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۳

باجه های مزاحم 

درد بی درمان دارو 
۳

فانتزی «لوپتو»
در سینما سپاهان

 افزایش ۲۰ درصدی 
مسمومیت ها در اصفهان

۳

       

لغو پروازهاى اصفهان – جام جهانى
۳

ریزش مسافران 
اروپایی و عربی 

اصفهان
رئیس انجمن صنفى دفاتر گردشــگرى، مسافرتى و 
هوایى اســتان اصفهان گفت: طى یک ماه اخیر بین 
30 تا 40 درصد ریزش مســافر و گردشگر خارجى در 

اصفهان داشته ایم.
محســن رناســى افزود: به دلیل ناآرامى هاى اخیر 
بسیارى از تورهاى ورودى از کشورهاى اروپایى حدود 
50 درصد ریزش مسافر داشته اســت که این اتفاق 
خوبى نیست. وى توضیح داد: در اصفهان گروه هایى 

که از اوکراین، روسیه...

اولین خط اساسى از نظم جدید اولین خط اساسى از نظم جدید 
جهانى «انزواى آمریکا» استجهانى «انزواى آمریکا» است

رهبر معظم انقالب اسالمى:رهبر معظم انقالب اسالمى:

۲

همه قول و قرارهاى قبلى نادیده گرفته شد

ذوب آهن دنبال
فوتبال منطقی است

شهرام ســاالرى مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن 
تأکید کرد، گاندوها به دنبــال فوتبال منطقى 

هستند و به هیچ  عنوان به انجام...

غیر ممکن است که در گوشه و کنار شهر چرخى 
بزنید و همچنان با کیوســک هاى تلفن هاى 

همگانى روبه رو...

۳

در صفحه ۳ بخوانید

 بخوانید

به دنبال ناآرامی های اخیر و به دنبال ناآرامی های اخیر و 
حادثه شاهچراغ رخ داده است؛حادثه شاهچراغ رخ داده است؛

نخستین برف 
پاییزی، کرکس را 
سفیدپوش کرد تارتار به خط حمله اش تارتار به خط حمله اش 

یاقوت های اصفهان سیاه شدند
وجود آفات و اقدامات دالالن، بازار انار را از رونق انداخته است وجود آفات و اقدامات دالالن، بازار انار را از رونق انداخته است 

۳

۷

رضا یزدانی برایرضا یزدانی برای
تیم ملی خواندتیم ملی خواند

۲

۱۰ سال برای مهار بحران آب فرصت داریم برگزاری مراسم ۱۳ آبان در میدان امام (ره)جهان نما آیفون ۱۵ هیچ دکمه اى نخواهد داشتاستان براى جلوگیرى از پوکى استخوان چه کنیم؟تکنولوژی سالمت

چهـــــره روز
۳

معجون ساده ای 
که از بیماری قلبی 
پیشگیری می کند

۵

مصرف چهار گرم سیر خام - 
معادل یک تا دو حبه سیر و 

یا دریافت یک عدد قرص 
ســیر که حاوى 300 
میلى گرم پودر خشک ...

موضوع مزایده : فروش سیم مسى اسقاط(60 تن)
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد کاالى خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را  با بهره گیرى 
از ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده 151  مرجع 1401  و(شماره سیستمى        

1001001190000019     به صورت الکترونیکى به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت : پنجشنبه مورخ 1401/08/12 ساعت 08,00 صبح

مهلت دریافت اسناد مزایده : چهار شنبه مورخ 1401/08/18 ساعت 19:00
 تاریخ بازدید : شنبه مورخ 1401/08/21 از ساعت 10 صبح الى 13 بعداز ظهر تا  چهارشنبه مورخ 1401/08/25  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : سه شنبه مورخ 1401/09/01ساعت 08:45 صبح 
زمان بازگشایى: سه شنبه مورخ 1401/09/01ساعت 09:00 صبح

 زمان اعالم به برنده:  چهار شنبه مورخ 1401/09/02
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد: 

1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین  شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایى پاکات ، اعالم به 

برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2- پیشنهاد مى گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 

3-عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس 
حاصل نمایند : 

مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 1456
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش" ثبت نام/پروفایل مزایده 

گر" موجود است.
  محل برگزاري مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان

ضمانتنامه شرکت در مزایده : سپرده الزم براي شرکت در مزایده به مبلغ 10 ٪ مبلغ پیشنهادي بصورت ضمانتنامه بانکی 
معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش واریزي  به مبلغ مورد نظر 

به حساب سپهر صادرات به شماره 0105042522005
-تحویل ارسال سپرده شــرکت در مناقصه بصورت فیزیکى و در پاکت الك و مهر شده قبل از ساعت برگزارى مناقصه 
به دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس اصفهان خ شریعتى عالوه بر بارگذارى بر روى سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت (ستاد) الزامى است .
- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهی مزایده در صفحات  داخلی روزنامه هاي   عصر ایرانیان – نصف جهان    بعهده برندگان مزایده میباشد.
- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی  4274 واحد مناقصات و  قراردادها 

تماس حاصل نمایند.

آگهی مزايده عمومی
شماره :  ۱۰۰۱۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۱۹ به شماره مرجع :   ۱۴۰۱

شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان امور تداركات و انبار ها 

شهردارى چمگردان به استناد مجوزهاى شوراى محترم اسالمى شهر 
چمگردان( 1401/224/ش) در نظردارد نسبت به :

-اجاره محل چهارشنبه بازار واقع در بلوار جانبازان (تجدید مزایده )
متقاضیان مى توانند حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 1401/08/26  جهت 
دریافت اسناد وآگاهى از شرایط داخلى مزایده وبه واحد امور قرار دادها 
مراجعه وتا پایان وقت ادارى همان روز پاکت هــاى مزایده را تحویل 

دبیرخانه حراست شهردارى نمایند .
هزینه چاپ آگهى در روزنامه وکارشناسى ،بعهده برنده مزایده مى باشد .

شماره تماس شهردارى :52240471                                   

آگهی تجدید مزایده 

    م.الف: ۱۴۰۵۲۲۸   
علی پور بافرانی –شهردار چمگردان 

نوبت اول

شرکت توزیع برق استان اصفهان

مسمومیت ها در اصفهان
چهـــــره روز

۳

۷

لانن دنبال بالدنبن دنب لببالن د ن دنبالاندددد
تیاسقی استی تتسسیی اسقی تستستاستی اطقطق طقی استطق

نذوب تیم فوتبال ذوب آهن  آهنوتبالیم فو هن ل ذو وب آ فوتب تیم
نطقىببــال فوتبال منطقى  ال مفوتب طقىتبالل فو منطــال بــا
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10 سال براى مهار بحران آب 
فرصت داریم

رضا یزدانى براى تیم ملى 
خواند

خبرخوان

جهان بدون آمریکا 
زیباتر است

  ایسنا |محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شوراى 
اسالمى در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنى دیروز 
(چهارشنبه) مجلس شوراى اسالمى ضمن گرامیداشت 
سالروز 13 آبان ماه روز دانش آموز و تسخیر النه جاسوسى 

آمریکا، گفت: جهان بدون آمریکا جاى زیباترى است.

مسئول بد و خوب 
  همشهرى آنالین|حجت االسالم والمسلمین 
سید علیرضا پناهیان شامگاه دوشــنبه در جمع مردم 
اصفهان تصریح کرد: امروز سگ مسئول بد ایرانى به 
مســئول خوبى که آمریکایى ها براى ما انتخاب کنند 
شــرف دارد. قدرت پهپادى، قدرت موشــکى، قدرت 
دریایى و هزاران پیشــرفت اقتصادى و علمى را بدون 

اتکا به دیگران کسب کردیم.

مردم کمتر کشته داده اند
حسین حســین زاده، نماینده    دیده بان ایران |
الرستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شوراى اسالمى 
با تأکید بر اینکه در حوادث اخیر، دستگاه امنیتى کشور 
مظلوم واقع شــده اســت گفت: در حوادث اخیر، آمار 
کشته شدگان نیروهاى امنیتى اعم از انتظامى و بسیج 

بیشتر از کشته شدگان مردمى است. 

تکلیف قاسمى را روشن کنید 
  ایلنا |عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص 
طرح چندباره برخى موضوعات درباره کسالت و بیمارى 
رستم قاسمى، وزیر راه و شهرسازى و ضعف جسمى و 
ناتوانى در اداره وزارتخانه گفت: به عقیده من ریاست 
محترم جمهورى که مســئولیت این کار را دارند باید 
بررسى کنند که اگر آقاى مهندس قاسمى توانایى انجام 
کار را ندارند، تصمیم دیگرى گرفته شود. در حال حاضر 
سئوال هاى متعددى براى وزیر راه و شهرسازى ثبت 
شده است و به نظر مى رسد که این روند سئوال ها دارد 

شدت پیدا مى کند.

توییت افشاگرانه یک نماینده 
  آفتاب  نیوز |مجتبــى توانگــر در حســاب 
شــخصى اش در توییتر در مورد پشت پرده استیضاح 
سیدرضا فاطمى امین نوشت: «آمرین کانال هاى کذاب 
که هنوز آزادانه جوالن مى دهنــد همه تالش خود را 
کردند تا فاطمى امین را براى تصاحب چادرملو (معدن 
چادرملو) تحت فشار قرار دهند و نتوانستند.  در جریان 
استیضاح هم شکست جدیدى را متحمل شدند.  صحنه 
دوست و دشمنان دولت در ماه هاى اخیر روشن شده.»

پزشکان آزاد شده اند
  انتخاب| محمد رییس زاده، رئیس کل سازمان 
نظام پزشکى کشور ضمن تشــریح آخرین وضعیت 
پزشکان بازداشــتى در حوادث چهارشــنبه گذشته و 
پیگیرى هاى انجام شده در این باره، گفت:  دوستان ناجا 
همکارى بسیار خوبى داشتند تا همه کسانى که از جامعه 
پزشکى در حوادث روز چهارشــنبه گذشته بازداشت 
شــدند، آزاد شــدند، به جز یک نفر که آن هم در حال 
پیگیرى کارش هســتیم و پرونده اش دچار اشکاالتى 

شده که پیگیریم.

کشف علت اعتراضات اخیر 
  ایسنا|  محمدمهدى طهرانچى، رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمى گفت: پیشرفت علمى و جهش دانشگاه 
هاى ایران به مذاق بسیارى از کشورهاى غربى خوش 
نیامد و به همین دلیل در گزارش هاى خود اعالم کردند 
که ایران روزى رهبرى جهان را داشته و اکنون در حال 
بازسازى تمدن خود اســت و باید با تحریم و اغتشاش 
جلوى آن را گرفت. مى تــوان نتیجه گرفت که دلیل 
اعمال تحریم ها علیه کشورمان و همینطور اغتشاشات 
در سال هاى اخیر این بود که دعوا بر سر رهبرى علم 

جهان بوده است.

 رئیس اتاق بازرگانى ایران اظهار کرد: گزارش سازمان 
ملل نشــان مى دهد که اگر ایران به همین منوال جلو 
برود در 20 سال آینده تصور موجود زنده در این کشور 
دور از انتظار اســت. ایران 10 سال فرصت دارد که از 
این چالش جلوگیرى کند مــا مى توانیم این بحران را 
مدیریت کنیم، مشــروط به اینکه کشت زعفران به 
اردبیل نرود و بزرگ ترین کشــت هندوانه به مناطق 
شــرقى ایران منتقل نشــود و ما از صادرکننده نمونه 

هندوانه تقدیر نکنیم.
غالمحســین شــافعى با بیان اینکه بایــد براى حل 
مشــکل بحران آب اقداماتى را آغــاز کنیم افزود: در 

دهه 50، 47 هزار چاه عمیق در کشــور وجود داشت 
این درحالى اســت که تعــداد حلقه هــاى عمیق در 
ســال 98 به عدد 850 هزار حلقه چاه عمیق رســیده 
اســت. وضعیت تاالب ها بر همگان مشخص است 
و ما مى دانیم که شــرایط محیط زیســت در کشــور 

چگونه است.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه اصالح الگوى مصرف 
محصوالت کشاورزى و غذا باید در کشور دنبال شود، 
افزود: ضایعات و دورریز و مصرف غذا در ایران بسیار 
باالست و باید براى کاهش آن الگوى مصرف را تنظیم 

و رعایت کنیم.

داستان سرود تیم ملى ایران براى جام جهانى تبدیل به 
بحرانى عجیب شده است. پیش از این عنوان شده بود 
که قرار است محمد معتمدى سرود ایران در جام جهانى 
را بخواند ولــى او ، گفت که توانى بــراى آواز خواندن 
برایش نمانده اســت. بعد از داســتان محمد معتمدى 
خبر رسید که این بار رضا یزدانى قرار است ترانه اى به 
سفارش فدراسیون فوتبال بخواند.مراحل تولید پروژه 
تولید ترانه مردمى «ایران صداى نفســامه» از اواخر 
تیرماه آغاز شده بود و شنیده ها حکایت از آن دارد که از 
نظر موسیقى و ترانه، فضاى متفاوتى نسبت به کارهاى 
گذشــته  رضا یزدانى دارد. همچنین گفته شده که این 

آهنگ نسبت به سایر قطعات رسمى تیم ملى ایران در 
جام هاى جهانى قبلى هم از نظر محتواى کالم و فرم 
موســیقى، تفاوت هاى زیادى دارد و با در نظر گرفتن 

سالیق نسل جوان و نوجوان تهیه شده است.
رضا یزدانى در حالى براى تیم ملى خوانده که ســابقه 
اجراى آثارى مانند ترانه «وطن یعنى» براى جام جهانى 
2016 برزیل و ترانه «پرچم» ســرود رسمى کاروان 
المپیک ایران را دارد. جالب آنکه رضا یزدانى با انتشار 
متنى اعالم کرده آهنگ مذکور، ترانه رسمى تیم ملى 
براى جام جهانى نیست و به سفارش فدراسیون فوتبال 

خوانده نشده است.

رهبر معظم انقالب اســالمى صبح دیروز (چهارشنبه) 
در آســتانه 13 آبان روز ملى مبارزه با استکبار جهانى در 
دیدار پرشور صدها تن از دانش آموزان، 13 آبان را تجسم 
شــرارت هاى آمریکا و آســیب پذیرى و امکان مغلوب 
شدن آن خواندند و با اشاره به دروغ وقیحانه و بى شرمانه 
آمریکایى ها در ابراز دلسوزى براى ملت ایران گفتند: در 
جنگ ترکیبى چند هفته اخیر، آمریکا، رژیم صهیونیستى 
بعضى از قدرت هاى موذى اروپــا و برخى گروهک ها، 
همه امکانات خــود را براى ضربه زدن بــه ملت ایران 
به میدان آوردند اما ملت بــه دهن بدخواهان زد و آنها را 

ناکام گذاشت.
رهبر انقالب سیزدهم آبان را روزى تاریخى و تجربه آموز 
خواندنــد و گفتند: آمریکایى ها و گرایــش آمریکایى از 
این روز مهم و تجمعات همدالنــه و وحدت بخش آن، 
خشمگین و اعصابشان ُخرد مى شــود چرا که این روز، 
هم تجسم شرارت هاى آمریکاست و هم تجسم و اثبات 

آسیب پذیرى و امکان مغلوب شدن آمریکا.
ایشان در مرورى بر حوادث تاریخى 13 آبان به سخنرانى 
افشاگرانه و تبعید امام خمینى در 13 آبان 43 اشاره کردند 
و افزودند: امام قانون «مصونیت چند ده هزار آمریکایى 
مستقر در ایران از تبعات قضایى جرم و جنایت» را که به 
دستور محمدرضا پهلوى در مجلِس آن روز تصویب شد، 

تحمل نکرد و به همین علت تبعید شد.
حضرت آیت ا... خامنه اى همچنین با اشــاره به کشتار 
تعــدادى از دانش آموزان در مقابل دانشــگاه تهران در 
13 آبان 1357 و هجوم دانشــجویان به سفارت آمریکا 
در 13 آبــان 58 گفتند: در آن هجوم اســناد فراوانى از 
خیانت ها، دخالت ها و غارت منابع ایران به دست دولت 
آمریکا در رژیم ستم شاهى و نیز توطئه هاى مختلف آنها 
علیه انقالب اســالمى به دســت آمد که با وجود تأکید 
بر گنجانده شــدن مضامین آنها در کتاب هاى درسى، 

متأسفانه این کار انجام نشده است.
رهبر انقالب اصرار آمریکایى ها بــر «آغاز چالش میان 
ملت ایران و آمریکا به واسطه هجوم به النه جاسوسى» 
را دروغى بزرگ برشمردند و افزودند: این چالش در 28 
مرداد 1332 و هنگامى آغاز شــد کــه آمریکا به کمک 
انگلیس، حکومــت ملى مصدق را بــا کودتایى ننگین 

سرنگون کرد.
ایشان دکتر مصدق را فردى خوش بین و داراى اعتماد به 
آمریکا خواندند و گفتند: او نه حجت االسالم بود نه ادعاى 
اسالم خواهى داشــت فقط جرمش این بود که مى گفت 
نفت ایران باید دست ملت ایران باشد نه انگلیسى ها، اما 
آمریکایى ها بخاطر منافعشان حتى این فرد را هم تحمل 
نکردند و بر خالف انتظاِر مصدق براى کمک آمریکا، از 
پشت به او خنجر زدند و با خرج کردن پول و کمک برخى 

خائنین و اراذل و اوباش سرنگونش کردند.
حضــرت آیــت ا... خامنه اى ســخنان ایــن روزهاى 
سیاستمداران آمریکایى را درباره طرفدارى از ملت ایران، 
اوج بى شرمى و ریاکارى خواندند و با طرح یک پرسش 
خطاب به آنها گفتند: آیا کارى علیه ملت ایران هســت 
که شــما در این چهار دهه توانایى انجام آن را داشته اید 
اما انجام نداده باشید؟ اگر هم کارى مثل جنگ مستقیم 
نظامى انجــام نداده اید، یا نمى توانســتید و یا از جوانان 

ایرانى ترسیده اید.
رهبر انقالب در مرور جنایــات و توطئه هاى آمریکا بعد 
از پیروزى انقالب، به حمایت واشــنگتن از گروه هاى 
تجزیه طلب در اوایــل انقالب، کودتاى پایگاه شــهید 
نوژه همدان،  حمایت از تروریسم کور منافقین که منجر 
به هزاران شــهید در گوشه و کنار کشــور شد، حمایت 
همه جانبه از صدام وحشــى در جنــگ تحمیلى، حمله  
موشکى و ســرنگونى هواپیماى مســافربرى ایران در 
آسمان خلیج فارس و شهادت حدود 300 نفر، بى حیایى 
در تجلیل از ژنراِل فرمانده ناوى کــه به این هواپیماى 
مسافربرى شــلیک کرد، تحریم ملت ایران از سال اول 
پیروزى انقالب، اعمال شدید ترین تحریم هاى تاریخ در 
سال هاى اخیر و حمایت از آشوب و فتنه در ایران اشاره 
کردند و گفتند: در ســال 88 و در حالى که اوباما قبلش 
براى ما نامه دوستى نوشته بود، آمریکایى ها به صراحت 
از فتنه اعالم حمایت کردند تا شاید بتوانند از این طریق 

جمهورى اسالمى را از بین ببرند.
حضرت آیت ا... خامنه اى به شــهادت رســاندن سردار 
و قهرمان ملــى ایرانیان و قهرمان منطقه حاج قاســم 

ســلیمانى و افتخار کردن بــه این جنایــت را از دیگر 
توطئه ها و پلیدى هاى آمریکا برشــمردند و خطاب به 
آنها گفتند: شما از قاتالن دانشمندان هسته اى ما یعنى 
صهیونیست ها اعالم حمایت کردید و با حبس میلیاردها 
دالر از اموال ملــت ایران در آمریکا و دیگر کشــورها، 
ملت ایران را از استفاده از دارایى هاى خود براى کاهش 

مشکالت محروم کرده اید.
ایشان افزودند: در بیشــتر حوادث ضد ایرانى نیز ردپاى 
شما معلوم اســت آن وقت با وقاحت تمام، دروغ محض 
مى گویید و ادعا مى کنید دلسوز ملت ایران هستیم؟ البته 
به کورى چشم شما ملت ایران بسیارى از این دشمنى ها 

را خنثى کرده است.
حضرت آیت ا... خامنه اى گفتنــد: البته برخى حوادث را 
ما هرگز فراموش نکرده و نمى کنیم و درباره شــهادت 
سلیمانى پاى حرفى که زده ایم ایســتاده ایم و در وقت 

خودش به آن عمل خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمى، آمریکاى امروز را همان آمریکاى 
دیروز و آمریــکاى 28 مرداد و آمریــکاى حامى صدام 
دانستند و گفتند: البته شیوه اعمال دشمنى آنها با گذشته 
داراى تفاوت هایى است و پیچیده تر شده است ولى ما به 
جوانان و دســت اندرکاران خود اعتماد داریم و مى دانیم 
که مى توانند بر این شیوه هاى پیچیده فائق بیایند و باید 

کامًال هوشیار بود.
ایشــان یکى دیگر از تفاوت هاى آمریــکاى دیروز و 
آمریکاى امــروز را، اتفاق نظر بســیارى از تحلیلگران 
سیاســى دنیا مبنى بر روند رو به افول آمریکا دانســتند 
و افزودند: نشــانه هاى این افول آشــکار را مى توان در 
مشکالت بى سابقه داخلى آمریکا در زمینه هاى اقتصادى 
و اجتماعــى و اخالقى تا اختالفات و دو دســتگى هاى 

خونین داخلِى آمریکا مشاهده کرد.
رهبر انقالب اســالمى یکى دیگر از نشــانه هاى افول 
آمریــکا را خطاى محاســباتى آمریکا در مســائل دنیا 
برشمردند و گفتند: یک نمونه از این خطاى محاسباتى، 
حمله 20 سال قبل آمریکا به افغانستان براى ریشه کنى 
طالبان است که با جنایات و کشتار فراوانى همراه بود اما 
بعد از 20 سال به دلیل بدفهمى مسائل، مجبور به خروج 

از افغانستان شدند و این کشور را تقدیم طالبان کردند.
حضرت آیت ا... خامنه اى حمله به عــراق و ناکامى در 
رســیدن به اهداف مورد نظر را نمونه دیگرى از خطاى 
محاسباتى آمریکایى ها خواندند و افزودند: آمریکایى ها 
از ابتدا به دنبال گماردن افراد آمریکایى و یا وابستگان به 
خود بودند و شرایط کنونى عراق و حضور سیاستمداران 
عراقى در رأس کار با انتخابــات هیچگاه مورد نظر آنها 

نبود اما در اینجا هم شکست خوردند.
ایشان شکست آمریکا در ســوریه و در لبنان به ویژه در 
قضیه اخیر تعیین خطوط گازى را نمونه هاى دیگرى از 
ناکامى  به دلیل خطاى محاسباتى برشمردند و خاطرنشان 
کردند: یکى دیگر از نشــانه هاى انحطاط آمریکا، رأى 
مردم به افرادى همچون رئیــس جمهور فعلى و رئیس 
جمهور قبلى است. در دوره قبل رئیس جمهورى همچون 
ترامپ انتخاب  شد که همه او را دیوانه مى دانستند و در 
دوره فعلى نیز رئیس جمهورى بر سر کار مى آید که همه، 

وضعیت او را مى دانند.
رهبر انقالب اســالمى این موارد را دلیل انحطاط یک 
تمدن دانستند و با تأکید بر اینکه بسیارى از قدرت هاى 
غربى از این جهات شبیه آمریکا هستند گفتند: انحطاط 
اخالقى و پســتى و جنایت از این باالتر که غربى ها در 
رســانه هاى خود آموزش تخریب و اغتشاش و آموزش 

ساخت بطرى هاى آتش زا و بمب دستى مى دهند؟
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به نقش آشکار آمریکا 
در اغتشاشات چند هفته اخیر در کشور، افزودند: اطالعیه 
مشــترك وزارت اطالعات و ســازمان اطالعات سپاه 
درباره اغتشاش ها حاوى اطالعات و کشفیات مهمى بود 
و نشان مى دهد دشمن براى تهران و شهرهاى بزرگ و 

کوچک برنامه ریزى کرده بود و طراحى داشت.
ایشان حضور برخى نوجوانان و جوانان در کف میدان را 
ظاهر قضیه دانستند و خاطرنشان کردند: اینها بچه هاى 
خودمان هستند و ما با اینها بحثى نداریم چون به دلیل 
برخى هیجان ها و احساســات و برخى بــى دقتى ها در 
مسائل وارد میدان شدند، اما مهم صحنه گردانان اصلى 

هستند که با نقشه و برنامه وارد شدند.
رهبر انقالب اسالمى، مســئولین بخش هاى مختلف 
به ویژه مسئولین سیاســى و اقتصادى و آحاد مردم و به 
خصوص جوانان را به توجه ویژه و هوشــیارى در قبال 
صحنه گردانــان اصلى و طراحى هــا و برنامه هاى آنها 
فراخواندند و گفتند: البته دستگاه هاى اطالعاتى به این 
موضوع توجه دارند و هوشیار هستند. طرح و برنامه هم 
این است که شاید بتوانند کارى کنند تا عقیده ملت ایران 
همانند عقیده سران انگلیس و آمریکا شود و ملت را همراه 
خود کنند اما ملت ایران واقعًا بر دهــان آنها زد و از این 

پس هم خواهد زد.
حضرت آیت ا... خامنه اى خاطرنشــان کردند: کسانى 
هم بودند که با طراحى و نقشــه وارد میدان شــدند و با
 دســتگاه هاى خارجى مرتبط بودند و مرتکب جنایت 
شدند این موضوع بسیار مهمى است که باید به آن توجه 

ویژه شود.
ایشان قضیه شاهچراغ و کشتار مردم و کودکان را جنایتى 
بزرگ خواندند و گفتند: پسربچه هاى دانش آموزى که در 
این حادثه به شهادت رســیدند چه گناهى کرده بودند؟ 
پسر بچه اى که در این جنایت،  پدر و مادر و برادر خود را 
از دست داد و دچار چنین غم بزرگى شد، چه گناهى کرده 
است؟ آن طلبه جوان و متدین و حزب اللهى، آرمان عزیز 
که در تهران زیر شکنجه به شهادت رسید و پیکر او را در 

خیابان رها کردند، چه گناهى کرده بود؟
رهبر انقالب اسالمى افزودند: افرادى که این جنایت ها 
را انجام مى دهند چه کسانى هستند و از کجا دستور مى 
گیرند؟ البته اینها قطعاً بچه ها و جوان هاى ما نیستند، باید 
عامالن این جنایت ها شناسایى شوند و هر کسى که ثابت  
شود در این جنایت ها همکارى داشته است، بدون تردید 

مجازات خواهد شد.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره به سکوت مدعیان 
حقوق بشر در قبال این جنایات،  خاطرنشان کردند: چرا 
این مدعیان حادثه شــیراز را محکوم نکردند و چرا یک 
قضیه خالف واقع و دروغ را هزاران بار در سکوهاى خود 

در اینترنت تکرار مى کنند، اما نام «آرشــام» را ممنوع 
مى کننــد؟ آیا این مدعیــان واقعًا طرفدار حقوق بشــر 

هستند؟
رهبر انقالب اســالمى در ادامه نوجوانــان و جوانان را 
خطاب قرار دادنــد و گفتند: نوجوان و جــوان امروز بر 
خالف نوجــوان و جوان قدیم یک عنصــر بالغ و عاقل 
و خردمند و صاحب فکر و تحلیل اســت و این به برکت 
انقالب اســالمى به وجود آمده است زیرا قبل از انقالب 
جوانان آنقدر سرگرم مسائل بیهوده و شهوت رانى بودند 

که امکان توجه به مسائل اصلى کشور وجود نداشت.
ایشان تأکید کردند: این حقیقت یعنى ذهن فعال نوجوان 
و جوان امروزى و صاحب تحلیل و فکر بودِن او را دشمن 
هم متوجه است و براى مقابله با آن از طریق تولید و تکرار 
حجم عظیم محتواى دروغ در شبکه هاى مجازى اقدام 

مى کند.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به انبوه محتواهاى دروغ، 
تهمت و ســخنان انحرافى که براى ذهن فعال جوانان 
تهیه مى شود،  گفتند: تأکید مکرر و چندین باره بر جهاد 
تبیین به همین علت است و  قبل از اینکه دشمن محتواى 
دروغ و انحرافــى تولید کند بایــد محتواهاى حقیقى و 

صحیح در داخل تولید شود.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودند: به مسئولین رسانه ها و 
امور ارتباطات مى گویم که در زمینه تولید محتوا و جهاد 
تبیین و برنامه ریزى براى آن احساس مسئولیت کنید و 
درك کنید که چرا دشمن بر روى برخى کلمات و اسامى 

حساس است و جلوى آنها را مى گیرد.
رهبر انقالب، جوانان را به احساس مسئولیت در مقابل 
بمباران پرحجم و پرتکرار ذهــن جوان ایرانى با مطالب 
دروغ، فراخواندند و گفتند: در مقابل این برنامه  دشــمن 
احساس مسئولیت کنید و براى تشخیص حقیقت و حرف 

درست از دروغ تالش کنید.
ایشان افزودند: افرادى را هم که معاند نیستند اما بر اثر 
غفلت یا بدفهمى و شنیدن مطالب نادرست در رسانه ها با 
دشمن هم صدایى مى کنند، بدون دعوا کردن و با نوشتن 

و پیام دادن و استدالل، مراقبت و ارشاد کنید.
ایشان اتفاقات چند هفته اخیر را «جنگى ترکیبى» و نه 
صرفًا اغتشاشات خیابانى دانستند و خاطرنشان کردند: 
دشــمن یعنى آمریــکا، رژیم صهیونیســتى، بعضى از

 قدرت هــاى مــوذى و خبیــث اروپایــى و برخى از 
گروهک ها با همه امکانات به میدان آمدند و با استفاده از
 دســتگاه هاى اطالعاتى، رســانه اى و ظرفیت فضاى 
مجــازى، و بهره گیرى از تجربیات گذشــته در ایران و 
بعضى از کشــورهاى دیگر تالش کردند به ملت ضربه 

بزنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودنــد: البته ملت به معنى 

واقعى در دهان بدخواهان زد و آنها را ناکام کرد.
رهبر انقالب با اشاره به نشانه هاى تغییر در نظم جهانى 
و روند حاکم شــدن نظمى جدید در دنیــا، جوانان را به 
شــناخت نقش و جایگاه ایران و ایرانیان در نظم جهانى 
آینده جدیــد توصیه کردند و گفتند: ابعــاد نظم جدید و 
چگونگى آن دقیقًا معلوم نیســت اما خطوط اساسى آن 

قابل ترسیم است.

ایشان اولین خط اساسى از نظم جدید را «انزواى آمریکا» 
دانستند و افزودند: برخالف گذشته که آمریکایى ها خود را 
تنها قدرت مسلط دنیا مى خواندند، در نظم جدید، آمریکا 
جایگاه مهمى ندارد و منزوى اســت و ناچار خواهد شد 

دست و پایش را از نقاط مختلف جهان جمع کند.
ایشان در واکنش به شعار مرگ بر آمریکاى دانش آموزان، 
خاطرنشان کردند: بعضى ها مى گویند این شعار را نگویید 
زیرا باعث برانگیختن دشمنى آمریکایى ها مى شود، در 
حالى که آمریکایى ها دشمنى با ملت ایران را در روز 28 
مرداد 1332 و در حالى آغاز کردند که آن زمان هیچکس 
در ایران مرگ بر آمریکا نمى گفت، البته پس از آن ضربه، 
دانشجویان در 16 آذر همان ســال در دانشگاه تهران 

مرگ بر آمریکا گفتند و این شعار، یادگار 16 آذر است.
خطوط اساسى دوم و سوم از نظم جدید جهانى که رهبر 
انقالب به آنها اشــاره کردند «انتقال قدرت سیاســى، 
اقتصادى، فرهنگى و علمى از غرب به آسیا» و «گسترش 

منطق و جبهه مقاومت» بود.
ایشان مبتکر گســترش فکر و جبهه مقاومت در مقابل 
زورگویِى قدرت هاى ســلطه گر را جمهورى اســالمى 
ایران خواندند و گفتند: اولین کسى که گفت «نه شرقى، 
نه غربى» امام بزرگوار ما بود و این روحیه و حرف محکم 
امروز به قدرى رواج یافته که در منطقــه ما خیلى ها با 
اعتقاد و عمل به منطق مقاومت، از آن نتیجه مى گیرند، 
همچون نتیجــه و بهره اخیرى کــه لبنانى ها به برکت 

حزب ا... در قضیه خطوط گازى گرفتند.
حضرت آیــت ا... خامنه اى با طرح این ســئوال که «در 
دنیاى جدید ایران چه کاره و در چه جایگاهى اســت؟» 
جوانان را به فکر کردن درباره این سئوال و آماده سازى 
خود براى دنیاى جدیــد فراخواندند و گفتند: ایران عزیز 
به علت برخوردارى از خصوصیات برجسته اى همچون 
«نیروى انســانى با هوش و با استعداد»، «منابع طبیعى 
متنــوع و فــراوان»، «موقعیت جغرافیایى حســاس و 
ممتاز» و از همــه مهمتر «منطــق واالى حکومتى و 
تمدنى» مى تواند جایگاه برجسته اى در نظم جدید داشته

 باشد.
رهبر انقالب استفاده از مزیت جغرافیایى بى نظیر ایران و 
تبدیل شدن به معبر ترانزیتى بسیار  پیشرفته و خوب را در 
گروى گسترش خطوط ریلى دانستند و افزودند: با وجود 
تأکیدهاى مکرر در این زمینه، در دولت هاى مختلف به 
جز در مقطع بعد از رحلت امام بزرگوار که کارهایى انجام 
شد، کوتاهى شده اســت، البته در این دولت قصد دارند 

کارهایى انجام بدهند.
ایشان امتیاز مهم جمهورى اسالمى و منطق حکومتى و 
تمدنى آن را جمع بین حضور و آراء مردم با معارف الهى 
خواندند و گفتند: این کار، آســان نیســت اما جمهورى 
اسالمى موفق به انجام آن شــد البته نقص هایى وجود 
دارد که از آنها آگاه هســتیم اما این حــرف و منطق، در 

دنیا جدید است.
ایشان با اشــاره به اینکه ثمره هوش و استعداد جوانان 
دهه 60 و 70 مقابل چشم همگان است، گفتند: در آینده 
برکات شما دهه هشــتادى ها و متولدان دهه 90 را نیز 

همه خواهند دید.
حضرت آیت ا... خامنه اى در بخش پایانى سخنانشــان 
در جمع پرشور صدها دانش آموز در نکته مهمى گفتند: 
همه مسئوالن و آحاد مردم باید مراقب باشیم که پیامى 
که با هر حرکت و هرکار و سخن خود به خارج از کشور 

مى فرستیم چیست.
رهبر انقالب تأکید کردند: ملت و جوانان و مســئوالن 
کشــور باید «قدرت مقاومت و عزم راسخ خود را براى 
ایستادگى در مقابل زورگویان» به همه دنیا و به خصوص 

دشمنان منتقل کنند.
ایشــان افزودند: دولتمردان هم در ایــن زمینه وظایف 
ســنگینى دارند و باید کوتاهى هاى گذشته تکرار نشود 
و دستگاه هاى مختلف از جمله وزارتخانه هاى آموزش 
و پــرورش، علوم، بهداشــت، ارشــاد، وزارتخانه هاى 
اقتصادى، معاونت علمى ریاســت جمهورى به وظایف 

خود با جدیت عمل کنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودند: اطمینان داشته باشیم 
اگر هر کسى در هر جا که مشغول کار یا مسئولیت است، 
وظایفش را بشناســد و به آن عمل کند، تمام مشکالت 
حل مى شود و کشور و ملت به آرزوى نهایى خود خواهند 

رسید.

رهبر معظم انقالب اسالمى: 

اولین خط اساسى از نظم جدید جهانى 
«انزواى آمریکا» است
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اصفهان میزبان نمایندگان
 7 کشور مى شود

ریزش مسافران
 اروپایى و عربى اصفهان

برگزارى مراسم 13 آبان در 
میدان امام (ره)

خروش انقالبى و فریاد استکبار ستیزى مردم اصفهان 
روز جمعه 13 آبان در میدان تاریخى امام خمینى (ره) 
طنین انـداز مى شـود. به گـزارش خبرگـزارى صدا و 
سـیما، مرکـز اصفهـان؛ رئیـس شـوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى استان گفت: مراسـم راهپیمایى 13 
آبان ماه روز جمعه از ساعت 9 صبح در میدان امام(ره) 

برگزار مى شود.  

نخستین برف پاییزى
َکرکس را سفیدپوش کرد

رئیس اداره هواشناسـى نطنز گفـت: در دومین ماه از 
پاییز، بارش بـرف ارتفاعات کوهسـتان کرکس نطنز 
را سفیدپوش کرد. زهرا جهانبانى اظهار کرد: هم زمان 
با چهل و یکمیـن روز از پاییز، بارش بـرف، ارتفاعات 
کرکس نطنز را سـفید پوش کرد. وى افزود: در سـال 
زراعى جارى تاکنون بارشى نداشته ایم و میزان بارش 
صفر بوده و این بارش نخستین بارش در سال زراعى 

جدید است.

برخى کارخانجات از بنزین 
قاچاق استفاده مى کنند

مدیر شرکت پخش فراورده هاى نفتى منطقه اصفهان 
درباره قاچاق بنزین و عرضه خارج از عرصه قانونى این 
سـوخت، توضیح داد: در نفت گاز، روزانـه با قاچاق این 
سـوخت با قیمت لیترى 27 هزار تومان مواجه هستیم 
و اکنـون نیـز در خـود اصفهان نیـز سـوخت گازوئیل 
مشترى با قیمت 7 هزار تومان دارد. عبدا... گیتى منش 
افزود: سـوخت بنزین به صورت قاچـاق در اصفهان در 
مصارف دیگر مورداستفاده قرار مى گیرد و بعضًا برخى 
کارخانجات از این سـوخت به عنوان خوراك اسـتفاده 
مى کنند. وى گفت: طى شـش ماه نخست امسال آمار 
قاچاق چهار فراورده سوختى در استان حدود 400 هزار 

لیتر بوده است.

نجات جان 4 شهروند توسط 
هوانیروز 

فرمانده پایگاه چهارم رزمى هوانیروز اصفهان از نجات 
جان یک خانواده سـه نفره در تصادف و یک زن مسن 
که نیاز به امداد پزشکى داشت، خبرداد. سرهنگ خلبان 
بهرام نظـرى اظهـار داشـت: در پى درخواسـت مرکز 
فوریت هاى پزشـکى شـهرضا، خلبانان پایگاه چهارم 
رزمـى هوانیروز اصفهـان در یک عملیـات مردم یارى 
و طـى 3 سـورتى پـرواز و در کوتاه ترین زمـان ممکن 
توانسـتند ضمن نجات جـان یک خانواده سـه نفره در 
تصادف، خانم مسـنى را که دچار عارضه سکته مغزى 

شده بود از مرگ حتمى نجات دهند. 

ثبت نام کتابفروشى ها در 
سامانه 

ثبت نام کتابفروشى هاى سراسر کشــور در «سامانه 
خریــد از کتابفروشــى» از روز دهم آبان آغاز شــد. 
کتابفروشى هاى سراسراستان مى توانند با مراجعه به 
پایگاه اینترنتى ketab.ir نسبت به ثبت نام در سامانه 
خرید از کتابفروشى اقدام کنند. در این سامانه خرید به 
صورت غیرحضورى است و عالقه مندان مى توانند از هر 
نقطه کشور، کتاب هاى عرضه شده کتابفروشان عضو 

سامانه را خریدارى کنند.

اهداى 58 هزار جلد کتاب به 
کتابخانه ها

در چهارمین دوره جشنواره «بحار کتاب، انوار دانایى»، 
بیش 58 هـزار و 203 نسـخه کتاب بـه کتابخانه هاى 
عمومى اسـتان اصفهـان اهدا شـده اسـت. از مجموع 
کتاب هاى اهدا شـده 13 هزار و 700 نسخه را اعضاى 
کتابخانه هاى عمومى، 511 نسخه را اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، 24 هزار و 279 نسخه را سایر ارگان ها و 
19 هزار و 713 نسخه کتاب را نیز ناشران اهدا کرد ه ا ند.

دریا قدرتى پور:
آفت و دالالن دو عاملى هســتند که باغداران انار را خون 
به دل کرده اند؛ مشــکالتى که در پــى تغییرات اقلیمى 
باعث طغیان آفت ها و ترکاندن پوســت انــار و غیر قابل 
فروش شدن این محصول شده است. باغداران حاال با این 
مشکالت چنان گره خورده اند که مى گویند معلوم نیست 

امسال بتوانند هزینه دسترنجشان را به دست بیاورند.
انار، یکى از محصوالت مهم اســتان اصفهان اســت که 
قابلیت فروش در داخل و صادرات به خارج از کشور را دارد 
اما امسال آفت هاى طبیعى و انسانى(!) باعث شده اند که 

این محصول چندان بارور نشود.
نگاهى به باغ هاى انار استان اصفهان در سال جارى نشان 
مى دهد که برخى از آنها همچنــان با معضل کرم گلوگاه 
مواجه هستند و این آفت به جان درختان انار افتاده است به 
طورى که تعداد زیادى از میوهاى انار به دلیل پوسیدگى 
و خراب شدن از درختان به پایین افتاده اند و وقتى پوسته 
این انارها باز شود با دانه هاى سیاه به جاى دانه هاى سرخ 

روبه رو مى شویم.
به گفته برخى از باغداران، کرم گلوگاه در سال هاى اخیر 
به حدود 40 تا 50 درصد از محصوالت باغات انار خسارت 
وارد کرده است. باغداران مى گویند اگر اقدامى جدى براى 
رفع این مشکل انجام نشود ممکن است در سال هاى آینده 
بســیارى از باغ هاى انار اصفهان از بین برود که عالوه بر 
ضرر و زیان هاى اقتصادى و معیشــتى، مســائل زیست 

محیطى را نیز به همراه خواهد داشت.
کرم گلوگاه انار یکى از آفاتى است که باعث از بین رفتن 

قسمت اعظم این محصول شده که حتى گذاشتن آن در 
سردخانه ها براى آینده نیز نمى تواند جلو خراب شدن آن 

را بگیرد.
از مهمترین عوامل افزایش آفت کرم گلوگاه در دو دهه اخیر 
کمبود بارندگى و باالرفتن دماست که رابطه مستقیمى با 
افزایش آفات در باغ هاى اصفهان دارد و به گفته مدیر حفظ 
نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در گذشته 
وقتى برف مى آمد، یخ و سرما باعث از بین رفتن آفت در 
زمستان مى شد اما اکنون به علت خشکسالى در استان با 

طغیان آفت کرم گلوگاه مواجه شده ایم.
وى البته دلیل دیگر طغیان این آفات را عدم رسیدگى دقیق 
و به موقع باغداران مى داند و مى گوید: خوشبختانه بررسى 
هاى انجام شده در حوزه کرم گلوگاه دستاوردهاى خوبى 
در پى داشته که بخشى از آن ناشــى از اقدامات کنترلى 

هدفمند است.
محمودرضا افالکى با اشاره به اینکه برخى از باغداران با 
انجام به موقع توصیه هاى تغذیه اى و عملیات پاکسازى 
باغات از عامل آفت و پوشاندن تاج میوه، ممیزان خسارت 
را به زیر 10درصد کاهش داده اند، گفت: برخى دیگر هم 
مدیریت متوسطى دارند و میزان خساراتشان بین 10 تا 20 
درصد متغیر است اما متأسفانه گروه سومى هم هستند که 
به دلیل اقدامات کنترلى دیرهنگام و عدم مدیریت درست 

در باغاتشان خسارات باالى 30 درصد نیز دیده مى شود.
خساراتى که تنها به آفات طبیعى ختم نمى شود و بخاطر 
نبود حمایت دولت و باز شدن پاى دالالن باعث شده که 
باغداران با مشــکالت عدیده اى به جز هجوم آفات هم 

روبه رو باشند.
حاال در فقدان حمایــت هاى دولتى، باغبــان خون دل

 مى خورد و ســود به جیب دالل ها مى رود. به این شکل 
که دالالن انارهاى پیش رس را با قیمت هاى بسیار نازل 
از باغدار و تولید کننده مى خرند و انار ارزان قیمتى که به 
دست آنها رسیده با گردش در ده ها دست سر از بازارهاى 

داخل و خارج با قیمت هاى چند برابرى درمى آورد. 
الیاس محمدى، کارشناس کشاورزى در خصوص دالیل 
اختالف زیاد قیمت محصوالت کشاورزى از تولید تا عرضه 
نهایى، مى گوید: با توجه به اینکه برداشت محصوالت باغى 
و کشاورزى در یک مدت زمان کوتاه و فاصله معین انجام 
مى شود، میزان عرضه بر تقاضا فزونى مى یابد، لذا قیمت 

محصوالت کشاورزى کاهش مى یابد.
به گفته این کارشناس، دالالن هنگام برداشت میوه با ایجاد 
اشباع صورى در بازار خرید چند روزى معامله را مسکوت 
نگه مى دارند و چون باغ دار محل مناسبى براى انبار کردن 
ندارد، دالالن با این سیاســت او را مجبور مى کنند تا در 
بازارى که به اختیار دالل عرضه و تقاضا تعریف مى شود 

محصول را به هر نرخ پیشنهادى بفروشد.
وى نبود حمایت دولت از تعاونى باغداران، نبود پایانه هاى 
صادراتى، ارتباط دالالن و واسطه ها با شبکه هاى مختلف 
و واردات انار را مهمترین دغدغه تولید کنندگان عنوان کرده 
و تأکید مى کند: دولت باید دست رابطه ها را کوتاه کند و 
با حمایت مالى و فکرى فرصت باد آورده اى را که نصیب 
دالالن شده را از بین ببرد و با این کار تولید کننده و مصرف 

کننده را حمایت کند.

وجود آفات و اقدامات دالالن، بازار انار را از رونق انداخته است 

یاقوت هاى اصفهان سیاه شدند

رئیس انجمن صنفى دفاتر گردشگرى، مسافرتى و هوایى 
استان اصفهان گفت: طى یک ماه اخیر بین 30 تا 40 درصد 

ریزش مسافر و گردشگر خارجى در اصفهان داشته ایم.
محسن رناسى افزود: به دلیل ناآرامى هاى اخیر بسیارى 
از تورهاى ورودى از کشورهاى اروپایى حدود 50 درصد 

ریزش مسافر داشته است که این اتفاق خوبى نیست.
وى توضیح داد: در اصفهان گروه هایــى که از اوکراین، 
روسیه، فرانســه و ... تورهاى خود را کنســل کرده اند و 
به نوعى طى یک ماه اخیر بین 30 تــا 40 درصد ریزش 
مسافر و گردشگر خارجى داشته ایم. در حوزه کشورهاى 
عربى ورود مسافران کمتر شده، اما به دلیل اینکه بیشتر 

مسافران این کشورها توریست درمانى و یا زیارتى هستند و 
به واسطه ارتباط معنوى و نیاز به پزشک ریزش مسافران از 
این کشورها کمتر بوده است، اما در حوزه تاریخى و باستانى 

ریزش مسافر داشته ایم.
رناسى گفت: متأسفانه بعد از حادثه شاهچراغ بسیارى حتى 
سفر خود به مشهد را کنسل کرده اند و به نوعى در تورهاى 
داخلى و حــوزه زیارتى حدود 10 درصد ریزش مســافر 
داشته ایم.وى به بازى هاى جام جهانى اشاره کرد و گفت: 
متأسفانه تا این لحظه براى بازى هاى جام جهانى و تورهاى 
مسافرتى برنامه ریزى خوبى نکرده ایم و هنوز متولى خاص 

این رویداد در ایران مشخص نیست.

مدیر اداره روابط  بین الملل ســازمان زمین شناســى و 
اکتشافات معدنى کشــور از برگزارى هشتمین اجالس 
کارشناســان معدنى کشــورهاى عضو اکو در اصفهان 
خبرداد. هانیه بخشایى اظهار داشت: اجالس کارشناسان 
معدنى کشورهاى عضو اکو (سازمان همکارى اقتصادى) 
از 14 تا 17 نوامبر 2022 مطابق با 23 تا 26 آبان 1401 
با حضور کارشناسان هفت کشور پاکستان، آذربایجان، 
قزاقســتان، ازبکســتان، قرقیزســتان، تاجیکســتان 
و جمهورى اســالمى ایران با حمایت اتــاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان برگزار مى شــود.

وى هم اندیشى متخصصان و مدیران حوزه کشورهاى 

عضو اکو و به اشتراك گذارى ایده ها و دیدگاه هاى نوین 
و حل مســائل بخش زمین شناســى و معدنى کنونى را 
به عنوان مهم ترین اهداف برگزارى هشتمین اجالس 
کارشناسان معدنى کشــورهاى عضو اکو عنوان کرد.

سازمان همکارى اقتصادى اکو یک سازمان اقتصادى 
منطقه اى است که سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان در 
سال 1341 نخستین بار این سازمان را پایه ریزى کردند و 
سال 1372 کشورهاى افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، 
ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به 
سازمان اکو پیوستند و هم اکنون  حدود 480 میلیون نفر 

جمعیت را در اختیار دارد.

درد بى درمان دارو 

  فانتزى «لوپتو» در سینما سپاهان 

معارفه معاون جدید خدمات شهرى شهردارى 
شاهین شهر

جداسازى نایلون زباله ها در نجف آباد

حمایت از مطالبه گرى نخبگان دولت آباد

نصف جهان   روزنامه زاینده رود در شماره یازدهم آبان 
ماه خود به مشکل درد آور دارو پرداخته و در گزارشى با 
عنوان «درد و دغدغه دارو» اینطور نوشته که از ماه ها 
قبل اخبار کمبود دارو به گوش مى رسید. این مشکل 

در اصفهان هم وجود داشته و دارد.
در بخش دیگــرى از این گزارش آمده اســت: «این 
روزها کافى اســت براى خرید اســتامینوفن یا قطره 
چشمى ساده به داروخانه ها سر بزنید تا متوجه وخامت 
اوضاع شوید. کمبود دارو جدى است. جداى از تحریم 
ها، بحث احتکار دارو هم مطرح است؛ معاونت علوم 

پزشکى اصفهان گفته که به طور جدى با احتکار دارو 
برخورد مى کنند و در عین حال تأکید کرده کمبودهاى 
دارویى به مرور رفع مى شود. هرچند طرح دارویار به 
اهدافى که داشته، نرسیده و اما و اگر و انتقاد درباره آن 
زیاد است؛ اما حال معاون غذا و داروى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان در روزهایى که مشکل کمبود برخى 
داروها نه تنها بهتر نشده بلکه شدیدتر هم شده؛ خبر از 
ورود محموله 50 تنى دارو به کشور داده و گفته که با 
توجه به سهم 6 درصدى اصفهان از این محموله، سه 

تن دارو ظرف چند روز دیگر وارد اصفهان مى شود.»

نصف جهان  روزهاى پاییــزى مى تواند فصلى براى 
دور هم بودن باشــد و خانواده ها هم مى توانند از این 
فرصت استفاده کنند و دو روز آخر هفته را به انیمیشنى 
اختصاص دهنــد که هم براى کــودکان و هم براى 

خانواده ها جذاب است.
«لوپتو» انیمیشنى است که در چندین سانس تا 13 آبان 
ماه  در سینما سپاهان اصفهان اکران شده و مى توانید از 
آن به اتفاق کودکانتان لذت ببرید. این انیمیشن عالوه 

بر اینکه داستان و روایت جذابى دارد به لحاظ تکنیکى 
هم به اذعان اهالى فن خیلى یکدســت و یک پارچه 
است و به نسبت بضاعت سینماى انیمیشن ایران در 
سطح بسیار باالیى قرار دارد.«لوپتو» در نگاه اول براى 
مخاطب کودك و نوجوان طراحى شده است اما با توجه 
به فضاى خانوادگــى و طراحى فانتزى که براى همه 
کاراکترهاى استفاده شده است مى توان همه اعضاى 

خانواده را مخاطب این فیلم دانست.

نصف جهان  با حضور شهردار، رئیس و اعضاى شوراى 
اسالمى شاهین شهر، معاونان و مدیران شهردارى، 
آیین تودیع و معارفه معاونان اجرایى و خدمات شهرى 

شهردارى شاهین شهر برگزار شد.
سعید ابریشــمى راد، شهردار شاهین شــهر در این 
آیین گفت: امیــدوارم برنامه هاى خوبــى را که در 
حوزه هــاى اجتماعى بــراى توســعه ظرفیت هاى 

اجتماعى و پیاده ســازى نظام مشارکتى شروع کرده 
ایم با همت مضاعف معاونت جدید به شکل مطلوب

 ادامه یابد.
شایان ذکر اســت در این آیین  رهام جبارى به عنوان 
معاون اجرایى و خدمات شهرى شهردارى شاهین شهر 
منصوب و از خدمات و تالش هاى حیدر صادق گلى 

معاون سابق تقدیر شد.

نصف جهــان  احمدى، مدیرعامل ســازمان پسماند 
شهردارى نجف آباد گفت: ایجاد کمیته هاى خدماتى 
نیاز مبرم شهر اســت و ما در حوزه پسماند با مشکل 

جمع آورى زباله هاى خارج از نوبت مواجه هستیم.
وى افزود: دستگاه جدیدى اضافه کرده ایم که مکنده 
نایلون اســت و نایلون ها را از محموله هاى زباله جدا 
مى کند. وى ادامه داد: همچنین مدتى است زباله ها 

مستقیم براى دفن نمى روند و ابتدا براى تفکیک به 
کارخانه فرستاده مى شوند و در پایان آن چیزى را که 

مجبور باشیم دفن مى کنیم.
مستأجران بستر آموزش و پرورش را براى فرهنگسازى 
بسیار مناسب دانست و گفت اگر مشارکت حداکثرى 
مردم را در مسائل خدمات شــهرى نداشته باشیم به 

نتیجه نخواهیم رسید.

نصف جهان    وحید رضا صیرفیان، سرپرست دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد دولت آباد در جلسه اتاق فکر علمى 
شهرستان برخوار گفت: در تالش هستیم این جلسات 
اتاق فکرى باشد تا با حمایت از نخبگان شهرستان راه 
را براى مطالبه گرى از نهاد هاى متولى امور علمى در 
منطقه باز کنیم. وى افــزود: این اتاق فکر باید محلى 
براى ارائه راهبرد هاى علمى و پژوهشــى در منطقه 

باشد و مى بایســت فرصت ها، مشکالت و معضالت 
شناسایى  شده و با همکارى و همدلى مسئوالن ارشد 

شهرستان راهکار ها اجرایى شود.
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد دولت آباد تأکید 
کرد: جلسات باید به صورت مستمر و مداوم برگزار شود 
و با برنامه ریزى هاى مناســب از جوانان و نخبه هاى 

شهرستان حمایت کنیم.

مریم محسنى
 غیر ممکن است که در گوشــه و کنار شهر چرخى 
بزنید و همچنان با کیوسک هاى تلفن هاى همگانى 
روبه رو نشــوید. کیوســک هایى که نسل اولشان 
اتاقک هاى زرد رنگى بودند کــه به علت نبود تلفن 
ثابت در منــازل وظیفه ارتباط میان شــهروندان را 
برعهده داشتند و بعدترها تغییر شکل دادند و مدرن 
تر شــدند و همچنان جزو نیازهاى ضرورى جامعه 
به شــمار مى آمدند. اما با ورود تکنولــوژى برتر و 
پیشــرفت دانش و گســترش تلفن هاى هوشمند 
عمر مصرفشــان تمام شــد و این کیوســک هاى 
مدرن هم از دور خارج شــدند و دیگر از آنها استفاده

 نشد. 

این کیوسک ها اما باز هم در سطح شهر باقى ماندند 
بدون اینکه مصرفى داشته باشند و یا ضرورتى براى 
بودنشان باشد؛آنها حاال تبدیل شده اند به تابلوهایى 
براى نوشتن یادگارى و دلنوشته که گاهى هم مورد 
تخریب قرار مى گیرند. حال علــت اینکه این باجه 
ها همچنان در ســطح شــهر مانده اند در حالى که 
با وجود تلفن هاى همراه و گوشــى هاى هوشمند 
بالاستفاده مانده اند نامعلوم است اما آنچه مشخص 
است، عالوه بر هزینه بر بودن نگهدارى این باجه ها 
توسط مخابرات و تخریب آنها توسط اشخاص، این

 باجه ها فضاى مناسبى از ســطح شهر را نیز اشغال 
کرده اند که شهردارى مى تواند استفاده بهینه ترى 

از آن داشته باشد.

باجه هاى مزاحم 

نگاه روز

آرمان کیانى

اصفهان از لیست مبدأ پروازهاى جام جهانى حذف شد.
جام جهانى امســال در قطر برگزار مى شود و سه شــنبه هفته قبل محمد 
محمدى بخش، رئیس سازمان هواپیمایى کشورى رســمًا اعالم کرد که 
پرواز از شهرهاى تهران، کیش، شیراز، اصفهان، مشهد و الر به مقصد دوحه 

قطعى شده است. 
یک شنبه هفته جارى هم جواد محمدى، مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اصفهان تأیید کرد که با پیگیرى هاى انجام شــده، قرار است پرواز مستقیم 
اصفهان_دوحه از فرودگاه شهید بهشتى برقرار شود و حتى این را هم گفت 
که  از طریق فدراسیون فوتبال  گزارش دقیقى از تعداد تماشاگران اصفهانى 

حاضر در این رقابت ها تهیه خواهد شد.
حاال اما طبق اظهارات سرپرســت هواپیمایى جمهورى اســالمى ایران 
مشخص شده که پرواز به قطر فقط از شهرهاى تهران، شیراز، الر و المرد 
انجام مى شود و 3 مبدأ پروازى مشهد، اصفهان و کیش از برنامه  پروازهاى 
جام جهانى حذف شده است. گفته شده 42 پرواز از تهران به دوحه با ظرفیت 
250 و 190 نفر، چهار پرواز از شیراز به دوحه، دو پرواز از الر و 20 پرواز از مبدأ 

المرد به مقصد دوحه در نظر گرفته شده است.
درباره قیمت بلیت هم  بر اساس وضعیت موجود، قیمت رفت و برگشت هر 

صندلى 13 میلیون تومان اعالم شده است. 

لغو پروازهاى 
اصفهان – جام جهانى

رئیس بخش مســمومین بیمارســتان نورو على اصغر اصفهان گفت: تعداد مسمومین در 
اصفهان نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته و به مرز هشدار رسیده است.

فرزاد قشالقى با بیان اینکه مسمومیت با سم وم دفع آفات نباتى، مواد شیمیایى شامل اسید، 
قلیایى و شوینده هاى خانگى، فرآورده هاى نفتى، فلزات سنگین مانند سرب، جیوه و باترى 
مینیاتورى، مسمومیت ناشى از گزیدگى جانوران سمى و مسمومیت ناشى از سوء مصرف 

مواد مخدر، مواد محرك و الکل از انواع مسمومیت ها در اصفهان است.
وى تصریح کرد: بیمارستان نور و على اصغر مرکز مراجعه بیماران مسموم شده در اصفهان 
است و عالوه بر بیماران اصفهان، بیماران کاشــان، لرستان و چهارمحال و بختیارى را نیز 

پوشش مى دهد.
وى با اشاره به اینکه 55 درصد پذیرش شدگان را خانم ها و 45 درصد را آقا تشکیل مى دهند، 
ادامه داد: 30 درصد مسمومیت ها ناشى از سوء مصرف الکل و مواد مخدرها شامل متادون و 

هروئین، حشیش و غیره است.
قشالقى افزود: بین 10 تا 20 درصد مســمومیت ها غیر عمدى یا اتفاقى است که بیشتر در 

کودکان مشاهده مى شود و مابقى عمدتاً به صورت عمدى و آگاهانه صورت مى گیرد.
قشالقى با اشــاره به افزایش تعداد جمعیت و مهاجرت ها به اســتان اصفهان افزود: شاهد 
افزایش تعداد مسمومین هستیم و همه روزه دو تا ســه مهاجر افغانى اقدام به مسمومیت 
عمدى مى کنند.رئیس بخش مسمومین بیمارستان نور و على اصغر اصفهان گفت: تعداد 
مسمومین نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است که بیشترین مسمومیت هاى 
عمدى در بین خانم هاى 20 تا 40 سال است در حالى که مسمومیت ناشى از سوء مصرف 

مواد مخدر را در آقایان داریم.

افزایش 20 درصدى
 مسمومیت ها در اصفهان
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چند هفته پس از عرضه آیفون 14، شایعاتى در مورد 
آیفون 15 منتشر شد که ادعا مى کنند گوشى جدید 

اپل بدون دکمه خواهد بود.
مینگ چى کو، یکى از افراد مطلع مشهور در شرکت 
اپل، گفته است که این شرکت قصد دارد دکمه هاى 
فیزیکــى را در مدل هــاى آیفــون 2023 حذف 
کرده و از دکمه هاى خازنى ثابت اســتفاده کامل

 کند.
به گفته ایــن تحلیلگر معــروف، انقالب طراحى 
شــاهد حذف هر دو دکمه تنظیم صدا و دکمه پاور 

خواهد بود.
این اولین برى نیســت که اپل چنیــن حرکتى را 

انجام مى دهد.
به عنوان مثال، سرى آیفون 7، 2016 دکمه اصلى 
هوم را به نفع یک دکمه سخت که بازخورد مشابهى 

را ارائه مى دهد، حذف کرد.

از سال 2015، همه مک بوك ها نیز تاچ پد هاى قابل 
کلیک را به نفع تاچ پد هاى ثابت حذف کرده اند که 

بازخورد لمسى را ارائه مى دهند.
با این حال، خبرى از ســوئیچ بى صدا که یکى از 
ویژگى هاى آیفون بوده و تقلید آن با فناورى مشابه 
دشوار است، وجود ندارد و انتظار مى رود این دکمه 
همچنان وجود داشته باشــد و هیچ وقت از لیست 

ویژگى هاى آیفون حذف نشود.
عالوه بر لغو دکمه هاى آیفون براى ســال آینده، 
مشخص شده اســت که اپل دستگاه هاى فروخته 
 USB شــده در اتحادیه اروپــا را با پورت شــارژ
Type-C ارائه خواهد کرد. در حالى که قانون از نظر 

فنى تا سال 2024 به اپل فرصت کافى براى اجراى 
این طرح را داده است. 

با این حال، این شرکت مى تواند الزامات درگاه شارژ 
را زودتر با گوشى هاى آیفون 15 برآورده کند.

قیمت برخى گوشــى ها، هم در دسته گوشى هاى 
میان رده و هم پرچمدارها، در مقایسه با سایر برند ها 

مقدارى گران تر است.
اگر شــما هم به دنبال خرید گوشــى هوشــمند با 
کیفیت و قیمت مناسبى هســتید با این مقاله همراه 

باشید.
در این مطلب نکات مهمى را پیرامون خرید گوشى، 
قیمت تبلت و گوشى و فاکتور هاى موثر بر قیمت روز 

گوشى بیان مى کنیم.

انتخاب بهترین گوشى هوشمند
در حال حاضر در بازار شــاهد عرضه انواع مدل ها و 
برند هاى مختلف گوشى هوشمند هستیم که هر یک 

مزایا و معایب خاصى دارند.
براى خرید بهترین گوشــى موبایل کــه امکانات و 
عملکردى متناســب با نیاز هاى کاربر داشته باشد و 
با مشاهده قیمت روز گوشــى بتوان آن را به آسانى 
تهیه کرد، باید اطالعات تخصصى کسب کرد و دقت 

زیادى در انتخاب گوشى داشت.
یکى از شــرکت هایى که در سطح جهانى در عرصه 
تولید گوشــى هوشــمند شــهرت یافته، کمپانى 

سامسونگ است.
گوشــى هاى برنــد سامســونگ به دلیل داشــتن 
ویژگى هــاى منحصربه فــرد نظیــر دوربین هاى 
باکیفیت، دریافت آپدیت به صورت مداوم، دسترسى 
آسان به اپ استور، وجود حسگر اثر انگشت، عملکرد 
ســخت افزارى خوب و به کارگیرى نمایشگر هاى 
با کیفیت توانســته انــد محبوبیت خــود را بعد از 
ســال ها حضور در بازار هاى ایــران و جهان حفظ 

کنند.
کمپانى سامسونگ انواع مدل هاى گوشى را در طیف 
قیمتى متفاوت و با کیفیت عالى براى مشتریان خود 

تولید مى کند.
به عنوان مثال گوشى هاى سرى A برند سامسونگ از 
کیفیت مطلوبى برخوردارند و با قیمت پایینى عرضه 
مى شــوند. یکى از دالیل محبوبیت سامسونگ در 
بازار هاى جهانى تولید گوشى هاى متنوع و با کیفیت 

براى سالیق مختلف است.

موارد تأثیرگذار روى قیمت گوشى
گوشى ها از اجزاى زیادى ساخته شده اند که کیفیت 
و پیچیدگى این اجزا در تعیین قیمت گوشــى براى 
مصرف کننده نقش مهمى دارند. یکى از قسمت هاى 
مهم گوشى، نمایشگر گوشى و اندازه آن است که تا 
حد زیادى قیمت گوشى را تحت تأثیر قرار مى دهد. 
تجهیزات پیشــرفته گوشــى مثل دوربین گوشى، 
تراشه و سخت افزار داخلى آن در تعیین قیمت گوشى 

تأثیرگذار هستند.
 جنس بدنه، امکانات نرم افــزارى و برند تولید کننده 
گوشــى از دیگر فاکتور هاى مهم در قیمت گذارى 

نهایى گوشى هستند.
عمر باترى در مدل هاى مختلف گوشى متفاوت است 
و یک موضوع مهم هنگام انتخاب و خرید گوشــى 
هوشمند محسوب مى شود. یک گوشى هوشمند پایین 
رده با قیمت ارزان، اما ظرفیــت باترى باال مى تواند 

بهترین انتخاب براى خرید گوشى هوشمند باشد.
چنانچه ســقف قیمت گوشــى و بودجه براى خرید 
موبایل براى شــما اهمیت ندارد و بــه فناورى هاى 
جدید عالقه دارید، مى توانید از گوشى هاى پرچمدار 

انتخاب کنید.
 iOS براى خرید گوشى هاى آیفون با سیستم عامل

گزینه هاى کمتر و انتخاب آسان ترى وجود دارد.
موبایل مناســب از بین برند هاى پرچمدار اندرویدى 
با گران ترین قیمت گوشى سامسونگ و ارزان ترین 
قیمت به همراه بهترین امکانات گوشــى شیائومى 

هستند.
گوشى هاى پرچمدار، آن مدل هایى از گوشى موبایل 
هستند که تا حد زیادى کاملند و مى توان از آن ها براى 
کاربرد هاى مختلف اســتفاده کرد. اما اگر به دنبال 
خرید گوشى براى انجام بازى هستید، باید بگوییم که 
گوشى هاى میان رده براى بازى مناسب نیستند. البته 
مى توان مدل هاى مناسبى در بین گوشى هاى میان 

رده براى بازى پیدا کرد.
براى خرید گوشــى موبایل و تبلت ابتدا باید بدانیم 
از گوشــى چه انتظاراتى داریــم و مى خواهیم با آن 
چه کارى انجام دهیــم و در مرحله بعد با بررســى 
قیمت گوشــى و تبلت و مشــخص کــردن بودجه 
خود مدلى را انتخــاب کنیم. قبل از خرید گوشــى 

باید به صورت تخصصى موبایل را بررســى کرده و 
نظرات کاربران اســتفاده کننده از گوشى مد نظر را 

ببینیم.

نکات مهم در خرید گوشى شیائومى
از آن جایى که براى گوشى شــیائومى دو نوع بسته 
بندى شــامل پک گلوبال و پک چینــى وجود دارد، 
باید هنــگام خرید آن توجه ویژه اى به بســته بندى 

آن داشت.
بسته بندى مدل چینى داراى نوشــته هایى به زبان 
چینى بوده و دفترچه راهنماى گوشى موبایل نیز به 

زبان چینى نوشته شده است.
 نکته مهم در مورد این مدل گوشــى این اســت که 
گوشــى مدل چینى فقط براى فروش در بازار کشور 
چین بوده و بــدون ضمانت نامه معتبــر وارد ایران 

مى شود.
برخى ا فروشــندگان متقلب گوشــى هاى چینى را 
در بســته بندى هاى گلوبال قــرار داده که در جعبه 
آن ها شــارژر هاى معمولى مى گذارند و به خریداران 

مى فروشند.
براى ایــن کــه در خرید گوشــى شــیائومى این 
تقلــب را متوجه شــویم، باید نکات زیــر را در نظر

 بگیریم:

نکته اول: زبان پیش فرض گوشى را بررسى کنید؛ 
چنانچه فقط انگلیسى و چینى باشد به این معنى است 

که گوشى مدل چینى بوده و گلوبال نیست.

نکته دوم: در گوشى نسخه چینى به صورت پیش 
فرض برنامه هاى چینى نصب هستند.

 Mi نکته سوم: در این گوشى ها نرم افزارى به نام
Market به جاى برنامه Google play store نصب 

شده است.

نکته چهارم: گوشى گلوبال، چون داراى مالیات 
و خدمات پس از فروش اســت با قیمت باالترى به 

فروش مى رسد.

قیمت تبلت متناسب با نیاز و امکانات آن
براى خرید تبلت پیشنهاد هاى مختلفى 
مثل انواع مدل هــاى تبلت ارزان قیمت، 
تبلت هاى میان رده و گران قیمت وجود 

دارد.
براى انتخاب تبلت کاربــردى و قیمت 
مناســب باید بودجــه و ســلیقه خود و 
همچنین عملکرد تبلت و نیاز خود را در 

نظر بگیرید.
تولیــد کنندگان بســیارى بــه طراحى 

و ســاخت تبلت 9 اینچى تا تبلــت 14 اینچى روى 
آورده اند که هر مدل با توجه به مقدار اینچ آن قیمت 

متفاوتى دارد.
نکته مهم در خرید تبلت توجه به شــرکت ســازنده 
این محصول اســت که هــر چه اعتبار بیشــترى 
داشــته باشــد، محصول بــا کیفیت تــرى تولید 

مى کند.
به عنوان مثال، قیمت تبلت سامســونگ 9 اینچى 
گران تــر از قیمت تبلت لنــوو 9 اینچى اســت. به 
همین دلیل باید براى خرید تبلت بــا قیمتى پایین 
و مقرون به صرفه برند تولید کننــده را مد نظر قرار 

داد.
بدون در نظر گرفتن بودجه مى توان انواع مدل تبلت 
سامسونگ، تبلت dell، تبلت اپل و تبلت مایکروسافت 
را بهترین گزینه ها براى خریــد تبلت انتخاب کرد؛ 
اما اگر به دنبال خرید تبلتى با قیمت ارزان هســتید، 
مى توانید از انواع مدل هاى تبلت شامل تبلت هواوى، 
تبلت لنوو، تبلت شیائومى و تبلت هاى ایرانى خریدارى 

کنید.
قیمت تبلت این برند ها با توجه به کیفیت خوبى که 

دارند، بسیار مناسب و ارزان است.

کاربران آیفون به دالیل امنیتى باید iOS16,1 را در 
اسرع وقت نصب کنند.

اپل روز دوشــنبه iOS16,1 و iPadOS16,1 را 
منتشــر کرد و در یک توصیه امنیتى که به صورت 
آنالین منتشر کرد،  مســائل امنیتى متعددى را که 
ســاخت نرم افزار جدید از آنهــا مراقبت مى کند، 
فاش کرد. در این پست 23 مشکل امنیتى مختلف 
که توسط پچ هاى منتشر شــده با به روز رسانى ها 

پوشش داده شده، توضیح داده شده است.
 iPadOS و iOS سه مشــکل امنیتى در هســته
وجود داشت که نحوه استفاده CPU (واحد پردازش 
مرکزى) دستگاه شما را از قابلیت هاى خود کنترل 
مى کنــد و همچنین حافظه سیســتم، شــبکه و 

سیستم هاى فایل را مدیریت مى کند.
بنابراین بدیهى اســت که از دیدن اینکه یک هکر 
بتواند هر کدى را بر روى دســتگاه شما اجرا کند 
متنفر هســتید، به همین دلیالین یکى از آســیب 
پذیرى هایى بود که باید اصالح مى شد. این مشکل 
که در مورد هسته در مشاوره امنیتى اپل ذکر شده 
اســت، مى گوید که یک برنامه ممکن است بتواند 
کد دلخواه را با امتیازات هسته اجرا کند. این بدان 
معناست که یک برنامه مى تواند مجبور شود هر کد 
یا دستورى را که مورد نظر مهاجم است اجرا کند. 
اپل گفت که این مشــکل با بهبود مدیریت حافظه 

برطرف شده است.
یکى از مســائل امنیتى ممکن اســت قبًال توسط 
مهاجمان مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد. یک 
آســیب پذیرى که باز هم مربوط به هســته است، 
مى تواند کد دلخواه را با امتیازات هسته اجرا کند. باز 
هم، این مى تواند به مهاجم اجازه دهد تا دستورى 

را روى دستگاه اجرا کند. 
مشــاوره امنیتى مــى گوید که "اپل از گزارشــى 
مطلع اســت که این موضــوع ممکن اســت به 

طور فعال مورد ســوء اســتفاده قرار گرفته باشد." 
اپل همچنیــن این آســیب پذیرى را بــه همراه 
آســیب پذیرى دیگرى اصالح کرد کــه به کاربر 
راه دور اجازه مــى داد تا باعث اجراى کد هســته 

شود.
 WebKit مشــکل جدى دیگرى در موتور مرورگر
که براى راه اندازى مرورگر ســافارى استفاده مى 
شود، مشاهده شد. یک آسیب پذیرى به کسانى که 
از وب سایت هاى مخرب بازدید مى کنند این امکان 
را مى دهد که احتماًال با جعل رابط فریب بخورند که 
مى تواند کاربر را فریب دهد تا از اتصال شبکه جعلى 
استفاده کند که براى کاربر واقعى به نظر مى رسد. 
بدیهى اســت که این یکى دیگر از موقعیت هاى 

مملو از خطر است.
براى نصب آپدیت روى آیفون 8 یا جدیدتر، یا آیپد 
پرو (همه مدل ها)، آیپد ایر نســل 3 به بعد، آیپد 5 
نســل به بعد، و آیپد مینى نســل پنجم به بعد، به 
 Settings > General > Software update

بروید. 
 حتى اگر تمایل دارید از به روزرســانى هاى جزئى 
iOS دورى کنید، ممکن است بخواهید این یکى را 

نصب کنید. در مورد iPad، این اولین به روزرسانى 
iPadOS16 اســت که در دســترس عموم قرار 

گرفته است.

براى خرید گوشى هوشمند 
چه نکاتى را باید در نظر بگیریـم

 کاربران آیفون باید iOS16,1 را 
در اسرع وقت نصب کنند

آیفون 15 هیچ دکمه اى نخواهد داشت

هکرها با اطالعات    رقیب جدید براى

چه کار مى کنند  توییتر

اگر کنجکاو هستید که هکرها معموًال با اطالعات شخصى افراد چه کار مى کنند، در ادامه 
به این سوال بر پایه آزمایشى جالب در زمینه هک پاسخ خواهیم داد.

همه ما مى دانیم که هکرها همیشه در تالش براى دستبرد به اطالعات شخصى، حساس و 
کلیدى کاربران هستند، اما در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد که این فرآیند دقیقاً چگونه 
صورت مى گیرد. محققان شرکت حفاظت از داده «بیت گلس» (Bitglass) دومین آزمایش 
«داده هایتان کجاســت» (Where’s Your Data) را ترتیب داده اند و طى آن، هویتى 
دیجیتال براى کارمند یک بانک خرد ساختگى، یک پورتال وب فعال براى بانک و یک 
حساب کاربرى گوگل درایو به همراه داده هاى واقعى یک کارت اعتبارى را آماده کرده اند.

هک داده هاى شخصى و محرمانه
این تیم مشــخات فیش شــده برنامه هاى گوگل را در دارك وب لو داده و فعالیت هاى 
حســاب هاى کاربرى کارمند غیرواقعى مذکور را زیر نظر گرفته اســت. طى 24 ساعت 
اول 5 بار تالش براى ورود به حساب بانکى و 3 تالش براى ورود به حساب گوگل درایو 
صورت گرفت. طى 48 ساعت اول بعد از لو دادن اطالعات هم فایل هایى دانلود شدند. بنا به 
بررسى هاى سیستم نظارتى Cloud Access Security Broker شرکت بیت گلس، این 
حساب کاربرى ظرف یک ماه صدها بار مورد بازدید قرار گرفت و خیلى از هکرها با موفقیت 
به بقیه حساب هاى کاربرى فرد قربانى دسترسى پیدا کردند.بیش از 1400 بازدید از اطالعات 
دارك وب و پورتال وب بانک ساختگى ثبت شد و از هر 10 هکر 1 هکر سعى در ورود به 

همزمان با خرید توییتر توسط ایالن ماسک، یکى از موسسان این شبکه اجتماعى 
سرگرم تست اپلیکیشن شبکه اجتماعى دیگرى براى رقابت با پرنده آبى است.منابع 
آگاه اظهار کرده اند که یک هفته پیش از این که ایالن ماسک خرید توییتر را نهایى 
کند، جک دورسى، یکى از موسســان و مدیرعامل سابق توییتر اعالم کرد به دنبال 
تست کنندگان بتا براى اپلیکیشن اجتماعى مبتنى بر بالك چین "بلو اسکاى سوشال" 

(  Bluesky Social) است.
وى گفته است: گام بعدى، آغاز تست این پروتکل است. توسعه پروتکل توزیع شده، 
فرآیند پیچیده اى است و پس از استقرار شبکه، مستلزم همکارى طرفین زیادى است. 
بنابراین یک نسخه بتا را براى شناسایى مشکالت آغاز مى کنیم و همزمان با تست بتا، 

حساب گوگل با استفاده از اطالعات لو رفته داشت. 94 درصد هکرهایى که به حساب گوگل 
درایو دسترسى پیدا کردند، بقیه حساب هاى کاربرى فرد قربانى را هم پیدا کردند و براى 
ورود به پورتال وب بانک دست به کار شدند. همچنین 12 درصد از هکرهایى که با موفقیت 
وارد حساب گوگل درایو شدند، براى دانلود فایل هاى حاوى محتواى محرمانه اقدام کردند.

نحوه استفاده هکرها از اطالعات شخصى
هکرها از بیش از 30 کشــور مى آمدنــد، هرچند 68 درصد از همه ورودهاى ثبت شــده 
را آى پى هایى انجام داده اند که از طریق Tor به شــکل ناشــناس در آمده بودند. از تمام 
بازدیدهاى صورت گرفته بدون Tor هم 34,85 درصد از روسیه، 15,67 درصد از ایاالت 
 ،(Nat Kausik) «متحده آمریکا و 3,5 درصد از چین ثبت شده است.به گفته «نات کاسیک
مدیرعامل بیت گلس، طى دومین آزمایش خود به خطر استفاده مجدد از رمزهاى عبور و 
چگونگى دست به دست شدن سریع اطالعات فیش شده پى برده اند که دست آخر منجر به 

افشاى اطالعات محرمانه شخصى و کارى افراد خواهد شد.

به تکرار مشخصات پروتکل ادامه مى دهیم و جزئیات را درباره چگونگى عملکرد آن 
به اشتراك مى گذاریم. زمانى که آماده شد، وارد مرحله بتاى باز مى شویم و لینک ورود 

به فهرست انتظار نسخه آزمایشى بتا را به اشتراك مى گذاریم.
دورسى هفته گذشته در توییتر اعالم کرد بلو اسکاى قصد دارد رقیب هر شرکتى شود 
که تالش مى کند مالک عناصر بنیادین شبکه اجتماعى یا اطالعات افرادى که از آن 

استفاده مى کنند، باشد.
بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، در پیام هاى خصوصى که بین دورسى و ماسک 
مبادله شد و در جریان دعواى حقوقى توییتر و ایالن ماسک علنى شد، دورسى گفته 
بود: پلتفرم جدیدى نیاز است و نمى تواند یک شــرکت باشد. به همین دلیل توییتر 
را ترك کردم. وى حتى گفته بود: توییتر باید یک پروتکل کد باز مشــابه اپلیکیشن 
پیام رسان رمزنگارى شده سیگنال داشت و توییتر نمى تواند یک مدل تبلیغاتى باشد.

دورسى درسال 2006 در تاسیس توییتر نقش داشت و چندین سال مدیرعامل این 
شرکت بود. وى نوامبر سال 2021 از این سمت کناره گیرى کرد و پاراگ آگراوال، 
مدیر فناورى وقت توییتر جانشین او شد که بالفاصله پس از نهایى شدن قرارداد خرید 

توییتر، از سوى ایالن ماسک اخراج شد.
توییتر در سال 2019 بلو اسکاى را به عنوان راهى براى توسعه یک مفهوم غیرمتمرکز 
مشابه براى این شرکت، تاسیس کرد. دورســى در آن زمان در یک پرسش و پاسخ 
نوشته بود هدف بزرگ و بلندمدت، ساخت یک پروتکل بادوام و باز براى مکالمات 

عمومى است.
لو اسکاى اعالم کرده که اطالعات کاربران از نفوذ دولتى به دور خواهد بود و به جاى 
این که توسط یک شرکت بهره بردارى شود، توسط کاربران کنترل خواهد شد که مى 

تواند اقتصاد اطالعات شخصى را متحول کند.

کنولوژىکنولوژى

ـم

ر ى یی پ ی ب و ر ور بر وبى ی ی
مى شــوند. یکى از دالیل محبوبیت سامسونگ در

بازار هاى جهانىتولید گوشى هاى متنوع و با کیفیت 
براى سالیق مختلف است.

یم ب ی ب ب ب و یل وب ى و ری ى بر
از گوشــى چه انتظاراتى داریــم و مى خواهیم با آن 
چه کارى انجام دهیــم و در مرحله بعد با بررســى 
قیمت گوشــى و تبلت و مشــخص کــردن بودجه 
خود مدلى را انتخــاب کنیم. قبل از خرید گوشــى 

نکته چهارم: گوشى گلوبال، چون داراى مالیات
و خدمات پس از فروش اســت با قیمت باالترى به 

فروش مى رسد.

قیمت تبلت متناسب با نیاز و امکانات آن
براى خرید تبلت پیشنهاد هاى مختلفى 
مثل انواع مدل هــاى تبلت ارزان قیمت، 
تبلت هاى میان رده و گران قیمت وجود 

دارد.
براى انتخاب تبلت کاربــردى و قیمت 
مناســب باید بودجــه و ســلیقه خود و 
همچنین عملکرد تبلت و نیاز خود را در

نظر بگیرید.
تولیــد کنندگان بســیارى بــه طراحى 

گوشــى هاى هوشــمند بر اساس 
مدل ها و برند ها قیمت هاى متفاوتى 
دارند. بــراى مثال قیمت گوشــى 
سامسونگ که از مدل هاى پرچمدار 
اندرویدى در بازار اســت، نسبت به 

گوشى شیائومى گران تر است.
قیمت تبلت بســته به تراشه، جنس 
بدنه، باترى، دوربین و نرم افزار هاى 
داخلى آن در دسته ارزان قیمت، میان 

رده و گران قیمت عرضه مى شود.
خرید گوشى باید از دو جنبه مدل و 
قیمت بررسى شود و سپس با توجه 
به بودجه و ســلیقه، انتخاب کرد و 

گوشى خرید.
قیمت گوشى سامسونگ با توجه به 
طیف وسیعى از مدل هاى این برند و 
عدم ثبات بازار موبایل هاى هوشمند 

با تغییرات زیادى همراه است.

جمع بندى
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خوراکى هایى که باعث ضعیف شدن حافظه مى شوند

از آنجایى که ویتامین C در لبو به وفور یافت مى شود و از 
فیبر، موادمعدنى و آنتى اکسیدان هاى باالیى نیز برخوردار 
اســت، مى تواند به تحریک و تولید آنتــى بادى ها و 
گلبول هاى سفید کمک کرده و آنها را به مبارزه اى نفس 
گیر با ویروس هاى سرماخوردگى و دیگر بیمارى هاى 

عفونى بطلبد.

 لبو لبو داغه لبو...
احتماال با خواندن این تیتر یاد لبوفــروش هاى دوران 
کودکى تان افتادید که در روزهاى سرد زمستان حسابى 
بازارگرمى مى کردند و ما هم آنچنان جذب رنگ و بوى 
لبوهاى عمودستفروش مى شدیم که حتما دهانى شیرین 
مى کردیم اما آیا اصال مى دانستید که این لبوهاى داغ 
و خوشــمزه فقط گرمابخش ما در روزهاى سرد و شب 

هاى طوالنى زمستان نیستند و مى توانند به شکلى 
معجزه آسا در درمان سرماخوردگى موثر باشند؟ 

تعجب نکنید اما بدانید که به اعتقاد برخى 
کارشناســان خواص لبو حتى از خواص 

شلغم هم بیشتر است و طبیعتا اثرگذارتر!
از آنجایى که ویتامین  C در این قرمز خوشمزه به وفور 

یافت مى شود و از فیبر، موادمعدنى و آنتى اکسیدان هاى 
باالیى نیز برخوردار است، مى تواند به تحریک و تولید 

آنتى بادى ها و گلبول هاى سفید کمک کرده و آن ها را 
به مبارزه اى نفس گیر با ویروس هاى سرماخوردگى و 
دیگر بیمارى هاى عفونى بطلبد. همچنین لبو منبع بتائین 
و کولین است و این توانایى را دارد که التهاب هاى مزمن 
را کاهش دهد، پس لبو را از دست ندهید. البته حواستان 
باشد که بهترین روش استفاده از لبو به خصوص در دوران 
سرماخوردگى، مصرف ان بدون شکر است، زیرا شکر 
به خودى خود مى تواند سیســتم ایمنى را پایین بیاورد. 
نگران نباشید لبوى بدون شکر هم انقدر خوشمزه است 
که عاشقش شوید و حتى دلتان بخواهد آن را با ترکیب 
ماست و یا انواع اش ها نوش جان کنید. راستى یادتان 
باشد که لبوى زنگ خطر بیماران دیابتى هم به شمار مى 
رود و دیابتى ها باید در مصرف آن 

محتاط باشند.

به گفته موسسه ملى پیرى، پوکى استخوان به عنوان یک 
«بیمارى خاموش» شناخته مى شــود زیرا استخوان ها 
مى توانند چندین سال قبل از تشخیص پوکى استخوان 
به طور خطرناکى ضعیف شوند به این دلیل که بدن حدود 

سن 30 سالگى به اوج توده استخوانى خود مى رسد.
اگرچه بدن شما با شکسته شدن استخوان به ساختن آن 
ادامه مى دهد اما در نهایت تجزیه، سریعتر از آن چیزى 

است که بدن بتواند آن را حفظ کند.
 طبق گفته کلینیک مایــو ایاالت متحــده، مى توانید 
توده اســتخوانى خود را مانند یک حساب بانکى در نظر 
بگیرید؛ احتمال ابتالى شما به پوکى استخوان به میزان 
توده اســتخوانى شما در جوانى بســتگى دارد. مصرف 
کلسیم، فعالیت بدنى، سطح هورمون ها، اینکه آیا سیگار 
مى کشید و آیا وزن کم دارید، همگى مى توانند بر سالمت 

استخوان هاى شما تأثیر بگذارند.
مؤسسه ملى بهداشت مى گوید که اگر استئوپنى در شما 
تشخیص داده شود، همچنان مى توانید از استخوان هاى 
خود در برابر پوکى اســتخوان محافظت کنید حتى اگر 
استخوان هاى شما در حال حاضر سالم هستند، مى توانید 
اقداماتى را براى جلوگیرى از پوکى استخوان در مراحل 

بعدى زندگى انجام دهید.
طبق گفتــه کلینیک مایو، افزایش مصرف کلســیم به 

1000 میلى گرم در روز به محافظت از استخوان ها کمک 
مى کند. اگر شما یک زن باالى 50 سال یا یک مرد باالى 
70 سال هستید، باید این میزان را تا 1200 میلى گرم در 
روز افزایش دهید. بهتر است کلسیم دریافتى خود را در 
طــول روز توزیع کنید زیرا در صــورت مصرف بیش از 
500 میلى گرم در یک زمان  میزان جذب کلســیم بدن 
کاهش مى یابد.ویتامین D موجود در ماهى هاى چرب 
مانند سالمون به جذب کلسیم در بدن کمک مى کند. شما 
همچنین مى توانید ویتامین D را از نور خورشید دریافت 
کنید اما برخــى افراد به 2000 واحــد بین المللى از این 

ویتامین در یک مکمل نیاز دارند.
به گفته مؤسسه ملى پیرى، ورزش هاى تحمل وزن مانند 
تمرینات قدرتى یا پیاده روى نیز به پیشــگیرى از پوکى 

استخوان کمک مى کند.
پیروى از رژیم هاى غذایى مــد روز و باال و پایین کردن 
چرخه وزن مى تواند براى استخوان هاى شما مضر باشد. 
درعوض، مطمئن شوید که وزن خود را با مصرف کالرى 

کافى در هر روز حفظ کنید.
خوردن پروتئین کافى براى قوى نگه داشتن استخوان ها 
پیشنهاد مى شــود اما در مصرف آن زیاده روى نکنید؛ 
پروتئین بیش از حد، کلسیم الزم را از استخوان هاى شما 

استخراج مى کند.

مصرف چهار گرم ســیر خام - معادل یک 
تا دو حبه سیر و یا دریافت یک عدد قرص 
سیر که حاوى 300 میلى گرم پودر خشک 
شده سیر اســت - به میزان دو تا سه بار در 
روز مى توانــد از بیمارى هاى قلبى عروقى 
پیشگیرى کرده و حتى در درمان آن موثر

 باشد.
لیمــو و ســیر یــک ترکیب مفیــد براى 
پیشــگیرى از بیمارى هاى قلبى به شمار

 مى رود.

طرز تهیه معجون سیر و لیمو
ترکیب لیمو و سیر یک ترکیب مفید براى پیشگیرى 

از بیمارى هاى قلبى به شمار مى رود. 
براى تهیه معجون ســیر و لیمو باید هســته 5 عدد 
لیموترش بزرگ یا 15 عــدد لیموترش کوچک را 

خارج کنید. 
سپس آن ها را با 30 حبه سیر متوسط پوست گرفته 

در مخلوط کن بریزید.
پس از آن که همه محتویات در مخلوط کن، له شد، 
آن ها را با یک لیتر آب روى شعله کم 

بگذارید تا جوش بیاید.
 با اولین جوش، شــعله را خاموش 

کرده و آن را از صافى رد کنید.
مخلوط صاف شــده را داخل 
یک ظرف شیشــه اى 
بریزید و در یخچال 
نگهدارى و آن را 
روزانه بــه مقدار 
یک تا دو قاشــق 
میل  غذاخــورى 

کنید.

لبو سرماخوردگى را به مبارزه مى طلبد براى جلوگیرى از پوکى استخوان چه کنیم؟ معجون ساده اى که از بیمارى قلبى پیشگیرى مى کند

براســاس پژوهش هاى محققان دانشــگاه کالیفرنیــاى جنوبــى، نوجوانانى که 
شیرین کننده هاى کم کالرى ساخارین، اسسولفام پتاسیم و استویا مصرف مى کنند، 

دچار اختالالت حافظه بلندمدت مى شوند
طبق تحقیقات اخیر دانشمندان، شــیرین کننده هاى مصنوعى باعث ضعیق شدن 

حافظه مى شوند.
 دانشمندان با استفاده از مدل هاى آزمایشــگاهى کشف کردند که مصرف میزانى از 
ساخارین، اسسولفام پتاسیم (ACE-K) و استویا که از ســوى سازمان غذا و داروى 
آمریکا تأیید شده است، در اوایل زندگى ممکن است در بدن از جمله در بخش هایى از 
مغز که با حافظه و رفتار هاى با انگیزه پاداش مرتبط هستند، تغییرات زیادى ایجاد کند.

رژیم هاى غذایى با قند زیاد در اوایل زندگى با اختالل در عملکرد مغز مرتبط هستند؛ اما 
قند هاى جایگزین کم کالرى چه تأثیرى بر عملکرد مغز دارند؟ براساس پژوهش هاى 

جدید، این قند ها احتماًال بر روده و مغز در حال رشد تأثیر منفى دارند.
براســاس پژوهش هاى محققان دانشــگاه کالیفرنیــاى جنوبــى، نوجوانانى که 
شیرین کننده هاى کم کالرى ساخارین، اسسولفام پتاسیم و استویا مصرف مى کنند، 

دچار اختالالت حافظه بلندمدت مى شوند.

نتایج به دست آمده با سایر پژوهش هاى صورت گرفته درباره اختالل حافظه پایدار در 
موش هاى نوجوانى که شکر مصرف مى کنند، مطابقت دارد. مصرف شیرین کننده هاى 
کم کالرى نیز بر ارسال سیگنال هاى متابولیک در بدن تأثیر مى گذارد که احتمال دارد 

منجر به دیابت و سایر بیمارى هاى مرتبط با متابولیسم شود.
موش هایى که در دوران نوجوانى شیرین کننده هاى کم کالرى مصرف مى کردند، در 
بزرگسالى تمایل کمترى به مصرف شکر داشتند، اما اگر شکر به راحتى در دسترسشان 
بود، میزان بیشــترى از آن را مى خوردند؛ این عامل دیگرى است که ممکن است بر 

احتمال ابتال به بیمارى متابولیک تأثیر بگذارد.

آیا نباید شیرین کننده کم کالرى مصرف کنیم؟
اسکات کانوسکى (Scott Kanoski)، از استادان دانشگاه کالیفرنیاى جنوبى، گفت: 
یافته هاى ما لزومًا نشــان نمى دهد که افراد به طور کلى نباید شــیرین کننده هاى 
کم کالرى مصرف کنند، اما نشان مى دهند که مصرف همیشگى شیرین کننده هاى 
کم کالرى در اوایل زندگى ممکن اســت تأثیرات ناخواســته و طوالنى مدتى داشته

 باشد.

محققان تالش کردند شرایط این پژوهش با شرایط واقعى زندگى افراد مطابقت داشته 
باشد و برخالف بیشــتر پژوهش ها فقط بر یک 

ماده شیرین کننده کم کالرى تمرکز نکند.

شیرین کننده هاى آزمایش شده شامل 
ساخارین، اسســولفام پتاسیم 
و اســتویا بودند که معموًال در 

غذا هاى شیرین استفاده مى شوند. 
میزان شــیرین کننده استفاده شده مطابق با 

دستورالعمل هاى مورد تأیید سازمان غذا و داروى 
آمریکا براى انسان ها بود.

براى تعیین تأثیر مصرف شیرین کننده هاى کم کالرى بر حافظه، محققان از روش هایى 
استفاده کردند که توانایى تشخیص اشیا و شناخت فضایى 
را آزمایش مى کند. موش ها آب شیرین شده 
با استویا، یا اسسولفام پتاسیم یا ساخارین 
یا آب ساده همراه با غذاى معمولى خود 

دریافت کردند.
پس از یک ماه، محققان حافظه موش ها 
را با اســتفاده از دو روش مختلف آزمایش 
کردند. در یکى از آزمایش ها این موضوع بررســى مى شــد که آیا 
موش ها وسیله اى را که قبًال دیده بودند به خاطر مى آورند یا 

خیر و آزمایش دیگر، عبور از یک هزارتو بود. 
در پایان، موش هایى که شــیرین کننده مصرف مى کردند، در 
مقایســه با موش هایى که فقط آب معمولى مى نوشیدند، توانایى کمترى 

براى به یادآوردن وسایل یا مسیر عبور از هزارتو را داشتند.

با توجه به برخى مطالعات نشان داده است که مواد مغذى سس 
مایونز براى پیشگیرى از افسردگى بسیار مفید است. این به افراد 
کمک مى کند تا ذهن خود را شاداب نگه دارند و افسردگى را از 

خود دور کنند.
 با توجه به برخى مطالعات نشان داده است که مواد مغذى سس 
مایونز براى پیشگیرى از افسردگى بسیار مفید است. این به افراد 
کمک مى کند تا ذهن خود را شاداب نگه دارند و افسردگى را از 

خود دور کنند.
 سس مایونز، یک چاشنى محبوب است که به بخشى از غذاهاى 
مختلف تبدیل شده است. شاید فکر مى کنید، سس مایونز عالوه 
اینکه فایده ندارد، بلکه سرشار از ضرر است. اما اینطور نیست. در 

ادامه شما را با 15 خواص سس مایونز آشنا مى کنیم.
تقریبا همه مایونز را به خوبى مى شناسند. حتى برخى مى دانند 
که سس مایونز براى سالمت بدن بسیار مفید است. معموًال به 
عنوان سس استفاده مى شود. بسیارى از مردم مى دانند که سس 
مایونز همیشه در ساندویچ، پیتزا، ســاالد، پاستا و سایر غذاها 

استفاده مى شود.
سس مایونز را مى توان با ســس هاى مختلفى مانند خردل یا 
سس گوجه فرنگى مخلوط کرد، زیرا به عنوان سس خوش طعم 
شناخته شده است. سس مایونز حاوى مواد مغذى بسیار خوبى 
مانند پروتئین، کالرى، آب، چربى، اسیدهاى چرب، ویتامین ها، 

کربوهیدرات ها و همچنین مواد معدنى است.

در فصل سرما به این ویتامین بیشتر نیاز دارید
این به عنوان منبع غنى ویتامین E شناخته شده است. شناخته 
شده است که سس مایونز از نظر بســیارى از مواد مغذى بسیار 
غنى است و 231 گرم سس مایونز حاوى 769 کالرى، 11 گرم 
چربى اشباع شده، 77 گرم چربى، 45 گرم چند غیراشباع و 18 

گرم چربى تک غیراشباع است.
در مقابل کربوهیدرات سس مایونز حدود 15 گرم و 10 گرم شکر 
است. در حالى که حاوى حدود 4916 میلى گرم امگا 3 و 40131 

میلى گرم چربى امگا 6 است.
همچنین سرشار از ویتامین K، E و کولین و مواد معدنى مانند 
پتاسیم، سلنیوم و همچنین سدیم اســت. در میان مواد غذایى 
غنى سس مایونز، فواید بســیارى براى سالمتى براى زندگى 

انسان وجود دارد.

خواص سس مایونز براى سالمتى

1. سالم نگه داشتن موها، از فواید سس مایونز 
است

با توجه به مطالعات نشان داده است که مایونز براى تقویت مو و 
حفظ سالمت آن بسیار مفید است. همچنین به درمان موهاى 
کدر یا آشفته کمک مى کند. برخى افراد از سس مایونز به عنوان 
نرم کننده اســتفاده مى کنند تا موها را صاف کــرده و موها را 

ابریشمى کنند. مالیدن سس مایونز روى ریشه مو باعث تقویت 
مو مى شود و موها را درخشان و سالم نشان مى دهد.

2. با سس مایونز پوست را درمان کنید
یکى دیگر از مزایاى سالمتى سس مایونز این است که مى تواند 
به درمان پوســت ترك خورده یا زبر کمک کنــد. با توجه به 
مطالعات سس مایونز، حتى مى تواند به درمان آفتاب سوختگى 
پوست کمک کند. استفاده از ســس مایونز روى پوست آفتاب 

سوخته به خوبى آن را تسکین مى دهد.
سس مایونز به عنوان پاك کننده سلول هاى مرده پوست مورد 
اعتماد اســت و زمانى که روى لب هاى ترك خورده پا، آرنج و 
همچنین روى پوست هاى زبر در دیگر جاها استفاده شود، موثر 

خواهد بود.

3. سس مایونز قلب را سالم نگه مى دارد
مواد غذایى زیادى وجود دارند که براى حفظ سالمت قلب بسیار 
مفید هستند، اما این سس مایونز بهترین خواهد بود. با توجه به 
تحقیقات پزشکى نشان داده است که ویتامین E موجود در سس 
مایونز مى تواند به طور موثر از ســکته جلوگیرى کند. در همین 
مورد سس مایونز حاوى امگا 3 است که براى حفظ سالمت قلب 

بسیار مفید است.

4. سس مایونز سبب نرم شدن پوست مى شود
همانطور که در باال ذکر شد سس مایونز به نرمى پوست کمک 
مى کند و مى توان آن را روى پوست به خصوص صورت استفاده 
کرد. مستقیماً روى پوست نرم تأثیر مى گذارد و همچنین پوست 
را درخشان و سالم مى کند. براى تغذیه پوست نیازى به صرف 
هزینه زیاد نیست، استفاده از سس مایونز براى داشتن پوستى 

نرم و پوستى سالم کافى است.

5. سبب سالم نگه داشتن ریه ها مى شود
یکى دیگر از فواید خوردن ســس مایونز، حفظ سالمت ریه ها 
است. از آنجایى که قبًال مى دانیم که ریه ها به دلیل عملکردى 
که در حذف C 02 خون دارند بسیار مهم هستند. در رابطه با آن، 

سس مایونز به حفظ عملکرد بسیار خوب ریه ها کمک مى کند.

6. سطح قند را کنترل مى کند
مصرف ســس مایونز منجر به طبیعى شــدن سطح قند خون 
مى شود. سس مایونز به عنوان غذاى سالم طبقه بندى مى شود، 
زیرا مى تواند سطح قند خون را به خوبى عادى کند. مصرف سس 

مایونز به حفظ سطح قند خون در حد طبیعى کمک مى کند.

7. سکته قلبى را کاهش مى دهد
راه دیگر ســس مایونز براى حفظ ســالمت بدن این است که 
مى تواند حمله قلبى را کاهش دهــد. مواد مغذى غنى آن براى 
کاهش و پیشگیرى از حمله قلبى واقعا مفید است. چربى هاى 
امگا 3 موجود در سس مایونز مى تواند خطر حمله قلبى ناگهانى 
را کاهش دهد. به گفته ســالمت قلب، خوردن سس مایونز به 

کاهش ناراحتى هاى قلبى در زنان نیز کمک مى کند.

8. با مصرف سس مایونز سکته مغزى را کاهش 
دهید

ســس مایونز حاوى مواد مغذى بســیار خوبى است که براى 
جلوگیرى از سکته در بدن بسیار مفید است، به خصوص ویتامین 
E موجود در سس مایونز مى تواند سکته را از بین ببرد؛ بنابراین 
براى جلوگیرى از سکته مغزى، بهتر است مایونز را به درستى 

مصرف کنید.

9. افسردگى را درمان مى کند
با توجه به برخى مطالعات نشان داده است که مواد مغذى سس 
مایونز براى پیشگیرى از افسردگى بسیار مفید است. این به افراد 
کمک مى کند تا ذهن خود را شاداب نگه دارند و افسردگى را از 

خود دور کنند.

10. از آرتروز جلوگیرى مى کند
یکى دیگر از مزایاى سالمتى خوردن سس مایونز این است که 
مى تواند خطر ابتال به آرترور را کاهش دهد. با توجه به برخى از 
مطالعات نشان داده است که مواد مغذى سس مایونز مى تواند از 
آرتروز بدن جلوگیرى کند؛ بنابراین بهتر است سس مایونز را به 

درستى مصرف کنید تا بدن را از آرتروز دور نگه دارید.

11. درمان التهاب روده بزرگ
طبق این مطالعه مشخص شــد که خوردن سس مایونز باعث 
کاهش التهاب روده مى شود. مواد مغذى غنى آن، براى کاهش 
التهاب به درستى عمل مى کند. به طور موثر ثابت شده است که 

مایونز مى تواند التهاب روده بزرگ را به خوبى درمان کند.

12. کمک به جذب مواد مغذى
تقریبًا مردم مى دانند که سس مایونز حاوى چربى هاى باالیى 
است که مى تواند به جذب آسان مواد مغذى در بدن کمک کند. 
مواد مغذى مانند ویتامین D، ویتامین E، ویتامین K و ویتامین 
A به عنوان مواد محلول در چربى طبقه بندى مى شوند و همراه 
با چربى هاى موجود در ســس مایونز ذوب مى شوند. بنابراین، 
خوردن سس مایونز به بدن کمک مى کند تا مواد مغذى بیشترى 

را به راحتى جذب کند.

13. به گردش خون کمک مى کند
یکى دیگر از فواید خوردن سس مایونز این است که مى تواند به 
گردش خون کمک کند. حاوى ویتامین E غنى است و به عنوان 
بهترین ویتامین براى حفظ گردش خون در حالت عادى شناخته 
مى شود. عالوه بر این، سایر مواد مغذى مانند مواد معدنى مانند 
فسفر، کلسیم، پتاسیم و ویتامین K به حفظ سالمت بدن کمک 

مى کنند و گردش خون را متعادل مى کنند.

14. تقویت ناخن
با توجه به برخى مطالعات نشــان داده اســت که مواد مغذى 
موجود در سس مایونز براى حفظ سالمت ناخن ها بسیار مفید 
است. سس مایونز مى تواند ناخن ها را تقویت کند و ناخن هاى 
دست را بسیار سالم نشان مى دهد. براى درمان ترك هاى ناخن 

خوب است.

مصرف مقادیر زیادى جعفرى ممکن است بر افرادى که مشکالت سالمتى خاصى 
دارند تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، به افراد مبتال به بیمارى کلیوى توصیه مى شود از 
مصرف جعفرى اجتناب کنند، زیرا برخى از مواد شیمیایى موجود در این گیاه ممکن 

است این بیمارى را تشدید کند.
چاشــنى رنگارنگى که در مواد غذایى یا براى تزئیــن روى غذاى مورد عالقه 
شما قرار مى گیرد با افزودن طعم کمى تلخ، به وعده هاى غذایى طعم بیشترى 
مى بخشد. در حالى که حذف این گیاه ســبز کوچک به سادگى به عنوان تزئین 
آسان است، اما آنچه نمى دانید این اســت که خوردن جعفرى مى تواند عوارض 
جانبى شگفت انگیزى داشته باشد که برخى از آن ها مثبت و برخى به طور بالقوه 

ناایمن هستند.
 جعفرى سرشار از مواد مغذى است که شامل 53 درصد از مصرف توصیه شده 
روزانه ویتامین C بدن، 108 درصد از دوز روزانه ویتامین A و 547 درصد از مصرف 

توصیه شده روزانه ویتامین K است، اما مزایا به همین جا ختم نمى شود.
نتایج تحقیقى در ســال 2015 نشــان داد که ترکیب موجود در جعفرى به نام 
«آپیژنین» ممکن است ارتباطات عصبى را در مغز تقویت کند. این ترکیب ممکن 
است از حافظه، یادگیرى و به طور بالقوه در برابر زوال شناختى محافظت ایجاد کند.

عالوه بر این، نتایج مطالعه اى در ســال 2016 بیان کرد، مــاده دیگرى که در 
جعفرى وجود دارد و «لوتئولین» نامیده مى شــود نیز ممکن است به محافظت 
در برابر گسترش یک نوع خطرناك سرطان سینه به نام سرطان سینه سه گانه 

منفى کمک کند.
اگرچه جعفرى به طور کلى وقتى به مقدار متوسط در غذا خورده شود هیچ ضررى 
ندارد، اما مواردى وجود دارد که مصرف بیش از حد جعفرى ممکن اســت براى 
سالمتى فرد خطرناك باشد. به عنوان مثال، مصرف مقادیر زیاد جعفرى براى 

اهداف دارویى در دوران باردارى ممکن است خطرناك باشد.
کارشناسان هشدار مى دهند که مصرف مقادیر زیاد جعفرى در ترکیب با گیاهان 
دیگر در سه ماهه اول باردارى ممکن است با نقایص مادرزادى احتمالى مرتبط 

باشد.
همچنین خاطرنشــان کردند که مصرف مقادیر زیادى جعفرى ممکن است بر 
افرادى که مشکالت سالمتى خاصى دارند تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، به افراد 
مبتال به بیمارى کلیوى توصیه مى شــود از مصرف جعفرى اجتناب کنند، زیرا 
برخى از مواد شیمیایى موجود در این گیاه ممکن است این بیمارى را تشدید کند.

عالوه بر این، افراد مبتال به فشار خون باال باید به میزان مصرف جعفرى نیز توجه 
داشته باشند؛ این امکان وجود دارد که جعفرى بتواند بدن را وادار به حفظ سدیم 
کند و در نتیجه سطح فشار خون را افزایش دهد برعکس، جعفرى ممکن است 
سطح قند خون را نیز کاهش دهد و به طور بالقوه خطرى براى افراد مبتال به دیابت 

ایجاد کند.
عمل جراحى قرار مى گیرند نیز تأثیر همین اثر مى تواند بر افرادى که تحت 

بگذارد بنابراین، توصیه مى شود 
افــرادى کــه در آینده 
عمل جراحــى دارند، 
مصرف جعفرى را 14 

روز قبل از عمل متوقف 
کنند.

از مضرات سبزى جعفرى
سس مایونز چه فوایدى براى بدن دارد؟ چه مى دانید؟

د.
رثر مى تواند بر افرادى که تحت  عمل جراحى

 بنابراین، توصیه مى شود
دى کــه در آینده 
 جراحــى دارند، 
4رف جعفرى را 14

ز قبل از عمل متوقف
ند.

محققان تالش کردند شرایط این پژوهش با شرایط واقعى زندگى افراد مطابقت داشته 
باشد و برخالف بیشــتر پژوهش ها فقط بر یک 

ماده شیرین کننده کم کالرى تمرکز نکند.

شیرین کننده هاى آزمایش شده شامل 
ساخارین، اسســولفام پتاسیم 
و اســتویا بودند که معموًال در 

غذا هاى شیرین استفاده مى شوند. 
میزان شــیرین کننده استفاده شده مطابق با 

دستورالعمل هاى مورد تأیید سازمان غذا و داروى
آمریکا براى انسان ها بود.

براى تعیین تأثیر مصرف شیرین کننده هاى کم ک
استفاده کردند که توا
را آزما
ببببببببببببببببببببببببببببببببباااااااااااااااااااااااااااااااا اس
یییییا
در
پس
ا با را
ررررررررررکردند. در یکى از آزمایش ها ا
موش ها وسیله اى را که
خیر و آزمایش دیگر، ع
در پایان، موش هایى که
موشهایى که فقط آب مقایســه با
براى به یادآوردن وسایل یا مسیر عبو

 زمستان حسابى 
جذب رنگ و بوى 
تما دهانى شیرین

 این لبوهاى داغ 
هاى سرد و شب 

انند به شکلى
 باشند؟ 

خى
ص 

!
شمزه به وفور 

ى اکسیدان هاى 
 تحریک و تولید 

که عاشقش شوید و حتى دلتان بخواهد آن را با ترکیب
ماست و یا انواع اش ها نوش جان کنید. راستى یادتان
باشد که لبوى زنگ خطر بیماران دیابتى هم به شمار مى
رود و دیابتى ها باید در مصرف آن

محتاط باشند.

ر ب بى ى رى بی ز یرى پی
آ مى رود. آن ها را با یک لیتر

بگذارید تا جوش بی
 با اولین جوش، ش
کرده و آن را از ص
مخلوط صاف
یک ظ
بری
ن
ر
ی
غذ
کنید.



0606آگهىآگهى 4449 سال نوزدهمپنج شنبه  12 آبان  ماه   1401

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 140160302006005014 – تاریخ ارسال نامه: 1401/07/20- برابر 
راى شــماره 5016 مورخ 1401/07/16 به شماره کالســه 0978 آقاى/ خانم مریم 
دهقانى خوزانى به شناسنامه شــماره 1130147665 کدملى 1130147665 صادره 
فرزند محمدعلى در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
166,44 مترمربع پالك شــماره 114 فرعى از 82 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب اسناد شماره 46714 _ 1398/12/5 دفتر 35 و 
46715 _ 1398/12/5 دفتر 35 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 5015 مورخ 1401/07/16 به شماره کالســه 0977 آقاى/ خانم 
احمدرضا انتظارى خوزانى به شناسنامه شــماره 1100 کدملى 1141179652 صادره 
فرزند ولى اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 166,44 
مترمربع پالك شــماره 114 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب اسناد شــماره 46714 _1398/12/5 دفتر 35 و 46715 
_1398/12/5 دفتر 35 و مالحظه نقشــه ملک و 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 ســند 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 دادخواســت خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول:1401/07/27- تاریخ 
انتشار نوبت دوم:1401/08/12- م الف: 1393769 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر - سید محمد حسن مصطفوى/7/202

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 140160302026009139 مورخ 1401/07/07 مالکیت آقاى/ خانم معصومه 
کریمى به شناســنامه شــماره 1113 کدملى 0047855101 صادره فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 175,85 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 452 اصلى 
واقع در بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 
مالکیت رسمى یداله حسین پور موضوع سند انتقال 21232ـ  1346/01/26 دفتر 9 اصفهان.  
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 داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:1401/07/27 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم:1401/08/12 - م الف: 1395112 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى/7/205

به استناد ماده 71 قانون شهرداري ها گزارش عملکرد درآمد و هزینه 6 ماهه دوم سال 1400 
شهرداري سده لنجان که به تأیید شوراي اسالمی شهر رسیده جهت آگهی و تنویر افکار 

عمومی بشرح ذیل اعالم می گردد.

     گزارش عملكرد درآمد و هزينه شش ماهه 
دوم سال ۱۴۰۰ شهرداری سده لنجان

حمید شهبازی - شهردار سده لنجان

درآمد هاي وصول شدهنام حسابکدحساب

120/525/806/862درآمد ناشی از عوارض عمومی ( درآمد هاي مستمر )4101

435/900/600درآمد ناشی از عوارض اختصاصی4102

3/248/125/026بهاء خدمات و درآمد هاي موسسات انتفاعی شهرداري4103

293/859/780درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري4104

27/779/448/300کمک هاى اعطائى دولت و سازمانهاى دولتى4105

1/279/730/915درآمد اعانات و هدایا و دارایی ها4106

3/934/310/641ماده  101  قانون شهردارى ها4201

42/852/260/024فروش اموال غیر منقول4202

200/349/442/148جمع کل درآمد ها

مبلغ هزینه شدهنام حسابکدحساب

89/332/381/925هزینه جارى51

124/183/681/851تملک دارائى هاى سرمایه اى(عمرانى)52

213/516/063/776جمع کل هزینه ها

هزینهنام حسابکدحساب

331/000/000مطالعه براى احداث520101001

3/848/427/738سایر اعتبارات مربوط به ساختمان520102001

114/879/201/866سایر اعتبارات مربوط به پل ، تونل ، اتوبان ، خیابان و ...520103001

5/125/052/247تجهیزات رایانه اى520202002

124/183/681/851جمع کل هزینه هاي عمرانی

هزینه هاي عمرانی 6 ماهه دوم سال 1400

ارقام به ریالعملکرد شش ماهه دوم سال 1400

ارقام به ریال

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص بهین فرآور نگین اسپادانا بشناسه ملى 14009703223 و بشماره ثبت 870 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/07/04 مجید 
توبه ئیها به شماره ملى 1091408246 بسمت عضو اصلى هیئت مدیره - حسام الدین خشاوى بشماره ملى 1091443246 بسمت عضو اصلى هیئت مدیره - علیرضا امینى علویجه بشماره 
ملى 1091547637 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلى هیئت مدیره - میثم ستارى بشــماره ملى 1092185135 بسمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره - محمد رضائى 
بشماره ملى 5499947732 بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/04 انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک بروات 
سفته قراردادها و عقود اسالمى با دو امضا از (مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره )همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد . مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد 
بود . حسین احمدى بشماره ملى 1091574456 بسمت بازرس اصلى - محمدرضا اقابابائیان نجف آبادى بشماره ملى 1092096647 بسمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب 
گردیدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید . صورتهاى مالى وتراز سال 1400 بتصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1401960)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص آرکا صنعت مبین مانا به شناسه ملى 14009632097 و به شماره ثبت 66311 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى محمد على عزتى به شماره ملى 1170464785 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى مجید عزتى به 
شماره ملى 1171234554 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم خدیجه محمدى بداغ آبادى به شماره ملى 1819370917 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم نسیم شصت فوالدى به شماره ملى 1272748553 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى آقاى على کشورى 
به شماره ملى 4960008539 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. تراز مالى سال 1400 تصویب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1401963)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص آرکا صنعت مبین مانا به شناســه ملى 14009632097 و به شماره ثبت 66311 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى محمد على عزتى به شماره ملى 1170464785 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
آقاى مجید عزتى به شماره ملى 1171234554 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم حمیده قدرتى جابلو به شماره ملى 1270952021 
به سمت مدیرعامل خارج از اعضا براى مدت دو سال خانم خدیجه محمدى بداغ آبادى به شماره ملى 1819370917 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است . مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره مى باشد./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1401962)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص جامع نگر سپاهان به شناسه ملى 10260525481 و به شماره ثبت 32002 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/07/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرضیه روحانى اصفهانى به شماره ملى 1270183214 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره زهره محسن زاده کرمانى به شماره ملى 1281645036 به 
سمت رئیس هیئت مدیره علیرضا روحانى اصفهانى به شماره ملى 1288178662 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/07انتخاب گردیدند 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکى از اعضاى هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد سیدبهنام گلى به شماره ملى 1285692969 به سمت 
بازرس اصلى و غالمعلى معمارزاده به شماره ملى 1291038256 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى 

هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1401955)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى خدماتى سپاهان شایان سهامى خاص به شماره ثبت 10972 و شناسه ملى 10260320349 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى سالیانه مورخ 1401/01/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محسن وزیرى زاده الوانى به کدملى 1284780260، مهرداد مرادى خرمنانى به کدملى 
5490069090 و مســعود امینى به کدملى 5409718836 به عنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - سیامک شاه 
زمانى سیچانى به کدملى 1288796463 و فتانه الیادرانى به کدملى 1289750491 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک 

سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1401821)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص درمان گستر مالصدرا به شناسه ملى 10260586306 و به شماره ثبت 40949 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/07/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: -افراسیاب قانعى به شماره ملى 1286435900 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، ناهید زعفران زاده عطار به شماره ملى 1288137796 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره، الهه قانعى به شماره ملى 1288145561 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره ، مصطفى مطهرى به شماره ملى 1291014349 به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، پروین عزیزیان به شماره ملى 4620126306 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت امضاء رئیس هیات مدیره (مصطفى مطهرى ) یا عضو اصلى هیات مدیره (الهه قانعى ) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.وضمنا مدیرعامل شرکت مجرى 

مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1401845) 

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى خدماتى سپاهان شایان سهامى خاص به شماره ثبت 10972 و شناسه ملى 10260320349 به استناد صورتجلسه هیات مدیره 
مورخ 1401/01/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهرداد مرادى خرمنانى به شماره ملى 5490069090 به سمت رئیس هیات مدیره، محسن وزیرى زاده 
الوانى به شماره ملى 1284780260 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مسعود امینى به شماره ملى 5409718836 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1401820)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص بهین فرآور نگین اسپادانا بشناســه ملى 14009703223 و بشماره ثبت 
870 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/07/27 سرمایه شرکت ازمبلغ 
10000000ریال ازمحل واریز نقدى سهامداران و مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید 
افزایش یافت که تماما طى گواهى شــماره91520 مورخ1401/07/27 بانک ملت شــعبه بازار 
نجف آباد پرداخت گردید و براین اساس : ماده 5 اساسنامه چنین اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 
10000000000 ریال نقدى منقسم به 1000000سهم 10000ریالى با نام عادى مى باشد که 
تماما پرداخت شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى تیران و کرون (1401961)

آگهى تغییرات
شرکت با مسئولیت محدود دیبا طب اسپادان به شناسه ملى 14006698756 و 
به شماره ثبت 58209 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
بخش مرکزى، شهر اصفهان، سعادت آباد، کوچه شهید سید مهدى حسینى[11]، 
بن بست بهار، پالك -10، طبقه همکف به کد پستى: 8163883791 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 (1401959)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص پترو پاتله پارســیان بشناسه ملى 10260700350 
و بشماره ثبت 51393 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1401/07/21 على قانعى بشماره ملى 1270461605 و 
نصرت صدیقى پوده بشماره ملى 1281584282 و الهه قانعى بشماره ملى 
1288145561 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره تا تاریخ 1403/07/21 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1401844)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص پترو پاتله پارسیان بشناسه ملى 10260700350 و بشماره ثبت 51393 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/07/21 على قانعى بشماره ملى 1270461605 
بسمت عضو اصلى هیئت مدیره - نصرت صدیقى پوده بشماره ملى 1281584282 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره - الهه قانعى بشــماره ملى 1288145561 بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره تا تاریخ 1403/07/21 انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت امضاى 
مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1401843)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص بازرگانى هیراد فوالد نقــش جهان به شناســه ملى 
14007811367 و به شماره ثبت 61086 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/06/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد مرکز اصلى شرکت به 
-استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، باغ زرشک، 
کوچه شهید کیامرز ادیبى[1 _ 49]، بلوار بوستان ســعدى، پالك 0، طبقه 1 به کد 
پستى: 8175614391 تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1401838)
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شبکه الکاس قطر در آستانه آغاز مســابقات جام جهانى 
2022 برنامه اى تدارك دیده که به پیش بینى این مسابقات 
با میهمانان سرشــناش مى پردازد. «والتر زنگا» سرمربى 
سرشناس ایتالیایى مهمان جدید شــبکه قطرى بود. این 
مربى سرشــناس تحلیل جالبى از گروه دوم که تیم ملى 
کشورمان در کنار انگلیس، آمریکا و ولز قرار دارد، داشت و 
گفت: «ولز، آمریکا و ایران قدرت یکسانى دارند. پس من 
به سراغ یک گزینه عجیب مى روم و ایران را براى صعود 
انتخاب مى کنم.» این مربى ایتالیایى فرانسه و آرژانتین را 
فینالیست این مسابقات معرفى کرد که در نهایت تیم ملى 

آرژانتین قهرمان جهان مى شود.

على اصغر خان کوثرى اولین بازیکن محروم تاریخ فوتبال 
ایران بود. این محرومیت در ســال 1307 در مســابقات
 باشگاه هاى تهران و زمانى که او عضو تیم فوتبال شعاع بود 
اتفاق افتاد. خان کوثرى به دلیل بى احترامى به داور به مدت 

یکسال از حضور در هر گونه مسابقه فوتبال محروم شد.

در شرایطى که  بیست و دومین دوره جام جهانى فوتبال از 
29 آبان آغاز خواهد شد، براى دومین دوره متوالى یک تیم 
داورى از کشورمان هم در این رقابت ها شرکت خواهند کرد. 
بر همین اساس قرار است محمدرضا منصورى و محمدرضا 
ابوالفضلى که کمک  داوران علیرضا فغانى در جام جهانى 
هستند، چهارشنبه 18 آبان براى حضور در جام جهانى عازم 
قطر شــوند. فغانى نیز که در حال حاضر در استرالیا حضور 
دارد، از این کشور مســتقیم به دوحه خواهد رفت. داوران 
کشورمان پس از حضور در دوحه در تست هاى بدنى و دوره 

آموزشى فیفا نیز شرکت خواهند کرد.

در یکى از دو مسابقه آغازین هفته چهاردهم اللیگا 2 اسپانیا، 
تیم فوتبال پونفرادینا در حالى که برخالف دیدارهاى قبل 
امیر عابدزاده را در ترکیب نمى دید و روى نیمکت داشت، در 
استادیوم ال تورالین به مصاف تیم رده نُهمى اوئسکا رفت. 
یاران عابدزاده که طى هفت هفته گذشته اللیگا 2 موفق به 
کسب پیروزى نشده و چهار مساوى و سه شکست داشتند، 
در دیدار روز سه شنبه به روند ناکامى هایشان پایان دادند و 
توانستند به برترى برسند. تیم فوتبال پونفرادینا در این دیدار 
با ضربه پنالتى یورى به پیروزى یک بر صفر مقابل اوئسکا 
دست یافت تا 16 امتیازى شود و با صعود پنج پله اى جدول 

اللیگا 2 اسپانیا، موقتا در جایگاه چهاردهم بایستد.

بعد از هماهنگى هاى صورت گرفته توســط فدراســیون 
فوتبال ایران و فدراســیون فوتبال قطر، شجاع خلیل زاده 
و محمدحسین کنعانى به اردوى تیم ملى بازگشتند. پیش 
از این کارلوس کى روش از نبود این دو و بازگشــت آن ها 
به قطر با توجه به درخواست باشــگاه االهلى انتقاد کرده 
و نگرانى هایى داشت که حاال با آمدن خلیل زاده و کنعانى 
برطرف شده است و تیم ملى با نفرات کامل ترى تمرینات 

را برگزار مى کند.

ایران صعود مى کند

اولین بازیکن
 محروم فوتبال ایران 

زمان اعزام داوران ایرانى
 به جام جهانى

طلسم شکنى یاران بچه عقاب

بازگشت 2 ملى پوش به ایران

مرضیه غفاریان
جمعه هفته پیش براى ذوب آهن و مهدى تارتار یک روز 
خاص بود. روزى که سبزهاى اصفهان با آتش بازى در 
فوالدشهر سرپوشى روى دو شکست پى در پى خود در 

هفته هاى پیش گذاشتند.
 این اتفاق در حالى افتاد که نه رقیب گاندوها تیم دست 
و پا بسته اى بود که در فوالدشهر با 5 گل بدرقه شود و 
نه تحول خاصى در حوزه مدیریت یا روى نیمکت ذوب 
آهن به وجود آمده بود که چنین تندبادى از تیمى را شاهد 
باشــیم که تا پیش از آن بهترین نتیجه اى که در لیگ 
امســال گرفته بود برترى یک بر صفر برابر پیکان بود. 
مصاف ســربازان تارتار برابر شاگردان حسینى در هفته 
هفتم در حالى با تک گل نیمه اول گاندوها به سود تیم 
میزبان تمام شد که در شش هفته پیش از آن نتیجه اى 

جز تساوى عاید ذوبى ها نشده بود.
به واقع چه شــد که ذوب آهن به یکباره چنین متحول 
شد؟ آیا این تیم مى تواند این سیر طوفانى را ادامه دهد یا 
این شعله به خاموشى خواهد گرایید و همه چیز در جرقه 

جمعه شب فوالدشهر خالصه مى شود؟
اگر مهدى تارتار همچون بازى با نفت مسجد سلیمان به 
مهاجمان جوان ترش بیشتر میدان دهد آنها همچون این 
مسابقه فرصت بیشترى براى عرض اندام پیدا مى کنند 
و بدون شک گاندوها قادر خواهند بود تعداد گل هاى زده 
خود را باال ببرند. این درست که ذوب آهن در فاز حمله 
هم همچون سایر پســت ها بضاعت چندانى از نظر در 
اختیار داشتن بازیکنان نامى و سرشناس ندارد اما سربازان 
جوان تارتار نشان داده اند که مترصد فرصتى هستند تا 

اســتعدادهاى بالقوه خود را در مستطیل سبز به فعل در 
آورند. اصرار سکاندار سبزپوشان اصفهان بر حفظ رکورد 
شکست ناپذیرى گاندوها باعث شد که او کمتر ریسک 

کند و تیمش خواه ناخواه در الك دفاعى فرو برود.
اگرچه تارتار در اکثر بازى هاى این فصل تیمش را با سه 
مهاجم به میدان فرستاده و هرگز زیر بار انتقاد از دفاعى 
بازى کردن بازیکنانش نرفته و نمى رود اما همینکه اکثر 
گل هایى که این تیم به ثمر رسانده در نیمه اول بوده و در 
سوى دیگر اکثر گل هایى که دریافت کرده هم در نیمه 
دوم و برخى در واپسین دقایق بازى بوده این را مى رساند 
که تیم تارتار پس از گشودن دروازه حریف، به سوى نیمه 
خودى عقب نشینى کرده و بیشتر سعى مى کند با روى 
آوردن به کارهاى دفاعى به حفاظت از سنگر خود در برابر 

حمالت حریف بپردازند.
شــاید این موضوع منطقى به نظر برسد اما براى تیمى 
که مى خواهد نتایج بهترى کسب کند و براى تارتار که 
هدفش برگرداندن ذوب آهن به جایگاه خود است روش 
مناسبى نیست. مدافعان ذوب آهن و سنگربان این تیم تا 
به اینجاى رقابت ها نشان داده اند از استحکام الزم براى 
حراست از دروازه این تیم برخوردارند. آنها نمایش قابل 
قبولى هم در برابر تیم هاى مدعى از خود ارائه داده اند 
و حاال وقت آن رسیده که مهاجمان این تیم هم خودى 

نشان دهند.
روز جمعه آنهــا گام اول را محکم برداشــتند و تیمى 
را گلباران کرده انــد که مدافع عنــوان قهرمانى با آن

 گنجینه اى که در خط حمله خود دارد موفق نشد حتى 
یک بار دروازه این تیم را باز کند. حتى پرسپولیســى ها 

هم با آن همه دبدبه و کبکبه و برخوردارى از مهره هاى 
هجومى چون یورگن لوکادیا فقط دوبار توانست توپ را 
از خط دروازه نفت عبور دهد که تازه یکبار آن هم از روى 

نقطه پنالتى بود.
همه اینها نشــاندهنده آن است که ذوب آهن مى تواند 
نتایجى بهتر از تساوى هاى پى در پى کسب کند؛ کافى 
است بخواهد. این توانایى در مهاجمان جوان تارتار دیده 
مى شود که فعل خواســتن را صرف کنند اما الزمه آن 
ریسک پذیرى بیشتر از سوى این مربى است. چه بسا اگر 
مهدى تارتار از این پس به روال و تاکتیک خود در فصل 
هاى گذشته روى آورد و هجومى بازى کند، حتى اگر به 
قیمت خوردن گل باشــد، اگر از مهره هایى که خودش 
آنها را به لیگ برتر آورده همچون شــهرام ســاالرى 
بیشتر اســتفاده کند، اگر دوباره به بهره بردن از ویژگى 
منحصر به فرد نادر محمدى براى گشودن دروازه رقیب 
روى آورد، آن وقت این بار این روند پیروزى هاى ذوب 
آهن است که به سریال تبدیل مى شود، آن هم بردهاى

 پرگل. 
مهاجمان تارتــار با عملکرد خیره کننــده خود در نبرد 
با شاگردان مهاجرى نشــان دادند که مرد این میدان 
هســتند و فقط کافى اســت این باور و انگیزه از جانب 
سرمربى تیم به آنها القا شود. هرچه نباشد تارتار پیش از 
این سعید باقرپسند، سجاد آشورى و پدیده اى همچون 
محمدحسین اسالمى را به فوتبال ایران معرفى کرده و 
حاال نوبت مهاجمانى چون شــهرام ساالرى است که 
نه تنها در خط حمله گاندوها بلکه در بین گلزنان لیگ 

ساالرى کنند. 

تارتار به خط حمله اش اعتماد کند ت01

شهرام ساالرى مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن تأکید کرد، گاندوها به دنبال فوتبال منطقى هستند و به هیچ  
عنوان به انجام فوتبال تدافعى فکر نمى کند.

ساالرى درباره عملکرد این تیم در 11 هفته گذشته اظهار داشــت: فکر مى کنم از لحاظ کسب امتیاز  
مستحق این بودیم که شرایط بهترى داشته باشیم، ولى در چند بازى واقعاً بدشانسى آوردیم که مى توان 
به دیدار مقابل تراکتور، استقالل و گل گهر اشــاره کرد. ما مى توانستیم حداقل 17 امتیاز بگیریم و جزو 
پنج تیم باالى جدول باشیم، ولى هنوز بازى هاى زیادى باقى مانده است که مى توانیم در نتیجه گیرى 

پیشرفت کنیم.
وى  در واکنش به اینکه برخى معتقدند ذوب آهن فوتبال تدافعى به نمایش مى گذارد، تأکید کرد: ما دنبال 
فوتبال منطقى هستیم و ذوب آهن به هیچ  عنوان به انجام فوتبال تدافعى فکر نمى کند. در بعضى از بازى ها 
استراتژى تیم این است که عقب بنشیند و دنبال ضدحمله باشد و در بعضى از بازى ها شرایط طور دیگرى 
رقم مى خورد. ما در بازى با گل گهر طورى فوتبال بازى کردیم که انگار میزبان بودیم و باید به پیروزى 

مى رسیدیم، اما بدشانسى آوردیم.
مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن که در بازى با نفت مسجدســلیمان یکى از گل هاى تیمش را زد راجع به 
وضعیتش در این تیم خاطرنشان کرد: من پارســال در لیگ یک آقاى گل شدم و امسال دوباره به لیگ 
برتر برگشتم. متأسفانه قسمت نشد که در بازى هاى امسال به صورت فیکس بازى کنم، ولى هر وقت 
به میدان آمدم تالشم را براى موفقیت تیم انجام دادم. مطمئنم که در آینده شرایط بهترى در ذوب آهن 

پیدا خواهم کرد.

دروازه بان ســپاهان تمام تالشــش را براى 
حضور در لیست تیم ملى براى جام جهانى به 

کار گرفته است.
بازگشــت به ســپاهان برنامه اى بود که پیام 
نیازمند، حضور در جام جهانى را به عنوان هدف 

از آن دنبال مى کرد.
نیازمند که در آخرین اردوى تیم ملى با دراگان 
اسکوچیچ ابتدا حضور نداشــت و در ادامه به 
خاطر حذف موقتى استقاللى ها دوباره توسط 
کادر وقت تیم ملى دعوت شد، بازى نکردن در 
پورتیموننزه را عاملى در دور ماندن از تیم ملى 
مى دید و به همین دلیل به سپاهان برگشت تا 
با حضور در یکى از مدعیان قهرمانى فوتبال 

ایران، شانس برگشت به تیم ملى را پیدا کند.
اتفاقى که سرانجام رخ داد و پیام توانست نظر 

کادر فنى تیم ملى را بــراى حضور در اردوها 
جلب کند. مینى کمــپ تهران، اردوى اتریش 
و چهار اردوى ارزیابى فنــى کادر فنى براى 
بازیکنان لیگ، مجالى بود تا نیازمند بار دیگر 
خــودش را در قامت یک گزینــه بالقوه براى 

حضور در تورنمنتى بزرگ با تیم ملى ببیند. 
عملکرد فوق العاده سیدحسین حسینى در دیدار 
برابر سنگال در اتریش در کنار جایگاه به نظر 
غیرقابل دسترســى امبر عابدزاده و علیرضا 
بیرانوند در تیم ملى باعث شده تا نیازمند براى 
حضور در جام جهانى کارى بســیار سخت در 
پیش داشته باشــد و امیدوار باشد تمریناتش 
زیر نظر الکس لوپز، بتواند کارلوس کى روش 
را براى قرار دادن نامش در لیست نهایى تیم 

ملى متقاعد کند.

مدافع تیم ملى فوتبال مى گوید اگر حتى یک 
دقیقه هم بازى کند، ســرش را بــراى ایران 

مى گذارد.
مرتضــى پورعلى گنجى در حاشــیه تمرین 
تیم ملى مقابل خبرنگاران قــرار گرفت و در 
خصوص شرایط ایران قبل از جام جهانى قطر 
گفت: جام جهانى ویترین است و جاى بزرگى 
براى همه تیم هاى شــرکت کننــده خواهد 
بود. امیدوارم با تمرین هاى خوبى که پشــت 
مى گذاریم و با تمرکــز خوب بچه ها به هدف 
اصلى که صعود از گروه است دست پیدا کنیم.

وى در ادامه گفت: بازى کــردن در این جام 
جهانى مهم اســت. آرزوى هر بازیکنى است 
که در جام جهانى حضور داشته باشد و من هم 
دوست دارم بازى کنم. اگر حتى یک دقیقه هم 

بازى کنم، سرم را براى ایران مى گذارم.
مدافع تیم ملى در پاســخ به سوال 

خبرنگارى که پرســید آیا توقع 
صعود از گروه دوم مســابقات 
بــا وجــود تیم هایــى مثل 

آمریــکا، ولــز و انگلیس 
براى تیم ملى اســترس 
ایجــاد مى کند یــا خیر، 

و گفت: به نظرم بردن راحت  نیست 
در جام جهانى همه تیم هــا از جان و دل مایه 
مى گذارند. ما هم همانطور که نشان دادیم در 
همه تورنمنت ها از جان و دل مایه مى گذاریم. 
شاید از لحاظ کیفى به خاطر امکاناتى که دارند 
در سطح اروپایى ها نباشیم اما سعى مى کنیم 
مقابل آن ها بایســتیم. فکر مى کنم این سه 
حریف ما بسیار خوب هســتند و امیدوار با 
تدارکى که مى بینیم  و با تمرکزى که داریم 

مقابل آن ها خوب نتیجه بگیریم.
پورعلى گنجى در پایــان گفت: در جام 

جهانى 2018 بازیکنان همــه جوان بودیم و 
پختگى کامل را نداشتیم. فکر مى کنم بازیکنان 
با تجربه شدند و مسابقات بین المللى بیشترى 
انجام داده اند. کیفیــت بازیکنان االن بهتر از 
تیم قبلى اســت و به دلیل تجربه خواهد بود. 
مسابقات سختى داریم اما صعود از گروه امکان 
پذیر اســت. این قول را از طــرف خودم و به 
نمایندگى از بازیکنان مى دهم که ســرمان را 
براى تیم ملى بگذاریم  و دل مــردم ایران را 

شاد کنیم.

کار سخت گلر سپاهان
 براى سفر به قطر

پورعلى گنجى:
سرم را براى ایران مى گذارم

 دارد موفق نشد حتى
حتى پرسپولیســى ها

نه تنها در خط حمله گاندوها بلکه در بین گلزنان لیگ
ساالرى کنند. 

قى هستند و به هیچ  

 لحاظ کسب امتیاز  
 آوردیم که مى توان 
متیاز بگیریم و جزو 
نیم در نتیجه گیرى 

تأکید کرد: ما دنبال 
 در بعضى از بازى ها 
شرایط طور دیگرى 
یم و باید به پیروزى 

یمش را زد راجع به 
سال دوباره به لیگ 
 کنم، ولى هر وقت 
ذوبآهن  هترى در

شهرام ساالرى:

ذوب آهن دنبال فوتبال منطقى است

مربى اسبق تیم فوتبال ذوب آهن در مورد شــرایط حال تیم ذوب آهن گفت: ذوبى ها اگر به دنبال قهرمانى و 
گرفتن سهمیه هستند، باید بودجه بیشترى را اختصاص دهند، در حال حاضر بودجه ذوب آهن با سپاهان قابل 

قیاس نیست و با این بودجه تنها مى توان تیمى در حد همین تیم فعلى بست .
رسول کربکندى درمورد عملکرد تارتار در ذوب آهن گفت: مهدى تارتار مربى کار بلدى است اما تیم هایى که مى بندد، تیم هایى 

نیستند که به دنبال سهمیه و قهرمانى باشند و معموال بین رده هاى پنجم تا دهم جدول قرار مى گیرند.
مربى اسبق ذوب آهن متذکر شد: ذوب آهن اگر به دنبال قهرمانى و گرفتن سهمیه است، باید بودجه بیشترى را اختصاص دهد، 
در حال حاضر بودجه ذوب آهن با تیمى مثل سپاهان اصال قابل قیاس نیست و این بودجه تنها مى توان تیمى در حد همین تیم 

فعلى بست .
وى افزود: ذوب آهن امسال تیم بسیار جوانى است و بازیکنان تیم دوندگى خوبى دارند و اگر بتوانند در بازى مقابل تیم هاى متوسط 
پیروز شوند، مى توانند جایگاه شان را در رده هاى پنجم یا ششم جدول تثبیت کنند. اما از این نباید انتظار قهرمانى و کسب سهمیه 

داشت، چون بضاعتش در حد سایر تیم ها نیست. 

کربکندى:
بودجه ذوب آهن قابل قیاس با سپاهان نیست

 خوب بچه ها به هدف 
ست دست پیدا کنیم.

ى کــردن در این جام 
وى هر بازیکنى است 
ر داشته باشد و من هم 
گرحتى یک دقیقه هم 

یران مى گذارم.
به سوال  خ

 آیا توقع
ـابقات 
مثل  ى

س
س
یر،

و حت نیست 
هــا از جان و دل مایه 
طور که نشان دادیم در 
 و دل مایه مى گذاریم. 
اطر امکاناتى که دارند 
اما سعى مى کنیم  شیم
 فکر مى کنم این سه 
ســتند و امیدوار با 
تمرکزى که داریم 

 بگیریم.
نگفت: در جام 

شاد کنیم.

ملى پوش ایرانى پورتو با یک آمار قابل توجه به عنــوان بهترین بازیکن زمین در دیدار با اتلتیکو 
انتخاب شد.

پورتو با درخشش قابل انتظار مهدى طارمى توانســت اتلتیکو مادرید را شکست داده و به عنوان 
صدرنشین گروه دوم راهى مرحله حذفى لیگ قهرمانان اروپا شد. مهدى طارمى در بازى سه شنبه 
شب که در پورتو برگزار شد، یکى از دو گل تیمش را در شب پیروزى 2-1 مقابل شاگردان سیمئونه 
به ثمر رساند و با عملکرد بسیار خوبى که داشت، به  عنوان بهترین بازیکن زمین نیز 

انتخاب شد.
همان طور که روزنامه گاتزتا دلو اسپورت به ســیمئونه هشدار داده بود، مهدى 
طارمى به عنــوان خطرناك ترین بازیکن پورتو، بار دیگــر همه کاره پیروزى 
شاگردان کونسیسائو بود. او با وجود تدابیر ویژه خط دفاعى حریف براى مهارش، 
مثل همیشه عالوه بر وظایف معمول (گلزنى و پاس گل که مورد اول را شاهد 
بودیم) در دیگر بخش ها نیز آمارى تحسین برانگیز از خود به جاى گذاشت تا در 

میان آن همه ستاره، مرد برتر میدان لقب بگیرد.
طارمى 4 موقعیت گل در این دیدار ایجاد کرد که بیشــترین 
تعداد در میان تمام بازیکنان حاضر در زمین بود. 81 درصد 
از پاس هاى او صحیح بود و دقت شــوت 60 درصد براى 
این بازیکن ثبت شــد. مهدى در مجموع 51 بار توپ را 
در جریان بازى لمس کــرد و در کارهاى دفاعى نیز 

موثر ظاهر شد.
مهاجم ایرانى پورتو با گلزنى مقابل اتلتیکو مادرید 
یک آمار جالب دیگر نیز به جاى گذاشت. او طى 3 
بازى اخیر چمپیونز لیگ، موفق به زدن 5 گل شده 
است. اگر 5 بازى اخیر  مهدى در لیگ قهرمانان را 
هم مورد بررســى قرار دهیم، با آمار 5 گل و 2 پاس 
گل روبرو خواهیم شــد. او که هفته گذشته نیز با درخشش 
در ترکیب پورتو کاندیداى بهترین بازیکن هفته پنجم دور 
گروهى لیگ قهرمانان شده و در نهایت باالتر از لیونل مسى، 
در رتبه نخست این نظرسنجى قرار گرفت، در این دیدار  هم 
به گونه اى بازى کرد که مى توان بازهم انتظار حضورش در 

بین بهترین هاى هفته را داشت.

طارمى با آمار تحسین برانگیز

ى و
بل

ه مى بندد، تیم هایى 

ى را اختصاص دهد، 
ى در حد همین تیم 

بل تیم هاى متوسط 
نىو کسب سهمیه 

شب که در پورتو برگزار شد، یکى از دو گل تیمشر
به ثمر رساند و با عملکرد بسیار خوبى

انتخاب شد.
همان طور که روزنامه گاتزتا دلو
طارمى به عنــوان خطرناك تری
شاگردانکونسیسائو بود. او با وج
مثل همیشه عالوه بر وظایفم
بودیم) در دیگر بخش ها نیز آمار
میان آن همه ستا
4طارمى 4 موقع
تعداد در میان
از پاس هاى
این بازیک
در جر
موثر
مها
یک
بازى
است
هم مو
گل روبرو خ
در ترکیب پ
گروهىلیگ
در رتبه نخس
به گونه اى با
بین بهترین ها



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مــردم! از آنچــه خداونــد بیــان داشــته بهره گیریــد و از پنــد و اندرزهاى 
خــدا پنــد پذیریــد و نصیحــت هــاى او را قبــول کنیــد، زیــرا خداونــد بــا 
ــر  ــته و حجــت را ب ــما بس ــه روى ش ــذر را ب ــن، راه ع ــاى روش ــل ه دلی
ــوده و از  ــان فرم ــى کــه دوســت دارد بی ــام کــرده اســت و اعمال ــما تم ش
آنچــه کراهــت دارد معرفــى کــرد، تــا از خوبــى هــا پیــروى و از بــدى هــا 
دورى گزینیــد. آگاه باشــید! چیــزى از طاعــت خــدا نیســت جــز آن کــه 
بــا کراهــت انجــام مــى گیــرد و چیــزى از معصیــت خــدا نیســت جــز اینکــه 

بــا میــل و رغبــت عمــل مــى شــود.
موال على (ع)
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در پنجمیــن همایش «جایزه ملى تعالــى نگهدارى و 
مدیریت دارایى  ایران» شــرکت فوالد مبارکه با کسب 
باالترین امتیاز، توانست براى نخســتین بار در کشور 
تندیس زرین جایزه ملى تعالى نگهــدارى را به عنوان 

باالترین نشان در این حوزه از آن خود کند.
در این همایش که در پژوهشگاه صنعت نفت تهران و با 
حضور جمعى از اساتید برجسته حوزه نت کشور و مدیران 
عامل و مدیــران نگهدارى و تعمیرات ســازمان هاى 
شرکت کننده در جایزه، برگزار شد، محسن کفیل مدیر 
دفتر فنى نگهدارى و تعمیرات شرکت فوالد مبارکه به 
نمایندگى از مدیرعامل فــوالد مبارکه لوح تقدیر و تنها 

تندیس زرین این همایش را دریافت کرد.
محسن کفیل پس از دریافت این تندیس به عنوان یکى 
از سخنرانان مراسم، ضمن معرفى گروه فوالد مبارکه با 
اشاره اقدامات انجام گرفته در مسیر تعالى نت و تاریخچه 
اســتراتژى هاى نت در جهان و توســعه رویکردهاى 
نگهدارى و تعمیرات در شــرکت فوالد مبارکه همسو 
با تحــوالت جهانى این حــوزه، پروژه هــا و اقدامات 
صورت گرفته در حــوزه تعالى نت در طى ســال هاى 

بهره بردارى مجتمع فوالد مبارکه را تشریح کرد.
کفیل در بخش دیگرى از سخنان خود از نقش کارکنان 
به عنوان یکى از مهم ترین ارکان مدل هاى سرآمدى نت 

نام برد و تصریح کرد: الزمه استقرار نظام هاى بهبود در 
حوزه نگهدارى دارایى ها شکل گیرى صحیح فرهنگ 

سازمانى است.
وى در همیــن زمینه افزود: تمــام موفقیت هاى فوالد 
مبارکه در بستر فرهنگ ســازمانى مناسب این شرکت 
شــکل گرفته اســت. از ویژگى هاى مهم این فرهنگ 
سازمانى مى توان به تعلق خاطر ســازمانى باال، روحیه 
کار تیمى و ارتباط مناسب بین مدیران و سایر رده هاى 

سازمان اشــاره کرد. این مطلب مى تواند الگویى براى 
سایر صنایع کشور باشــد. اهتمام به فرهنگ سازمانى 
به عنوان رکن اصلى پیشــرفت مى تواند در حوزه هاى 
مختلف موجب رشــد و شکوفایى ســازمان ها گردد. 
فرهنگ ملى مــا داراى عناصــر و ویژگى هاى مثبت 
بارزى اســت که در طول تاریخ کشور ازجمله در دوران 
دفاع مقدس موجب خلق تجربیات بى نظیرى گردیده 
اســت. قطعا ســازمان ها مى توانند از این ویژگى ها در 

شکل دهى فرهنگ سازمانى جهت طى مسیر سرآمدى 
استفاده کنند.

گفتنى است جایزه ملى تعالى نگهدارى ایران، فرایندى 
اســت که طى آن، ســاالنه پس از ارزیابى میدانى، به 
برترین سازمان هاى ایرانى حائز شرایط در بخش هاى 
مختلف کشور (مطابق طبقه بندى جایزه) که در زمینه 
ایجاد، ارتقا و نهادینه ســازى فرهنــگ نگهدارى خود 
فعالیت هاى چشــمگیرى انجام داده انــد، گواهینامه، 

تقدیرنامه یا تندیس جایزه نگهدارى اعطا مى گردد.
انجمن نگهدارى و تعمیرات ایران به عنوان رسمى ترین 
نهاد در زمینه نگهدارى در کشور، این جایزه را به منظور 
نهادینه ســازى مدل تعالى نگهــدارى و با هدف ایجاد 
فضاى الزم براى تشــویق بنگاه ها و سازمان ها براى 
انجــام عملیات خودارزیابى و شــناخت نقــاط قوت و 

زمینه هاى بهبود طراحى کرده است.
شایان ذکر است در فرایند ارزیابى سال جارى دو شرکت 
موفق به کسب تندیس بلورین و یک شرکت موفق به 
کسب تندیس سیمین گردید و فوالد مبارکه با اختالف 
معنادار و با پیشى گرفتن از رقبا تندیس زرین جایزه را از 
آن خود کرد. این در حالى است که فوالد مبارکه در سال 
96 نیز در این ارزیابى شرکت کرد و به عنوان تنها شرکت 

موفق به کسب تندیس سیمین گردید.

براى نخستین بار در کشورصورت گرفت؛

کسب تندیس زرین جایزه ملى تعالى 
توسط فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: سال گذشته به دلیل خرید تجهیزات داخلى با 
کیفیت براى پاالیشگاه اصفهان، از خروج 70 میلیون دالر ارز از کشور جلوگیرى شد.

به گزارش روابط عمومى و بین الملل شرکت پاالیش نفت اصفهان، دکتر محسن قدیرى با 
اشاره به استفاده از ظرفیت تولید داخل براى تامین نیاز تجهیزات شرکت پاالیش نفت اصفهان 
اظهار داشت: باید توجه داشــت که 25 درصد از سوخت مورد نیاز کشور در این شرکت تولید 

مى شود و هر گونه اخالل در سیستم تولید به کشور آسیب مى زند.

وى با بیان اینکه طى چند ســال اخیر همواره همه بخش ها و به ویژه صنایع به دلیل وجود 
تحریمها با مشکالت زیادى دســت و پنجه نرم  کرده اند، تصریح کرد: از این رو براى تامین 
تجهیزات وارداتى مشکالت زیادى ایجاد شد به گونه اى که در این شرایط برخى از سازندگان 
خارجى تجهیزات نفتى به عمد پسوردهایى که نیاز بود تا این تجهیزات ران شود و وارد سرویس 

قرار گیرد را الك گرفته بودند.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: اما امروز با همت جوانان نخبه ایرانى بخش 

عمده اى از قطعات مورد نیاز خطوط تولید از شرکتهاى داخلى به ویژه شرکت هاى دانش بنیان 
تامین میشود ومى توان گفت امروز 90 درصد تجهیزات پاالیشگاه اصفهان ساخت داخل است.
 دکتر قدیرى با تاکید بر اینکه سال گذشــته 600 میلیارد تومان قطعات مورد نیاز پاالیشگاه 
اصفهان از شرکت هاى داخلى خریدارى شده است، گفت: چنانچه قرار بود این قطعات را از 
خارج وارد کنیم نیاز به حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار داشتیم و با این اقدام از خروج 

حدود 70 میلیون دالر ارز از کشور جلوگیرى شد.

جلوگیرى از خروج
 70 میلیون دالر ارز از کشور 

برگزارى 2 رویداد نمایشگاهى در اصفهان

نمایشگاه اصفهان میزبان دو رویداد نمایشگاهى و 
تخصصى صنایع غذایى و تبلیغات از تاریخ 14 تا 17 

آبان ماه است.
نوزدهمین نمایشــگاه تخصصــى صنایع غذایى، 
ماشین آالت و تجهیزات وابســته با مشارکت 76 
شرکت فعال در این حوزه برگزار خواهد شد. همچنین 
در دوازدهمین نمایشــگاه تخصصــى بازاریابى و 
تبلیغات، چاپ، بسته بندى و صنایع وابسته با حضور 
31 شــرکت مرتبط با کانون هاى آگهى و تبلیغات، 

بازاریابى، چاپ و بسته بندى حضور خواهند داشت.
کنار هم قــرار گرفتن ایــن دو عنوان نمایشــگاه 
تخصصى باعث خواهد شــد بازدیــد کنندگان و 
متخصصان به صورت همزمان با توانایى شرکت هاى 
مختلف در حوزه صنایع غذایى و تبلیغات آشــنایى 
حاصل کنند. از مهمترین و شاخص ترین برندهایى 
که در این دو رویداد نمایشگاهى حضور دارند مى توان 
به شرکت نامى نو، آرشه کار، چیکا، تانیس، عدیلى، 

چاپ نگارســتان، خوشــگوار و اصفهان شکالت 
نام برد.

یکى از مهم ترین تفــاوت این دوره از نمایشــگاه 
در مقایسه با سال هاى گذشــته برنامه ریزى براى 
برگزارى دوره هاى آموزشى درخصوص حضور در 
نمایشگاه، توسعه کسب و کار، آشنایى با روش هاى 
نوین بازاریابى و مدیریت اســت. تفــاوت دیگر با 
دوره هاى سابق مى توان به تخصصى تر برگزار شدن 
این دو عنوان نمایشگاهى، عدم فروش محصوالت و 
عرضه آن و حضور برندهاى مطرح در صنعت غذایى 

و تبلیغات را اشاره کرد.
نوزدهمین نمایشــگاه تخصصــى صنایع غذایى، 
ماشــین آالت و تجهیزات وابســته و دوازدهمین 
نمایشــگاه تخصصى بازاریابــى و تبلیغات، چاپ، 
بســته بندى و صنایع وابســته از روز 14 آبان ماه به 
مدت چهار روز در ســاعات بازدید 11 تا 19 میزبان 

عالقه مندان به رویدادهاى نمایشگاهى خواهد بود.

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

ســتاره ایرانــی پورتــو موفــق شــد در دقیقــه ۵ دیــدار 
بــا اتلتیکــو مادریــد، دروازه ایــن تیــم را بــاز کنــد.

شــرکت خودروســازی بنــز، کامیونــی ســاخته اســت 
کــه فضــای آن قابــل گســترش بــه دو طبقــه اســت و 

از امکانــات مختلفــی بهــره می بــرد.

معمــاری معابــد قدیمــی، معمــوالً بســیار زیبــا و جــذاب 
هســتند. معبــد رنگارنــگ «ســری رانگاناســاس وامــی» 

یکــی از زیباتریــن معابــد دنیــا بــه شــمار مــی رود.

یکــی از ماده هــای مخــدری کــه در ســال های اخیــر 
در میــان جوانــان رواج زیــادی داشــته، «گل» اســت. 

طرفدارانــش می گوینــد اعتیــادآور نیســت.

جــزر و مــد زمانــی اتفــاق می افتدکــه توده هــای آبــی 
کــه در زمیــن رو بــه مــاه هســتند تحــت تأثیــر نیــروی 
گرانــش مــاه، بــه ســمت بــاال مــی آینــد و آب در ســمت 

دیگــر زمیــن بــاال نمــی آینــد.

همــه ۲۷۲ ســاکن شــهر دورافتــاده «ویتیــر» کــه در 
بــاالی کانــال پاســاژ در آالســکا قــرار دارد، در یــک 

ســاختمان ۱۴ طبقــه زندگــی مــی کننــد.

مهدی طارمی، مرد اول گروه مرگ

کامیونی جادار با امکانات یک هتل

معبد رنگارنگ هند؛ شاهکار معماری

ماجراجویی ترسناک با «گل»

تأثیر ماه بر روی جزر و مد

عجیب  ترین شهر آالسکا

با اسکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیک بر روی همین کادر در 
موبایل و کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.
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