 
و حتى در شرایط دشوارى که همکاران ما آسیب مى دیدند 
با متخلفان برخورد مى کرد اما این موضــوع مورد انتقاد 
بسیارى از شهروندان بود که چرا پلیس با این موتورسواران 

اینچنین برخورد مى کند.
محمدى بیان کــرد: در حالى که ســؤال این اســت با 
موتورســوارى که از خطوط بى آر تى، پیــاده رو و خالف 
جهت تردد مى کند یا تک چرخ مى زنــد و یا از چراغ قرمز 
عبور مى کند و آرامش مــردم را بر هم زند و حتى توجه اى 
به ایست پلیس ندارد و به پلیس و قانون بى احترامى کند، 
چگونه مى توان برخورد کرد، اگر راهکار و طرحى وجود دارد 

پلیس از آن طرح استقبال مى کند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: پلیس در 
حال حاضر نیز با موتورسواران متخلف به ویژه افرادى که 
تخلف امنیتى دارند و با هنجارشکنى آرامش شهروندان را 
سلب مى کنند و یا موتورهاى داراى پالك ناخوانا، قدیمى و 

مخدوش دارند، برخورد مى کند.
وى با اشــاره به اینکه پارکینگ هاى شــهر اصفهان از 
موتورسیکلت هاى موتورسواران اشباع شده است، خاطر 
نشــان کرد: همکاران ما در حوزه انتظامى و راهنمایى و 
رانندگى براى ایجاد آرامش شــهر تــالش مى کنند و از 
شــهروندان نیز انتظار داریم اگر پلیس با موتورســواران 
متخلف براى حفظ جان خودشان و امنیت برخورد مى کند 

پلیس را مورد انتقاد قرار ندهند.

نگاه روز

نامگذارى خیابان
 به نام آیت ا... ناصرى

شوراى اسالمى شــهر اصفهان در پنجاه و ششمین 
جلســه علنى خود نام خیابان تابان و آســمان را به 
آیت ا... ناصرى تغییر داد. على صالحى ســخنگوى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: بر اساس این 
الیحه خیابان تابان و آسمان، حد فاصل اتوبان شهید 
اردستانى تا تقاطع یا میدان شهداى ورزشکار (بعثت) 
به نام حضرت آیــت ا... شــیخ محمدعلى ناصرى 

نامگذارى شد.

کاهش تولید گردو
 در کاشان 

رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهى جهاد کشاورزى 
کاشان گفت: پیش بینى مى شــود باغداران کاشانى 
امسال 700 تن گردو از باغات برداشت کنند که به 
دلیل سرمازدگى این میزان نسبت به سال گذشته 35 
درصد کاهش یافته است. عباس معینى اظهار داشت: 
با برداشت این مقدار گردو بیش از 83 میلیارد تومان 

سود نصیب کشاورزان مى شود.

خبر

روابط عمومى شرکت متروى منطقه اصفهان اعالم 
کرد: با توجه به اعالم معاونــت حمل ونقل و ترافیک 
شــهردارى اصفهان در خصوص تغییر ساعت کارى 
بانک ها و ادارات، ساعت ســرویس دهى مترو از روز 
پنجشنبه هفتم مهرماه جهت استفاده بهینه شهروندان 

تغییر کرد. 
با توجه به برنامه ریزى هاى انجام شده، نخستین قطار 
خط یک متــروى اصفهان از ایســتگاه قدس و دفاع 

مقدس از ســاعت 5:55، دومین قطار 6:15 و سومین 
قطار 6:37 حرکت مى کند و پس از حرکت قطار سوم 
تا ساعت 21 با سرفاصله زمانى 11 دقیقه به شهروندان 

خدمت رسانى انجام مى شود. 
روزهاى جمعه نیز از ســاعت 9 تا 21 بهره بردارى در 
ایستگاه هاى قدس، شهید علیخانى، کاوه، شهید باهنر، 
امام حسین (ع)، سى وســه پل، آزادى و دفاع مقدس 

انجام مى شود.

ساعات کار متروى اصفهان تغییر کرد
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مایکروسافت ویژگى هاى بســیار خوبى را به نسخه جدید ویندوز 11 
افزوده که مى تواند با iOS، macOS و اندروید برابرى کند.

مایکروسافت ویژگى هاى جدیدى را به نسخه بعدى ویندوز 11 افزوده 
است، از جمله ارتقاهایى که در رابط کاربرى اعالم کرده است، کمک 
به ساده سازى سیستم عامل اســت. همچنین ویژگى هاى دسترسى 
جدیدى وجود دارد که ویندوز 11 را بــا iOS، macOS و اندروید هم 
ســطح مى کند، به عالوه یک ویرایشــگر ویدیوى بومى بهبودیافته 
محسوب مى شود. در اینجا خالصه اى از برخى از توانایى هاى جدید و 

هیجان انگیز ویندوز 11 ارائه شده است.

نحوه دانلود به روزرسانى ویندوز 11، 2022
اگر مى خواهید نسخه جدید را به دســت آورید، بسیار آسان است. اگر 
قبال از ویندوز 11 اســتفاده مى کنید و نســخه ۲۱H۲ یا باالتر را اجرا 
مى کنید، تنظیمات Windows Update را باز کرده و گزینه بررسى 

به روزرسانى هاى جدید را انتخاب کنید.
اگر شما هم هنوز از ویندوز 10 استفاده مى کنید، مایکروسافت به شما 
پیشنهاد مى کند از طریق برنامه PC Health Check اطمینان حاصل 

کنید که رایانه شما حداقل مورد نیاز سیستم را برآورده مى کند. 
پس از پایان کار، به روزرسانى را به همان روشى که در ویندوز 

11 انجام مى دهید، بررسى کنید.
مایکروسافت همیشــه از توانایى سیســتم عامل ویندوز 
براى کمک به شــما در انجام چند کار خبر داده است و 
این به روز رسانى تفاوتى ندارد. صفحه اصلى جدید در 
File Explorer شما را با دسترسى سریع 

به فایل هاى اخیر و هر 

چیزى که به عنوان مورد عالقه مشخص کرده اید، از جمله فایل ها و 
پوشه هایى که از قبل پین کرده اید، شــروع مى کند. مایکروسافت بر 
اســاس حســاب هاى OneDrive و Microsoft365 پیشنهاد هاى 

شخصى سازى شده بیشترى ارائه مى دهد.
طرح بندى هاى اسنپ در این نسخه از ویندوز 11 ناوبرى لمسى بهترى 
دریافت مى کنند و باعث مى شــود هنگام کشــیدن و گرفتن بر روى 
رایانه اى با قابلیت لمس، کمتر احساس لرزش کنند. اگر از مایکروسافت 
اج استفاده مى کنید، این به روزرســانى طرح بندى هاى فورى را براى 
چندین تب مرورگر معرفى مى کند، بنابراین مى توانید پیوند هاى باز را به 
جاى قرار دادن آن ها در سرتاسر دسکتاپ، درون برنامه نگه دارید. این 

امر باعث مى شود بحث در مورد چندین پنجره مرورگر آسان تر شود.
اپلیکیشن Photos مایکروسافت نیز در حال تغییر است. به روزرسانى 
جدید گالرى را بازبینى مى کند و به شما کمک مى کند تا مسیر خود را 
 Memories در سیستم فایل پیدا کنید. مایکروسافت حتى با معرفى
که تصاویر مشــابه را با هم ترکیب کرده و با رنگ و بویى از روایت به 

نمایش مى گذارد.
به روزرســانى ویندوز 11 هنگام کپى کردن یک متن، شماره تلفن یا 
تاریخ آینده، اقدامات پیشــنهادى دیگرى را ارائه 
مى کند، هرچند 

که کامال به ماندن در اکوسیستم شرکت بستگى دارد. به عنوان مثال، 
 Skype یا Teams سیستم پیشنهاد مى کند که با شماره اى از طریق
تماس بگیرید. اگر تاریخ را کپى کنید، گزینه اى براى اضافه کردن آن به 

عنوان یک رویداد در برنامه تقویم ارائه مى دهد.

ابزار هاى شخص اول براى کار از خانه و سایر مکان ها
ویندوز همچنین خود را به عنوان یک پلتفرم بهره ورى مى ستاید، به 
همین دلیل است که آخرین به روز رسانى ویندوز 11 راه هاى زیادى 
براى انجام کار ها بدون نیاز به یافتن یک برنامه شخص ثالث دارد که 

این کار را براى شما انجام مى دهد.
پیش از همه، کنترل بهتر اعالن ها در زمانى که در منطقه هستید، است. 
ویژگى جدیدى به نام Focus Session، Do Not Disturb را روشن 
مى کند و اعالن ها را در سراسر سیستم و همه برنامه ها خاموش مى کند. 
همچنین نشان هاى نوار وظیفه را پنهان مى کند تا از حواس پرتى بصرى 
شما جلوگیرى کند؛ و با برنامه ســاعت یکپارچه شده است تا به شما 

یادآورى کند که استراحت هاى دوره اى داشته باشید.
 Teams مایکروسافت براى افرادى که در تمام طول روز در تماس هاى
هستند، Windows Studio Effects را براى کمک به بهبود صدا و 
تصویر اضافه کرده است. افکت ها از هوش مصنوعى استفاده مى کنند 
تا با محو کردن پس زمینه و کادربندى خــودکار، بهتر از 
آنچه احساس مى کنید، به نظر برسید، همچنین 
مى تواند به حذف نویز پس زمینه کمک کند، این 
قابلیتى است که اکثر برنامه هاى کنفرانس از آن 
استفاده مى کنند. کار از خانه محیط آرامى نیست، به 

خصوص با کودکانى که در اطراف مى دوند.
شما نباید مجبور باشید از یک مجموعه ویرایش کامل 
فقط براى کاهش چند ثانیه براى یک پروژه کالســى 
استفاده کنید. Clipchamp اکنون بخشى از ویندوز است 
و اگر مى خواهید چیزى کمى صیقلى تر بسازید، با قالب ها و 

افکت هاى اضافى به روزرسانى شده آن را انجام دهید.

زیرنویس هاى زنده و ویژگى هاى دسترسى 
بیشتر

ویندوز 11 با افــزودن زیرنویس هاى زنده در 
سراسر سیســتم به دنیاى فناورى مى پیوندد. 
این قابلیت پیش از ایــن در برنامه هاى خاص 
ویندوز وجود داشت، اما اکنون هر زمان که ویدیو 
یا صدا را تنظیم مى کنید، در دسترس است. مى توانید 

زیرنویس هاى زنده را جابه جا کنید تا خواندن را براى شما راحت تر کند.
دسترسى صوتى یکى دیگر از ابزار هاى مبتنى بر دسترسى است که به 
ویندوز 11 ارائه مى شود و به شما امکان مى دهد رابط را پیمایش کرده 
و متن را با صداى خود دیکته کنید. این ویژگى در اولین بارى که آن را 
فعال مى کنید به شما کمک مى کند تا بیاموزید چگونه به رایانه شخصى 
خود فرمان دهید. همانطور که از دسترســى صوتى استفاده مى کنید، 
مى توانید از آن بخواهید که در این مسیر به شما کمک کند، این قابلیت 
به شما اطالع مى دهد که چگونه درخواست شما را شنیده است تا بتوانید 

آ ن ها در صورت نیاز تنظیم کنید.
اگر از ویندوز 11 اســتفاده مى کنید، احتماال به یکــى دو بازى رایانه 
شــخصى عالقه دارید. نوار کنترلــر جدید به عنوان بخشــى از این 
به روزرسانى ارائه مى شود که دسترسى مناسب کنترلر را براى جابه جایى 
 Xbox بین بازى ها و النچر ها ارائه مى دهد. این نوار هنگامى که دکمه
را روى کنترلر بى سیم Xbox یا کنترلر سازگار دیگرى فشار مى دهید، 

ظاهر مى شود.
به روز رســانى ویندوز 11، 2022 همچنین برخى از پیشــرفت هاى 
گرافیکى را براى بازى هاى پنجــره اى اضافه مى کنــد. هر بازى با 
DirectX۱۰ و 11 داراى تاخیر نمایشگر بهبود یافته، HDR خودکار و 

پشتیبانى از نرخ نوسازى متغیر است که به روان بودن کلى بازى کمک 
مى کند. پیش از این، این توانایى ها فقط براى بازى هاى تمام صفحه 

در دسترس بود.

امنیت بهترى در راه است
ویژگى هاى امنیتى که مایکروسافت در ماه آوریل از آن استفاده کرد، 
سرانجام در این نسخه از ویندوز 11 در دسترس هستند. این ویژگى ها 
شامل پشتیبانى از Microsoft Pluton است که از یک تراشه امنیتى 
تعبیه شــده در CPU براى کمک به ارائه رمزگذارى اضافى استفاده 
مى کند و کنترل برنامه هوشمند که بخش فناورى اطالعات شما را در 
اختیار دارد. از این ویژگى مى توانید براى کمک به اسکن برنامه ها قبل 
از نصب آن ها در دستگاه کار خود استفاده کنید. مایکروسافت همچنین 
 Microsoft Defender SmartScreen تشخیص فیشــینگ را با
بهبود بخشیده است، در حالى که رایانه هاى شخصى خاص سازمانى به 
طور پیش فرض داراىLocal Security Authority( LSA ) هستند. 
مى توانید خالصه کامل ویژگى هاى امنیتى جدید را در وبالگ امنیتى 

مایکروسافت بخوانید.
ویندوز 11، 2022 یا نسخه ۲۲H۲ از امروز عرضه مى شود. توجه داشته 
باشید که اگر دستگاه شما مطابق با مشخصات نباشد، ممکن است براى 

مدتى شاهد در دسترس بودن به روزرسانى نباشید.

هیئت نظارت فیســبوك در بیانیه اى از وجود نقص در 
سیستم حذف خودکار تصاویر در این پلتفرم خبر داد.

در ســال 2019، مــارك زاکربرگ، مدیــر عامل متا 
(فیسبوك) از ایجاد یک هیئت نظارت مستقل بر محتوا 
خبر داد. این هیئت متشــکل از 23 کارشناس و رهبر 
مدنى وظیفه بررسى تصمیمات بحث برانگیز تعدیل را در 
پى فشار منتقدان و کاربران در مورد سیاست هاى پیچیده 
و به ظاهر ناهموار شرکت داشتند. به گفته زاکربرگ در 
آن زمان، تصمیمات دادگاه عالى رسانه هاى اجتماعى او 
الزام آور خواهد بود، حتى اگر او یا هر کسى در فیسبوك با 
آن مخالف باشد. از آن زمان این هیئت احکام زیادى در 
مورد مسائلى از جمله سخنان نفرت پراکن، اطالعات 

نادرســت و برهنگى صادر کرده اســت؛ اما 
آخرین تصمیم این گروه شاید بدترین راهبرد 
شــرکت متا و توانایى آن بــراى مقابله با 

مشکل تعدیل مداوم باشد.
هیئت نظارت اخیرا یافته هــاى خود را از 

یک فرآیند تجدیدنظر در مــورد حذف قبلى 
یک کارتون سیاسى کلمبیایى که خشونت 
پلیس را به تصویر مى کشید، اعالم کرد. در 
بیانیه اى هیئت مدیــره توضیح داد که چرا 

فیسبوك باید آثار هنرى را از بانک هاى سرویس تطبیق 
رســانه اى خود با کمک هوش مصنوعى حذف کند، 
سیستمى که از اسکن هوش مصنوعى براى شناسایى 
و حذف تصاویر پرچم گذارى شــده که خط مشى هاى 
محتواى وب سایت را نقض مى کنند، استفاده مى کند. 
آن ها همچنین استدالل کردند که چرا کل سیستم فعلى 

به شدت ناقص است.
هیئت نظارت پیش از اخطار مى نویسد: «متا اشتباه کرد 
که این کارتون را به بانک خدمات تطبیق رســانه خود 
اضافه کرد که منجر به حذف انبوه و نامتناسب تصویر 

از جمله محتواى ارســال شده از پلتفرم، 
توســط کاربر در این مورد 
شد. على رغم اینکه 
215 کاربر براى 
این حذف ها 

درخواســت تجدیدنظــر دادنــد و 98 درصــد از این 
درخواســت ها موفقیت آمیز بود، متا همچنان کارتون 
را از این بانــک حذف نکرد تا اینکــه پرونده به هیئت 

مدیره رسید.
هیئت نظارت در ادامه توضیح مى دهد که سیستم هاى 
حذف خودکار محتواى فیسبوك مى توانند تصمیمات 
نادرست کارمندان انســانى را تقویت کنند. این امر به 
ویژه با توجه به اثــرات موج دار چنیــن انتخاب هایى 
مشکل ساز اســت. در توصیه هاى خود، هیئت مدیره 
از فیسبوك خواسته اســت که نرخ خطاى بانک هاى 
خدمات تطبیق رســانه را عمومى و براساس خط مشى 
محتوا براى شــفافیت و پاســخگویى بهتر تجزیه و 

تحلیل کند.
متاســفانه، اینجا جایى اســت کــه «دادگاه عالى» 
رسانه هاى اجتماعى با دادگاه واشنگتن دى سى متفاوت 
است، علیرغم اینکه فیسبوك یک کمیته مستقل است، 
هیچ تعهد قانونى براى پایبندى به این پیشنهادات ندارد؛ 
با این حال در افشاى نظرات کمیته نظارت براى عموم، 
مدیران زاکربرگ و متا ممکن اســت حداقل با فشــار 
بیشترى براى ادامه اصالح استراتژى هاى تعدیل خود 

مواجه شوند.

تقریبًا همه گوشــى هاى هوشــمند درجاتــى از مقاومت در 
برابر آب را دارند، امــا آیا این امر در مــورد هدفون هایى مانند

 AirPods Pro2 نیز صدق مى کند؟
 ایرپاد پرو2 اپل داراى گواهینامه IPX۴ است، که در اصل به این 
معنى اســت که مى تواند در مقابل مایعات مقاومت کند، اما به 
خودى خود ضد آب نیست. انصافًا، اکثر هدفون هاى موجود در 

بازار داراى رتبه IPX۴ یکسانى هستند.

براى اینکه بفهمیــم AirPods Pro2 چقدر در برابر آب مقاوم 
است، باید معناى رتبه بندى IPX۴ را تشریح کنیم.

 اوال، IP خــود مخفــف "حفاظــت از نفــوذ" اســت، یعنى 
میزان غیر قابل نفوذ بودن دســتگاه توســط مایعات و ذرات

 کوچک.
معموًال "IP" با دو عدد همراه مى شــود. ارقــام در رتبه بندى

 گواهى درجه حفاظت نســبى اســت. رقم اول بــه مقاومت 

ذرات کوچــک اشــاره دارد، در حالــى کــه رقــم دوم بــه
 مقاومت در برابر مایعات است. 

اگر "X" در رتبه بندى وجود داشــته باشــد، به این معنى است 
که دســتگاه مذکور براى نفوذ ناپذیرى مربوطه آزمایش نشده

 است.
بنابراین، AirPods Pro2 با گواهى IPX۴ خود رتبه 4 را براى 
محافظت از مایعات ارائه مى دهد  و براى مقاومت در برابر ذرات 

ریز مانند گرد و غبار آزمایش نشده است.

آیا AirPods Pro۲ ضد آب هستند؟
به بیان ساده، خیر. AirPods Pro 2 در برابر آب و تعریق مقاوم 
است، اما ضد آب نیست. به عنوان هدفون، آنها براى استفاده در 
فضاى باز و براى سالم ماندن از بارندگى هاى گاه به گاه ساخته 

شده اند، اما براى شنا رفتن مناسب نیستند.

افتادن گوشى در آب از آن اتفاق هایى است که ممکن 
اســت روزى همه کاربــران گجت هاى هوشــمند با 
آن روبرو شــوند، امــا با گوشــى افتــاده در آب چه

 کنیم؟
پس از افتادن گوشى در حجم زیادى از آب، ممکن است 
تمامى اجزاى گوشى، به دلیل اتصال آن با آب، شروع به 
سوختن کنند، براى جلوگیرى از این اتفاق، سرعت عمل 

شما بسیار مهم خواهد بود.
اتفاقى است که افتاده و حال نمى توان به عقب برگشت، 
خونســردى خود را حفظ کنید و مراحل نجات گوشى 

خود را طى کنید!
مرحله یک: گوشى را به سرعت خاموش کنید.

در صورتى که باترى گوشى شما خارج مى شود، با خارج 
کردن باترى این کار را انجــام دهید، در غیر اینصورت 
فقط دکمه پاور را فشــار دهید و از فشــار دادن سایر 
دکمه ها خوددارى کنید، زیرا که ایــن کار باعث نفوذ 

بیشتر آب در آن خواهد شد.
مرحله دو: تمامى اجزایى که مى توان از گوشى خارج 

کرد را، خارج کنید.
قاب، باترى، سیم کارت، کارت حافظه و تمامى مواردى 

که مى توانید را از گوشى خود، جدا کنید.
مرحله سه: شروع به خشک کردن گوشى کنید.

براى خشک کردن گوشى از دستمال توالت و یا از یک 
پارچه حوله اى اســتفاده کنید تا به خوبى آب را جذب 
خود کند. ســپس آن را روى یک حوله قــرار دهید تا 

خشک شود.
نکته 1: گوشــى را براى خارج کردن آب از آن، تکان 
ندهید، این کار باعــث نفوذ بیشــتر آب روى قطعات 

مى شود.
نکته 2: هرگز براى خشک کردن گوشى از سشوار و یا 

مایکروویو استفاده نکنید.
نکته 3: در گوشى خود ندمید! فوت کردن در اسپیکر ها 
و سوکت هاى گوشى باعث حرکت آب روى قطعات و 

سوختن آن خواهد شد.
مرحله چهار: گوشى را تا سه روز روشن نکنید.

پروسه خشک شدن گوشى، 3 روز زمان میبرد، شما براى 
رفع مشــکل آب خوردن موبایل خود هرچه از دستتان 
بر مى آمد انجام داده اید و حــال پس از طى این دوران 
پر استرس، تنها شــانس مى تواند هنگام روشن کردن 

گوشى به کمک شما بیاید.

کاربران آیفــون 14 پرو مکس گــزارش کرده اند هنگام 
استفاده از شبکه هاى اجتماعى، شاهد لرزش هاى بلند و 

غیرقابل کنترل دوربین این گوشى شده اند.
بق گزارش ها، کاربران آیفون کــه هزینه هاى هنگفتى 
را براى گران ترین گوشــى هوشــمند جدید این شرکت 
پرداخته اند، با یک باگ بزرگ مواجه شــده اند که احتماال 
مربوط به ویژگى تثبیت کننده تصویر نورى (OIS) دستگاه 
است. کاربرانى که این مشکالت را در آخر هفته گزارش 
کردند، ویدیو هایى را منتشــر کردند که نشــان مى دهد 
دستگاه هایشان هنگام تالش براى استفاده از برنامه هایى 
مانند تیک تاك، اسنپ چت و اینستاگرام دچار لرزش و از 

کار افتادن فیزیکى آن مى شود.
ویدئو هاى منتشر شده در توئیتر و تیک تاك نشان مى دهد 
که کاربران هــر دو دوربین اصلى و دوربین ســلفى را در 

برنامه هاى شــبکه هاى اجتماعى شخص 
ثالث باز مى کنند و هنگام اســتفاده تا 
نزدیک به برآمدگى دوربین شروع به 
لرزش شدید و بلند مى کند. این مشکل 
باعث مى شــود که تصویر دوربین به 
شــدت به جلو و عقب تکان خورده و 
به نظر برســد که کل قسمت بیرونى 

دستگاه نیز تکان مى خورد. تا اینجاى کار به نظر مى رسد 
که این مشکل به طور خاص روى آیفون 14 پرو مکس که 
هفته گذشته با بزرگترین هارد دیسک عرضه شد و تا 1599 

دالر قیمت دارد، تاثیر داشته است.
به گفته روزنامه گاردین، این مشــکل احتماال ناشــى از 
ویژگى تثبیت کننده تصویر داخلى آیفون است که براى 
اولین بار در آیفون 6 پالس معرفى شد. این ویژگى به یک 
موتور براى حذف اثرات لرزش دوربین متکى است. همین 
موتور ممکن است باعث ایجاد صدا هاى تلق بلندى شود 

که توسط کاربران تجربه مى شود.
دارندگان آیفــون که این مشــکل را در Reddit تجربه 
مى کنند به طور مداوم مى گویند که این مشــکل هنگام 
استفاده از برنامه دوربین یا سایر برنامه هاى بومى رخ نداده 
است. این باعث شــد برخى حدس بزنند که این مشکل 
مى تواند مربوط به برنامه هاى شخص 
 iOS16 ثالث باشد که هنوز براى

به روز نشده اند.
گفتنى اســت که این شــرکت 
داراى صفحه پشتیبانى است که 
در مورد تاثیر ارتعاشات با دامنه باال 
بر روى دوربین هشــدار مى دهد. 

این شــرکت به کاربران نســبت به اتصال آیفون خود به 
موتورســیکلت هایى با موتور هاى پرقدرت یا با حجم باال 
هشــدار مى دهد و مى گوید کاربران بایــد هنگام اتصال 
دســتگاه خود به موتور هاى الکتریکى کــم حجم مانند 
موتورسیکلت ها و اســکوتر ها از یک پایه میرایى استفاده 

کنند تا به سیستم OIS آسیب نرسانند.
اپل مى گوید: سیستم هاى OIS و AF حلقه بسته در آیفون 
براى دوام بیشتر طراحى شده اند. با این حال، همانطور که 
در مورد بســیارى از لوازم الکترونیکى مصرفى که شامل 
سیستم هایى مانند OIS هســتند، قرار گرفتن مستقیم 
طوالنى مدت در معرض ارتعاشات با دامنه باال در محدوده 
فرکانس مشخص ممکن اســت عملکرد این سیستم ها 
را کاهــش داده و منجر به کاهش کیفیــت تصویر براى 

عکس ها و فیلم ها شود.
در این مورد، به نظر نمى رسد که مشکالت ارتعاش با دامنه 
باال، خرابى هاى گزارش شده آنالین را توضیح دهد. به نظر 
مى رسد که تعدادى از این حساب ها دستگاه ها را در حال 
لرزش در داخل خودرو هاى سوارى و بدون اتصال به وسیله 
نقلیه نشان مى دهند. همه این ها به طور بالقوه این ایده را 
تقویت مى کند که ممکن است یک خطاى نرم افزارى دلیل 

بروز این باگ باشد.

آیا ایرپاد پرو2 ضد آب است؟

ویژگى هایى که ویندوز 11 در به روزرسانى جدید
 ارائه کرده است

ترفندى ساده براى 
خارج کردن آب 
از اسپیکر گوشى

نقص در سیستم حذف خودکار تصاویر فیسبوكباگ عجیب آیفون 14 پرو هنگام استفاده از دوربین

اگر از ایمیل هاى تبلیغاتى خسته شده اید نحوه لغو اشتراك 
و حذف ایمیل ها در جیمیل را در این مطلب توضیح خواهیم 

داد.
صندوق ورودى ایمیل شما شبیه به یک خانه مجازى است 
زیرا به عنوان اولین نقطه تماس براى همه برنامه هاى شما 
براى خدمات جدید، مشاغل، خریدهاى آنالین و غیره عمل 

مى کند.
ممکن است ایمیل هاى ناخواســته اى را دریافت کنید. به 
عنوان مثال، هنگامى که خرید آنالین انجام مى دهید، ممکن 

است ناخواسته به شــرکت اجازه داده باشید تا ایمیل هاى 
تبلیغاتى بیشترى براى شما ارسال کند. از طرف دیگر، ممکن 
است یک شــرکت آدرس ایمیل شما را به عنوان بخشى از 
لیست داده باشــد و این امکان را براى بازاریابان فراهم مى 

کند که شما را هرزنامه کنند.

لغو اشتراك از ایمیل هاى ناخواسته به صورت 
دستى

جیمیل به شما این امکان را مى دهد که از پر کردن صندوق 

پستى شما توسط یک شرکت خاص با خبرنامه هاى تبلیغاتى 
خود جلوگیرى کنید. 

هر دو نســخه دســکتاپ و اندروید برنامه Gmail از این 
ویژگى پشــتیبانى مى کنند. در اینجا نحوه فعال کردن آن

 آمده است.
1.جیمیل را روى دسکتاپ یا تلفن همراه خود باز کنید.

2.به ایمیلى بروید که مى خواهید اشتراك آن را لغو کنید.
3.روى گزینه منوى سه نقطه ضربه بزنید.
4.گزینه Unsubscribe موجود را بزنید.

حذف ایمیل هاى تبلیغاتى از صندوق ورودى 
با این ترفند ساده مى توانید به سرعت تمام ایمیل هاى 
بازاریابى ناخواســته را از صندوق ورودى خود حذف 
کنید. در پایان هر ایمیل بازاریابى یا تبلیغاتى یک دکمه 

 Unsubscribe .وجود دارد "unsubscribe " کوچک
را در نوار جستجوى صندوق ورودى خود وارد کرده و روى 

دکمه جستجو کلیک کنید. لیستى از تمام ایمیل هایى که 
داراى دکمه لغو اشتراك هستند را مشــاهده خواهید کرد. 

سپس تمام ایمیل ها را انتخاب کرده و دکمه حذف را بزنید.

از شر ایمیل هاى تبلیغاتى خالص شوید

لللللللللللاصل kپیشنهاد مى کند از طریق برنامه PC Health Check اطمینان ح

کنید که رایانه شما حداقل مورد نیاز سیستم را برآورده مى کند. 
پس از پایان کار، به روزرسانى را به همان روشى که در ویندوز

11 انجام مى دهید، بررسى کنید.
مایکروسافت همیشــه از توانایى سیســتم عامل ویندوز 
براى کمک به شــما در انجام چند کار خبر داده است و 
این به روز رسانى تفاوتى ندارد. صفحه اصلى جدید در
File Explorer شما را با دسترسى سریع 

ببه فایل هاى اخیر و هر

1به روزرســانى ویندوز 11 هنگام کپى کردن یک متن، شماره تلفن یا 
خخخخخییخییییخخخخخخیخیخیخیخخخخخخیییخیخیخییخخیخیخیخ آیخ آینده، اقدامات پیشــنهادى دیگرى را ارائه  ررررررررررررررررررررررررررررتتتارتتتارتارتارتارتارتار
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمى کند، هرچند

مایکروسافت براى افرادى که د
ws Studio Effects sهستند،

تصویر اضافه کرده است. افکت
بببببببا با محو کردن پس ت
آآآآآآآآنچه احس
ب مى تواند
قابلیتى اس
استفاده مى
خصوص با ک
شما نباید مجبو
فقط براى کاهش
amp .استفاده کنیدp

و اگر مى خواهید چیز
افکت هاى اضافى به رو

زیرنویسهاى
بببببببببببببببیشتر
ویندوز
سراسر

این قابلیت
ویندوز وجو
یا صدا را تنظیم

ز صندوق ورودى 
مام ایمیل هاى 
دى خود حذف 
اتىیک دکمه 
Unsubscribe

دوارد کرده وروى
تمام ایمیل هایى که 
ــاهده خواهید کرد. 

دکمه حذف را بزنید.

سى در فیسبوك با
ت احکام زیادى در 
راکن، اطالعات 

ـت؛ اما
راهبرد 
بله با 

 را از
ف قبلى
شونت 
رد. در 
که چرا 

اضافه کرد که منجر به حذف انبوه و نامتناسب تصویر
از جمله محتواى ارســال شدهاز پلتفرم،

در این مورد توســط کاربر
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افرادى که رژیــم مى گیرند و معتقدنــد خوردن یک 
صبحانه مفصل و به دنبال آن یک شــام کوچک 

مطمئن ترین راه براى کاهش وزن اســت، 
احتمــاًال از یافته هاى یــک مطالعه جدید و 

کوچک بسیار ناامید خواهند شد.
الکساندرا جانستون ویســنده این مطالعه و متخصص 
تغذیه در دانشگاه آبردین اسکاتلند، گفت: مفهوم زمان 
خوردن غذا براى تأثیرگذارى بر سالمت همواره مطرح 

بوده است. 
این توصیه که همانند یک پادشاه صبحانه بخور و مانند 

یک فقیر شام بخور طرفداران زیادى دارد.
وى در ادامه مى افزاید: تحقیقات قبلى پیشــنهاد کرده 
اند که خوردن زودهنــگام در روز روند کاهش وزن را 
افزایش مى دهد و بر متابولیســم انرژى در مقایسه با 

خوردن دیرتر در روز تأثیر مى گذارد.

محققان یک آزمایش رژیم غذایى شامل 16 مرد و 14 
زن انجام دادند. نویسندگان مطالعه توضیح دادند که به 
مدت یک ماه، هر شرکت کننده به طور تصادفى از یک 
رژیم غذایى مفصل در صبح یا یک رژیم غذایى مفصل 

در عصر پیروى کردند.
تمام وعده هاى غذایى بر اساس 30 درصد پروتئین، 35 
درصد کربوهیدرات و 35 درصد چربى بود، در حالى که 

کل کالرى دریافتى روزانه ثابت بود.
کســانى که رژیم غذایى سنگین صبحگاهى 
داشتند 45 درصد از کالرى روزانه خود را 
در وعده صبحانه دریافت کردند و پس از 
آن به ترتیب 35 درصد و 20 درصد در وعده 

ناهار و شام مصرف کردند.
در مقابل، کسانى که رژیم غذایى سنگین عصرگاهى 
داشــتند از تقســیم کالرى روزانه 20، 35 و 45 درصد 

پیروى کردند.
در پایان ماه، همه شرکت کنندگان یک هفته استراحت 
کردند، و پس از آن یک تغییر وضعیت انجام شد. براى 
ماه بعد، همه صبحانه خوران به شام خوران تبدیل شدند 

و بالعکس.
جانســتون گفت: ما دریافتیم که کاهش وزن با هر دو 

رژیم غذایى مشابه بود.
همه شــرکت کنندگان مقدار قابل توجهى از وزن خود 
را از دست دادند، اما هیچ یک از الگو هاى غذایى باعث 

کاهش وزن بیشتر نشد.
جانستون مى گوید:گرسنگى یکى از اصلى ترین دالیلى 
اســت که افراد از رژیم کاهش وزن یا کالرى محدود 
پیروى نمى کنند؛ بنابراین اگر اســتراتژى هاى رژیمى 
داشته باشــیم که مى تواند به کنترل گرسنگى کمک 

کند، در دنیاى واقعى مفید خواهد بود.

صبحانه مفصل در کاهش وزن تأثیرى ندارد

هنگامیکه سطح کلســترول خون افزایش مى یابد بر 
تاندون آشــیل پا هاى فرد تاثیر مى گذارد که مى تواند 

منجر به عالئم قابل مشاهده اى در پا ها شود.
ســبک زندگى ناســالم شــرایط را براى بروز انواع 
فاکتور هاى خطر و بیمارى ها فراهم کرده اســت که 

یکى از آن ها کلسترول باالست.
کلسترول نوعى چربى اســت که کبد براى تشکیل 
غشاى سلولى، ویتامین D و متعادل ساختن هورمون ها 
تولید مى کند. کلســترول که در آب نامحلول است از 
طریق ذره اى به نام «لیپوپروتئین» که داراى پروتئین 
خاصى در سطح خود است به نقاط مختلف بدن منتقل 
 (LDL) مى شود. لیپوپروتئین هاى با چگالى کم که به

معروف هستند، از انواع بد کلسترول به شمار مى روند.
زمانیکه رژیم غذایى فرد سرشار از چربى هاى ناسالم 
باشد و سبک زندگى کم تحرك را در پیش گیرد سطح 
کلسترول بد خون افزایش پیدا مى کند. در این شرایط 
لیپوپروتئین هاى باچگالى کم در عروق تولید شده و 
آن ها را مســدود و باریک مى کند که با گذشت زمان 

مى تواند منجر به حمله قلبى و سکته مغزى شود.

شناسایى نشانه هاى کلسترول باال در 
پا ها

خطرناك ترین موردى که در مورد انباشت کلسترول 
وجود دارد، این است که این بیمارى هیچ عالمتى از 
خود نشــان نمى دهد تا زمانى که به سطح خطرناکى 

برسد و زندگى روزمره فرد را تحت تاثیر قرار دهد.
تنها راه تشخیص و پیشــگیرى از آن، آزمایش منظم 
خون است. هنگامیکه سطح کلسترول خون افزایش 
مى یابد بر تاندون آشیل پا هاى فرد تاثیر مى گذارد که 

مى تواند منجر به عالئم قابل مشاهده اى در پا ها شود.
روزنامه تایمزآوایندیا در گزارشى به برخى از نشانه هاى 

باال بودن سطح کلسترول در پا ها پرداخته است:
احســاس درد در پاها: هنگامى که عروق پا ها 
دچار انسداد شوند، مقدار کافى خون غنى از اکسیژن 
به قسمت تحتانى اندام نمى رسد. در این شرایط فرد در 
پا ها احساس سنگینى و خستگى مى کند. اکثر افراد با 
سطح کلسترول باال از احساس سوزش در اندام تحتانى 

شکایت دارند.
گرفتگى عضالت پا: گرفتگى شــدید پا هنگام 
خواب یکى دیگر از عالئم رایج سطح باالى کلسترول 
اســت که به عروق اندام تحتانى آســیب مى رساند. 
گرفتگى یا اسپاســم بیشتر در پاشــنه یا انگشتان پا 
احساس مى شود. این وضعیت در شب و هنگام خواب 

بدتر مى شود.
تغییر رنگ پوست و ناخن: کاهش جریان خون 
همچنین مى تواند رنگ ناخن هاى پا و پوست را تغییر 
دهد چرا که ســلول ها به دلیل کاهش جریان خون از 

مواد مغذى و اکسیژن محروم مى شوند.
سردى پاها: سطح باالى کلسترول مى تواند باعث 
شود فرد در تمام طول سال حتى در فصل تابستان در 

پا ها احساس سردى داشته باشد.

در حالت ایده آل افراد باید بین اواســط سپتامبر (10 
شهریور تا هشت مهر ماه) تا اواسط اکتبر (9 مهر تا 9 
آبان ماه) واکسینه شوند، اما دریافت واکسن حداکثر 
تا پایان اکتبر همچنــان مى تواند محافظت در برابر 

ویروس را تضمین کند.
 تزریق واکسن تقویت کننده به تقویت سطح ایمنى 
قبل از افزایش احتمالى عفونت ها در زمستان کمک 

مى کند.
همانطور که هوا سردتر مى شود و افراد زمان بیشترى 
را داخل خانه مى گذرانند، خطــر ابتال به کووید نیز 
افزایش مى یابد؛ به همین دلیل است که کارشناسان 
بهداشت از عموم مردم مى خواهند دوز تقویت کننده 
واکسن کووید 19 ویژه سویه امیکرون را تا انتهاى 

ماه اکتبر دریافت کنند.
 در حالت ایده آل افراد باید بین اواسط سپتامبر (10 
شهریور تا هشت مهر ماه) تا اواسط اکتبر (9 مهر تا 9 
آبان ماه) واکسینه شوند، اما دریافت واکسن حداکثر 
تا پایان اکتبر همچنــان مى تواند محافظت در برابر 
ویروس را تضمین کند. تزریق واکسن تقویت کننده 
به تقویت ســطح ایمنى قبل از افزایــش احتمالى 

عفونت ها در زمستان کمک مى کند.
دریافت واکسن تقویت کننده براى محافظت از خود 
و دیگران در برابر ویروس بسیار مهم است و اگر این 
واکســن ها را دریافت کنید، در واقع مى توانید روى 

وضعیت آینده تاثیر بگذارید.
اگر تعداد زیادى از افراد این واکســن ها را دریافت 
کنند، این موضوع تاثیر مفید قابل توجهى در پایین 
نگاه داشــتن عفونت ها خواهد داشت؛ بنابراین اگر 
تا به حال واکســن تقویت کننده خــود را دریافت 
نکرده ایــد، حتما بــراى دریافــت آن برنامه ریزى 

کنید.
اگر نمى توانید فورى و یا کال واکســن تقویت کننده 
دریافت کنید، راه هاى زیادى براى محافظت از خود 

دارید که مى توانید در پاییز یا زمستان امسال از ابتال 
به کووید جلوگیرى کنید.

به عنوان نمونه دســت هاى خود را مرتبــا با آب و 
صابون به مدت حداقل 20 ثانیه بشویید یا اگر آب و 
صابون در دسترس نیست، از یک ضدعفونى کننده 

دست مبتنى بر الکل استفاده کنید.
از تماس نزدیک با بیماران خوددارى و سطوحى را 

که اغلب لمس مى کنید، تمیز و ضدعفونى کنید.
هنگام ســرفه یا عطســه دهان و بینى خــود را با 
دســتمال بپوشــانید یا از داخل آرنج خود استفاده

 کنید.
در نهایت اگر بیمار هستید، از محل کار یا مدرسه دور 
باشید؛ در خانه بمانید و از تماس نزدیک با دیگران 

خوددارى کنید.
عالوه بر این در صورت افزایش خطر ابتال به بیمارى 
شــدید ناشــى از کووید چندین کار وجود دارد که 

مى توانید براى محافظت از خود انجام دهید.
از طریق وب ســایت هاى معتبر از به روزرسانى در 
مورد کووید و عوامل خطر آن مطلع شوید و خطرات 

را بشناسید.
با ارائه دهنده مراقبت هاى بهداشتى در مورد دریافت 
واکســن آنفلوآنزا و سایر واکســن ها براى تقویت 

سیستم ایمنى خود صحبت کنید.
از ازدحام زیاد به خصوص اگر در داخل خانه اســت، 
خوددارى کنید و در صورت نیاز به حضور در بیرون از 

منزل، از ماسک استفاده کنید.

باور غلطى میان مردم وجود دارد که مى گوید ژله براى 
استخوان ها مفید است اما این باور کامال اشتباه است.

ژله از جمله موادى است که معموال به عنوان دسر مورد 
اســتفاده قرار مى گیرد، ولى باید توجه داشت در مصرف 
آن نباید زیاده روى شود، اما اگر هرازگاهى مصرف شود 
اشکالى ندارد و توصیه مى شود که به صورت روتین از این 

ماده استفاده نشود.»
از نظر ترکیبات ژله متشکل است از آبمیوه، شکر و پکتین 
که نســبتا غنى از قند و کربوهیدرات بوده و مقدار خیلى 
کمى فیبر دارد و از نظر ویتامین ها بســیار فقیر اســت. 
هر یک قاشــق غذاخورى یعنى حدود 20 گرم ژله، 54 
کیلوکالرى انرژى دارد یعنى انرژى بسیار باالیى دارد که 
50 درصد این انرژى مربوط به شکر و مواد قندى موجود 

در این ماده است.
ژله حاوى مقدار کمى پتاســیم، کلسیم، کولین و سدیم 
است. یعنى هر یک قاشق غذاخورى ژله 8/10 میلى گرم 
پتاسیم،8/1 میلى گرم کلســیم، 1/2 میلى گرم کولین 
دارد و 6 میلى گرم ســدیم دارد. این ماده فاقد پروتئین 
است و فیبر موجود در یک قاشق غذاخورى ژله 2/0 گرم

 است.
البته اگر ژله از آبمیوه و یا اجزاى آبمیوه تهیه شده باشد 
به دلیل آنتى اکسیدان هاى موجود در میوه ها بخصوص 
میوه هاى رنگى مى تواند اثرات سالمتى بخشى را براى 
قلب داشته باشد، ولى متاسفانه در تهیه و تولید اکثر ژله ها 
به جاى استفاده از آبمیوه ها و میوه ها از طعم دهنده هاى 

مصنوعى استفاده مى کنند بنابراین 

اگر افراد به صورت مداوم از ژله اســتفاده کنند این طعم 
دهنده هاى مصنوعى و رنگ هاى مصنوعى، مى توانند 
عوارض آلرژى زا براى بدن داشته باشند لذا بخصوص 
افرادى که در معرض ابتال به آلرژى هستند نباید از این 

ماده استفاده کنند. 
مصرف ژله براى افراد بیش فعــال بخصوص کودکان 
بیش فعال ممنوع اســت. همچنین افرادى که سیستم 
ایمنى ضعیفى دارند نیز نباید ژله مصرف کنند. همچنین 
ژله براى افرادى که داراى مشکالت گوارشى هستند نیز 
مضر اســت. در مجموع مصرف ژله در کودکان زیر سه 

سال به هیچ وجه توصیه نمى شود.
با توجه به اینکه 50 درصد ژله را شکر تشکیل مى دهد 
اندیس گالیســمى خیلى باالیى دارد که براى بیماران 
مبتال به دیابت بسیار مضر است، اما اگر از فرکتوز در تهیه 
ژله استفاده شود اندیس گالیسمى آن پایین است و لذا 
مصرف آن به صورت هرازگاهى مشکلى ایجاد نمى کند. 
با توجه به قند و شــکر و فروکتوز موجود در ژله مصرف 
مداوم آن باعــث افزایش وزن، چاقــى و بیمارى هاى 

قلبــى و دیابت نــوع دو 

مى شود به همین دلیل با توجه به ترکیبات 
ژله نباید مورد اســتفاده قرار گیرد مگر 

اینکه افراد بــراى تنوع بخواهند 
هرازگاهــى از ایــن ماده 

استفاده کنند یا افرادى 
که سوء تغذیه دارند 
و حتــى نمى توانند 
منابع حاوى کالرى 
را دریافــت کننــد 
مى تواننــد از ایــن 
ماده اســتفاده کنند، 
اما باید ســعى کنند 
از ژله هایى اســتفاده 
کنند کــه از آبمیوه و 
میوه هاى طبیعى تهیه 

شده باشند.
متاســفانه افراد ژلــه را با 

ژالتین اشتباه مى گیرند خواصى 
که براى استخوان ها مطرح مى شود 

مربوط به ژالتین اســت. 
ژالتین یک پروتئین 

اســت که از استخوان 
دام ها گرفته مى شود و در داروخانه ها به فروش 
مى رسد، ولى ژله به هیچ وجه خاصیت ژالتین را 
ندارد. افراد مى توانند ژالتیــن را از داروخانه ها که 
به صورت پودر یا ورق به فروش مى رسد، تهیه کنند 

بخصوص افرادى که غذا هاى گوشتى استفاده نمى کنند 
مى توانند از ژالتین به عنــوان یک منبع پروتئین (آنهم 
نه پروتئین کامل) از ژالتین در خوراك ها و ســوپ ها 

استفاده کنند.

نشانه هاى باال بودن کلسترول در پا هاآیا ژله تأثیرى بر      استخـوان ها       دارد؟

بهترین زمان دریافت دوز تقویتى 
واکسن کووید چه موقع است؟

دنــد خوردن یک 
شــام کوچک 

سـ اســتـت،  
ه جدید و و

صخصصصصص طالعه و مت
نمااننننن گفت: مفهوم ز
المتهمواره مطرررحرحححح

و مانندندد بحانه بخور
ى دارد.

ى پیشــنهاد کرده 
کاهش وزن را  وند
نرژى در مقایسه با 

محققان یک آزم
زن انجام دادند. ن
مدت یک ماه، هر
غذایى مفص رژیم
در عصر پیروى ک
تمام وعده هاى غ
درصد کربوهیدرا
کل کالرىدریاف
کســانى
داش
در و
ننآن به تر
ناهار و شام مصر
در مقابل، کسانى
داشــتند از تقسـ

شوزن ر ل ب

 همین دلیل با توجه به ترکیبات 
ورد اســتفاده قرار گیرد مگر 

ابــراى تنوع بخواهند  خ ت ا
ـى از ایــن ماده 

ىىىىىىىىىىىىىادى ند یا افر
ذیه دارند
مى توانند 
ى کالرى 
ت کننــد 
د از ایــن 
تفاده کنند، 
ــعى کنند 
ى اســتفاده 
از آبمیوه و

 طبیعى تهیه 

صى
 مى شود 

ت.
ن

وان
و در داروخانه ها به فروش 
چ وجه خاصیت ژالتین را 
تیــن را از داروخانه ها که 

هنگ
تاندو
منج
ســ
فاکت
یکى
کلس
غشا
تولید
طری
خاص
مى ش
معرو
زمان
باشد
کلس
لیپو
آن ه
مى ت

پا ها
خطر
وجو
خود
برسد
تنها
خون
مى ی  فروش مى رسد، تهیه کنند 

ى گوشتى استفاده نمى کنند 
وان یک منبع پروتئین (آنهم 
ن در خوراك ها و ســوپ ها 

خـواننننننننننننننننننن ها      د دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

0ست. یعنى هر یک قاشق غذاخورى ژله 8/10 میلى گرم 
2 میلى گرم کلســیم، 1/2 میلى گرم کولین  پتاسیم،8/1
6دارد و 6 میلى گرم ســدیم دارد. این ماده فاقد پروتئین 
0ست و فیبر موجود در یک قاشق غذاخورى ژله 2/0 گرم

 است.
لبته اگر ژله از آبمیوه و یا اجزاى آبمیوه تهیه شده باشد 
به دلیلآنتى اکسیدان هاى موجود در میوه ها بخصوص

میوه هاى رنگى مى تواند اثرات سالمتى بخشى را براى 
اکثر ژله ها  قلب داشته باشد، ولى متاسفانه در تهیهو تولید
به جاى استفاده از آبمیوه ها و میوهها از طعم دهنده هاى 

مصنوعى استفاده مى کنند بنابراین 

مصرف آن به صورت هرازگاهى مشکلى ایجاد نمى کند. 
توجه به قند و شــکر و فروکتوز موجود در ژله مصرف  با
مداوم آن باعــث افزایش وزن، چاقــى و بیمارى هاى 

قلبــى و دیابت نــوع دو 

شده باشند.
متاســفانه
ژالتین اشتب
کهبراى اس
مربوط به
ژالت
اســ
دام ها
مى رس
ندارد. اف
به صورت
بخصوصا
مى توانند از
نه پروتئین
استفاده کنن

.
ه افراد ژلــه را با 

تباه مى گیرند خواص
ستخوان ها مطرحم
ه ژالتین اســت
پروتئین تین یک
ـت که از استخو
ا گرفته مى شود و
سد، ولى ژله به هیچ
فراد مى توانند ژال
ف ت پودر یا ورق به

 افرادى که غذا هاى
ز ژالتین به عنــو
 کامل) از ژالتین

ند.

کیفیت و رنگ مو بیش از هر چیز با وراثت شکل مى گیرد 
اما عوامل متعددى روى سفیدى زودهنگام مو اثر دارند. 
اگر از سفیدى موهاى خود ناراضى هستید با مصرف این 

خوراکى ها مى توانید سفید شدن آن را به تاخیر بیندازید.
 کمتر افرادى هستند که با پیدا شدن موهاى سفید روى 
سرشان احساس خوبى داشته باشند؛ خوش تیپ تر شدن 
افرادى مثل جــورج کلونى و پارســا پیروزفر یک قاعده 
عمومى نیست و ممکن است بیشتر ما به دنبال راهى براى 

کم کردن سرعت سفید شدن موهایمان باشیم.
دکتر هریش کومار، متخصص پوست و مو، در این رابطه 
گفت: گذشــته از عامل مهم وراثت که مى تواند به سفید 

شدن موها دامن بزند، نکاتى که در ادامه مى آید براى به 
تاخیر انداختن سفیدشدن موها قابل اهمیت هستند:

B۱۲ افزایش مصرف ویتامین
 B۱۲ موهاى شما ممکن اســت به دلیل کمبود ویتامین
سفید شود. در این صورت، معکوس کردن روند خاکسترى 
شدن مى تواند به سادگى و با مصرف مقادیر کافى از این 

ویتامین اتفاق بیفتد.

B۵ افزایش مصرف ویتامین
ویتامین B۵ به جلوگیرى از شروع زودهنگام سفید شدن 

مو و بازگردانــدن رنگ طبیعى آن کمــک مى کند. این 
ویتامین همچنین به رشد مو کمک کرده و رطوبت مورد 

نیاز موها را نیز تامین مى کند.

معجزه آنتى اکسیدان ها
مطمئن شــوید که به اندازه کافى غذاهاى غنى از آنتى 

اکسیدان مصرف مى کنید.
متخصصان طب ســنتى و طب ایرانى نیز ایده هاى خود 
را در این رابطه دارند؛ دکتر مژده پورحســینى در توضیح 
راهکارهاى طب ایرانى در این رابطه گفت: بعد از مبحث 
وراثت، افراط در مصرف سردى ها و ضعف قواى ِدماغى 

از عوامل سفید شدن زودهنگام مو است و با رعایت گرمى 
خوراك مى توان تا حدودى روند سفید شدن مو را کند کرد.

در برخى منابع طب ســنتى توصیه شده با مصرف هلیله 
سیاه و یا ســیاه دانه مى توان در طوالنى مدت به موهایى 
سیاه دست یافت اما دکتر پورحسینى از عدم انجام مطالعه 

و یا دریافت گزارش هاى هدفمند در این زمینه خبر داد.
با این حال و با توجه به تاثیر ویتامین هاى گروه ب و آنتى 
اکســیدان ها مى توان نتیجه گرفت که مصرف گوشت و 
لبنیات در کنار انواع توت، انگور، ســبزیجات برگ سبز و 
چاى مى تواند به رشد مو کمک کنند و سفیدى زودرس 

مو را به تاخیر بیندازند.

چه چیزهایى بخوریم تا سفیدى موهایمان کم شود؟

5 روش 
جلوگیرى از

 تمام سرطان ها

 اســتفاده از فناورى هایى مانند غربالگرى سرطان از جمله تســت تشخیص زودهنگام چند 
سرطانى مى تواند به شما کمک کند سرطان را زودهنگام کشف کرده و به طور بالقوه خطر 

مرگ ناشى از آن را کاهش دهید. 

اگر فردى در خانواده شما سرطان داشته ممکن است شــما نیز در معرض خطر ابتال به آن 
باشید. یک ارائه دهنده در مورد واجد شرایط بودن شما براى غربالگرى و آزمایش سرطان 

صحبت خواهد کرد.

میزان نامتناسبى از سرطان هاى خاص در جمعیت هاى خاص دیده مى شود. دانستن خطرات 
بیمارى و دلیل آن مهم اســت. این موضوع اغلب به دلیل عدم دسترسى به مراقبت، سواد 

بهداشتى محدود و بى اعتمادى در سیستم مراقبت هاى بهداشتى است.

چگونه پیشرفت در درمان و 
فناورى به تشخیص و پیشگیرى 

سرطان کمک مى کند

مواد غذایى طبیعى 
و فیبردار بیش ترى 

بخورید

استعمال دخانیات را 
کنار بگذارید

تاریخچه و پیشینه خانوادگى خود 
را بدانید

آمار خود را بدانید

فت در درمان وفت در درمان و 
خیص و پیشگیرىخیص و پیشگیرى 

مى کند

طبیعى
ش ترى

نیات را

شینه خانوادگى خودشینه خانوادگى خود 

دانید

1
2

3
4

5

برخى غذا ها مى توانند خطر ابتال به سرطان را کاهش دهند. سعى کنید از گوشت هاى فرآورى 
شده (سوسیس و بیکن) و غذا ها اجتناب کنید یا مصرف آن را کاهش دهید. هم چنین، مصرف 

غذا هایى با مقادیر باالى قند و کربوهیدرات را کاهش دهید.

سیگار مواد شــیمیایى مضر را وارد ریه هاى شــما مى کند که در نهایت به سلول ها (از جمله 
سلول هاى محافظت کننده در برابر ســرطان) در داخل بدن شما آسیب مى رساند. همان 

طور که مى توانید تصور کنید سیگار عامل شماره یک سرطان ریه است.

5 روش 
جلوگیرى از

 تمام سرطان ها
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آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602020001279 - تاریخ ارسال نامه: 1401/07/06 - عباسعلى گنجى 
فرزند نصراله شناسنامه 1687 به استناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاى شهود رسمًا 
گواهى شده است مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه باقیمانده شماره 1602 فرعى 
از شماره 1 اصلى واقع در میمه جزء بخش ثبتى میمه ذیل ثبت 15410 صفحه 323 دفتر 108 امالك 
به شماره چاپى 524586 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و معامله دیگرى انجام 
نشده است و سابقه تأمین و بازداشت ندارد و به علت جابه جایى اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون 
درخواست سند مالکیت المثنى به نام خود را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) 
نسبت به آن و یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار: 

1401/07/09 - م الف: 1386624- داود پیروز - مسئول دفاتر امالك حوزه ثبتى میمه /7/118

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

1. راى شماره 140160302026003847 مورخ 1401/03/11 هیات دو مالکیت آقاى على استاد 
على به شناسنامه شماره 37 کدملى 1091994196 صادره نجف آباد فرزند تقى در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 102,96 مترمربع پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند شماره 29793 مورخ 80/11/02 دفترخانه 89 

اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت میباشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال 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 است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/07/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/07/24 - م الف: 1385875 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/7/119 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 140160302006004657 – تاریخ ارسال نامه: 1401/06/29 - برابر راى شماره 
4657 مورخ 1401/06/29 به شماره کالســه 0331 مالکیت آقاى/ خانم حسین چرخى ابى به 
شناســنامه شــماره 601 کدملى 1287601723 صادره فرزند على در ششدانگ گلخانه و باغ به 
مساحت 3131/79 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 89 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر شامل قولنامه عادى از حاج شیرعلى روانخواه و محمد ابراهیمى درچه به متقاضى 
انتقال یافته که حاج شیرعلى از حسین میر شمش شهشهانى فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 

2418 خریدارى نموده است و مالحظه نقشه ملک شامل قول نامه عادى از حاج شیرعلى روانخواه و 
محمد ابراهیمى درچه به متقاضى انتقال یافته که حاج شیرعلى از حسین میرشمس شهشهانى فرزند 
ابوالقاسم به شماره شناسنامه 2418 خریدارى نموده است و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس 

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 سند مالکیت متقاضى اعتراض 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: 
1401/07/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/24- م الف: 1385149 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/7/121 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 140160302006004572 – تاریخ ارسال نامه: 1401/06/26 - برابر راى شماره 
4571 مورخ 1401/06/26 به شماره کالسه 0091 مالکیت آقاى/ خانم عباس رحمتى اندانى به 
شناسنامه شــماره 2458 کدملى 1141160366 صادره فرزند محمد تمامت سه دانگ مشاع از 
شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مســاحت 146/30 مترمربع پالك شماره 714 فرعى از 112 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند قطعى شماره 38383 
مورخ 91/3/7 دفتر 139 و سند قطعى شماره 1228 مورخ 89/7/7 دفتر 388 و مالحظه نقشه ملک 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 4572 مورخ 1401/06/26 به شماره کالســه 0092 مالکیت آقاى/ خانم اکرم 
تیمورى جروکانى به شناسنامه شماره 1271055430 کدملى 1271055430 صادره خمینى شهر 
فرزند ولى اله تمامت ســه دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 146/30 
مترمربع پالك شماره 714 فرعى از 112 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 
شهر شامل سند قطعى شماره 38383 مورخ 91/3/7 دفتر 139 و سند قطعى شماره 1228 مورخ 
89/7/7 دفتر 388 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 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: 
1401/07/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/24- م الف: 1384604 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/7/123 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامــه: 140160302006003220 – 1401/05/04 - برابر راى شــماره 3220 مورخ 
1401/05/04 به شماره کالسه 1817 مالکیت آقاى/ خانم احمد محمدى به شناسنامه شماره 846 
کدملى 1290746389 صادره فرزند رضا در شش دانگ یکباب خانه به مساحت 181/77 مترمربع 

پالك شماره 696 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل 
وکالت شماره 5010 مورخ 92/11/26 دفتر 388 و وکالت شماره 3476 مورخ 91/8/1 دفتر 38 و 
سند الکترونیک شماره 3729 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس 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 سند مالکیت متقاضى اعتراض 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: 1401/07/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/24- م الف: 1384487 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/7/125 

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

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

راى شماره 3335 مورخ 1401/05/12 خانم صدیقه کاظمى فرزند عبداله ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 102/33 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3 فرعى از 532 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشاعى میباشــد. تاریخ انتشار نوبت اول : 
1401/07/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/24 – م الف:1384619 - حجت اله کاظم زاده 

اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/7/127

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى ابوالفضل تفضلى مفرد آرانى برابر تقاضاى وارده به شماره 5826 مورخ 1401/6/24 به پیوست 
دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رســما گواهى شده است مدعى است که سند 
مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یکبابخانه بمساحت 2153 فرعى مفروز و مجزى شده از 2638 
اصلى واقع در بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل که ذیل شماره 30808 صفحه 470 دفتر 156 به 
نام نامبرده ثبت و سندمالکیت به شماره سریال 006784 الف / 94 صادر گردیده. در اثر جابه جایى 
مفقود و اینک درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده است. لذا طبق تبصره یک ماده 120 
اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى اسناد مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/07/09 – م الف:1386518 - رییس ثبت اسناد و امالك آران و 

بیدگل- حامد فکریان آرانى/7/129 

رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیــان اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان گفت: 10 هزار دانش آموز در کالنشهر 

اصفهان متقاضى استفاده از سرویس مدرسه هستند.
شهرام صانعى اظهار داشت: اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان در دوره نام نویسى به اولیا دانش آموزان 
ســفارش کرد که فرزندان خــود را در مدارس محدوده 
محل زندگى ثبت نام کنند و اکنون دانش آموزانى که در 
محدوده ثبت نام شدند مشکلى ندارند و سرویس مدرسه 
نیز براى آنان تأمین شــده اســت. وى ادامه داد: دانش 
آموزانى که در حال حاضر مشکل سرویس دارند، خارج 
از محدوده ثبت نام کردند که به خانواده ها تاکید مى شود 

در سال هاى آینده سعى کنند فرزندان خود را در محدوده 
محل زندگى ثبت نام کنند. وى با بیان اینکه سرویس هاى 
مدارس در دوره دوساله شیوع کرونا از خدمات دهى خارج 
شدند و امسال تعداد آنان بسیار کم بود، افزود: بسته هاى 
تشویقى توسط سازمان تاکسیرانى آماده و به رانندگان 

ارائه شد که به چرخه سرویس مدارس بازگردند.
صانعى خاطرنشــان کرد: تاکنون چهار هزار دســتگاه 
خودرو سوارى و َون به چرخه سرویس مدارس کالنشهر 
اصفهان بازگشتند و مشکل بیش از 40 هزار دانش آموز 
که براى ســرویس مدارس ثبت نام کــرده بودند، رفع 

شده است.

مدیرعامل آتش نشــانى و خدمات ایمنى شــهردارى 
اصفهــان گفت: برغــم افزایش رویت مارها در شــهر 
اصفهان اما طى سال هاى اخیر و تا این لحظه هیچ گونه 
مارگزیدگى گزارش نشــده است. آتشــپاد دوم ابراهیم 
ُمَطلبى با اشاره به اینکه آمار رؤیت مار در شهر اصفهان در 
یک سال اخیر هشت درصد افزایش داشته، اظهار داشت: 
در ماه هاى اردیبهشت تا مرداد ماه بیشترین آمار رؤیت مار 
را داریم، به این دلیل که مارها در این زمان از محل زندگى 
خود خارج مى شوند و خود را نشان مى دهند اما تا زمانى 
که آسیبى به آن ها نرسانیم، مشــکلى ایجاد نمى کنند. 
وى با بیان اینکه مار همیشه از مردم فرارى است و فقط 

نباید این حیوان را اذیت کرد، افزود: شــایعه حمله مارها 
به اصفهان صحت ندارد و هیچ گونــه مار گزیدگى در 
اصفهان طى سال هاى اخیر و تا این لحظه گزارش نشده 
است. مدیرعامل ســازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان خاطرنشــان کرد: همیشه شکایت 
رؤیت مار را داریم نه نیش مار و این حیــوان به ویژه با 
گرم شدن هوا در منازل همجوار با مادى ها، زمین هاى 

کشاورزى و کوهستانى رؤیت مى شود.
مطلبى ابراز داشت: نیروهاى ما با روش خاص خود آن ها 
را زنده گیرى یا صید مى کنند و به این شکل مشکلى براى 

افراد به وجود نمى آید.

10هزار دانش آموز اصفهانى 
متقاضى استفاده از سرویس 

افزایش رؤیت مار
در شهر اصفهان

نگاه متفاوت به
درخت توت در علویجه

رییـس مرکـز آمـوزش علمـى کاربـردى علویجه 
در اسـتان اصفهـان از برگـزارى رویـداد شـتاب 
تـوت درختـى در این مرکـز خبـر داد و گفـت: این 
رویداد با هدف شناسـایى ایده هاى فناورانه درباره 
اسـتفاده بهینه از توت درختى و ایجـاد زمینه هاى 
سـرمایه گذارى بـر روى آنها بهمن امسـال برگزار 
مى شـود. محمـد پورجم افـزود: توت در بسـیارى 
از مناطـق از جمله شـهر علویجه کشـت مى شـود 
اما چالـش هاى بسـیارى دربـاره اسـتفاده بهینه از 
محصـوالت آن وجـود دارد. وى اظهار داشـت: به 
دالیل مختلف، برنامه مشـخصى براى برداشـت و 
جمـع آورى محصوالت آن وجـود ندارد و سـاالنه 
میزان زیادى از این محصول از بین مى رود و باعث 
کثیف شدن معابر مى شـود. پورجم با تاکید بر لزوم 
بکارگیرى ایـده ها و روش هـاى جدیـد و فناورانه 
براى برداشـت، جمع آورى و فـرآورى محصوالت 
این درخت و استفاده از سایر اجزاى آن، خاطرنشان 
کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، رویداد شـتاب 
(اسـتارتاپ) توت درختى در بهمن امسال در مرکز 
آموزش علمـى کاربردى علویجه برگزار مى شـود. 
وى با اشـاره به اینکه عالقه منـدان به این موضوع 
مى توانند ایـده هاى خود را در زمینـه هاى تجارى 
سازى، ماشین آالت، کشاورزى و مسائل فرهنگى و 
اجتماعى در این رویداد ارائه کنند، گفت: با شمارى 
از سـرمایه گذاران بـراى حمایت از ایـده هاى برتر 

مذاکره شده است.

خبر

دریا  قدرتى پور
ذینفعان دست روى دست گذاشــته اند و پایشان را از ایمن کردن بازار 
بزرگ اصفهان کنار کشیده اند؛ انگار توى طالع بازار نوشته شده که تنها 

و بى َکس است. 
داستان غریب ایمنى بازار از ســال ها پیش آغاز شد؛ از همان وقتى که 
مدیران آتش نشانى، قرص و محکم روى حرفشان ایستادند که بازار باید 
ایمن شود اما تا اکنون که مدیران زیادى از این سازمان عوض شده اند 
و هنوز هم بر ایمن شدن بازار پافشارى مى کنند، همچنان پاى ایمنى 
به بازاربزرگ اصفهان باز نشده اســت. این در حالى است که تازه ترین 
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان هم 
با تأکید بر گفته هاى پیشینیان خودش از ایمنى بازار سخن گفته است.

ابراهیم مطلبى، ایمنــى بازار را مثل بغضى در گلــو توصیف کرده و از 
تنهایى این سازمان و شانه خالى کردن بار مسئولیت ارگان هایى گفته 
که باید در بخش ایمنى بازار مطلوب باشــند. او همچنین بزرگ ترین 
متولى بازار را اداره کل میراث فرهنگى دانسته؛ ارگانى که تا امروز قدمى 

براى ایمنى بازار برنداشته است. 
اگر به پیشینه بازار اصفهان نگاهى بیاندازیم به خوبى متوجه این قضیه 
خواهیم شــد که حاال یکى از قدیمى ترین و بــزرگ ترین بازارهاى 
خاورمیانه در معرض خطر اســت. بازارى به طول 8 کیلومتر و بالغ بر 
12 هزار مغازه که از زمان هاى قدیم به عنوان یکى از بازارهاى بزرگ 
دنیاى اسالم قدیم به شمار مى رود و از سازه هاى عهد صفوى است، پر 
از تیمچه و داالن که  صدها چرخ دستى و باربر در آن مشغول کار هستند 

در حالى که هیچ کنترلى روى آنها نیست.
به گفته مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان، به غیر از اداره کل میراث فرهنگى که تا به امروز هیچ اقدامى 

در راستاى ایمنى بازار انجام نداده، دیگر اصناف و اتاق صنعت و معدن 
نیز براى استعالم ایمنى کسبه، همکارى الزم را انجام نمى دهند.

یکى از مشکالت اصلى بازار، نحوه اتصاالت و کنتورهاى برقى است. 
مسئله اى که باعث شده درصد زیادى از حریق هاى جزئى هم که در بازار 
اتفاق افتاده به دلیل این اتصاالت باشد. کنتورهاى بازار اصفهان همه 
قدیمى هستند که باید تقویت شوند، سیمکشى هاى داخلى هم مشکل 
دارند و همین مسائل نشــان مى دهد که ایمنى مطلوب نیست و آتش 

بیخ گوش بازار است. 
حاال بخت بازار اصفهان خزان زده شــده اســت و فعًال هــر گزینه و 
مســئولیتى که مربوط به متولیان و دستگاه هاى ذیربط باشد روى میز 
مانده و هیچکس پاى عهد و مسئولیتش نمانده است. یک فهرست تمامًا 
مسئولیت دار که نمى خواهند کوله مسئولیت را بر دوش بیاندازند و این 

بناى تاریخى را نجات دهند.
نبود انسجام بین دســتگاه ها و بازاریان هم مســئله دیگرى است که 
باعث شده متولیان شهرى دستشان توى پوسته گردو بماند و با وجود 
هشــدارهایى که مى دهند، نتوانند کارى از پیش ببرند؛ پاسکارى که 

ایمنى بازار را بالتکلیف گذاشته است. 
مدیر کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان 
که همواره از او به عنوان متولى اصلى در امر ایمن سازى بازار نام برده 
مى شود، در این قضیه، خودش را مبرا از کم کارى دانسته و مشکل را 
بر گردن بى پولى انداخته است. به گفته علیرضا ایزدى، براى مرمت و 
ایمنى ســازى بازار بزرگ شــهر تاریخى اصفهان به یک هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز اســت که در زمان حاضر این بودجه در اختیار میراث 
فرهنگى نیست و نگاه دولت به بازسازى و مرمت آثار تاریخى از طریق 
مشارکت هاى مردمى است. او که این بار توپ را در زمین کسبه انداخته 

اعالم کرده که دست کسبه در ایمن کردن مغازه ها باز است.
اما در حالى که او از در اختیار نداشتن بودجه صحبت مى کند، یک عضو 
هیئت امناى بازار که شش دهه از عمرش را در بازار بزرگ سپرى کرده 
است، چیز دیگر مى گوید: «هر ساله سازمان میراث فرهنگى از یونسکو 
براى نگهداشت بازار که جزو میراث تاریخى است، مبالغى را مى گیرد 
پس در قبال حفظ و نگهدارى آن مسئول اســت. مغازه داران هر ساله 
عوارض و مالیات پرداخت مى کنند که بخشى از آن به حساب شهردارى 
واریز مى شود تا براى نگهداشت بازار بزرگ اصفهان هزینه کند که این 

موضوع بسیار مهم است.»
به گفته حسین چیت ســاز، ســاماندهى کف بازار بر عهده شهردارى 
و مرمت و بازسازى ســقف آن مربوط به میراث فرهنگى است و تنها 

ستون هاى بازار در مالکیت بازاریان اســت و بازاریان هیچ مسئولیتى 
در پرداخت هزینه براى تعمیر و بازســازى بــازار و ایمنى آن به غیر از 

ستون ها ندارند. 
در این سال ها توپ ایمن شــدن بازار هر بار در زمین متفاوتى به زمین 
افتاده است و به نظر مى رسد که تمام نابســامانى ها در بازار اصفهان، 
تجسم کالبدى از تفرقه اى است که بین مالکان، بهره برداران، مدیریت 
شهرى، بازاریان دستگاه هاى دولتى و عدم ایفاى نقش درست آنها اتفاق 
افتاده است؛ بنابراین، وحدتى وجود ندارد تا تعلق خاطرى هم ایجاد شود 
و همین باعث شده که مرمت بازار، بالتکلیف بماند و این بیم ایجاد شود 
که اگر آتش به جان و تن بازار بزرگ اصفهان بیافتد، نیم قرن تاریخ باید 

به فراموشى سپرده شود.

وقتى متولى ایمنى بزرگ ترین و قدیمى ترین مرکز تجارى اصفهان معلوم نیست 

اوضاع زار بازار

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص گروه بازرگانى سیوان پخش 
آروشا به شناسه ملى 14006225264 و به شماره 
ثبت 57096 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مــورخ 1401/06/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
مرکز اصلى شرکت به اســتان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، بخش مرکزى، شــهر اصفهان، چرخاب، 
خیابان فردوســى، خیابان ســید على خان، پالك 
-169، ساختمان فرزین، پالك قدیمى 10، طبقه 2، 
واحد 206 به کد پستى: 8144957649 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1383393)

تاسیس
موسسه غیر تجارى اوج هنر اسپادانا درتاریخ 1401/06/30 به شماره ثبت 6916 به شناسه ملى 14011522144 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : اوج هنر اسپادانا موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت : موضوع فعالیتها: - تولید، نشر وپخش آثارصوتى وتصویرى 
موسقیایى - ضبط وصدابردارى آثارصوتى (استودیو و صحنه ) موسسه پس از اخذ مجوز فعالیتهاى خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیئت رسیدگى مجاز 
به انجام فعالیتهاى مزبور مى باشد. . به موجب مجوز از اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى برابر با شماره مجوز 13/01/9944 در تاریخ 1401/06/12در استان 
مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، فیض، 
کوچه بنفشه غربى[22]، خیابان امام سجاد ( ع )، پالك 39، طبقه 1 کدپستى 8165744774 سرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه 
هر یک از شرکا آقاى علیرضا ثقفى به شماره ملى 1287971156 دارنده 950000 ریال سهم الشرکه خانم آذر منتظرى به شماره ملى 1288278055 دارنده 50000 
ریال سهم الشرکه مدیران آقاى علیرضا ثقفى به شماره ملى 1287971156 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال خانم 
آذر منتظرى به شماره ملى 1288278055 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : تمامى اسناد مالى تعهد آور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکى 
از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات مؤسسه با امضاى مدیر عامل و مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. موسسه مستند به نامه شماره13/01/10779 مورخ1401/06/27 اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان به ثبت رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1384446)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص بى تا بتون به شناسه ملى 10260294960 و به شماره ثبت 8402 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مینا 
رستمیان جوزدانى به شماره ملى 1285611403 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
محسن جعفرى به شماره ملى 1292254947 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره و هدایت اله جعفرى به شــماره ملى 6219651383 به سمت رئیس هیئت 
مدیره تا تاریخ 1403/06/15 انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره نیز خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1384458)

تاسیس
 شرکت با مســئولیت محدود آراز دیزل فرا البرز درتاریخ 1401/06/27 به شماره ثبت 72146 به شناســه ملى 14011510473 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش قطعات یدکى خودرو ، تعمیرات خودروهاى 
سنگین ، و تهیه، تولید، توزیع، مونتاژ، بسته بندى، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع خودرو سبک و سنگین، انواع قطعات و لوازم یدکى مرتبط با 
صنعت خودرو سازى و خدمات پس از فروش، انواع قطعات و لوازم یدکى خودرو داخلى و خارجى، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور، 
اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسســات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، شرکت در کلیه همایش ها و سمینارهاى بین 
المللى و داخلى در داخل و خارج از کشور ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، صادرات و واردات قطعات یدکى ، شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، امیر کبیر، میدان امیرکبیر، خیابان امیرکبیر، پالك 574، طبقه 
همکف کدپستى 8195953673 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5,000,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى 
اصغر صفرنوراهللا به شماره ملى 1092196285 دارنده 4999000000 ریال سهم الشرکه خانم راضیه هویدائى به شماره ملى 1289242070 دارنده 
1000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى اصغر صفرنوراهللا به شماره ملى 1092196285 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم راضیه هویدائى به شماره ملى 1289242070 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (1384451)
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تیم ملى فوتبال کشورمان در دومین بازى تدارکاتى خود در 
اردوى اتریش را در مقابل سنگال برگزار کرد و برابر قهرمان 
آفریقا به تساوى یک بر یک رسید. تمرین ریکاورى تیم ملى 
هم با حضور ملى پوشان لیگ برترى، برخى بازیکنان لژیونر 
و البته غیبت تعدادى از نفرات لژیونــر که براى همراهى 
تیم هاى باشــگاهى خود از اردوى ایران خارج شده بودند، 
برگزار شد. تیم ملى همراه با نفرات لیگ برترى و اعضاى 
کادر فنى و مدیریتى به کشــورمان باز گشته اند. کارلوس 
کى  روش نیز طبق هماهنگى هاى بــه عمل آمده همراه 
با این نفرات به ایران ســفر نکرده اســت. او براى دیدار با 
خانواده اش به لیسبون سفر کرده و قرار است هفته آینده به 

تهران بیاید.

 بازگشت تیم ملى
 بدون کى روش

03

کمیته وضعیت فدراسیون راى خود را در خصوص پرونده 
بازیکن سابق ذوب آهن اعالم کرد. در پى شکایت دانیال 
مومنى بیدزرد از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت 
یک میلیارد و 826 میلیــون و 414 هزار و 279 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 36 میلیون و 462 هزار و 254 ریال 

بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم شد.

گاندوها محکوم شدند

04

تیم ملى فوتسال کشورمان در اولین گام از جام ملت هاى 
فوتسال آســیا مقابل اندونزى به برترى 5 بر صفر رسید. 
چین تایپه و لبنان نیز در دیگر دیدار این گروه به تســاوى 
رســیدند تا ایران با اقتدار و 3 امتیاز در صــدر قرار گیرد. 
ســایت Afc در صفحه رســمى خود به برد ایران واکنش 
نشــان داد و از شــروع مقتدرانه مدافع عنــوان قهرمانى 
نوشــت. Afc نوشــت: مدافع عنــوان قهرمانــى قدرت 
و بازوهــاى خود را از همیــن ابتدا در گروه C مســابقات 

نشان داد. 

تمجید AFC از ملى پوشان 
فوتسال

05

تیم ملى فوتبال کشــورمان در حالى بــه مصاف تیم ملى 
سنگال رفت که شجاع خلیل زاده مدافع ملى پوش کشورمان 
برخالف بازى با اروگوئه در این بازى به دلیل مصدومیت به 
میدان نرفت. خلیل زاده که چند ماه پیش از ناحیه کشاله پا 
جراحى کرده بود دقیقا یک روز قبل از بازى از همان ناحیه 
احساس درد کرد و این مسئله باعث شــد تا او در بازى با 
سنگال به میدان نرود. شجاع زیرنظر پزشکان قرار دارد و 
با نظر آنها اعالم شده که او دو هفته نیاز به استراحت دارد 
تا دوباره بتواند در مستطیل سبز حاضر شود. با این شرایط 
مشخص شــد که مصدومیت مدافع ملى پوش کشورمان 

جدى نیست و او به زودى به تمرینات باز خواهد گشت.

2 هفته دورى شجاع
 از تمرینات

02

کریم بنزما در قهرمانى رئال مادرید در اللیگا نقش مهمى 
ایفا کرد و به همین خاطر نه تنها جایزه پى چى چى به عنوان 
بهترین گلزن مسابقات را کسب کرد بلکه جایزه دى استفانو 
به عنوان بهترین بازیکن فصل22-2021 اللیگا را نیز به 
دســت آورد. کریم همچنین جایزه بهترین بازیکن از نظر 
هواداران را هم دریافت کرد. بنزمــا پس از دریافت جایزه 
گفت که بهترین گلى که فصل گذشته در اللیگا زده، گلش 
در بازى برگشت مقابل سویا بود که به کامبک رئال مادرید 
منجر شد و البته بهترین گلهاى کل فصل گذشته اش را هم 
مربوط به هت تریک مقابل پى اس جى در برنابئو دانست 
که به کامبک رئال مادرید و صعود به یک چهارم نهایى لیگ 

قهرمانان اروپا منجر شد.

3 جایزه جدید براى بنزما

مدافع بابلى سپاهان از ابتداى فصل با تصمیم کادر فنى سپاهان 
حتى یک دقیقه هم فرصت بازى به دســت نیاورده است و با 
تغییراتى که در سپاهان رخ داده این بازیکن چند هفته دیگر 
هم براى رســیدن به ترکیب تالش مى کند وگرنه در پنجره 

زمستانى جدا خواهد شد.
پس از خرید نیلســون جونیور که در  روزهاى پایانى پنجره 
تابستانى به سپاهان پیوست و در دیدار برابر استقالل در اولین 
بازى فصل به میدان رفت، محمد نژادمهدى که در اردو هاى 

پیش فصل یکى از نفرات ثابت سپاهان در بازى هاى دوستانه 
بود و موفق به گلزنى هم شده بود، فرصت بازى پیدا کرد.

در بازى ابتدایى فصل محمد دانشگر و رناتو داسیلویرا در ترکیب 
سپاهان در قلب خط دفاعى به میدان رفتند و در پنج بازى بعدى 
هم داسیلویرا مهره همیشه ثابت سپاهان بود و از میان دانشگر و 
جونیور یکى براى همراهى او انتخاب مى شد تا نژادمهدى که تا 
نیم فصل لیگ بیستم و در لیگ بیست و یکم یکى از مهره هاى 

همیشه ثابت سپاهان بود فرصتى براى بازى به دست نیاورد.

البته با خرید جونیور زمزمه هایى مبنى بر جدایى نژادمهدى و 
پیوستنش به فوالد شنیده مى شد اما درنهایت این مدافع بابلى 

در سپاهان ماندنى شد.
با تغییراتى که در سپاهان رخ داده نژادمهدى چند هفته دیگر 
هم براى رسیدن به ترکیب تالش مى کند ولى در صورتى که 
نتواند رضایت کادر فنى پرتغالى طالیى پوشــان اصفهانى را 
جلب کند، در پنجره زمستانى جدا خواهد شد و در تیم دیگرى 

شانس خود را امتحان خواهد کرد.

نژادمهدى براى ماندن در سپاهان مى جنگد

لیگ بیســت و دوم بعد از تعطیلــى 20 روزه بخاطر اردوى 
تدارکاتى تیم ملى از امروز در هفته هفتم و با برگزارى پنج 
دیدار از ســرگرفته مى شود؛ بر همین اســاس، ذوب آهن 
از ســاعت 19 امشب در ورزشگاه فوالدشــهر پذیراى تیم 

پیکان است. 
سربازان مهدى تارتار در برابر تیمى صف آرایى خواهند کرد 
که با 2 امتیاز بیشــتر از گاندوها یک رده باالتر از این تیم و 
در مکان نهم جدول قرار گرفته است. سبزپوشان اصفهان 
درصدد هستند تا پس از شش تســاوى متوالى سرانجام با 
برترى بر شاگردان مجتبى حسینى، طعم پیروزى را بچشند. 
اگر ذوب آهن موفق شود هر 3 امتیاز این دیدار خانگى را از آن 
خود کند نه تنها از حریف که همسایه دیوار به دیوار این تیم 
است عبور خواهد کرد بلکه حتى این احتمال براى تیم تارتار 
روى کاغذ وجود دارد که با صعود چهار پله اى خود را به رده 
ششم جدول لیگ برسانند. این اتفاق در صورتى امکانپذیر 
خواهد بود که سه تیم تراکتور، نفت مسجد سلیمان و مس 

رفسنجان در برابر حریفان خود شکست بخورند.
این در حالى است که خودروسازان نیز مى توانند با پایان دادن 
به روند شکست ناپذیرى گاندوها و در صورت مغلوب شدن 
تیم هاى تراکتور، نفت مسجد ســلیمان، مس رفسنجان، 
استقالل، ســپاهان و فوالد در دیدارهاى امروز و فردا، در 

پایان این هفته در جایگاه ســوم رقابت هاى لیگ مســتقر 
شــوند. این اتفاق اگرچه چندان محتمل به نظر نمى رسد 

ولى شدنى است. 
با این تفاســیر مى توان پیش بینى کرد نبــرد ذوب آهن و 
پیکان به یکى از دیدنى ترین دیدارهاى هفته هفتم تبدیل 
شود. مسابقه اى که یک طرف آن سربازان پرانرژى تارتار 
قراردارند و طرف دیگر آن، جوان ترین تیم لیگ؛ دو تیمى که 
در دو فصل گذشته جابه جایى هاى زیادى بین آنها صورت 
گرفته و همین موضوع بر حساسیت تقابل این دو تیم افزوده 
است. کفه ترازو در بازى ها رودروى اخیر این دو تیم اما به 
نفع فیروزه اى پوشان بوده و سبزپوشان اصفهان در 5 نبرد 
اخیر یک بار برابر پیکان متوقف شده و نتیجه 4 مسابقه دیگر 

را به این حریف تهرانى واگذار کرده اند.
حاال مهدى تارتار و سربازان جویاى نامش براى آنکه انتقام 
شکست هاى اخیر خود را از پیکانى ها بگیرند چاره اى ندارند 
جز اینکه هرطور شده از سد خودروســازان عبور کنند. آنها 
براى نیل به این منظور و بــراى اینکه پس از فیفادى، لیگ 
را با پیروزى استارت بزنند عالوه بر انجام تمرینات مستمر، 
چند بازى تدارکاتى برگــزار کردند. کادر فنى ذوب آهن نیز 
که در چند هفته گذشته با ازدست دادن یکى از کلیدى ترین 
مهره هاى هجومى خود در خط حمله این تیم با مشکل روبه 
رو شده بودند با افزودن «دارکو بیدوف» به جمع مهاجمان 

جوان این تیم، خون تازه اى به گاندوها تزریق کردند. 
مهاجم سابق ذوبى ها اگر امشــب در ترکیب تیمش قرار 
بگیرد انگیــزه زیادى دارد تا با گلزنى در این دیدار پاســخ 
مثبتى به اعتماد دوباره دست اندرکاران این باشگاه اصفهانى 
بدهد و همین موضــوع در کنار فرارهاى تند و تیز ســینا 
آشورى، مهاجم ریزنقش سبزپوشان مى تواند مدافعان تیم 
رقیب را به دردسر بیاندازد. ذوب آهنى ها اگر در رسیدن به 
گل موفق شوند مى توانند امیدوار باشند با وجود دوندگى 
بى امان و جنگندگى هافبک هاى خود در گوشــه و کنار 
زمین و میانه میدان، بازى را در اختیار بگیرند. شــاگردان 
تارتار همچنین با تکیه برقدرت خط دفاعى مستحکم خود 
که با سه گل خورده در شش بازى گذشته آمار خوبى از خود 
برجاى گذاشــته اند و همچنین عملکرد فوق العاده حبیب 
فرعباسى، گلر جوانشان مى توانند راه نفوذ خودروسازان به 

دروازه گاندوها را ببندند. 
به این ترتیب مهدى تارتار مى تواند امیدوار باشد سربازان با 
انگیزه اش همانطور که در هفته هاى ابتدایى رقیبان قدرتمند 
خود را با استفاده از نیروى جوانى و روحیه جنگندگى خود از 
پاى درآوردند امشب بر حریف تهرانى خود در فوالدشهر چیره 
شوند. درا ین صورت گاندوها با یک تیر چند نشان خواهند زد: 
هم روند شکست ناپذیرى خود را حفظ مى کنند، هم اولین 3 
امتیاز لیگ را دشت مى کنند و هم از پیکان سبقت مى گیرند.

مصاف شاگردان تارتار و خودروسازان، امشب در فوالدشهر

ذوب آهن از پیکان سبقت مى گیرد؟

مرضیه غفاریان

دروازه بان تیم ملى فوتبال همچنان امیدوار اســت در لیست نهایى جام جهانى 
قطر قرار بگیرد.

دربین 4 دروازه بان تیم ملى که به اتریش اعزام شــده بودند،  پیــام نیازمند تنها 
گلرى اســت که شــانس بازى کردن را از کارلوس 

بــازى  دو  در  نگرفــت.  کــى روش 
و دوســتانه مقابــل اروگوئــه 
سنگال علیرضا بیرانوند، امیر 
عابدزاده و سیدحسین حسینى 

به میدان رفتند اما این فرصت به 
نیازمند داده نشد.

بازى نکردن دروازه بان سپاهان در این اردو 
باعث شــده تا برخى تصور کنند کــه او انتخاب 
چهارم کى روش براى پســت دروازه است. عدم 
حضور او در ترکیب تیم ملى همچنین انتقادهایى 
را متوجه کادرفنى کرده و برخى کارشناسان اعتقاد 
دارند که نیازمند هم باید فرصت بازى و خودنمایى 

پیدا مى کرد.
با این حال نیازمند هنوز به حضور در جام جهانى 
امیدوار است. این دروازه بان در تمرین ریکاورى 
تیم ملى نیز با انگیزه زیاد حضور یافت. او حاال 
براى بازگشت پرقدرت به تمرینات سپاهان 

انگیزه دارد و قطعا در بازى هاى لیگ برتر 
تمام تالش خــود را خواهد کــرد تا نظر 
کى روش را روى خودش حفظ کند و یکى 

از گلرهاى اعزامى به جام جهانى باشد.

نیازمند هنوز براى جام جهانى
 انگیزه دارد

فدراسیون فوتبال نام 7 داور بین المللى وســط فوتبال ایران براى سال 2023 
را اعالم کرد و در اقدامى عجیب نام علیرضا فغانى از لیســت داوران بین المللى 

حذف کرد.
در حالى که از روزهاى گذشته گمانه زنى پیرامون اسامى داوران بین المللى فوتبال 
ایران در سال آینده میالدى باال گرفته بود، فدراسیون فوتبال نام 7 داور وسط در 

بخش مردان را اعالم کرد.
بر اساس اعالم فدراسیون فوتبال، موعود بنیادى فر به عنوان سرلیست در این 

فهرســت حضور دارد و به این ترتیب نام علیرضا فغانى از 
لیست داوران بین المللى حذف شده است.

بنابراین فغانى که در جــام جهانى قطر نماینده فوتبال 
ایران خواهد بود، در ایــن تورنمنت براى آخرین بار به 

نمایندگى از ایران در تورنمنتى مهم شرکت مى کند. او 
البته باتوجه به رسیدن به مرز 45 سالگى، به روزهاى 

پایانى قضــاوت بین المللى نزدیک مى شــود و 
جام ملتها مى توانســت آخرین تورنمنت او باشد 
اما فدراســیون تصمیم گرفته به داورى جوان 

میدان بدهد.
پیام و بیژن حیدرى دو داور دیگر این لیست 

هستند و همچنین نام وحید کاظمى هم در بین 
داوران دیده مى شود.

از طرف دیگر امیر عرب براقى، داور جوان به لیســت 
داوران الیت اضافه شده و با صالح دید اى اف سى او نیز 

کار خود به عنوان داور بین المللى را آغاز خواهد کرد.
حســن اکرمى و مرتضى منصوریان دو داور دیگرى 
هستند که از سال جدید مى توانند در رقابتهاى خارجى 

قضاوت کنند و از سوى فدراسیون معرفى شده اند.
الزم به ذکر اســت علیرضا فغانى قضاوت در جام جهانى 
2014 برزیل، 2018 روسیه و 2022 قطر و همچنین جام 
ملتهاى 2015 اســترالیا و 2019 امارات و حضور در سایر 
رقابتهاى بین المللى از جمله المپیک، جام کنفدراسیون ها 

و... را تجربه کرد و ممکن است در جام ملتها به نمایندگى از 
فدراسیون فوتبال استرالیا حضور داشته باشد.

خروج نام فغانى از 
لیست داوران فوتبال ایران!

دروازه بان پیشین تیم ملى و تیم فوتبال سپاهان با تمجید از 
عملکرد سیدحسین حسینى گفت که به احتمال زیاد علیرضا 

بیرانوند دروازه بان اصلى تیم در جام جهانى خواهد بود.
رحمان احمدى درباره تساوى یک بر یک تیم ملى فوتبال 
ایران مقابل ســنگال در دومین دیدار تدارکاتى در اردوى 
اتریش، اظهار داشت: در مقایسه با بازى اول خوب نبودیم 
که طبیعى بود چون تغییرات زیادى در ترکیب داشــتیم و 
ســرمربى به دنبال محک بازیکنان بود. برخى بازیکنان 
نیز شرایط خوب خودشــان را نداشــتند. هر چقدر جلوتر 
رفتیم بهتر شــدیم. در مجموع باید گفت شرایط تیم ملى 
در دو بــازى تدارکاتى امیدوار کننده بــود، هر چند اعتقاد 
دارم مى توانستیم زودتر از اینها با تدارك بهترى آماده جام 

جهانى شویم.

وى در مورد درخشش حسینى درون دروازه تیم ملى تصریح 
کرد: سیدحسین واقعًا خیلى خوب بازى کرد و آرامش عالى 
و تمرکز باالیى داشت. اى کاش از پیام نیازمند هم استفاده 
مى شد تا بر اساس عملکرد نفرات تصمیم نهایى گرفته شود. 
علیرضا بیرانوند و امیر عابــدزاده در بازى اول خوب بودند و 
حسینى نیز در دیدار با ســنگال در خروج ها و تک به تک ها 
عملکرد خیلى خوبى داشت. شرایط دروازه بان ها خیلى خوب 
است و مشکلى درون دروازه نخواهیم داشت. فکر نمى کنم 
انتخاب نفر اول براى دروازه تیم ملى ســخت باشــد چون 
بیرانوند در جام جهانى 2018 روسیه شرایط خوبى را سپرى 
کرد و به احتمال زیاد گزینه نخست براى درون دروازه تیم 
ملى در جام جهانى 2022 خواهد بــود. دروازه بان هاى تیم 

ملى از نظر فنى در سطح باالیى هستند.

حسینى عالى کار کرد اما بیرانوند گزینه اول است

هافبک ایرانى کایسرى اسپور تمرینات تخصصى خود را زیر 
نظر کادر پزشکى این تیم آغاز کرد.

على کریمى که در چهار هفته گذشته سوپر لیگ ترکیه به دلیل 
آسیب دیدگى دور از فهرست بازیکنان کایسرى اسپور بوده و در 
مسابقه تدارکاتى اخیرشان نیز حضور نداشت، همچنان دور از 
تمرینات گروهى تمرین مى کند و دوران نقاهت خود را پشت 

سر مى گذارد.
هافبک ایرانى کایســرى اســپور که در این فصل دو بار در 

هفته هاى اول و سوم مقابل بشیکتاش و باشاك شهیر استانبول 
در ترکیب تیمش قرار گرفته و یک کارت قرمز دریافت کرده و 
در دیگر مسابقه نیز با مصدومیت مواجه شده، حاال امیدوار است 

در بازگشت به میادین با پایان این بدشانسى ها همراه شود.
على کریمى که طى هفت هفته ابتدایى سوپر لیگ ترکیه دو 
بازى انجام داده، به خاطر این مصدومیت شانس احتمالى دعوت 
به تیم ملى را نیز از دست داد ولى از روز چهارشنبه در تمرینات 

گروهى تیمش دیده شد.

این بازیکن دور از تمرینات گروهى کایسرى اسپور به صورت 
انفرادى با کادر پزشــکى تیمش به تمرین پرداخت و امیدوار 
است هرچه زودتر شرایط اضافه شدن به جمع هم تیمى هاى 
خود را به دست بیاورد و با شروع مجدد بازى ها به میدان برود.

سید مجید حسینى، دیگر بازیکن ایرانى کایسرى اسپور که در 
دیدار تدارکاتى مقابل سنگال به میدان رفت نیز به خاطر حضور 
در اردوى تیم ملى ایران در تمرین روز چهارشنبه باشگاه خود 

غایب بود.

کریمى در تمرین کایسرى اسپور آفتابى شد

مدافع راست تیم ملى حضور فیکس در جام جهانى را نشانه گرفته و در این مسیر 
از باالترین کیفیت خود طى دو دیدار تدارکاتى اخیر سود برده است.

شاید یکى از جذاب ترین رقابت هاى براى دستیابى به سهمیه حضور ثابت در تیم 
ملى در سمت راست باشــد. جایى که اکنون به نظر مى رسد تا این لحظه صادق 
محرمى و رامین رضاییان چشم کارلوس کى روش را گرفته باشند و رقابت بین 
دانیال اسماعیلى فر و صالح حردانى نیز براى حضور در اردوى تیم ملى و رقابت 

داغ باشد.
طى دو بازى اخیر تیم ملى در جدال با سنگال و اروگوئه اما صادق محرمى نشان 
داد که فاصله خوبى با رقباى خود گرفته است. غیبت رامین رضاییان که ویزاى 
حضورش در اتریش فراهم نشد، یک خوش اقبالى بزرگ براى صادق محرمى 

محسوب مى شد و این بازیکن به خوبى از آن بهره برد.
محرمى که نمایشــش در لیگ قهرمانان اروپا با پیراهن دیناموزاگرب نیز مورد 
توجه رسانه ها و کارشناســان قرار گرفته بود، طى دو دیدار اخیر برابر سنگال و 
اروگوئه نشان داد که از کیفیت الزم براى حضور در این پست برخوردار است و 
چه در فاز تهاجمى و چه در بخش دفاعى مهره اى قابل توجه در جمع شاگردان 

کارلوس کى روش محسوب مى شد.
مدافع راست شمالى تیم ملى که روند پیشــرفت خود را از ملوان بندرانزلى و در 
ادامه پرسپولیس و اکنون دیناموزاگرب دنبال کرده، نشان داده که همچنان در 
مدار هدفى که دنبال مى کند پیش مى رود و قطعا دیگر مدافعان براى دستیابى به 

جایگاه او در شرایط فعلى کار سختى پیش رو خواهند داشت.

غیبت رضاییان و 
خوش اقبالى بزرگ براى محرمى

علیرضا فغانى از ام
ت.

 نماینده فوتبال 
ى آخرین بار به

رکت مىکند. او 
 به روزهاى
ى شــود و 
ت او باشد 
ى جوان 

ست 
ر بین 

ن به لیســت 
نیز  ى اف سى او

خواهد کرد.
و داور دیگرى
تهاى خارجى

ىشده اند.
ت در جام جهانى

طر و همچنین جام 
ت و حضور در سایر 
جام کنفدراسیون ها 

ملتها به نمایندگى از 
اشد.

جدى نیست و او به زودى به تمرینات باز خواهد گشت.

ــانس بازى کردن را از کارلوس
بــازى  دو  در  ــت. 

و  اروگوئــه 
انوند، امیر 
ین حسینى

ن فرصت به 

ه بان سپاهان در این اردو
ى تصور کنند کــه او انتخاب 
ى پســت دروازه است. عدم 
 تیم ملى همچنین انتقادهایى
رده و برخى کارشناسان اعتقاد
 باید فرصت بازى و خودنمایى

هنوز به حضور در جام جهانى 
روازه بان در تمرین ریکاورى 
ه زیاد حضور یافت. او حاال
رت به تمرینات سپاهان
در بازى هاى لیگ برتر
را خواهد کــرد تا نظر 
دش حفظ کند و یکى

ه جام جهانى باشد.

مانان اروپا منجر شد.
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اتــاق بازرگانى اصفهــان میزبان 
هیئت 22 نفره روســى متشکل از 
مدیران آژانس هــاى هواپیمایى، 
مدیران و راهنمایــان تور، مدیران 
فروش و بازاریابى و کارآفرینان در 
حوزه هاى مختلف بــه ویژه حوزه 

گردشگرى بود.
به گــزارش روابط عمومــى اتاق 
بازرگانــى اصفهان، مشــاور عالى 
رئیس اتــاق بازرگانــى اصفهان 
در این نشســت گفت:  ما پذیراى 
نقطه نظرات آژانس داران روســى 
در راستاى بهتر شدن ارایه خدمات 
گردشگرى به گردشــگر خارجى 

هستیم. 
علــى کرباســى زاده همچنیــن 
گفت: کمیســیون گردشگرى اتاق 
بازرگانى اصفهان آماده است براى 
تهیه محتواى الزم براى مخاطب 
روســى به ایران وارد عمل شود. به 
صورت متقابل نیز آماده حمایت از 
مجموعه هاى گردشگرى به منظور 
تامین محتواى قابل اطالع رسانى 
در خصوص جذابیت هاى روســیه 

هستیم. 
وى ایجاد برنامه توسعه سفر متقابل 
گردشگران را موجب افزایش تقاضا 
و توجیه پذیرى فعال کردن خطوط 
پروازى و کاهش قیمت تمام شده 
سفر براى گردشگران بیان و تاکید 
کرد: براى رفع مشــکالت تبادل 
مالى گردشگران نیز مى توان زمینه 
تهیه کارت ســفر را براى تبدیل و 

تزریق پول فراهم نمود. 
کرباســى زاده همچنین خواستار 
فعالیــت آژانس داران روســى در 
حوزه گردشگرى ســالمت و کویر 

به اصفهان شد.       
در ادامه مسعود نیک آئین مدیرکل 
تشریفات اســتاندارى، اصفهان را 
اســتانى با بیش از 22 هزار جاذبه 
گردشــگرى، تاریخى و فرهنگى 
معرفى و تصریح کرد: اصفهان شهر 
هم زیســتى مســالمت آمیز ادیان 
مختلف اســت. نیــک آئین گفت: 
هیئت روســى حاضر سفراى ایران 
در روسیه هستند و فعاالن صنعت 
گردشــگرى آئینه تمام نماى یک 
ملت یــک فرهنگ و یک کشــور 

هستند. 
مدیرکل تشریفات اســتاندارى از 
برنامه ریزى سفر یک هیئت عالى 
رتبه تجارى به سرپرستى استاندار 
اصفهان به مسکو و سن پترزبورگ 
با همکارى اتاق بازرگانى اصفهان 

خبر داد.
 وى همچنین تشویق براى ترغیب 
گردشگران براى ســفر به ایران را 
در ایجاد پرواز مســتقیم از اصفهان 
به مسکو یا ســن پترزبورگ حایز 

اهمیت دانست. 
علیرضا ســاالریان رئیــس دفتر 
نمایندگــى وزارت امورخارجه در 
اصفهان نیز توریســت را بنیانگذار 
تعامل مردمان کشورهاى مختلف 
با یکدیگر دانســت و ضمن اشاره 
به خواهــر خواندگــى اصفهان و 
ســن پترزبورگ گفت: عــالوه بر 
سفارت ایران در مسکو در کازان و 
آستاراخان نیز داراى سرکنسولگرى 
هستیم و فدراســیون روسیه نیز در 

اصفهان داراى کنسولگرى است. 
کریم بیگى رئیس جامعه هتلدران 
استان نیز با اشــاره به وجود بیش 
از 160 واحد هتــل، هتل آپارتمان 
و اقامتــگاه ســنتى در اصفهــان 
افزود: هتل هاى ما بســیار به روز و 

مطابق با اســتانداردهاى جهانى و 
اقامتگاه هایى سنتى داراى قدمتى 

بعضا 300 ساله است. 
وى افــزود: مهمان نوازى ســنت 
دیرینه ایرانى هااست و امیدوارم این 
جلسه منجر به توسعه تبادل توریسم 

میان اصفهان و روسیه شود. 
ســعیدعصاچى رئیــس انجمــن 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
فرش دســتباف نیز گفت: اســتان 
اصفهان با 270 هزار بافنده، تولید 
کننده یکــى از بهترین فرش هاى 
ایران اســت و روســیه نیز یکى از 
بازارهاى خــوب تولیدات اصفهان 

است.  
وى بــا بیــان اینکــه یکــى از 
قدیمى ترین فرش هاى دســتباف 
ایران در موزه آرمیتاژ سن پترزبورگ 
نگهــدارى مى شــود تصریح کرد: 
نمایشگاه فرش دســتباف در هفته 
آخر ژانویه در اصفهان برگزار خواهد 
شــد و از عالقمندان براى بازدید از 

نمایشگاه دعوت مى کنم. 
معــاون  ســلوکانه  حســین 
سرمایه گذارى و تامین منابع اداره 
کل میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى استان نیز از ابراز تمایل 
اصفهان براى همــکارى در زمینه 
فرصت هاى سرمایه گذارى در حوزه 
گردشگرى مانند ســاخت هتل و 
تاسیسات گردشــگرى با روسیه و 
ایجاد بستر سفر سرمایه گذاران این 

زمینه به اصفهان خبر داد. 
همچنین مجدالدین تــاج، رئیس 
اتحادیــه صنایع دســتى اســتان 
اصفهان با اشــاره به تنــوع تولید 
صنایع دســتى در اصفهان گفت: از 
این نظر اصفهان جزو دو شهر مهم 

دنیا مى باشد.  
وى تاکید کرد: تجارت صنایع دستى 
براى اصفهان و ایــران از اهمیت 
زیادى برخورداربــوده و ما در این 
حوزه مى توانیم عالوه بر نشان دادن 
صلــح جویى و صلــح طلبى مردم 

ایران به انســان ها و محیط زیست 
احترام بگذاریم. 

تاج، زیباشناســى مشــترك میان 
مردم اصفهان و روسیه را سرمنشا 
تجارت میان طرفین دانست و گفت: 
اتحادیه صنایع دستى آماده بازدید 
گردشگران روســى از کارگاه هاى 
تولید صنایع دســتى در اصفهان و 
صادرات صنایع دســتى با قیمت و 

کیفیت مطلوب به روسیه است. 
عدم شــناخت کافى مردم روسیه 
از ایران، آغــاز مراودات روســیه 
با هواپیمایــى ماهان بــه منظور 
گسترش تبادل گردشگر، جذابیت 
گردشــگرى ســاحلى، زیارتى و 
کوهنــوردى براى مردم روســیه، 
اعالم آمادگى براى پذیرش هیئت 
متشــکل از آژانس داران اصفهانى 
در روســیه، رفع مشــکل تبادالت 
مالى طرفین ، رفع مشکل اینترنت 
براى گردشگران روسى، همکارى 
دانشگاه هاى ایران و روسیه و تبادل 
هیئت هاى گردشگرى دانشجویى، 
ایجاد دفاتر نمایندگى گردشــگرى 
ایران در شهرهاى مختلف روسیه 
به منظــور همکارى هاى دو جانبه، 
ایجاد بســتر الزم براى گسترش 
تبلیغات گردشگرى ایران، ضرورت 
حضــور شــرکت هاى صنعتى و 
نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان 
در نمایشگاه هاى روسیه نیز از جمله 
مواردى بود که هیئت روسى به بیان 

آن پرداختند.

اتاق بازرگانى اصفهان میزبان هیئت 22 نفره روسى شد

60 درصد کالس هاىاصفهان – روسیه از منظر گردشگرى
  دانشگاه علمى کاربردى اصفهان کارگاهى است

معاون علمى دانشگاه جامع علمى کاربردى استان 
اصفهان گفت: حدود 60 درصد از کالس هاى درس 
این دانشــگاه بصورت کارگاهى و آزمایشــگاهى 
برگزار مى شــود و همه امکانات الزم براى برپایى 

آنها در سال تحصیلى جدید فراهم شده است.
غالمرضا مالکى افزود: ســال تحصیلى جدید از 
27 شــهریور در دانشــگاه جامع علمى کاربردى 
استان اصفهان آغاز شد و همه کالس ها بصورت 
حضورى و با رعایت شــیوه نامه هاى بهداشتى و 

واکسیناسیون کرونا برگزار مى شود.
وى با بیان اینکه آمادگى الزم در بین مراکز دانشگاه 
جامع علمى کاربردى استان اصفهان براى برگزارى 
کالس هاى درس بصــورت حضورى وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت رشته هاى ارائه 
شده در دانشــگاه علمى کاربردى، در دوران کرونا 
نیز کالس هاى عملى در صورت امکان و با رعایت 

شیوه نامه هاى بهداشتى برگزار مى شد.
مالکى با اشــاره به ارائــه حدود 350 کد رشــته 

تحصیلى کاردانى و کارشناســى در 23 مرکز زیر 
مجموعه دانشــگاه جامع علمى کاربردى استان 
اصفهان، اظهار داشت: حدود 60 درصد از سرفصل 

هاى دروس این رشته ها، واحدهاى عملى است.
مالکى اظهار داشــت: چهار هــزار و 481 عنوان 
درسى در مراکز علمى کاربردى سطح استان (بدون 

احتساب رشته هاى جدید) در حال ارائه است.
وى اضافه کرد: امسال حدود 125 کد رشته جدید 
در دانشــگاه علمى کاربردى کشور تعریف شد که 
مراکز استان اصفهان براى 57 کد رشته جدید در 
سال تحصیلى 1402-1401 متقاضى بودند و باید 
منتظر ماند تا چگونگى ثبت نام دانشجویان در آن 

مشخص شود.
وى گفت: بر اساس مصوبه ســال 96 کلیه مراکز 
علمى کاربردى وابسته به وزارتخانه ها، غیر فعال 
شدند و مراکز علمى کاربردى فعال در حال حاضر 
متعلق به بخش خصوصى یا نهادهاى عمومى غیر 

دولتى هستند.

رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) زرین شــهر 
گفت: براساس نیازســنجى انجام شده در سامانه 
هوشــمند امداد، 133 دســتگاه کولر و یخچال 
فریزر به خانواده هاى نیازمند در سطح شهرستان 

اهدا شد.
احمد یوسفى با اشاره به لزوم توزیع لوازم سرمایشى 
و گرمایشى میان خانواده هاى تحت پوشش، تاکید 
کرد: از ابتداى فصل تابســتان تاکنون براساس 
نیازسنجى انجام شده در ســامانه هوشمند امداد، 
65 دستگاه کولر و یخچال فریزر به خانواده هاى 

نیازمند در سطح شهرستان اهدا شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) زرین شــهر 
گفــت: 42 دســتگاه کولــر آبى و 23 دســتگاه 
یخچــال فریــزر نیــز بــا اولویــت محله هاى 
محــروم میــان خانوارهــاى تحــت حمایــت

 توزیع شد.
یوسفى افزود: اقالم ضرورى مورد نیاز خانواده هاى 
نیازمند با هم افزایــى تولیدکنندگان لوازم خانگى 
ایرانى و مشارکت و هم افزایى خیران تأمین و میان 

نیازمندان توزیع شده است. 

توزیع 133 دستگاه 
کولر و یخچال میان مددجویان 

اصفهان به عنوان شهر دوستدار سالمند در آستانه روز جهانى سالمند میزبان رویدادهاى ویژه اى در 
هفته آتى خواهد بود.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان، معاون اجتماعى 
و مشارکت هاى اجتماعى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان با بیان این خبر به 
تشریح برنامه ها پرداخت و گفت: روز شنبه 9 مهرماه (امروز) همزمان با روز جهانى سالمند، نشست 
مسئولیت اجتماعى و سالمندى از ســاعت 16 در محل اتاق بازرگانى با حضور سالمندان اصفهانى 

برگزار خواهد شد.
سعید امامى اظهار داشــت: سیاست گذارى اجتماعى و ســالمندى، چالش هاى دوران سالمندى و 

جمعیت شناسى سالمندى در شهر اصفهان از جمله موضوعات سخنرانى در این نشست است.
وى افزود : طرح شبستان دیگر برنامه اى اســت که به عنوان یک کار داوطلبانه به منظورآموزش 
طرح سالمندى موفق با محوریت 300 مسجد در شهر اصفهان برگزار مى شود که این طرح ویژه که 
براى نخستین بار در کشور انجام مى شــود در هفته ملى سالمند آغاز خواهد شد و از جمله مشارکت 
کنندگان این طرح مى توان به مرکز بهداشت استان اصفهان، کانون خدمت رضوى و مجموعه مردم 

نهاد سایه زندگى اشاره کرد.
امامى گفت: اکران و نمایش 11 عنوان موشن ویژه سالمندى موفق در مانیتورهاى مترو اصفهان در 
طول هفته سالمند در راستاى ایجاد فرهنگ ســازى جهت راه هاى مطلوب زیست در سالمندى از 

دیگر برنامه هاى ویژه این هفته مى باشد.

اصفهان، میزبان 
رویدادهاى ویژه سالمندى

همایش ریحانه هاى حسینى به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت 
یاد و خاطره دالورمردى ها و رشادت هاى شهدا برگزار شد. ایرج رخصتى مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان در این همایش ضمن گرامیداشت ایام سراسر افتخار دفاع مقدس 
و تشکر از برگزار کنندگان صبحگاه مشترك و این همایش،طى سخنانى گفت : هسته 
اولیه شکل گیرى جامعه،خانواده است و فرزندان در بستر این کانون مهم و تاثیر گذار 
رشد مى کنند و پرورش مى یابند لذا نیاز اســت هر یک از ما در نقش پدر و مادر،نسل 
آینده را آن طور که شهدا از ما انتظار دارند،تربیت کنیم.وى افزود: ذوب آهن اصفهان نیز 
یک خانواده بزرگ است که در دوران دفاع مقدس ضمن حفظ جبهه تولید،در پشتیبانى 
از جبهه هاى حق علیه باطل نیز نقش آفرین بود و تعداد 290 شهید گلگون کفن را به 
انقالب اسالمى ایران تقدیم نمود.مدیرعامل ذوب آهن تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان 
امروز با تالش و کوشش فرزندان همین مرز و بوم بحمدا... توفیقات بسیار خوبى کسب 

نموده و پس از نیم قرن براى اولین بار تولید این شرکت 3 درصد از برنامه پیش است. 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به اینکه بیش از 99/5 درصد جمعیت 
استان اصفهان از نعمت گاز بهره مند هستند، گفت: تاکنون گازرسانى به 114 شهر، 
هزار و 65 روســتا و 17 هزار و 500 واحد صنعتى و کشــاورزى توسط این شرکت 

اجرایى شده است.
به گزارش روابط عمومى شرکت گاز اســتان اصفهان، ابوالقاسم عسکرى، اظهار 
داشت: بازدید و بررسى تاسیسات ایســتگاه هاى تقلیل فشار گاز و خطوط شبکه و 
شیرهاى گاز و برگزارى مانورهاى منظم به منظور شناسایى نقاط قابل بهبود از جمله 
اولویت هاى کارى واحدها و ادارات بهره بردارى شرکت گاز استان اصفهان است تا 
با برنامه ریزى هاى انجام شده و استفاده از توان و ظرفیت شرکت، تامین گاز پایدار، 

مستمر و ایمن براى مشترکان استان رقم بخورد.
وى با بیان اینکه ادارات گازرسانى استان اصفهان براى شروع فصل سرما آمادگى 
الزم را دارند بیان کرد: روابط  عمومى این شرکت با همراهى واحد بهداشت، ایمنى 
و محیط زیست (HSE) و با استفاده از ظرفیت رسانه ها، اطالع رسانى هاى الزم را 
درباره مسائل ایمنى و مصرف بهینه انجام خواهند داد تا پاییز و زمستانى بدون حادثه 

همراه با استفاده بهینه از گاز را سپرى کنیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه بیش از 99,5 درصد جمعیت 
استان اصفهان از نعمت گاز بهره مند هستند، گفت: تاکنون گازرسانى به 114 شهر، 
هزار و 65 روســتا و 17 هزار و 500 واحد صنعتى و کشــاورزى توسط این شرکت 

اجرایى شده است.
وى خاطرنشــان کرد: الزم است آموزش هاى بیشــترى در راستاى ارتقاى سطح 
توانمندى همکاران در جهت افزایش میزان آگاهى براى مقاوم ســازى شــبکه و 
تاسیســات به منظور آمادگى الزم براى تامین ایمن و مستمر گاز طبیعى در فصول 

سر د سال انجام شود.

برگزارى همایش ریحانه هاى حسینى 
در ذوب آهن

99/5 درصد جمعیت اصفهان
 از نعمت گاز بهره مند هستند


