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درمان طبیعى تب با روش هاى خانگىرونمایى از هواپیماى ترابرى سبک «سیمرغ» در اصفهان32 کشور داراى اینترنت ماهواره اى مى شوندبازداشت سرشبکه اصلى انتقال موادمخدر در ایران پیام نیازمند تضمین مى خواهد سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

آسیب هاى 
خوردن «سیر»
با معده خالى

2000 میلیارد تومان تا رسیدن اصفهان به شیراز
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چرخ فرسوده ها به 
سختى مى چرخد

سیر سابقه طوالنى در استفاده در 
طب گیاهى و جایگزین براى درمان 

بیمارى هاى مختلف دارد. این ماده غذایى 
فواید زیادى دارد، اما اگر با معده خالى 

مصرف شود، آسیب زا خواهد بود...

آمار نشان مى دهد از مجموع 26 میلیون خودرو 
شماره گذارى شده در کشــور، 6 میلیون خودرو 
فرسوده، 4 میلیون خودرو، نو و بقیه نیمه فرسوده 

هستند. 
مشــکالت این آهنى هــاى خطرنــاك، البته 
تنهــا در قالب آمار نیســت. باالبــودن مصرف 
ســوخت خودروهاى قدیمى و میــزان باالى 
تولید آلودگیشان براى هر شــهرى خطرناك و 
هزینه زاســت. براى همین دولت در تالش است 
که پاى این خودروها را از جاده هاى شــهرى و 
بین شهرى بیرون بکشد و آنها را اسقاط کند. اما با 
وجود اینکه 23 سال از تصویب قانون از رده خارج 

کردن خودروهاى فرسوده ...

داربست هاى فلزى از گنبد مسجد امام(ره) جدا مى شودداربست هاى فلزى از گنبد مسجد امام(ره) جدا مى شود
پس از پس از 1111 سال مرمت؛ سال مرمت؛
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آخرین جزئیات تکمیل بلندترین و گران ترین آزادراه کشور

اعتراف سرمربى تراکتور در مورد 
گل ذوب آهن

سرمربى تراکتور در مورد جنجالى ترین تصمیم داورى در هفته بیست 
و هفتم لیگ برتر به شکل صادقانه اى اظهار نظر کرد.

ذوب آهن در آخرین دقیقه بازى با تراکتور توانسته بود حریف را با گل 
مسعود ابراهیم زاده شکست بدهد اما آفساید عجیب کمک داور باعث 

شد تا این گل و پیروزى از دست برود و تراکتور با...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

لزوم اسقاط خودروهاى قدیمى 

اصلى ترین عامل 
مرگ و میر در 
شهر اصفهان

مازاد اقالم اساسى داریم؛ دنبال صادراتیم
سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان اصفهان:
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سرمایه سوزى سرمایه سوزى 
از تیمى مانند ذوب آهن از تیمى مانند ذوب آهن 

فرمانده کل انتظامى فرمانده کل انتظامى 
کشور:کشور:

هزینه جرمهزینه جرم
در کشور در کشور 
پایین استپایین است

2

وزیر فرهنگ و ارشاد وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمى:اسالمى:

این اواخر حمله این اواخر حمله 
سایبرى موفق سایبرى موفق 

نداشته ایمنداشته ایم

2

سکوت احسان خواجه امیرى سکوت احسان خواجه امیرى 
مى شکند

2

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس 
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم پزشکى، دندانپزشکى و آزمایشگاهى 

شهرستان اصفهان (شماره: 1401/541 تاریخ: 1401/2/25) 
با عنایت به مصوبه بند (7) جلسه 123 هیأت عالى نظارت بر ســازمان هاى صنفى کشور و مجوز شماره 48651 مورخ 
1401/2/18 دبیرخانه آن هیأت، بدینوسیله به آگاهى اعضاى اتحادیه صنف فروشندگان لوازم پزشکى، دندانپزشکى 
و آزمایشگاهى شهرستان اصفهان مى رساند، داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه مى توانند به مدت 
(15) روز از روز سه شــنبه مورخ 1401/3/10 تا روز سه شــنبه مورخ 1401/3/24 با مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف
 (www.IranIanasnaf.ir) در قسمت سامانه هاى الکترونیکـ  انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند و سپس جهت 
تأیید ثبت نام با همراه  داشتن اصل مدرك تحصیلى به ساختمان شهید خرازى اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 

به نشانى: میدان آزادىـ  بلوار دانشگاه اصفهانـ  روبروى در شمالى دانشگاه مراجعه نمایند. 
* تذکر مهم: به دلیل حذف ثبت نام قبلى انجام شده، افرادى که در فراخوان قبلى ثبت نام کرده اند باید مجدداً ثبت نام 

نمایند. 
مدارك الزم جهت ثبت نام: مدرك تحصیلى با اعتبارنامه عضویت در هیأت مدیرهـ  یک قطعه عکس رنگى 4×3

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاى 
صنفى: 

* داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دســتگاه هاى اجرایى موضوع ماده (5) قانون 
مدیریت خدمات کشورى در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل قبلى خود پیش 

از ثبت نام در انتخابات مى باشد. (تبصره 6 ماده 22 قانون) 
* عضویت افراد در هیأت مدیره، بیش از دو دوره متوالى و یا چهار دوره متناوب ممنوع مى باشد. (تبصره 1 ماده 22 قانون) 
* (الحاقى 1392) اعضاى مستعفى هیأت مدیره در صورتى که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات 
استعفا داده باشند و اعضاى معزول از آن هیأت، نمى توانند براى اولین اتنخابات بعدى هیأت مدیره اتحادیه داوطلب 

شوند. (تبصره 4 ماده 22 قانون) 
* داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانى سامانه نسبت به ثبت نام و بارگذارى مدرك تحصیلى و عکس پرسنلى خود جهت 
ثبت نام اقدام نمایند. در صورتیکه داوطلب فاقد مدرك تحصیلى بوده اما داراى سابقه عضویت باشد مکلف است نسبت 
به بارگذارى اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذارى هر یک از مدارك در بازه زمانى فراخوان ثبت نام به منزله عدم 

ثبت نام است. (تبصره 2 ماده 6 اصالحى آئین نامه اجرایى) 
* چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره براى اتحادیه هاى تا 1000 عضو کمتر از 10 نفر و در اتحادیه هاى بیش 
از 1000 عضو کمتر از پانزده نفر باشد، هیأت اجرایى موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر براى دو نوبت متوالى و هر نوبت 
به مدت 10 روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایى موظف است فهرست داوطلبان را براى بررسى به 
کمیته موضوع ماده 8 این آئین نامه ارسال نماید. مالك تعداد اعضاى اتحادیه براى تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده، 

تعداد اعضاى داراى پروانه کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. 
(ماده 7 اصالحى آئین نامه اجرایى) 

اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان
هیأت اجرایى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان

1ـ تابعیت جمهورى اسالمى ایران
2ـ اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ایران

3ـ نداشتن سوء پیشینه کیفرى مؤثر
4ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال 
مانند: حجر، ورشکستگى و افالس

5ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
6ـ عدم اشتهار به فساد 

7ـ داشتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم براى افراد فاقد 

سابقه عضویت در هیأت مدیره 
8ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

9ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم 
(پروانه کسب معتبر، مجوزى اســت که تاریخ اعتبار آن 
منقضى نگردیده، صاحب آن تغییر شــغل نداده و واحد 
صنفى خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد 

صنفى فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.) 
10ـ وثاقت و امانت 

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر سطح شهر با اولویت شمال بلوار 
امام خمینى(ره) به شماره 2001094734000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى: 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/02/28 

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/03/12
ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/03/22

ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/03/23
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 

ضمانت نامه بانکى / فیش نقدى مبلغ 1,250,000,000 (یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى 03145225200 

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول) 

م.الف: 1320819   

آ چاپ اولچاپ اول

شهردارى باغشاددر نظر دارد فراخوان انجام عملیات اجراى دیوارحائل، تکمیل دیواره مسیر سیالب،اجراى زیراساس و اساس مسیر ورودى 
شهر باغشاد  به شماره 2001093434000002را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) 
براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانى:
- تاریخ انتشار فراخوان:  1401/02/24

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/03/09
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/03/21
- زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/03/22

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 
قیمت اسناد مناقصه //1/000/000 )یک میلیون ریــال(است که باید به شماره حساب       0109262572004          نزد بانک ملى واریز و رسید 

آن را د ر موقع د ریافت اسناد تحویل نماید.مبلغ اسناد مناقصه خریداري شده غیر قابل برگشت بود ه و به هیچ عنوان مسترد نمی گرد د.
ضمانتنامه بانکی بعنوان تضمین شرکت د ر مناقصه به نفع شهرد ارى باغشاد به مبلغ 594/604/000)پانصد و نود وچهار میلیون و ششصد 

وچهارهزار ریال( که حداقل بایستی براي سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر بود ه و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
اطالعات تماس و آد رس د ستگاه :

استان اصفهان-شهرستان لنجان-شهرباغشاد-بلوار شهد ا       تلفن03152352155
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مناقصه عمومى یک مرحله اى
انجام عملیات اجراى دیوارحائل، تکمیل دیواره مسیر سیالب، اجراى زیراساس

 و اساس مسیر ورودى شهر باغشاد

سید مرتضى قریشى - شهردار باغشاد 

نوبت دومنوبت دوم

م .الف : 1316421

ى
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فراخوان عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر سطح شهر با اولویت شمال بلوار امام خمینى(ره)
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فرمانده کل انتظامى کشور با بیان اینکه هزینه جرم در 
کشور پایین است، گفت: ما مجرمان سابقه دارى داریم 

که از تبعات جرم خود هراسى ندارند.
سردار حسین اشترى در حاشیه بیست و یکمین همایش 
سراسرى دادســتان هاى مراکز استان با بیان اینکه بنا 
به گفته مقام معظم رهبرى ریشــه ناامنى در مسائل 
فرهنگى، اقتصادى، فقر و حاشیه نشینى است، گفت: 
دشــمن با تمام توان قصد دارد با ایجاد فضاســازى و 
تزریق ناامیدى به جامعه روحیه مردم را تضعیف کند و 

فضاى جامعه را ناآرام جلوه دهد.
فرمانده کل انتظامى کشور با بیان اینکه هزینه جرم در 

کشور پایین است، عنوان کرد: ما مجرمان سابقه دارى 
داریم که از تبعات جرم خود هراســى ندارند؛ بنابراین 
هزینه جرم در کشور پایین است و باید قوه مقننه نسبت 

به اصالح برخى قوانین اقدام کنند.
وى اظهار کــرد: در حــال حاضر ما بــراى برخى از 
موضوعــات قانونى نداریــم و نیــروى انتظامى باید 

پشتوانه قانونى در زمینه اقدامات خود داشته باشد.
اشــترى خاطرنشــان کرد: دســتگاه هاى مختلفى 
در موضــوع پیشــگیرى از جــرم نقــش ایفــا 
مى کنند، لــذا برخــى از قوانین بایــد در این بخش

 اصالح شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى درباره حمله سایبرى به 
سامانه هاى وزارت ارشاد و بازبینى مجدد برخى از آنها به 

دالیل امنیتى صحبت کرد.
اسفندماه سال 1400 طى حمله هکرى به سایت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى تعدادى از سایت هاى وابسته 
و زیرمجموعه این وزارتخانه از دســترس خارج شدند. 
برخى از این ســامانه ها در مدت زمان کوتاهى فعالیت 
خود را از سر گرفتند اما برخى از آنها مانند  سامانه صدور 

مجوزهاى سینمایى همچنان از دسترس خارج است.
محمدمهدى اسماعیلى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى 
در واکنش به حمله به سامانه هاى وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى عنوان کرد: ما این اواخر حمله سایبرى موفق 
نداشتیم و اکنون مجموعه ما بدون هیچ وقفه اى مشغول 
فعالیت است. او ادامه داد: روزانه چندین حمله سایبرى 

ناموفق داریم اما مؤثر نبوده اند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى در پایان تصریح کرد: 
پیش از نوروز 1401 حمله سایبرى به سایت هاى وزارت 
ارشاد شــد که بالفاصله با کمک تیم خوب سایبرى و 
فضاى مجازى ما مشکل برطرف شد. اکنون تقریبًا تمام 
سامانه هاى زیرمجموعه وزارت ارشاد فعال هستند اما 
خودمان برخى سامانه ها را به دلیل مسائل امنیتى مجدد 

مورد بازسازى و ارتقا قرار داده ایم.

هزینه جرم
 در کشور پایین است

این اواخر حمله سایبرى 
موفق نداشته ایم

حمله «کیهان» 
به رضا رشیدپور

  روزنامه کیهان|رضا رشیدپور تا چندى 
قبل از مدافعان سرســخت شــرکت هاى تولید 
خودروى داخلى بود! اما ظاهراً تغییر 180 درجه اى 
نظر وى به این دلیل اســت که تــا چندى قبل 
به عنوان مجرى هم در صداوسیما برنامه داشت 
و هم به عنوان مجرى در مراســم شرکت هاى 
خودروســازى دعوت به کار مى شــد و قاعدتًا 
دســتمزد باالیى هم دریافت مى کرد؛ به همین 
دلیل هم آن موقع مدافع متعصب و سرســخت 
محصوالت این شرکت ها بود و از آنها به عنوان 
مظلوم یاد مى کرد و انتقاد به آنها را «ســرکوب 
هموطن متخصص» مى دانست! اما اکنون که 
نه در رســانه ملى برنامه دارد و نه دیگر جیبش 
از پول شرکت هاى خودروسازى پر مى شود، به 
تعبیر خودش به ســرکوب هموطن متخصص 

دست زده است! 

توله یوز
 قربانى تحریم ها شد 

  خبرآنالین|معاون سازمان محیط زیست 
علت اصلى مــرگ دومین توله ایران را شــیر 
بى کیفیت عنوان کرد . حسن اکبرى با بیان اینکه 
فرضیه هاى اولیه این است که شیر کیفیت مناسب 
نداشته اظهار کرد: شیر با کیفیت براى این گونه 
خاص در کشــور نداریم و تمامى شیرها به دلیل 
مسائل تحریم ها مســتقیمًا قابل خرید نیست و 

همین ها باعث شد توله دوم را از دست دهیم.

حذف یارانه پرمصرف  ها 
جواد اوجــى، وزیر نفــت درباره    انتخاب|
اینکه طبق بنــد ك تبصره 15 قانــون بودجه 
امسال، وزارت نفت مکلف اســت ظرف مدت 
زمان مشخصى بعد از ابالغ قانون بودجه، تعرفه 
گاز مشترکان پرمصرف را به صورت غیریارانه اى 
محاســبه کند افزود: از ســال 96 تا آذر 1400 
هیچگونه افزایشى در تعرفه مشترکان پرمصرف 

در دولت پیشین انجام نشده بود.

زمان پایان سال تحصیلى 
  تسنیم|معــاون وزارت آمــوزش و 
پرورش گفت: زمان آموزش دانــش آموزان تا 
31 اردیبهشت اســت و دانش آموزان از اول تا 
12 خرداد در امتحانات شــرکت مى کنند و پس 
از برگزارى امتحان مى توانند به خانه بازگردند. 
رضوان حکیــم زاده گفت: البتــه مدارس طبق 
مقررات دایر هســتند و کادر ادارى براى اعالم 

نتایج و ثبت نام دانش آموزان حضور دارند.

تیزر چند؟!
  سینماروزان|حسن توکل نیا، تهیه کننده 
فیلم «چنــد میگیــرى گریه کنــى2» درباره 
تعرفه هاى پخش تیــزر تلویزیونى گفت: براى 
پخش یک تیــزر 15 ثانیه اى بایــد حدود 300 
میلیون هزینه  کنیم که معلوم است از پس پخش 
خصوصى برنمى  آید. پول بادآورده نداریم که خرج 

تیزر و بیلبورد کنیم.

«فشن شو» جنجالى شد 
  همشهرى آنالین| اتحادیه آرایشگران 
زنانه بهارستان در استان تهران برنامه اى با عنوان 
«فســتیوال فشن شــو عروس» با حضور مدل 
و مانکن هــاى مختلف برگزار کــرد که حضور 
مدل هاى حاضر در این مراسم باعث واکنش هاى 
تند و تیز شد. دادســتان شهرستان بهارستان از 
برخورد با عوامل این رویداد خبــر داد. فرمانده 
انتظامى شهرســتان بهارســتان  هم گفت: بر 
حسب دســتور مقام قضایى با متخلفین برخورد 
شد. رئیس اتحادیه  آرایشگران زنانه و همچنین 
2 مدیر تاالر در بهارستان احضار و پرونده قضایى 

تشکیل شد.

خبرخوان

معاون وزیر راه و شهرسازى جزییات ساخت و بهره بردارى آزادراه شیراز - اصفهان 
را به عنوان یکى از بلندترین محورهاى آزادراهى و البته شاید گران ترین آنها اعالم 
کرد و گفت: افتتاح این آزادراه در اولویت اول دولت و وزارت راه و شهرسازى قرار دارد.
خیرا... خادمى اظهار کرد: آزادراه شیراز-اصفهان که به عنوان بلندترین محور آزادراهى 
کشور به طول 222 کیلومتر آماده بهره بردارى شده است و تقریبًا در شش قطعه آن 

حدود 94 درصد پیشرفت فیزیکى داشته ایم.
وى افزود: این آزادراه در هفت قطعه و به طول 222 کیلومتر طراحى شــده اما شش 
قطعه آن به طول 210 کیلومتر در ســال جارى و به زودى افتتاح خواهد شــد که تا 
بهره بردارى و براى تکمیل آن نزدیک به 1500 تــا 2000 میلیارد تومان اعتبار نیاز 

داریم.
مدیرعامل شرکت ساخت و توســعه زیر بناهاى حمل و نقل کشور  ادامه داد: از این 

میزان اعتبار سهم دولت و سرمایه گذار بخش خصوصى (قرارگاه خاتم االوصیاء(ص) 
وزارت دفاع) 50-50  است و از نظر اجرایى کار قابل تحویل است. چرا که در این پروژه 
یک الیه آسفالت به صورت کامل انجام شــده و مراحل نصب  نیوجرسى و عالئم 
راهنمایى و رانندگى نیز تا 50 درصد انجام شده است. بر این اساس پیشرفت فیزیکى 
آزادراه شیراز – اصفهان 93/7 درصد و قابل تحویل است.خادمى خاطرنشان کرد: در 
سفر اخیر دولت به استان فارس این پروژه آزادراهى جزو پروژه هاى اولویت دار دولت 
بود و اگر دولت بتواند قیر و البته اعتبار مورد نیاز را تأمین کند و سرمایه گذار هم بتواند 
باقیمانده سهم 50 درصدى خودش از این آزادراه را پرداخت کند، مسلماً این آزادراه به 
عنوان اولویت اول آزادراه هاى در دست ساخت دولت در سال جارى و به زودى افتتاح 
خواهد شد. البته با قیمت هاى امروز تا کنون بیش از 12 هزار میلیارد تومان در آزادراه 

شیراز – اصفهان هزینه شده است.

آخرین جزییات تکمیل بلندترین و گران ترین آزادراه کشور

2000 میلیارد تومان
 تا رسیدن اصفهان به شیراز

گروگانگیرى زمین دولت! 
  تسنیم| یکى از زمین هاى بزرگ یک شرکت 
پخش دولتى واقع در ُطرق مشــهد به مساحت حدود 
50 هزار مترمربع (با احتساب 4 سوله در 10 هزار متر 
و 38 هزار مترمربع بارانداز و ماشین آالت) در سال 99 
و تنها در قبال مبلغ 16/5میلیون تومان ماهانه به یک 
شرکت اجاره داده شده است. مدت این قرارداد بر اساس 
مستندات موجود تا اواخر سال گذشته بوده که با وجود 
انقضاى تاریخ، مستأجر تاکنون از واگذارى مورد اجاره 
موجر خوددارى کرده اســت. قرارداد اجاره به صورت 
یکطرفه و تمامًا به سود مســتأجر (شرکت  متعلق به 
آقاى ط) تنظیم شده است. گفته مى شود، مبلغ اجاره 
کنونى مورد اجاره در زمان حاضر باالى 500 میلیون 

تومان در ماه است.

2 مشکل 
  جمهورى اسالمى|  بــر اســاس نظر 
منتقدان، طرح اصالح اقتصادى دولت دچار دو مشکل 
اساسى است. یکى اینکه این با اصطالح جراحى از جیب 
و معیشت مردم عادى که طبقه فرودست هستند شروع 
شده در حالى که مى بایست از هزینه هاى حکومتى از 
قبیل بودجه دولت، بودجه مجلس، هزینه هاى تبلیغاتى، 
تشــریفات و امثال اینها شروع مى شــد. دیگر اینکه 
اســتمرار پرداخت یارانه به معناى استمرار دمیدن به 
تنور داغ تورم است، ضایعه بزرگى که در یک دهه و نیم 
گذشته آن را تجربه کردیم و نتیجه اى غیر از افزایش 

فقر و بیشتر شدن فاصله طبقاتى به بار نیاورد.

از اصفهان با تهدید مواجهیم!
«آویو کوخاوى»، رئیس ستاد کل ارتش    انتخاب|
رژیم صهیونیســتى در پایان دیدار با ژنرال «مایکل 
کوریال» فرمانده جدید ستاد فرماندهى مرکزى آمریکا 
(سنتکام) تأکید کرد که ارتش این رژیم با جبهه هاى 
گســترده و تهدیدات مختلفى از چاقو گرفته تا تهدید 
هسته اى از جنین تا اصفهان مواجه است. وى اظهار 
کرد که ارتش رژیم صهیونیستى تمرینات گسترده اى 
را براى شبیه سازى جنگى یک ماهه برگزار خواهد کرد.

به مراتب قوى تر
 از آمریکا هستیم 

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام    انتخاب|
گفت: زمان تغییر به ســمت کاهش اقتــدار آمریکا و 
افزایش اقتدار کشورها و قدرت هاى نوظهور فرارسیده 
است. محمد حســین صفارهرندى بیان کرد: دوران 
افول قدرت آمریکا و غرب فرا رسیده است. آمریکا در 
سال هاى اخیر حتى یکجا هم موفق نشده و ناکام مانده 
است و این نشانه  افول قدرتش است. ما امروز به مراتب 

قوى تر از آمریکا هستیم .

«سالم فرمانده»
 در ورزشگاه آزادى  

اجتماع بــزرگ «ســالم فرمانده» با    صبا|
حضور خانواده ها، دهه هشتادى ها و نودى ها به 
زودى در ورزشگاه آزادى تهران برگزار مى شود. 
این مراســم خانوادگى با حضور خانواده ها و دهه 
هشــتادى ها و نودى ها و همراه با اجراى سرود 
«ســالم فرمانده» با حضور ابوذر روحى خواننده 
این سرود برگزار خواهد شد. این اجتماع به احتمال 
زیاد هفته اول خرداد در ورزشگاه صدهزار نفرى 

آزادى برگزار خواهد شد.

اینترنتمان خوب است! 
  تسنیم| وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات در 
پاسخ به سئوالى درباره ُکندى سرعت اینترنت، گفت: 
کندى سرعت اینترنت را تکذیب مى کنم و به اندازه نیاز 
کشور پهناى باند تأمین شده اســت. عیسى زارع پور 
اظهار کرد: مشــکلى در زمینه اینترنت وجود ندارد و 
سرعت میانگین براى ما 10 است در حالى که در دنیا 60 
است. وى افزود: ظرفیت هاى خوبى در حوزه فناورى 

اطالعات داریم.

آرمان کیانى

احتماًال شما هم متوجه شده اید که این روزها در مقابل 
برخى نانوایى ها صف هاى طوالنى ترى نســبت به 
قبل تشکیل مى شــود که پیش تر نمونه اش را کمتر 
مى دیدیم. البد این سئوال برایتان پیش آمده که چرا 
بعد از گران شدن چند قلم کاالى اساسى و در حالى که 
دولت تأکید کرده بود قیمت آرد یارانه اى دست نخورده 
باقى مانده است، مشتریان نان هاى سنتى ارزان بیشتر 

شده اند؟
یک پاســخ به این ســئوال بر مى گردد به گران شدن
 نان هاى فانتزى که مصرف کنندگان این نوع نان ها را 
به سمت نان هاى سنتى سوق داده است. اما این، همه 
دلیل تشکیل صف هاى طوالنى مقابل نانوایى ها نیست. 
روزنامه «ایران» - ارگان رســمى دولت- پاسخ این 

سئوال را مفصل تر داده است:
بررسى هاى میدانى حاکى از آن است که ساعات 
کارى واحدهاى نانوایى که آرد دولتى دریافت مى کنند 
به طور غیرقانونى کاهش  یافتــه و همزمان با اعالم 
آزادســازى قیمت آرد، پخت نان توســط نانوایى ها 

زمانبندى شده است. 
ظاهراً فاصله زیاد قیمت آرد دولتى با آزاد باعث 
شده برخى نانوایى ها سهمیه آرد خود را به کارخانه ها یا 
قنادى ها بفروشند و به بیش از دو برابر سود نسبت به 

پخت نان برسند.
این روزها اگر در مقابــل برخى نانوایى ها صف 
خرید نان بسته مى شود، هیچ دلیلى به غیر از کم کارى 
آنها در تهیه نان و فروش غیرقانونى آرد یارانه اى به نرخ 
آزاد ندارد. ضمن اینکه بعضى از این واحدهاى صنفى، 
کم بودن سهمیه آرد را علت شــلوغى عنوان کرده و 

سهمیه بیشترى مطالبه مى کنند. 
برخى نانوایان بخشى از آرد دولتى سهمیه اى خود 

را به نرخ باالترى به کارخانه دار مى فروشند.
قیمت هر کیسه آرد دولتى 40 هزار تومان است 
درحالى که هر کیسه آرد با نرخ آزاد 600 هزار تومان 
قیمت دارد و حتى گفته مى شود در مرزها تا یک میلیون 
تومان هم فروخته مى شــود. پرواضح اســت که این 
تفاوت قیمت انگیزه زیادى براى فروش آرد در بازار آزاد 
و قاچاق ایجاد کرده است و از نظر برخى نانوایان نپختن 

نان به صرفه تر مى شود.

فرمانده انتظامى استان سیســتان و بلوچستان گفت: مأموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان در عملیاتى ضربتى، یکى از 
قاچاقچیان بزرگ موادمخدر کشور و سرشــبکه اصلى انتقال 
مواد افیونى به استان هاى شرقى، شمال و شمال شرقى کشور را 

در زاهدان دستگیر کردند.
سردار احمد طاهرى افزود: این قاچاقچى بزرگ طى چند سال 
اخیر با اجیر کردن افراد شرور و مســلح به صورت کاروانى، از 
طریق مناطق صعب العبور دشت سمسور و کویر لوت اقدام به 

قاچاق و انتقال محموله هاى بزرگ مواد مخدر به استان هاى 
خراسان جنوبى، سمنان و استان هاى شمالى کشور کرده است.
وى بیان کرد: تالش پلیس براى به دام انداختن این قاچاقچى 
حرفه اى ادامه داشت تا اینکه صبح روز چهارشنبه هفته پیش  
تیم هاى عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر سیســتان و 
بلوچستان پس از تالش شــبانه روزى و رصد اطالعاتى موفق 
به ردزنى این قاچاقچى 40ساله در یکى از محالت شهر زاهدان 

شده و او را در عملیاتى ضربتى و غافلگیرانه دستگیر کردند.

«والدیمیر پوتین» در نهایت خودروهاى نظامى رباتیک موســوم به تانک 
ترمیناتور را  وارد نبرد اوکراین کرد، در شرایطى که کى یف همچنان به کمک 
موشک هاى بریتانیایى به نابود کردن تانک هاى روسى ادامه مى دهد. تصاویر 
ویدیویى نشان مى دهند که  این خودروهاى زرهى روسى که براى پشتیبانى از 
واحدهاى زمینى و نبرد در مناطق شهرى طراحى شده اند، وارد منطقه دونباس 

در شرق اوکراین شده اند.
 به کارگیرى این خودروها در اوکراین در شرایطى رخ مى دهد که حمله روسیه 
به اوکراین باعث وارد آمدن خسارات شدیدى به نیروهاى زرهى روسى و به 

ویژه تانک هاى ارتش پوتین شده است.
یک منبع خبرى در این باره گفته اســت که خودروهاى ترمیناتور در نابودى 
موقعیت هاى نیروهاى اوکراینى، خودروهاى زرهى و خدمه سیســتم هاى 
موشکى ضد تانک به کار گرفته شده اند. خودروهاى ترمیناتور به یک النچر 

نارنجک، سیستم ضد تانک و سالح هاى سبک مجهز است.
خودروهاى زرهى ترمیناتور در فوریه به مرزهاى اوکراین اعزام شد اما در نبردها 
به کار گرفته نشدند. هنوز مشخص نیست که چرا ژنرال هاى روسى تا امروز 
استفاده از ترمیناتورها را به تعویق انداخته بودند. یکى از تئورى هاى این است 

که فرماندهان روسى به این خودروى زرهى اعتماد ندارند و عملکرد آن را در حد 
و اندازه هاى لقبش نمى دانند. 

مانى مهدوى
بعضى رسانه ها وقتى تحلیلى درباره یک پدیده منتشر مى کنند، آن تحلیل فقط به پدیده مزبور ربط 

پیدا نمى کند بلکه از آن مى توان پى به سیاستگذارى هاى کالن کشور هم برد.
یکى از این رســانه ها خبرگزارى «فارس» اســت که انتشــار بعضى گزارش ها، مصاحبه ها و
تحلیل ها در آن  به دلیل نفوذ قابل توجهى که این رسانه از آن برخوردار است، بسیار قابل اهمیت 

ارزیابى مى شود.
خبرگزارى «فارس» این بار سراغ عادل فردوسى پور، مجرى محبوب اخراج شده از تلویزیون  و 
برنامه پرمخاطب و توقیف شــده «نود» رفته و مطلب مفصلى در این باره منتشر کرد. با مطالعه 
بخش هایى از این گزارش، بهتر مى توان به ماجراى اخراج این مجرى مشهور پى برد: «برنامه نود 
هم طبق ساختار صداوسیما یک برنامه ورزشى بود. زمانى که این برنامه با مجریگرى فردوسى پور 
از چارچوب یک برنامه ورزشى خارج مى شد و در ساحت سیاسى یا اجتماعى ورود مى کرد به این معنا 
بود که این برنامه از اهداف اصلى خود دور مى شد و در مسیرى خارج از رسالت خود گام بر مى داشت...
ایام مذاکرات برجام را به یاد بیاورید. فردوسى پور با محمدجواد ظریف مصاحبه اختصاصى انجام داد 
و تالش کرد این مصاحبه از صداوسیما پخش شود. یا زمانى که پالسکو فروریخت، بخشى از برنامه 
نود را به این ماجرا اختصاص داد و درباره این موضوع گفتگو کرد. برنامه اى که براى مخاطب ورزشى 
صداوسیما تولید مى شود باید در راستاى اهداف ترسیم شده همان بخش پیش برود نه اینکه بنا به 
تشخیص مجرى یا تهیه کننده آن و به اقتضاى زمان وارد حوزه هاى اجتماعى، سیاسى و... بشود؛ با 
این حال، به نظر مى آید دلیل عدم حضور عادل در برنامه هاى پر مخاطب صداوسیما روشن باشد. 
مانع اصلى سد راه عادل اقدامات غیر حرفه اى است که مانند همه مجریان رسانه هاى حرفه اى دنیا 
باید خود را ملزم به رعایت آن مى دانست و به قواعد و قوانین سازمان متبوع خود احترام مى گذاشت 

که چنین نکرد. این ماجرا صرفاً به فردوسى پور هم منتهى نمى شود.»

احسان خواجه امیرى پنجم تیر 1401 در هتل اسپیناس پاالس 
تهران روى صحنه مى رود.

احسان خواجه امیرى، آهنگساز، تنظیم کننده و خواننده پرکار 
ســال هاى قبل از کرونا، این روزها بســیار کم کار شده است. 
خواننده اى که 9 آلبوم موسیقى خود را با فاصله دو سال یک بار 
منتشر مى کرد و بین انتشار آلبوم هاى خود تیتراژ سریال ، فیلم 
ســینمایى یا برنامه تلویزیونى را در کنار تــک قطعه هایى که 
منتشــر مى کرد، بیش از هربازه زمانى دیگرى ســکوت کرده 
است. خواننده اى که جزو نســل اولى هاى سبک مدرن تر پاپ 

ایرانى است و شــاید برخى فکر مى کردند به پشتوانه صداى 
خوب پدر خود ایرج خواجه امیرى و اعتبــارى که او با آوازها و 
موسیقى هاى کالسیک خود کسب  کرده بود، وارد بازار موسیقى 
شده اســت، اما خیلى زود راه خود را از پدر جدا کرد، تا جایى که 
مردم صداى او را براى خودش دوســت داشتند نه براى اینکه 

پسر ایرج است.
خواننده آلبوم «30 سالگى» حاال قرار است پس از 26 ماه دورى 
از صحنه و ارتباط با مخاطبان خود، پنجم تیر در هتل اسپیناس 

پاالس تهران روى استیج برود. 

چرا نانوایى ها 
شلوغ شده است؟ 

«پوتین» دست به دامان «ترمیناتور» شد! 

دلیل حذف فردوسى پور
 از نگاه خبرگزارى اصولگرا

سکوت احسان خواجه امیرى مى شکند

بازداشت سرشبکه اصلى انتقال موادمخدر در ایران
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دلیل اصلى دعاوى ملکى 
محمد نـادرى، مدیرکل ثبت اسـناد و امالك اسـتان 
اصفهان با بیان اینکه 80 درصد از دعاوى مطرح شده 
در مراکز دادگسترى در حوزه ملکى مربوط به امالك 
قولنامـه اى اسـت، گفت: سیسـتم مکانیـزه مى تواند 
بخشى از این مشـکالت را برطرف کند. در این راستا 
دفاتر ثبت اسناد مى توانند نقش بسزایى داشته باشند 
کـه خوشـبختانه در ایـن زمینـه در اسـتان اصفهان 

ظرفیت هاى خوبى داریم.

بازگشت گردوخاك از امروز
کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهـان گفـت: وزش بـاد شـدید باعـث بازگشـت 
گردوخاك به استان مى شود. حجت ا... على عسگریان 
از استقرار جوى نسـبتًا ناپایدار از روز شـنبه (امروز) بر 
اسـتان خبر داد و افزود: وزش باد نسبتًا شدید تا شدید 
و نفوذ گردوخاك و کاهش دید و کیفیت هوا در بیشتر 

مناطق استان به ویژه نیمه شرقى انتظار مى رود.

کشف  برنج احتکارى
 در لنجان

فرمانده انتظامى شهرسـتان لنجان از کشـف 70 ُتن 
برنج محلى به ارزش 22 میلیارد ریال که در یک انبار 
احتکار شده بودند طى عملیات ماموران این فرماندهى 
خبر داد. احمد نیکبخت بیان داشت:  بررسى ها حکایت 
از آن داشت که این مقدار برنج مدت ها قبل در این انبار 

نگهدارى شده و هیچ خروجى به بازار نداشتند.

روحانیت، پیشتاز جهاد
 در انقالب بوده است

استاندار اصفهان گفت: روحانیت پیشتاز جهاد و دفاع 
از ارزش هـا در همه برهه هاى انقالب اسـالمى بوده 
است و شهداى طلبه همیشه در صف مقابله با دشمن 
قرار داشـته اند امروز نیـز روحانیت صـف رویارویى با 
هجمه هاى دشمن قرار دارند. سید رضا مرتضوى روز 
پنجشنبه در کنگره شـهداى طالب و روحانى استان 
اصفهان در گلستان شـهدا افزود: از هر هزار روحانى، 
40 نفر به شـهادت رسـیدند و این موضوع محدود به 
یک طبقه از این قشر نیست و عناوین شهدا گواه این 
ادعا سـت.  وى ادامـه داد: روحانیان تنها مـردم را به 
میدان دعوت نکردند، بلکه خودشان در میدان ایستادند 
و در کنار فرماندهى، دوشـادوش به مبارزه پرداختند و 

پیروزى منحصر به فردى را رقم بزنند. 

خیرین 13 هنرستان 
احداث مى کنند 

معاون مشـارکت هـاى مردمـى اداره کل نوسـازى 
مـدارس اصفهان گفـت: 13 هنرسـتان با مشـارکت 
خیریـن و وزارت آمـوزش و پـرورش در ایـن اسـتان 
احداث مى شـود. على اصغر زاکران افزود: متناسـب 
با سـند تحول آموزش و پرورش و ضـرورت توجه به 
حرفه آموزى توسعه مراکز هنرستانى الزم  است. وى 
ادامه داد: بخشى از هنرستان ها در جوار شهرك هاى 
صنعتى احداث خواهد شد و تعامل خوبى را در ارتباط با 

صنایع ایجاد مى شود.

اصفهان 
به شبکه پایدارها پیوست 

تفاهم نامه همکارى دوجانبه در راسـتاى تحقق شهر 
پایدار بین شهردارى اصفهان و بنیاد جهانى انرژى به 
امضا رسید و اصفهان به عنوان نخستین شهر کشور، 
به شـبکه جهانى شـهرهاى پایدار پیوسـت. نشست 
بین المللى شـهر پایـدار اصفهان، با حضـور جمعى از 
مدیران ارشـد شـهردارى اصفهان، اعضاى شـوراى 
اسـالمى شـهر، دبیرکل دفتر منطقه اى بنیاد جهانى 
انرژى در ایران و... برگزار شـد و امضـاى تفاهم نامه 
همـکارى در خصوص شـهر پایدار و هوشـمند میان 
شـهردارى اصفهان و بنیاد جهانى انرژى، ثمره قابل 

توجه این نشست بود.

خبر

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره رشد 3/75 
درصدى آمار والدت در اســتان در سال گذشته، گفت: 
آمار فوتى هاى سال 1400 در استان 35 هزار و 910 نفر 
است که در مقایسه با ســال 99 با ثبت 33 هزار و 295 

فوتى، رشد 7/85 درصدى دارد.
حسین غفرانى با اشاره به اینکه جمعیت استان در ابتداى 
ســال 1401 برابر با 5 میلیون و 322 هزار و 987 نفر 
تخمین زده شد، اظهار کرد: پس از آخرین سرشمارى در 
ســال 1395، به طور میانگین ساالنه 7 درصد رشد در 

جمعیت استان دیده مى شود.
وى آمار والدت در اســتان اصفهان طى سال گذشته 

را 58 هزار و 511 نفر اعالم کــرد و افزود: آمار والدت 
در استان در مقایسه با سال 99 با ثبت 56 هزار و 394 

والدت، 3/75 درصد رشد داشته است.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: نســبت 
جنسى والدت در اســتان برابر با 105 است، یعنى به 
ازاى هر 105 والدت پسر، 100 والدت دختر در استان 

ثبت شده است.
غفرانى همچنیــن درخصوص کارت هوشــمند ملى 
گفت: تا پایان سال 1400، از جامعه هدف 4 میلیون و 
170 هزار نفرى، ثبت نام 4 میلیون و 103 هزار و 133 

نفر تکمیل شد.

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان گفت: 
روزانه به طور میانگین17 نفر در کالنشهر اصفهان از دنیا 
مى روند که کهولت سن بزرگترین عامل مرگ و میر دراین 

منطقه است.
به گزارش ایرنا، على حاجیان در نشست خبرى با بیان اینکه 
آمار دفن و فوت با هم متفاوت است افزود: سال گذشته  13 
هزار نفر در اصفهان فوت کردند اما 11 هزار خاکسپارى در 

آرامستان هاى این شهر انجام شد.
وى با بیان اینکه حدود 160 هزار متوفى از بدو تاســیس 
آرامستان باغ رضوان تا کنون در آن خاکسپارى شده است 
ادامه داد: کهولت سن بعنوان مهمترین علت بیشتر مرگ و 

میرها و میانگین سن مردان و زنان متوفى باالى 60 تا 70 
سال است.

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان اظهار 
داشت: میانگین فوت اصفهانى ها در 10 روز اخیر کاهش پیدا 

کرده و فوت کرونایى ها هم به صفر رسیده است.
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه ما در اصفهان قبر نمى فروشیم بلکه مجوز خاکسپارى 
فروخته مى شود خاطرنشان کرد: افرادى که این مجوزها 
را تا پیش از ســال 99 خریدارى کرده باشــند دیگر هیچ 
هزینه اى پرداخت نمى کنند اما از ســال 99 به بعد ساالنه 

150 هزار تومان براى خدمات دریافت مى شود.  

اصلى ترین عامل مرگ و میر 
در شهر  اصفهان

رشد درصدى فوتى هاى
 استان اصفهان  

دریا قدرتى پور
آمار نشان مى دهد از مجموع 26 میلیون خودرو شماره 
گذارى شــده در کشــور، 6 میلیون خودرو فرسوده، 4 

میلیون خودرو، نو و بقیه نیمه فرسوده هستند. 
مشکالت این آهنى هاى خطرناك، البته تنها در قالب 
آمار نیســت. باالبودن مصرف ســوخت خودروهاى 
قدیمى و میزان باالى تولید آلودگیشان براى هر شهرى 
خطرناك و هزینه زاســت. براى همین دولت در تالش 
اســت که پاى این خودروها را از جاده هاى شــهرى و 
بین شهرى بیرون بکشد و آنها را اسقاط کند. اما با وجود 
اینکه 23 ســال از تصویب قانــون از رده خارج کردن 
خودروهاى فرسوده مى گذرد، همچنان آیین نامه هاى 

این قانون به خوبى اجرا نمى شود. 
آذرماه ســال گذشته، ســرهنگ محمد رضا محمدى، 
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان حل این 
معضل را منوط به تصمیمات بزرگ دانسته بود و اینکه 
«تنها با اعمال قانون بر تعداد محدودى خودروى دودزا 

نمى شود معضل آلودگى هوا را حل کرد».
او 14 اردیبهشــت ماه امســال یعنى بعد از 5 ماه که از 
هشــدار اولیه اش مى گذشت، باز هم نســبت به این 
موضوع واکنش نشــان داد و اعالم کرد:«مراکز اسقاط 
تقریبًا تعطیل هســتند و ضرورت اســقاط خودروهاى 
فرسوده به ازاى ورود هر خودرو به چرخه، بیش از پیش 
احساس مى شــود و صرفًا برخورد پلیس با خودروهاى 
آالینده کافى نیست و حل مشکالت به صورت ریشه اى 

ضرورت دارد.»
به گفته سرهنگ محمدى از ســال 94 تاکنون شاهد 
کاهش 95 درصدى اســقاط خودروهاى فرســوده در 
استان اصفهان و کاهش 91 درصدى این خودروها در 
کشور بوده ایم و این امر نشــانگر این موضوع است که 
خودرو تولید مى شود ولى به موضوع اسقاط خودرو توجه 

چندانى نمى شود.
عدم توجه به این موضوع باعث شــده کــه قصه تلخ 
خودرو هــا و تاکســى هاى فرســوده در اصفهــان و 
کالنشهرهاى دیگر کشــور به قصه ادامه دارى تبدیل 

شود. 
داســتانى که به گفته کارشناســان، یکى از علل عمده 
آلودگى هوا و مشکالت زیست محیطى کشور است که 
تالش مسئوالن را مى طلبد، زیرا خودرو هم مانند سایر 
کاال ها تاریخ مصرف دارد و پس از تاریخ انقضا نباید به 

خودرو ها اجازه تردد داده شود.

آمار فرسوده ها به روز نیست
اکنون بانک جامــع اطالعاتى دربــاره اینکه چه تعداد 
خودروى فرسوده در اصفهان وجود دارد نداریم. آخرین 
آمارى که در این باره اعالم شــده روزهاى پایانى سال 
95 را نشــان مى دهد که مى گوید:«70 هزار خودروى 
فرسوده در شهر اصفهان در حال ترددند.»  در این زمینه 
آمار جدید هم تنها مربوط به جمع آورى 102 دســتگاه 
خودروى فرسوده رها شده در کالنشهر اصفهان است؛ 

خودروهایى که مالکانشان قیدشان را زده اند.
این آمار را اگر در کنار آمارهاى کشــورى بگذاریم عدد 
بزرگى را نشان مى دهد و ما را به یکى از عوامل تنگى 

نفس اصفهان مى رساند.
در کشور ما تعداد وسایل نقلیه اى که میزان سن آنها از 
30 سال بیشتر باشد، بســیار زیاد است. سن فرسودگى 
خودروهاى سوارى 20 ســال، سوارى دولتى 15 سال، 
تاکسى 10 سال، مینى بوس 15 سال، اتوبوس شهرى 
10سال، اتوبوس برون شهرى 15 سال، کامیون کشنده 
25سال، وانت 15سال و موتورسیکلت 10 سال است. 
همچنین  خودروهایــى که داراى انــواع پالك هاى 
قدیمى هستند و در سن فرسودگى هم قرار دارند، امکان 
ارائه خدمات شماره گذارى مربوط به تبدیل پالك آنها 
به پالك ملى وجود ندارد و این قبیل خودروها باید مسیر 
اسقاط یا اوراق شدن را طى کنند. طى کردن مسیرى که 
با بودجه امسال چندان همخوانى ندارد و بنابراین چندان 

امیدى هم به بهبود اوضاع نیست.
ماده 12 قانون رفع موانع تولید، قرار بود مسیرى را براى 
اســتفاده از ذخایر حاصل از کاهش مصرف سوخت در 
قالب تسهیالت و ورود جدى بخش خصوصى به فرایند 

اسقاط خودروهاى فرسوده هموار کند اما در بودجه 1401 
ردیفى براى از رده خارج ســازى خودروهاى فرسوده و 
تحت این عنوان اختصاص نیافــت. این میزان حقوق 
و عوارض گمرکى ناشى از واردات خودرو حتى به طور 
تقریبى هم صفر بود و در این بودجه ردیفى براى واردات 

خودرو تعریف نشده تا امیدى براى مراکز اسقاط باشد.
چندى پیش، نایب رئیــس انجمن اســقاط و بازیافت 
خودروهاى فرســوده با توجه به ایــن موضوع گفت: 
«صنعت خــودرو، خودروســاز، مالــکان خودروهاى 
شخصى، مراکز اســقاط و موتورسیکلت سازان همگى 
در زمره بخش خصوصى محسوب مى شوند. اگر براى از 
رده خارج سازى خودروها و موتورسیکلت هاى فرسوده 
بودجه اى نیاز اســت، باید در بخش خصوصى مدیریت 

شود.»
مطابق این قانون، ذخایر سوختى که براى وزارت نفت 
از محل صرفه جویى و کاهش مصرف ســوخت حاصل 
مى شود، پشتوانه اى براى تســهیل روند اسقاط خودرو 
است و دولت مى تواند از محل آن، در قالب تسهیالت یا 
سود تسهیالت به فرآیند از رده خارج سازى خودروهاى 
فرسوده کمک کند اما این قوانین تنها بر روى کاغذ است 
و به دالیل مختلف از جمله کوتاهى دولت هنوز به مرحله 

اجرا درنیامده است.
شاید به همین خاطر بود که کرسى نشینان مجلس در 
واپسین روزهاى سال گذشته دور هم نشستند و راهکار 
دیگرى را روى میز دولت قرار دادند. طبق این مصوبه 
جدید، قرار است حداقل 10 درصد از خودروهاى عرضه 
شده در قرعه کشــى به دارندگان خودروهاى فرسوده 
اختصاص یابد، مشــروط به اینکــه در هنگام تحویل 
خودرو جدید، خریدار گواهى اســقاط خودروى فرسوده 

خود را تحویل دهد.
حاال باید دید با وجود طرح هاى رنگارنگ و مشوق هاى 
گوناگون مى توانیم به خارج شدن خودروهاى فرسوده از 
خیابان ها امیدوار باشیم یا این طرح نیز مانند تصمیمات 
قبلى با وجود مشــکالت عدیده ممکن است نیمه کاره 

رها شود و باز هم کالنشهرها به نفس تنگى بیاندازد.

لزوم اسقاط خودروهاى قدیمى 

چرخ فرسوده ها 
به سختى مى چرخد 

نصف جهان پارك موتورها در برخــى پیاده روها 
عابران پیاده را با مشکالتى مواجه کرده است.

پارك موتورها در پیاده روها نه تنها باعث سد معبر 
مى شود، بلکه این مکان ها را آلوده، کثیف و آغشته 

به روغن مى کند. 
شــهروندان مى گویند این موضوع باعث تضعیف 

حقوق شهروندى آنها مى شود و تردد را به خصوص 
براى سالمندان با مشکالت جدى مواجه مى کند. 

شهردارى اصفهان در این زمینه باید پاسخگو باشد 
که چرا در معابر شــاهد پارك موتورها هســتیم و 
تعمیرگاه هاى موتور و ماشین به خود حق مى دهند 
که موتورهاى تعمیرى را در پیاده روها پارك کنند.

وضعیت نامناسب آب و هواى اصفهان،  نصف جهان
وجود گرد و غبار و همچنین اصطکاك الســتیک 
خودروها با ســطح آســفالت خیابان عواملى است 
که همواره باعث کمرنگ شــدن خط کشى هاى 

راهنمایى و رانندگى در خیابان ها مى شود.
از آنجا که پررنگ بودن این خطوط باعث مى شــود 

اتفاقات و تصادفات کمترى اتفاق بیافتد به نظر مى رسد 
باید از رنگ هاى با کیفیت ترى استفاده شود. 

ایــن در حالى اســت که ســالیان ســال اســت 
خطوط عابر پیــاده دچار این وضعیت هســتند و 
اگر هم باقى بمانند دچار تیرگــى و جرم گرفتگى 

مى شوند.

نصف جهان نمایشــگاه «ریشــه هــا» آثــار 
مرتضــى نصــر روز جمعــه در حــوزه هنــرى 
اصفهــان در عمــارت تاریخــى ســعدى افتتاح

 شد. 
این نمایشگاه شــامل 35 اثر با موضوع اصفهان و 

ابنیه تاریخى آن اســت که با تکنیک هاى رنگ و 
روغن و آبرنگ کشیده شده اند.

عالقه مندان به هنر نقاشــى مى توانند همه روزه 
در ســاعات 14 تا 20به جز روزهاى تعطیل از این 

نمایشگاه بازدید نمایند.

مدیر طرح ســاماندهى ناژوان گفت: پــروژه احیاى 
مادى هاى ناژوان توســط اداره خدمات شهرى این 
مجموعه و با مشارکت منطقه 13 و سازمان خدمات 
موتورى شهر اصفهان در حال اجرا است.مهدى قائلى 
اظهار کرد: طرح احیاى مادى هاى منطقه ناژوان شامل 
خاك بردارى، بازگشایى و الیروبى مادى هاى جلفا، 
قمیش، تیران، جوى ناژوان، عبداله خان، فدن، جوى 
شاه، مادى حاجى و مادى فرشادى در حال اجرا است.

وى با اشــاره به وجود 52 کیلومتر مادى در محدوده 

ناژوان، ادامه داد: با مشارکت خوب سازمان خدمات 
موتورى تاکنون بیش از 232 ســرویس نخاله از این 

محدوده خارج شده است.
قائلى گفت: الیروبى و ساماندهى مادى ها مى تواند آنها 
را به عنوان شبکه جمع آورى آب هاى سطحى و توزیع 
بر اساس اسناد تاریخى و هویتى مطرح کند که در این 
خصوص با همکارى و مشارکت بخش هاى یاد شده 
اقدام مذکور به طور جدى در دستور کار قرار گرفته و 

آغاز شده است.

سخنگوى ستاد تنظیم بازار اســتان اصفهان گفت: 
کاهش قیمت کاالهاى اساســى بــه علت فراوانى 
محصوالت در بازار اصفهان است و تغییر خواهد کرد.
حسین ایراندوست اظهار داشت: در زمان حاضر مردم 
مایحتاج دو تا سه هفته خود را تامین کردند و بعد از 
این مدت، بازار به حالت قبل خود بازخواهد گشت و 
هم اکنون کمبودى در توزیع اقالم اساسى در سطح 

بازار نداریم.

وى اظهار داشــت: فراوانى کاالهاى اساسى چون 
روغن، تخم مرغ، گوشــت ســفید و قرمــز، برنج و 
ماکارانى، شکر و قند را در ســطح بازار داریم و حتى 

بدنبال انباشت مازاد کاال و صادرات نیز هستیم.
وى با بیان اینکه اســتان  اصفهان آمادگى دارد که 
کمبود کاالهاى دیگر استان ها را نیز تامین کند، گفت: 
عرضه اقالم اساسى در سطح بازار اصفهان بیش از 
تقاضا است و در همین راستا صادرات گوشت، مرغ، 

فراورده لبنى و شیر خشــک  را در دستور کار مجمع 
تشخیص جهاد کشــاورزى قرار داده ایم تا در این 

خصوص تصمیم گیرى شود.
ایراندوست امحاء مرغ در اصفهان را به علت نخریدن 
صحیح ندانست و گفت: امنیت غذایى جزو مهمترین 
مولفه قدرت در هر کشورى است و تمام کشورها بر 
این باور رسیدند که امنیت غذایى نخستین نیاز برنامه 

جوامع است.

با حضور وزیر دفاع و پشــتیبانى نیرو هاى مســلح 
هواپیماى ترابرى ســبک «ســیمرغ» ســاخت 
متخصصان سازمان صنایع هوایى وزارت دفاع در 

شرکت ِهساى اصفهان رونمایى شد.
وزیر دفاع وپشــتیبانى نیرو هاى مسلح در مراسم 
رونمایى از هواپیماى ترابرى ســبک «ســیمرغ» 
گفت: تحقق ساخت و بهره بردارى از این محصول 
راهبردى ملى نتیجه وعده و قول ما به ملت ایران 

بوده است.
امیر سرتیپ محمد رضا آشتیانى با اشاره به ساختار 

هواپیماى ترابرى ســبک «ســیمرغ» گفت: این 
هواپیما برابر با طراحى و توسعه یافته  هواپیما هاى 
هم نسل خود اســت که کامًال متناسب با نیاز هاى 
مورد تقاضاى دســتگاه هاى کشورى و لشکرى و 
همچنین لحاظ نمودن شرایط آب و هوایى کشور 
و مطابق با اســتاندارد ها و مقررات بیــن المللى، 
سیســتم پیشــبرانه ى آن، قطعات و پیکره ى آن 
به همت جوانان این مرز و بــوم در وزارت دفاع و 
شــرکت هاى دانش بنیان، طراحى، تولید و ساخته

 شده است.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان از اتمام عملیات مرمت 11 ساله گنبد 
عظیم مسجد تاریخى امام (ره) اصفهان همزمان با 

هفته میراث فرهنگى خبر داد.
علیرضا ایزدى گفت: گنبد مسجد تاریخى امام (ره) 
اصفهان با کاربرد بیش از 500 هزار قطعه کاشــى 
به عنوان بزرگ ترین گنبد کاشــى کارى از مساجد 

تاریخى جهان شناخته مى شود.
به گفته اوبا توجه به بروز برخى مشکالت در بخش 
جنوب شــرق گنبد و ایجاد برخى فرورفتگى ها در 
بخشــى از ترك ها (بخش ها) گنبد در این بخش 
در اواخر سال 1389 با نصب داربست بر روى گنبد 
مشاهده شد که در این بخش از گنبد به دلیل اینکه 
بیش از ســایر بخش هاى گنبد در معرض آفتاب و 
عوارض جوى اســت الیه هاى زیرین و تزئینات 
کاشى کارى گنبد دچار آســیب جدى شده، روى 
همین اصل بــا توجه به اینکه ایــن بخش از گنبد 
در عملیات دهه هشــتاد خورشــیدى مرمت شده 
بود، عملیات مرمت بــا تجهیزات کارگاه و انتخاب 

پیمانکار متناسب با این گنبد آغاز شد.

این گنبد عظیم از 16 ترك تشکیل شــده و ارتفاع 
بدنه اصلى گنبد از کمربند تابش فوقانى گنبد بیش 
از 37 متر اســت، لذا با بررسى هاى به عمل آمده در 
حین عملیات مرمت، مشخص شد سایر ترك هاى 
گنبد نیز نیاز به مرمت دارد، لذا پس از اتمام عملیات 
ترك هاى آســیب دیده و مرمــت کامل الیه هاى 
زیرین گنبد، کار مرمت سایر ترك هاى گنبد نیز در 

دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اســتان اصفهان مى گوید با تأمیــن اعتبار الزم، 
تمامى ترك هاى این گنبد، الیه هاى زیرین گنبد 
و تزئینات کاشــى کارى گنبد با بیش از 500 هزار 
قطعه کاشــى به طور کامل مرمت شــد و با پایان 
مرمت ترك شــانزدهم، عملیات مرمت این گنبد 
به صورت مجازى و با دستور وزیر میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى و با حضور قائم مقام وزیر 
و معاونت میراث فرهنگى کشور رسماً به پایان رسید 
و عملیات جمع آورى داربست هاى گنبد پس از 11 
سال بعد از پاك ســازى کامل گنبد به زودى آغاز

 مى شود.

پیاده رو ها در تصرف موتورها

خطوطى که کمرنگ مى شود

این روزها با ریشه ها

 مازاد اقالم اساسى داریم؛ دنبال صادراتیم مادى هاى ناژوان احیا مى شود

رونمایى از هواپیماى ترابرى سبک
 «سیمرغ» در اصفهان 

داربست هاى فلزى از گنبد مسجد امام(ره) جدا مى شود 
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 شما به تازگى یک سیستم جدید اســمبل کرده اید و براى آزمایش آن هیجان زده هستید؛ اما طى 
بررسى سیستم متوجه مى شوید که رم کامپیوتر نصف سرعت واقعى خود را نشان مى دهد. آیا چنین 

چیزى به معناى مشکل داشتن سیستم شما است؟ در ادامه به این موضوع مى پردازیم.
چرا برخى ابزار نصف سرعت واقعى رم کامپیوتر را نشان مى دهند؟

اگر پیگیر انجمن ه و گروه هاى مربوط به اســمبل کامپیوتر باشــید، احتماال اغلب با افرادى روبرو 
مى شوید که که براى بررسى مشخصات سیستم جدید، اســتفاده از برنامه هایى نظیر CPU-Z و 
Speccy را توصیه مى کنند. این برنامه ها بسیار مفید هستند و مى توانند اطالعات زیادى را در مورد 

وضعیت سیستم ارائه دهند. اما اگر دقیقا ندانید که دنبال چه اطالعاتى هستید، حجم عظیم این داده ها 
مى تواند شما را سردرگم کند.

در این میان، معموال بسیارى از کاربران با بررسى فرکانس ارائه شده براى رم، کمى نگران مى شوند. 
این در حالى است که براى اسمبل کامپیوتر مطمئنا زمان زیادى را صرف کرده اید تا بهترین قطعات 
ممکن براى سیستم خود را انتخاب کنید. در نتیجه وقتى مى بینید نصف سرعت موردنظر شما براى 

رم کامپیوتر گزارش داده مى شود، احتماال فکر مى کنید که سیستم دچار مشکل شده است.
در ادامه مى توانید اسکرین شات مربوط به همان دو برنامه ى معروف که اشاره کردیم، مشاهده کنید. 

 MHz ۳۶۰۰ Crucial Ballistix این اسکرین شات مشخصات یک سیستم مبتنى بر رم 8 گیگابایتى
DRAM DDR۴ را نشــان مى دهد. بنابراین وقتى مشخصات آن را در سیستم خود چک مى کنید، 

مطمئنا انتظار دارید که با سرعت 3600 مگاهرتز روبرو شوید.
اما واقعیت این است که هر دو برنامه ى  CPU-Z و Speccy سرعت 1799.6 گیگاهرتز را به عنوان 
سرعت رم موردنظر به نمایش گذاشته اند. اگر عدد اعشارى را نادیده بگیریم، روى هم رفته این نصف 
سرعت واقعى رم موردنظر اســت. با این حال، چنین چیزى کامال طبیعى است و رم موردنظر هیچ 

مشکلى ندارد. اما این اعداد به آن روشى که شما عادت دارید و آشنا هستید، ارائه نمى شود.
رم هاى جدید استفاده شــده براى کامپیوتر هاى دســکتاپ از نوع DDR SDRAM هستند. باید 
خاطرنشان کنیم بعد از DDR یک عدد هم قرار مى گیرد که نســل رم موردنظر را نشان مى دهد. 
استاندارد DDR SDRAM در سال 1998 معرفى شــد تا پهناى باند رم دوبرابر شود. اگرچه برخى 
محیط ها مانند Task Manager ویندوز مطابق انتظار سرعت رم را به صورت دوبرابر نشان مى دهند، 
اما برنامه هایى مانند CPU-Z این مشخصات را به صورت خام به نمایش مى گذارند. به همین خاطر 
در این شرایط الزم نیســت نگران شوید و ســاعت ها از وقت خود را براى پیدا کردن منشأ مشکل 

صرف کنید.

براى دانلود و تماشاى آفالین ویدیوهاى یوتوب در رایانه شخصى، 
مک یا لپ تاپ مراحل ذکر شده در زیر را دنبال کنید.

  گاهى اوقات ممکن اســت اینترنت کم ســرعت داشته باشید و 
مى خواهید یک ویدیــوى یوتوب را به صورت آفالیــن دانلود و 

تماشا کنید. 
دلیل شما هر چه باشد، ما یک راه ساده براى تماشاى ویدیوهاى 
یوتوب به صورت آفالین در رایانه شخصى، مک یا لپ تاپ توضیح 

خواهیم داد.
ممکن اســت فکر کنید دانلود یک ویدیوى یوتیوب دردسرســاز 
است زیرا براى آن به یک سرویس شــخص ثالث نیاز دارید، اما 
اینطور نیست. به آسانى دانلود یک ویدیو در برنامه موبایل یوتیوب

 است. 
با این حال، یک نکته وجود دارد، براى تماشاى ویدیوها به صورت 
 YouTube آفالین در رایانه شخصى، مک یا لپ تاپ خود باید در

Premium مشترك شوید.

همچنین مى توانید دانلودکننده هاى ویدیوى یوتوب شخص ثالث 
را براى دانلود و تماشاى آفالین ویدیوى یوتوب در رایانه شخصى، 

مک یا لپ تاپ جستجو کنید.
بــراى دانلــود و تماشــاى آفالیــن ویدیوهــاى یوتــوب در 
رایانه شــخصى، مک یا لپ تاپ مراحل ذکر شده در زیر را دنبال 

کنید.
1.در یک مرورگــر وب از www.youtube.com دیدن کنید، یا 
همچنین مى توانید برنامه وب YouTube را در رایانه شــخصى، 

مک یا لپ تاپ خود دانلود کنید.
2.حاال ویدیویى را که مى خواهید به صورت آفالین تماشــا کنید 

باز کنید.
3.براى دانلود ویدیو روى دکمه دانلود در زیر پخش کننده ویدیو 

ضربه بزنید.
اکنون، هر زمان کــه یوتیوب را بــه صورت آفالین بــاز کنید، 
گزینه اى براى رفتن به دانلودها و تماشــاى آفالین ویدیوهاى 

یوتیوب به شما نشان داده مى شود. 
ویدیوهاى دانلود شده فقط در دستگاهى که آنها را دانلود کرده اید 

به مدت 30 روز قابل دسترسى خواهند بود.

 سرقت هاى اینترنتى یا برداشت اینترنتى پول از حساب دیگران، 
گونه اى تقریبا نوظهور از سرقت ها هستند که در سال هاى اخیر به 
شدت مورد توجه قرار گرفته اند و پلیس فتا به روش هاى مختلف 
تالش کرده تا شهروندان را از خطر این نوع سرقت ها که عمدتا با 
ارسال پیامک از شماره شخصى و ترغیب به کلیک کردن بر روى 

لینکى اتفاق میوفتد آگاه کند.
 پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات (فتا) بارها در سلســله 
پیامک هاى اطالع رســانى به شــهروندان از آن ها خواسته 
بــر روى لینک هاى جعلى که از شــماره هاى شــخصى و با 
نام نهادهایى هم چون قــوه قضائیه، مرکز مبــارزه با جرایم 
ســازمان یافته،   وزارت اطالعات و سایر ادارات دولتى یا با نام 

دانلود اپلیکیشن ارســال مى شوند کلیک نکنند 
زیرا این لینک ها عمدتا بــه قصد کالهبردارى 
و خالى کردن حساب هاى شخصى شهروندان 
مى باشــند. نمونه اى از این پیامک هاى ارسال 

شده به این شرح است:
«هشدار: مجرمین با ارسال پیامک به نام ثنا قوه قضائیه، 

مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته، وزارت 
اطالعــات و ســایر ادارات دولتــى 

به همــراه لینک از شــماره هاى 
شخصى، به دنبال کالهبردارى و 
خالى نمودن حساب شما هستند. 

لطفا کلیک نفرمایید».
«هشدار: پیامک حاوى لینک دانلود 
اپلیکیشن از شــماره هاى شخصى، 
جعلى و به قصد ســرقت از حساب 
شماست، به هیچ وجه کلیک نکنید».

«هشــدار: کاربر گرامــى؛ کلیک بر روى 
هرگونــه لینــک دریافتى از شــماره هاى 

شخصى برابر با اعطاى دسترسى کامل به مجرم 
و خالى شدن حساب شماست».

مجازات خالى کردن حساب هاى شخصى
ماده 13 قانون «جرایم رایانه اى» در این خصوص مى گوید:ـ  
هرکس به طور غیرمجاز از سامانه هاى رایانه اى یا مخابراتى 
با ارتــکاب اعمالى از قبیل وارد کردن، تغییــر، محو، ایجاد یا 
متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـــال 
یا منفعت یا خدمــات یا امتیازات مالى بــراى خود یا دیگرى 
تحصیل کند عالوه بر رد مال بــه صاحب آن به حبس از یک 
تا پنج ســال یا جزاى نقدى از بیست میلیون (20.000.000) 
ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات 

محکوم خواهد شد. 

وجود «یا» بین مجازات حبس و جریمه نقدى به این معناست که 
قاضى مى تواند بین هر یک از این مجازات ها یکى را انتخاب کند. 
البته با توجه به نوع و شــدت جرم، قاضى مى تواند هر دوى این 

مجازات ها را اعمال کند.
ماده 67 قانون «تجارت الکترونیکــى» نیز هم چنین مى گوید: 
هرکس در بستر مبادالت الکترونیکى، با سوء استفاده و یا استفاده 
غیر مجاز از «داده پیام» ها، برنامه ها و سیســتم هاى رایانه اى و 
وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالى نظیر ورود، محو، توقف 
«داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه اى و غیره 
دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهى سیستم هاى پردازش خودکار 
و نظائر آن شود و از این طریق براى خود یا دیگرى 
وجوه، اموال یا امتیازات مالى تحصیل کند و 
اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و عالوه 
بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا 
سه ســال و پرداخت جزاى نقدى معادل مال ماخوذه 

محکوم مى شود.
تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات 
آن حداقل مجــازات مقــّرر در این ماده 

مى باشد.
البتــه نــوع دیگــرى از ســرقت از 
حساب هاى بانکى نیز وجود دارد که 
این ســرقت ها با دسترسى به کارت 
بانکــى و مشــخصات آن مثل رمز 
اول یا دوم اتفــاق میوفتد که این از 
نوع ســرقت هاى اینترنتى نیست بلکه سرقت 
تعزیرى است که در این خصوص ماده 657 
قانون مجــازات اســالمى (تعزیرات و 
مجازات هاى بازدارنده) مى گوید: هرکس 
مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف زنى - 
جیب برى و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 

(74) ضربه شالق  محکوم خواهد شد.

 ماهواره استارلینک ایالن ماسک اکنون براى استفاده در 32 کشور 
در دسترس است.

ماهواره استارلینک عمدتاً در کشورهاى آمریکاى شمالى و اروپایى 
در دسترس است. اسپیس ایکس در سال 2023 گسترش استارلینک 

را به کشورهاى دیگر را آغاز خواهد کرد.
اسپیس ایکس اعالم کرده است که سرویس اینترنت ماهواره اى 
آن(استارلینک) هم اکنون در 32 کشور در دسترس است. این شرکت 
نقشه در دسترس بودن استارلینک را به اشتراك گذاشت که کشورها 
را در بخش هاى «در دسترس»، «لیســت انتظار» و «به زودى» 

عالمت گذارى مى کند.
در درجه اول کشورهاى اروپا و آمریکاى شمالى در زیر "در دسترس" 
قرار مى گیرند. عالوه بر این، این شرکت ادعا مى کند که استارلینک 
در این مناطق آماده ارسال فورى است. از سوى دیگر، تمام آفریقا 
و اکثر کشورهاى آمریکاى جنوبى به زودى استارلینک را دریافت 
مى کنند. کشورهاى جنوب و جنوب شرقى آسیا نیز در حال حاضر 

تحت عنوان "به زودى" قرار دارند.
این اعالمیه از طریق توییتر رســمى اســپیس ایکس اعالم شد. 
همانطور که قبال ذکر شد، اســتارلینک بالفاصله در مجموع 32 
کشور در سراســر جهان تحویل داده خواهد شــد. انتظار مى رود 
اسپیس ایکس دسترسى استارلینک را به کشورهاى بیشترى، که 
شامل هند نیز مى شود، گسترش دهد. نقشه در دسترس بودن هیچ 
جدول زمانى براى کشــورهایى که استارلینک در مرحله بعدى راه 
اندازى خواهد شد را نشان نمى دهد، با این حال، انتظار مى رود در 

سال 2023 شروع شود.
پیش از این، SpaceX برنامه ریزى کرده بود تا شبکه استارلینک 
خود را در هند مستقر کند و تا پایان سال 2021 پوشش کاملى را ارائه 
دهد. هدف آن قرار دادن حوزه هاى روستایى در کشور براى ارائه 
دسترسى به اینترنت پرسرعت در مناطق دورافتاده بود که ممکن 
است اتصاالت اینترنت پهن باند سیمى امکان پذیر نباشد. اسپیس 
ایکس قصد داشت تا پایان ســال 2022 تا 200000 پایانه در هند 

نصب کند.

بر اساس یک مطالعه جدید و گسترده، ممکن است اعتماد به آنتى 
ویروس ها، همیشه ایده خوبى نباشد.

 در طول سال ها بار ها ثابت شده است که نمى توانید براى محافظت 
از خود در برابر تهدیــدات پیچیده و هکر ها فقــط به گوگل اتکا 
کنید. اینجاســت که برنامه هاى به اصطالح آنتــى ویروس و یا 
برنامه هاى مبتنى بر امنیت وارد مى شوند. بر اساس یک مطالعه 
جدید و گسترده، ممکن است اعتماد به آنتى ویروس ها، همیشه 

ایده خوبى نباشد.
تقریباً تمام برنامه هاى آنتى ویروس محبوب شما 

را ردیابى مى کنند
از 40 برنامه پاکســازى و آنتى ویروس دانلود شده در گوگل پلى، 
تنها دو اپلیکیشن از تهدید هاى آشــکار حریم خصوصى داده ها 
مصون بوده اند و دو اپلیکیشن دیگر نیز با استفاده از روشى به نام 
 Super Antivirus -" مبهم سازى از این تحلیل گریخته اند. حتى
Clean Virus" و " VG Enterprise Web SDK" کــه دو آنتى 

ویروس بدون ردیاب هستند، در ارزیابى مهارت هاى کلى حفاظت 
از امنیت خود موفق نبوده اند. البته دقیقًا مشخص نیست که این 
ارزیابى چگونه انجام شده اســت. جزئیاتى در خصوص مقدار و 
نوع داده هاى ردیابى شده توســط هر یک از 36 برنامه اى که در 

این عمل مشکوك شناخته شده اند، ذکر نشده 
است. شش مورد از همین برنامه ها نیز حاوى پیوند هایى 

به «دامنه هاى مخرب» هستند.
آیا باید این آنتى ویروس ها را حذف کنیم؟

40 اپلیکیشن بررسى شــده، برخى از بهترین برنامه هاى امنیتى 
اندرویدى رایگان در بازار امروزى هستند و بدیهى است که هیچ 
تضمینى وجود ندارد که جایگزین هاى کمتر شناخته شده از ردیابى 
شما خوددارى کنند. به گزارش فرارو، یک راه حل ساده براى حل 
این مشکل این است که به طور کلى از آنتى ویروس هاى موبایلى 
اســتفاده نکنید. در صورتى که به تک تک برنامه هایى که نصب 
مى کنید، نظارت کافى (مانند خواندن نظرات کاربران آن) داشته 

باشید، به نصب آنتى ویروس نیاز پیدا نخواهید کرد.

هکرهاى حساب هاى شخصى بخوانند

از شــماره هاى شــخصى و با  که
 قضائیه، مرکز مبــارزه با جرایم 
عات و سایر ادارات دولتى یا با نام 

ى شوند کلیک نکنند
 قصد کالهبردارى 
شخصى شهروندان 
 پیامک هاى ارسال 

ائقضائییییییییییییهیه، مک به نام ثنا قوه 
 یافته، وزارت 

ولتــى 
هاى
ى و

ستند. 

ک دانلود 
شخصى، 
حساب 
کنید».

یک بر روى 
شــماره هاى 

سى کامل به مجرم
.«

ریال یا هر دو مجازات  ریال تا یکصد میلیون (100.000.000)
محکوم خواهد شد. 

«داده پیام»، مداخله در عملکرد برن
دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهى
و نظائر آن شود و از ای
وجوه، اموال یا
اموال دیگران ر
بر رد مال به صاح
سه ســال و پرداخت جز

ممححححححححححححکحکوم مى شود.
تبصره- شروع به این جرم
آن حداقل م
مى باشد
ن البتــه
حساب ه
سـ این

بانکــى
اول یا

سـســسسـسـسـسـســسـســســســســ ســرقت هاى نوع
زتعزیرى است
قانون مجـ
مجازات هاى
مرتکب ربودن مال
ب جیب برى و امثال آن شود
(74) ضربه شالق

گوگل مپ به روزرسانى بزرگى را دریافت مى کند که شامل «نماى فراگیر» است. گوگل مپ قرار است ویژگى هاى جدیدى دریافت کند. در جریان سخنرانى Google I/O در 
روز چهارشنبه، برخى از این ویژگى هاى جدید پیش از آنچه ظاهراً به روزرسانى بزرگى براى برنامه خواهد بود، ذکر شد.

 گوگل قصد دارد از قدرت هوش مصنوعى خود استفاده کند تا قابلیت هاى جدیدى را به گوگل مپ اضافه کند که به کاربران دیدگاه جدیدى ارائه مى کند. گوگل مپ دیگر فقط  
شما را با خیال راحت و سریع از نقطه «A» به نقطه «B» نمى برد، کارهایى را که باید انجام دهید، کجا بمانید و زمانى که به «B» رسیدید، کجا غذا بخورید را توصیه مى کند.

با نماى همه جانبه(یکى از ویژگى هاى جدیدى که به Google Maps مى آید) مى توانید مقاصد خود را از منظرهاى مختلف ببینید. این مى تواند به شما کمک کند کارهایى 
براى انجام دادن و مکان هایى براى دیدن پیدا کنید. نماى همه جانبه واقعًا همه جانبه است. یک نوار لغزنده به کاربران این امکان را مى دهد که ببینند یک منطقه خاص در 
زمان هاى مختلف روز و در سناریوهاى مختلف آب و هوایى چگونه به نظر مى رسد. با استفاده از نوار لغزنده، زمان هایى از روز که این مکان خاص شلوغ تر است را نیز 

مى دانید.
آیا مى خواهید بدانید فضاى داخل یک رستوران چگونه است؟ با نماى همه جانبه، مى توانید به سطح خیابان بروید و نگاهى به داخل 
غذاخورى بیندازید. این ویژگى اواخر امسال در لس آنجلس، لندن، نیویورك، سانفرانسیسکو و توکیو عرضه خواهد شد. گوگل 

مى گوید که در اواخر سال جارى شهرهاى دیگرى را نیز اضافه خواهد کرد.
گوگل همچنین اعالم کرد که مسیریابى سازگار با محیط زیست، که سال گذشته براى کاربران Google Maps مستقر در ایاالت 
متحده اضافه کرد، در اروپا در دسترس خواهد بود. سال گذشته، این تنظیم باعث صرفه جویى در بیش از نیم میلیون تن گازهاى 

گلخانه اى شد که معادل خروج 100000 خودرو از جاده است.

32 کشور داراى اینترنت 
ماهواره اى مى شوند

نحوه تماشاى
 ویدیوهاى یـوتوب
 به صورت آفالین

چرا رم کامپیوتر نصف سرعت خود را نشان مى دهد؟

مسدود کردن تماس هاى اسپم در آیفون به روزرسانى بزرگ گوگل مپ چیست؟
گاهى وضعیت تماس هاى هرزنامه از کنترل خارج مى شود و اجتناب از این تماس ها اوضاع را بدتر هم مى کند.  پیش از این، تماس هاى هرزنامه به عنوان «شماره ناشناخته» 
عالمت گذارى مى شدند، یا تشخیص اینکه آیا این تماس هاى بازاریابى است یا واقعى، نسبتا ساده تر بود. اما اخیرا، ارسال کنندگان هرزنامه راهى براى جعل فیلترهاى هرزنامه با 
استفاده از اعدادى که شباهت زیادى به شماره دوست شما دارند، پیدا کرده اند.بنابراین اگر از این تماس هاى اسپم خسته شده اید، در اینجا نحوه مسدود کردن تماس هاى اسپم 
در آیفون آورده شده است.  چند برنامه از جمله TrueCaller وجود دارد که مى توانید از آنها براى مسدود کردن تماس هاى اسپم در آیفون خود استفاده کنید. اما، iOS داراى فیلتر 

تماس هاى هرزنامه داخلى براى مسدود کردن تماس هاى دریافتى از هرزنامه ها یا کالهبرداران است.
در اینجا نحوه مسدود کردن شماره هاى هرزنامه در آیفون آورده شده است:

1.برنامه Phone را در آیفون خود باز کنید.  2.روى Recents ضربه بزنید و سپس دکمه «i» را در کنار شماره فشار دهید.
3.اکنون به پایین بروید و Block this Caller را انتخاب کنید تا شماره را مسدود کنید. هیچ اعالنى براى تماس هاى شماره اى 

که مسدود کرده اید دریافت نخواهید کرد و در صورت تمایل مى توانید شماره هاى مسدود شده را بررسى کرده و شماره اى را رفع 
انسداد کنید تا دوباره از آن تماس بگیرید.

براى رفع انسداد یک شماره در آیفون خود مراحل زیر را دنبال کنید:
1.برنامه تنظیمات را در آیفون باز کنید. 2.اکنون روى Phone ضربه بزنید. Blocked Contacts.3 را انتخاب کنید و روى دکمه 

Edit در گوشه سمت راست باال ضربه بزنید. 4.در آخر، نماد "-" را در نزدیکى شماره فشار دهید تا مسدود شود.

ى ى ى ژ و ز ى ) ى
براى انجام دادن و مکان هایى براى دیدن پیدا ک
زمان هاى مختلف روز و در سناریوه
مى دانید
آیا مى
غذا
مى
گوگ
متح
گلخا

اىاینت دا کشو 32

این آنتى ویروس ها بیشتر از آنکه مفید باشند، خطرناك اند!

Nova Security - Virus Cleaner

Antivirus, Virus Cleaner, Booster - Fancy Security

Fancy Battery - Battery Saver, Booster, Cleaner

Fancy Cleaner - Boost, CleanerSmart Security

Smart Security

Keep Clean Cleaner, Antivirus

Safe Security - Antivirus, Booster, Phone Cleaner

APUS Security Antivirus Master

Antivirus One - Virus Cleaner

FileMaster Manage&Power Clean

Memory cleaner Speed booster and junk removal

One Booster Antivirus and Cleaner

Phone Security - Antivirus, Cleaner, Booster

PoMelo File Explorer & Cleaner

One Security Antivirus, Clean

Phone Cleaner - Virus cleaner

Powerful Phone Cleaner - Cleaner & Booster

Virus Remover - security apps, booster, cooler

Smart Cleaner

Antivirus - Cleaner + VPN

CPU Cooler - Antivirus, Clean

Phone Cleaner, Booster, Master

 SHAREit Lite - Share and File Transfer, File

Manage

Super Clean - Master of Cleaner

Smart Clean - Booster, Cleaner

Antivirus And Virus Cleaner Lock

Clean Guard Phone Cleaner

JioSecurity Mobile Security & Antivirus

Antivirus - Virus Cleaner

Security Antivirus - Max Cleaner

لیست زیر شامل
 تمام آنتى ویروس هاى اندرویدى مى باشد 
که داده هاى کاربران خود را ردیابى مى کنند:

Dr. Capsule Antivirus, Cleaner

GO Security - AntiVirus, AppLock, Booster

Virus Scanner and Phone Cleaner ۲۰۲۱ Virus Hunter

AVC Antivirus & Virus Cleaner

Fancy Booster - Cleaner, Antivirus & Speed Up

Phone Junk - Clean Master

ن عمل مشکوك شناخته شده اند، ذکر نشده 
ت. شش مورد از همین برنامه ها نیزحاوى پیوند هایى

 «دامنه هاى مخرب» هستند.
آیا باید این آنتى ویروس ها را حذف کنیم؟

ى ویروس ها بیشتر از آنکه مفید باشند، خطرناك ان

لیست زیر شامل برنامه هایى مى باشد که 
هم کاربران خود را ردیابى مى کنند و هم 

حاوى پیوند هاى مخرب هستند:
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استفاده از جوراب مرطوب
اگرچه درمان تب با استفاده از جوراب مرطوب ممکن است عجیب به نظر برسد؛ اما 

بسیارى از مردم معتقدند این درمان طبیعى به تحریک سیستم ایمنى و افزایش 
گردش خود کمک مى کند. بهترین کار براى استفاده از این روش درمانى، این است 
که در روز اول بیمارى از جوراب خیس استفاده کنید و براى حداکثر اثربخشى، چند 

شب متوالى نیز آن را انجام دهید.
ابتدا باید پا هاى خود را در یک حمام یا «دوش آب گرم» گرم نگه داشته و سپس پاهایتان 

را کامال خشک کنید. سپس، درست قبل از رفتن به رختخواب، یک جفت جوراب 
نخى نازك را در آب ســرد خیس کنید، آن ها را چالنده و بپوشید. سپس بر 
روى این جورا هاى نخى، جوراب هاى پشمى خشک بپوشید. باید این روش 

را جورى انجام دهید که زمانى که صبح برمــى خیزید، جوراب مرطوب تان 
خشک شده باشد. همچنین در صورتى که نیمه شب از خواب پریدید و متوجه 

شدید جوراب ها زودتر خشک شــده اند، پیش از اینکه بخوابید، دوباره این 
کار را انجام دهید.

سیر سابقه طوالنى در استفاده در طب گیاهى و جایگزین براى درمان 
بیمارى هاى مختلف دارد. این ماده غذایــى فواید زیادى دارد، اما اگر با 

معده خالى مصرف شود، آسیب زا خواهد بود.

مضرات خوردن سیر با معده خالى
1. مصرف سیر با معده خالى در صبح باعث بوى بد دهان مى شود که بوى 
بد آن با ترشحات بدن و عرق خارج مى شــود که در نتیجه بوى نامطبوعى 
ایجاد مى کند.2. قورت دادن سیر با معده خالى باعث تحریک مخاط دهان 
و ظهور جوش و زخم در آن مى شود.3. کسانى که حداقل دو هفته قبل از 
مصرف، تحت عمل جراحى قرار داشته اند، نباید سیر زیاد بخورند.4. سیر 
با معده خالى باعث کاهش و از بین بردن سطح قند خون شود.5. سطح 
فشار خون را کاهش مى دهد.6. مصرف سیر با معده 
خالى همچنین باعث سردرد، افزایش اسیدیته 
معده و تحریک پوست مى شود.7. مصرف 
زیاد سیر با معده خالى باعث مشکالت قلبى 
مى شود، بنابراین بیمار قلبى که برخى از دارو ها 
را مصرف مى کنند باید مصرف سیر را متوقف کنند.

مضرات مصرف سیر با شکم خالى براى 
چشم

مصرف ســیر با معده خالى باعث مشکالت چشمى 

زیادى مى شود که به شــرح زیر اســت:این کار باعث خونریزى چشم 
مى شود، بنابراین هرکس در چشم خود مشکلى احساس مى کند باید به 

چشم پزشک مراجعه کند.
مصرف سیر با معده خالى، منجر به ایجاد تغییر در سطح بینائى مى شود.

مصرف زیاد ســیر با معده خالى مى تواند منجر به از دست دادن کامل 
بینایى شود.

مضرات مصرف سیر با معده خالى براى کاهش وزن
افراد زیادى از چاقى رنج مى برند که به روش هاى مختلف به دنبال این 
هستند که چگونه از شر چربى هاى اضافه خالص شوند که برخى از آن ها 

به فکر خوردن سیر با معده خالى مى افتند.
بسیارى از پزشکان و دانشمندان تایید کرده اند که سیر هیچ فایده اى براى 
الغرى ندارد، بسیارى از افرادى که قبًال سیر را امتحان کرده اند اظهار 
داشته اند که تقریبا هیچ نتیجه اى نداشته و توصیه کرده اند براى کاهش 

وزن از خوردن آن خوددارى کنید.

آسیب مصرف سیر با معده خالى براى خود معده
معده مى تواند در اثر مصرف بیش از حد روزانه سیر با شکم خالى به شدت 
تحت تاثیر قرار گیرد که به شرح زیر است:1. مصرف سیر با معده خالى در 
صبح باعث استفراغ شدید و مقدارى گاز مى شود.2. خوردن سیر به مقدار 

زیاد هر روز صبح باعث سوزش و زخم معده مى شود.

درمان طبیعى تب با روش هاى خانگى
تب نشانه وجود باکترى و عفونت در بدن است که براى درمان آن، روش هاى سنتى و دارویى بسیارى وجود دارد.

هرکسى تا به حال تب داشته است، مى داند این مسئله تا چه اندازه اى براى فرد مى تواند نگران کننده باشد، خصوصا وقتى صحبت از کودکان خردسال به میان مى آید.
تب یک نشانه رایج بیمارى و یک پاسخ ضرورى براى تحریک سیستم ایمنى و دفع مهاجمان ناخواسته اى است که در دماى طبیعى بدن رشد مى کنند. در حقیقت، تب یک نشانه خوبى است 

که نشان مى دهد سیستم ایمنى شما به درستى کار مى کند. تب ها نقشى حیاتى را در مقابله با بیمارى ایفا مى کنند و باید بجاى تقابل با تب، با آن به تعامل پرداخت.
ما معموال وقتى دچار تب مى شویم، بالفاصله سراغ جعبه قرص ها مى رویم؛ اما بایستى این نکته ذکر شود که با توجه به نوع مریضى از جمله سرماخوردگى، آنفلوانزا 

و یا عفونت هاى ویروسى، کارهاى این چنینى به مانند استفاده از استامینوفن مى تواند اثرى معکوس داشته باشند. ممکن است فرد احساس بهبود 
کند، اما این بهبود و تسکین موقتى خواهد بود.

تحقیقات نشان مى دهد شما باید به یک تب درجه خفیف تا متوسط اجازه دهید تا دوره خود را طى کند.
در این گزارش قصد داریم تا به روش درمانى طبیعى و خانگى تب بپردازیم:

هیدراته بمانید
هیدراته نگه داشتن بدن و یا همان آب رسانى به 
بدن یکى از مسائل مهم به شمار مى رود. از دست 
رفتن آب بــدن مى تواند به راحتــى به خصوص 
در نوزادان و کودکان خردســال اتفاق بیفتد. باید 
بدانید زمانى که بدن شما تب دارد، اشتهایى به غذا 
نخواهید داشت؛ چرا که بدن در حال صرف انرژى 
خود براى مقابله با بیمارى است و نمى خواهد این 
انرژى را صرف گوارش غذا کنــد. در صورتى که 
اشــتها ندارید، الزم نیســت تا بدن تان را مجبور 
به خوردن کنید؛ اما مى توانید بــه بدنتان مایعات 

برسانید.
ســعى کنید در صورت امکان، سبزیجات بخارپز، 
انواع ســوپ یا حتى در صورت امکان آبگوشــت 
مصرف کنیــد. آب نارگیل انتخــاب خوبى براى 

افزودن الکترولیت به سیستم بدنى شماست.
کنیــد. آب نارگیل انتخــاب خوبى براى 

کترولیت به سیستم بدنى شماست.

آب استخوان
آب اســتخوان یا همان آب قلم بنوشید؛ ســوپ مرغ، گزینه  
مناسبى است و آب قلم نیز با ســرعت بیشترى به بهبود بدن 
کمک مى کند. آب قلم داراى ژالتین و غضروف اســت که 
به عملکرد سالم ایمنى بدن کمک مى کند. دفعه بعد که تب 
کردید، یک فنجان آب قلم بنوشید تا سیستم ایمنى بدن شما 
را تقویت کند و این مزیت را داشته باشــد که بدن خود را نیز 

هیدراته نگه داشته اید.

سرکه سیب
سرکه سیب از دیگر دارو هاى قدیمى است که براى 
درمان تب استفاده مى شد. براى این کار، مخلوط 
آب و سرکه را درســت کرده (یک سوم سرکه و 
دو سوم آب)، سپس چند حوله را در درون 
این محلول قــرار داده و پس از جذب 
محلول آب و سرکه به حوله، آن حوله 
را در روى پیشانى و شکم خود قرار 
دهید؛ همچنانکه مى توانید آن را دور 

کف پاى خود بپیچید.

وب
عجیب به نظر برسد؛ اما 

ستم ایمنى و افزایش
این است  ش درمانى،
اکثر اثربخشى،چند

گه داشته و سپس پاهایتان 
براب ، یک جفت جو

وشید. سپس بر 
. باید این روش 

اب مرطوب تان 
ب پریدید و متوجه 

ید، دوباره این 

سرکه
سرکه سیب از دیگر دارو ه
درمان تب استفاده مى شد
آب و سرکه را درســت

دو سوم آب)، سپس
این محلولق
محلول آب
را در روى
دهید؛ همچ
ب کف پاى خود

آب استخوان

استفاده از 
روغن هاى ضرورى

نوع مریضى از جمله سرماخوردگى، آنفلوانزا نزا   به
مکناست فرد احساس بهبود 

رو

 ایمنى بدن خود را 
تقویت کنید

یکى دیگر از مواردى که باید به آن اشاره شود، تقویت ایمنى 
بدن است. گیاه اکیناسه، سنجد، مصرف مواد داراى ویتامین 
ســى همه از گزینه هاى خوبــى براى تقویــت ایمنى بدن 

محسوب مى شوند.

یکى

 حمام نمک اپسوم
نمک اپسوم، آبرســانى به بدن و نیز منیزیم 
بدن را تأمین مى کند و از ســوى دیگر، سموم 
بدن را نیز خارج مى سازد؛ بنابراین دو فنجان 
نمک اپســوم را به آب گرم (و نه سردى) که 
مى خواهید با آن حمام کنیــد، اضافه کرده و 
بدن خود را با آن خیس کنیــد. براى کودکان 

این کار به مدت 10 تــا 15 دقیقه و 
براى بزرگســاالن 20 تا 30 

دقیقه باشد.

منیزیم 
 سموم 
فنجان ا

ى) که 
کرده و 
ودکان 

 استراحت 
کنید

خوابیدن، از قوى ترین روش هاى 
طبیعى بــراى بهبــود از بیمارى 

محسوب مى شــود. در حقیقت، عدم خواب مى تواند حتى سبب بیمارى شما شود. 
مطمئن شوید مقدار مناسبى خواب را به میزانى که بدن بتواند با بیمارى مبارزه کند، دارید.

دمنوش هاى گیاهى بنوشید
دمنوش هاى گیاهى از بهترین گزینه هــا در کمک به درمان تب 
محسوب مى شــوند. آن ها نه تنها به شما کمک مى کنند تا آب 
به بدن شما برسد؛ بلکه ســبب ایجاد عرق در بدن مى شوند 
و در عین حال نیز سیســتم ایمنى شما را براى بهتر شدن 

تقویت مى کنند.
همچنین مى توانیــد آب لیمو و عســل را براى 
افزایش ویتامین C به دمنوش خود اضافه کرد 

(اما مراقب باشید هرگز به کودك زیر یک سال 
عسل ندهید).

ا آب 
شوند
دن

سال

روغن نعنا و یا زنجبیــل مى تواند به گرم کردن 
بدن و ایجاد تعرق در بدن کمک کند. روغن هاى 
اسطوخودوس، آویشن، رزمارى، اکالیپتوس و مریم 
گلى نیز به ایجاد آرامش تسکین دهنده هنگام درمان تب 
کمک مى کنند. سعى کنید چند قطره روغن اسطخدوس را در 
آب سرد ریخته، و یک حوله را در آن محلول قرار داده و پس از جذب محلول 
در حوله، آن را بر روى پیشانى خود براى پایین آمدن تب و یا آرام کردن بدن 
قرار دهید. همچنین مى توانید چند قطره روغن نعنا فلفلى را با روغن نارگیل 

مخلوط کرده و آن را روى کف پا ها و پشت گردن خود بمالید.

براى سالمت قلب مفید است
خوردن روزانه حدود 1 قاشــق مرباخورى کاکائو به افزایش جریان خون و 
تکثیر ســلول هاى ســفید بدن کمک مى کند. کاکائو تلخ به علت دارا بودن 
درصد باالى خلوص، در بدن بهتر عمل کرده و به ســالمت رگ هاى خونى 

نیز کمک مى کند.
به یاد داشته باشــید که زیاده روى در هر موضوعى، ســالمت ما را به خطر 
مى اندازد. اگر در خوردن کاکائو زیاده روى کنید درصد ابتال به سکته قلبى و 

کلسترول خون را باال مى برید.
 هوش را افزایش مى دهد

خاصیت ضد التهاب بودن کاکائو باعث شده تا حس آرامش بیشــترى در مغز ما ایجاد شود و 
میزان تولید هورمون اندروفین مغز، باال رود. بر اثر همین روند، قدرت حافظه مغز، توانایى حل 

مشکالت، سرعت واکنش به کنش ها باالتر مى رود.

یک ضد آفتاب 
طبیعى است

خوردن کاکائو بــراى بدن یک ضد 
آفتاب طبیعى درونى مى سازد که ما 
را از اثرات منفى آفتاب حفظ مى کند.

ترك هاى پوستى را درمان مى کند
کاکائو به علت دارا بودن مواد مفید آنتى اکســیدانى در خود، 

مى تواند در بر طرف ساختن ترك هاى پوستى موثر عمل کند.

کاهش 
دهنده 

استرس 
است

کاکائــو در بــدن موجب 
کاهش ترشح هورمون هاى 
کورتیــزول و اپینفریــن 
مى شود که موجب آرامش 
بیشتر در شرایط استرس زا 

مى شود.
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همگى از مضرات کاکائو بر بدن، مانند پوسیدگى 
دندان ها گرفته تا چاقى با خبریم؛ اما آیا از فواید با ارزش آن هم خبر داریم؟

اگر شما هم تا به حال فقط از مضرات کاکائو خواندید و هر وقت که دسر کاکائویى سفارش 
دادید با عذاب وجوان میل کردید، اول از همه بهتر اســت بدانیم کاکائو یک آنتى اکسیدان و ضد التهاب 

قوى است.

این ساعت هر چه خواستید غذا بخورید تا دو برابر الغر شوید!
دکتر کورتنى پیترسون: در مورد رابطه اوقات روز و وزن گیرى متوجه شدیم که افزایش و کاهش وزن مى تواند با این فاکتور دچار 

تغییرات قابل توجهى شود. بهترین زمان براى غذاخوردن که باعث الغرى و کاهش وزن شود چه ساعتى از روز است؟ 
جدیدترین تحقیقات نشان مى دهد که خوردن و نخوردن غذا در ساعتى از روز مى تواند سرعت الغرى و کاهش 

وزن را دوبرابر تغییر دهد. بر اساس این مطالعات شما مى توانید اینگونه سریع وزن کم کنید: 
مى توانید هر نوع خوردنى و مواد غذایى سالم که دوست دارید بخورید، اما فقط از ساعت 8 صبح تا 2 بعدازظهر.

غذا هاى سبک و کم کالرى را نیز بین ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر قرار دهید و به هیچ وجه بعد از این ساعت یعنى 
6 عصر چیزى نخورید.

این نتیجه تحقیقات جدیدى اســت که توسط دکتر کورتنى پیترســون در دیلى میل منتشر شده است. به 
گزارش نى نى ســایت، او در این باره گفت: در مورد رابطه اوقات روز و وزن گیرى مطالعاتــى انجام دادیم و با 

تغییرات متابولیسم بدن متوجه شــدیم که افزایش و کاهش وزن مى تواند با این فاکتور دچار تغییرات 
قابل توجهى شود.

بر اســاس همین مطالعات من پیشــنهاد مى کنم افرادى که در پى تناسب اندام هستند، 
وعده هاى غذایى خود را بین ساعت 8 تا 2 بعد از ظهر مصرف کنند و پس از ساعت 6 عصر 

چیزى نخورند. این به نظر رژیمى سخت مى رسد، اما تاثیر آن فوق العاده است به خصوص 
براى کسانى که قصد کاهش سریع وزن خود را دارند. این رژیم الغرى محدود باعث سوزاندن 

چربى و کالرى به مقدار زیاد مى شود.»

سیر سابقه طوالنى در استفاده در
بیمارى هاى مختلف دارد. این ماد
معده خالى مصرف شود، آسیب زا

مضرات خوردن
1. مصرف سیر با معده خالى در صب
ترشحات بدن و عرق خارج بد آن با
ایجاد مى کند.2. قورت دادن سیر
و ظهور جوش و زخم در آن مى ش
مصرف، تحت عمل جراحى قرا
با معده خالى باعث کاهش و از
فشار خون
خالى
معد
زیاد
مى شو
را مصرفم

مضرات مص

مصرف ســیر

ى کند
آسیب هاى خوردن «سیر» با معده خالى
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به موجب ماده 11- قانون ثبت اسناد و ماده 59 - اصالحى آیین نامه مربوط به امالکى که در سه 
ماهه چهارم سال 1400 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز 
آنچه طبق آراء هیات محترم نظارت ثبت ، آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک شهرضا 

را به شرح زیر آگهى مى نماید :
ردیف الف)امالکى که در سه ماهه چهارم 1400 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده است :

یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه
3293 باقیمانده- فرهاد افشارى شــهرضا فرزند سیف اله و فاطمه آقاسى فرزند جمشید بالسویه 

: ششدانگ یک باب خانه که پالك 7277 فرعى از آن مجزى شده به مساحت 81,93 متر مربع
5711 باقیمانده- رضا پارسائى فرزند نعمت اله : ششدانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانى که پالك 

هاى 6282 و 6527 فرعى از آن مجزى شده به مساحت 59,33 متر مربع
10196- حمید رضا بهارى فرزند رحمت اله : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3931 

فرعى به مساحت 63,51 متر مربع
10217- شهردارى شهرضا به شناســه ملى 1400277359 : ششدانگ یک قطعه زمین محل 

داالن و گذر متروکه به مساحت 44,25 متر مربع
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

661- مهدى رضوانى فرزند حسین و میترا بال افکنده فرزند رمضانعلى و نیکان على نژاد فرزند 
محمد على به والیت پدرش بالسویه نســبت به تمامت 3,58 سهم مشاع و مهدى و ایران هر دو 
جاورى فرزندان جمشید بالسویه نســبت به تمامت 1,92 سهم مشاع از 46 سهم ششدانگ یک 

قطعه باغ
1039- شوکت مهجور فرزند تقى و فرشته ملکیان فرزند على اکبر بالسویه نسبت به تمامت 0,98 

سهم مشاع از 37,50 سهم ششدانگ یک قطعه ملک
1257 باقیمانده- سمیرا قدیمى فرزند علیرضا : ششدانگ یک باب خانه که پالك هاى 2263 و 

2740 و 2741 و 5810 فرعى از آن مجزى شده به مساحت 439,14 متر مربع
9091- ناصر افشارى فرزند قربانعلى : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 190,81 متر مربع

9636- مظفر دهقان شهرضا فرزند اسماعیل : ششدانگ یک باب خانه نیمه مخروبه به مساحت 
199,58 متر مربع

13973 - سحر برده جى فرزند کیانوش نسبت به چهار دانگ مشاع و مجتبى امانى باردئى فرزند 
عزت اله نسبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137,84 متر مربع

14077- منصوره خورسندى فرزند جهانگیر : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 
211,20 متر مربع

15608 - بهنام عباسى وندا فرزند عباس : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 252,36 متر مربع
15609 - حانیه آقائى فرزند على محمد : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 125 متر مربع

16393 – فاطمه موسوى فرزند سید مالک : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156,10 متر مربع
17923 – توران رضائى فرزند نصیب اله : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 106,20 متر مربع

18112 – زهرا ، مدینه ، مریم و جمیله همگى حاجى دولو فرزندان نوذر بالسویه : ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 107 متر مربع

18262- فریبرز بهرامى فرزند سهراب : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 110,63 متر مربع
18467 - زهرا دهقانى فرزند اسکندر : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 107,43 متر مربع

18634 – سودابه نره ء فرزند تقى : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166 متر مربع
18687- مجتبى خدادادى پور شــهرضا فرزند عباس و بتول آقاسى شــهرضائى فرزند امان اله 
بالسویه : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 729 فرعى به مساحت 197,36 متر مربع

18688- بهمن صفدرى حاجى دولو فرزند محمد : ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به 
مساحت 150 متر مربع

18689- مریم حاجى دولو درشورى فرزند هرمز : ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به 
مساحت 191,19 متر مربع

18690- فرحان ریحانپور فرزند فاضل : ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 
191,25 متر مربع

18691- خوبیار جیرانى فرزند على ناز : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 145,30 متر مربع
18692- ابراهیم غالم الدین فرزند محمد : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 148,66 متر 

مربع
18696 – مصطفى افشارى فرزند محمود : ششدانگ قسمتى از یک باب خانه محل گذر متروکه 
به مساحت 54,06 متر مربع که به انضمام ششــدانگ پالك هاى 2296 و 18511 فرعى جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
18697 – حسینعلى , حجت اله ، حبیب اله ، امیراله بالسویه نسبت به چهار دانگ مشاع و فاطمه ، 
طاهره ، بتول و صدیقه بالسویه نسبت به دو دانگ مشاع همگى اهرى فرزندان عباس : ششدانگ 
قسمتى از یک باب ساختمان محل گذر متروکه به مساحت 54,20 متر مربع که به انضمام قسمتى 

ار پالك 2082 فرعى جمعاً تشکیل یک باب ساختمان را داده است

18703- پوریا آقابائى فرزند ایرج نسبت به چهار دانگ مشاع و سمیرا کهن فرزند على نسبت به 
دو دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 9941 فرعى به مساحت 182,25 

متر مربع
18713- عزیزاله صفدریان فرزند هوشنگ : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 152,50 متر مربع

18718- على یار دهقانى فرزند سرفراز : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 125 متر مربع
18719- بهجت محمدى رهیزى فرزند فریدون : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 

16767 فرعى به مساحت 127,50 متر مربع
18720- سهیال سبزوارى فرزند قاسم : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 9941 

فرعى به مساحت 344,86 متر مربع
18721- کیوان سبزوارى فرزند قاسم : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 9941 

فرعى به مساحت 316,05 متر مربع
18722- حسین عظیمى فرزند محمد جعفر نسبت به چهار دانگ مشاع و سهیال جعفرى فرزند 
سرفراز نسبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1629 فرعى به 

مساحت 212,80 متر مربع
18723- کامران سبزوارى فرزند قاسم : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 9941 

فرعى به مساحت 335,18 متر مربع
18724- بهنام قره خانى فرزند فتح اله : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 125 متر مربع
18725- حلیمه رهنما فرزند فرهاد : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 189,08 متر مربع

18770- انوشیروان کهن سال فرزند کیامرث : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 
16535 فرعى به مساحت 175,72 متر مربع

18786- محمد رضا پور حاجى دولو فرزند محمد : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 206,57 
متر مربع

18787- ماه بانو پرکم فرزند على اکبر : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 118,50 متر مربع
18788- نجیمعلى مرادى حاجى دولو فرزند جهان بخش و ثریا قره خانى فرزند سیف اله بالسویه 

: ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 10472 فرعى به مساحت 206,87 متر مربع
18789- اکبر پورحاجى زاده فرزند امیرعلى : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 161,54 متر مربع

18790- طیبه عاشورى فرزند احمد : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 160 
متر مربع

18791- ســیما قربانى فرزند قربانعلى و مصیب طاهرى مهر فرزند عبداهللا بالسویه : ششدانگ 
یک باب مغازه با ســاختمان تحتانى و فوقانى مجزى شــده از پالك 15783 فرعى به مساحت 

57,58 متر مربع
18792- مهدى سلوکى فرزند علیرضا و هاجر فاتحى دهاقانى فرزند آیت اهللا بالسویه : ششدانگ 

یک باب خانه که قبًال قسمتى از پالك 439 فرعى بوده به مساحت 103,61 متر مربع
18793- فاطمه هادى به فرزند ابوالقاسم : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 157,26 متر مربع

18794- احمد رضا و محمد رضا هر کدام نسبت به 2979,56 سهم مشاع ، شهین ، شهپر ، شهره 
، شهناز و شهرناز هر کدام نسبت به 1489,78 سهم مشاع همگى پژوهنده فرزندان حمزه و حمید 
رضا اختر فرزند محمد على نسبت به 500 سهم مشاع از 13908,02 سهم ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعى به مساحت 13908,02 متر مربع
18795- احمد رضا نسبت به 3899,71 سهم مشاع ، محمد رضا نسبت به 4425,71 سهم مشاع ، 
شهین نسبت به 3527,856 سهم مشاع ، شهپر و شهناز هر کدام نسبت به 3001,856 سهم مشاع 
، شهره و شهرناز هر کدام نسبت به 2475,856 سهم مشاع همگى پژوهنده فرزندان حمزه و حمید 
رضا اختر فرزند محمد على نسبت به 3000 سهم مشاع از 25808,7 سهم ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعى به مساحت 25808,7 متر مربع
18796- احمد رضا نسبت به 7016,655 سهم مشــاع ، محمد رضا نسبت به 8016,655 سهم 
مشاع ، شهین ، شهپر ، شهره ، شهناز و شهرناز هر کدام نسبت به 3508,328 سهم مشاع همگى 
پژوهنده فرزندان حمزه و حمید رضا اختر فرزند محمد على نســبت به 3500 ســهم مشــاع از 
36074,95 سهم مشاع از 54574,4 ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 

54574,40 متر مربع
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

6314- خسرو و قدرت اله هر کدام نســبت به 20 حبه و چهار – هفتم حبه مشاع ، جمیله نسبت 
به 10 حبه و دو - هفتم حبه مشاع همگى خاتمى فرزندان حســین ، لیال و حسام هر دو خاتمى 
فرزندان فضل اله و اقدس آزاد فرزند ســید کمال به قانون ارث نسبت به 20 حبه و چهار – هفتم 
حبه مشاع از 72 حبه : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 1153 فرعى به مساحت 

563,25 متر مربع
6324- اصغر صداقت شهرضا فرزند عبدالخالق : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

1339 فرعى به مساحت 157,55 متر مربع
6325- مهناز فخار شهرضا فرزند ابراهیم : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1339 

فرعى به مساحت 161 متر مربع
6326- امیر حسین فخار شهرضا فرزند حسن و زهره فخار فرزند حسن بالسویه : ششدانگ یک 

باب خانه مجزى شده از پالك 544 فرعى به مساحت 189,26 متر مربع
6347 – امان اله رهبر فرزند حسین نسبت به پنج دانگ مشاع و فردوس نصرت فرزند قاسم نسبت 
به یک دانگ مشاع : ششدانگ قسمتى از یک باب خانه محل جوى متروکه به مساحت 44,15 متر 
مربع که به انضمام ششدانگ پالك هاى 967,1 فرعى که به شماره 5698 فرعى تبدیل شده و 

1880 و 2988 فرعى جمعاً تشکیل یک باب خانه را داده است
6348- مریم گالبى فرزند شکراله : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 797 فرعى به 

مساحت 158,98 متر مربع
چهارم : شماره هاى فرعى از 4- اصلى مزرعه برزوك آباد

1750 باقیمانده- سکینه ساجدى خواه فرزند حمداله : ششدانگ یک باب خانه که پالك 2641 
فرعى از آن مجزى شده به مساحت 234,27 متر مربع

2303 باقیمانده- على شبانپور فرزند فرامرز : ششدانگ یک قطعه زمین محصور که پالك هاى 
2626 و 2645 فرعى از آن مجزى شده به مساحت 175,20 متر مربع

2475- محمد على فرد افشارى تله بازلو فرزند عبدالرضا : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
74,80 متر مربع

2964- رحیم طوبائى فرد فرزند احمد : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 230,30 متر مربع
2965- رضا على پورنیا فرزند شاعلى : ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 2010 فرعى 

به مساحت 48 متر مربع
2966- مجید بهارى فرزند فضل اله : ششدانگ یک باب کارگاه سفالگرى مجزى شده از پالك 

2132 فرعى به مساحت 198,82 متر مربع
2968- غالمرضا عباسى فرزند على و مریم ماهر فرزند جمشید بالسویه : ششدانگ یک باب خانه 

مجزى شده از پالك 1421 فرعى به مساحت 215 متر مربع
2970– پرویز فرزند حاجى آقا و احمد رضا فرزند پرویز هر دو رستمى همگینى بالسویه : ششدانگ 
قسمتى از یک باب مغازه با ساختمان فوقانى آن مجزى شــده از پالك 212 فرعى به مساحت 
162,71 متر مربع که به انضمام قسمتى از جوى متروکه جمعاً تشکیل یک باب مغازه با ساختمان 

فوقانى آن را داده است
2971– پرویز فرزند حاجى آقا و احمد رضا فرزند پرویز هر دو رستمى همگینى بالسویه : ششدانگ 
قسمتى از یک باب مغازه با ساختمان فوقانى آن محل جوى متروکه به مساحت 8,25 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 212 فرعى جمعًا تشــکیل یک باب مغازه با ساختمان فوقانى آن 

را داده است
2972- مهناز بهرامى درشورى فرزند عبداله : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1047 

فرعى به مساحت 159,42 متر مربع
پنجم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه

259- اصغر و اکبر هر دو بابا ربیع فرزندان عبدالعلى بالســویه : ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 343 متر مربع

3266- محمد جعفر رضائى فرزند حمید رضا : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 
199 فرعى به مساحت 200,02 متر مربع

3267- محمد على رضائى فرزند حمید رضا : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 199 
فرعى به مساحت 200,02 متر مربع

3268- اشرف برزوك فرزند عبدالعلى : ششــدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 199 
فرعى به مساحت 180 متر مربع

ششم : شماره هاى فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد
3217- مرتضى قدیمى فرزند عبدالخالق و عزت نظریت فرزند غالم حسین بالسویه : ششدانگ 

یک باب خانه مجزى شده از پالك 322,1 فرعى بوده به مساحت 115,60 متر مربع
3227– شیما انصاریپور فرزند احمد : ششدانگ قســمتى از یک قطعه زمین محل گذر متروکه 
به مساحت 44,83 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 146 فرعى جمعًا تشکیل یک قطعه 

زمین را داده است
3237- على صالحپور فرزند حسن : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 904 

فرعى به مساحت 239,17 متر مربع
3238- الهام شاهنظرى فرزند محمد : ششدانگ یک قطعه زمین محصور که قبًال قسمتى از پالك 

119 فرعى بوده به مساحت 130,90 متر مربع
3239- الهام شاهنظرى فرزند محمد : ششــدانگ یک باب خانه که قبًال قسمتى از پالك 119 

فرعى بوده به مساحت 123,80 متر مربع
هفتم : شماره فرعى از 43- اصلى مزرعه خسرو آباد

65- فاطمه قدمى فرزند نعمت اله : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 675 متر مربع
هشتم : شماره هاى فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد

39- حسینعلى ترابى فرزند نصراله نسبت به تمامت چهل و چهار – یک هزارم سهم مشاع از 50 
سهم ششدانگ یک قطعه زمین دویست قفیزى به موجب راى شماره 4546 مورخ 1400,08,13 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى که در 
ازاء آن ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام به مساحت 44,47 متر مربع در سهمش واقع شده است

44 باقیمانده- منیره سمنان فرزند احمد رضا و عبدالمجید گالبى فرزند على بالسویه : ششدانگ 
قسمتى از یک باب خانه نیمه تمام که شماره هاى 730 ، 815 ، 854 ، 857 ، 882 و 1148 فرعى 
از آن مجزى شده به مساحت 219,80 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 45 فرعى باقیمانده 

جمعاً تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است
2984- اکرم افشارى نیا فرزند على یار : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 192,84 متر مربع

2987- صادق مطهر فرزند ابراهیم : ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 147 فرعى 
به مساحت 94,82 متر مربع

2988- حسین شــاکرى فرزند قدرت اله و زهرا السادات ابطحى موســى آبادى فرزند آقا حسن 
بالسویه : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 131 فرعى به مساحت 246,78 متر مربع

3000- زینب السادات طبیبیان فرزند سید على : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
190 فرعى به مساحت 147,52 متر مربع

3001- راضیه جمالى فرزند احمد رضا و محمد على کاویانپور فرزند فتح اله بالسویه : ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شده از پالك 190 فرعى به مساحت 153,25 متر مربع

3003- اشرف یونسى فرزند احمد : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 125 فرعى به 
مساحت 60,39 متر مربع

3004- سهیال محمودیان کرویه فرزند اکبر : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 182 
فرعى به مساحت 218 متر مربع

3005- محمود یعقوبى همگینى فرزند جعفرقلى : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
79 فرعى به مساحت 157,45 متر مربع

3007- سکینه عباس پور فرزند رمضان : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده مجزى شده از 
پالك 192 فرعى به مساحت 211,57 متر مربع

3008- امید ذوالفقارى فرزند ابراهیم : ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شــده به مساحت 
118,88 متر مربع

نهم : شماره فرعى از 106- اصلى مزرعه ارش آباد
615- ایمان رئیسى شهرضائى فرزند حسینعلى : ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 

300 فرعى به مساحت 39,92 متر مربع
دهم : شماره هاى فرعى از 176- اصلى اسالم آباد

153 باقیمانده- جیران اسدى فرزند دالور : ششدانگ یک باب خانه که پالك هاى 753 و 806 
فرعى از آن مجزى شده به مساحت 207,21 متر مربع

796- على قربان رضائى فرزند قهرمان : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181,45 متر مربع
848- موسى محمدى فرزند رستم : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 227,90 متر مربع

ردیف ب)امالکى که آگهى نوبتى آن در موعد مقرر منتشر نگردیده و از قلم افتاده است :
یکم : شماره فرعى از 4- اصلى مزرعه برزوك آباد

2976- سلمان صالحى قرحى فرزند جانطال : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1421 
فرعى به مساحت 146,20 متر مربع

به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسى نســبت به امالك و رقبات مندرج در این آگهى 
واخواهى داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهى نسبت به آنهائى که تقاضاى ثبت 
شده به شــرح ردیفهاى الف و ب ظرف مدت 90 روز و نســبت به آنهائى که طبق آراء هیات 
نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهى خود 
را کتبًا به این اداره ارائه و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت ، معترض مى بایست ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهى 
تقدیم دادخواست را از مراجع ذیصالح قضائى اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتى که قبل 
از انتشار آگهى دعوائى اقامه شده باشــد طرف دعوا باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوا 
ظرف مدت مرقوم ارائه نماید . اعتراضات یا گواهى طرح دعوا کــه بعد از مدت مرقوم واصل 
شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنا 
طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید 
و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد 
شد . این آگهى نســبت به ردیفهاى الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ج 
فقط یک نوبت از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 
مى گردد/. تاریخ انتشار نوبت یکم: روز پنج شنبه 1401/02/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: روز 
شنبه 1401/02/31 - م الف: 1298621- مرتضى قدیرى  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرضا /1/236

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1400- اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم 1400 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی 
است که در سه ماهه چهارم امسال تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از قلم افتاده و 
یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شود و در ردیف الف 90 روز 

و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 4 نجف آباد
پالك 5/1171 – ســمیه میرزایى فرزند رحمت اله و شکوفه میرزایى فرزند رحمت اله 
بالسویه ششــدانگ یک قطعه زمین محصور پالك 1171 فرعى مجزى شده از 1014 
فرعى از پالك 5 اصلى واقع در قطع 4 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان  به مساحت 

71/36 متر مربع . 
پالك 540/5- رضا عباسى فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه بمساحت 50/85 متر مربع.

پالك 915/674-  یوسف محمدى فرزند على ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 168/10 
متر مربع .

قطعه 5 نجف آباد 
پالك 1090/4- داود کاظمى فرزند مانده على  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

115/22 متر مربع.
پالك 1127/7- الهام حبیب الهى فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 

مساحت 44/83 متر مربع . 
قطعه 6 نجف آباد

پالك 1322- مریم جواهرى زاده فرزند بهروز ششدانگ قسمتى از کوچه متروکه که با 
پالکهاى دیگر توامًا تشکیل یکبابخانه را داده اند  بمساحت 16/63 متر مربع .

قطعه 7 نجف آباد
پالك 236/3- محمد حجتى نجف آبادى فرزند عباســعلى  ششدانگ یکباب آغل به 

مساحت 724/80 متر مربع  .
پالك 685- زهرامحمدى نجف آبادى فرزند حسینعلى به نسبت یکصدو شصت و پنج 
سهم و نوزده - - هفتاد و پنجم سهم مشاع و اعظم محمدى نجف آبادى فرزند حسینعلى 
به نسبت نود و نه سهم و صدو پنجاه و دو – هزارم سهم و اشرف محمدى نجف آبادى 
فرزند حسینعلى به نسبت دویست و سى و یک سهم و صدو سى و سه – سیصدو هفتاد و 
پنجم سهم مشاع از 495/76 سهم ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 495/76 متر مربع  .
پالك 2316/1- محمد ابراهیم ایران نژاد نجف آبادى فرزند محمود  ششدانگ یکباب 

جایگاه سوخت  به مساحت 4941/55 متر مربع  .
قطعه 8 نجف آباد

پالك 266- محمــد بهارلویى فرزند غالمعلى و الهام اســرافیلیان فرزند اســماعیل  
ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز به مساحت 174/14 متر مربع   .

پالك 595/19- طاهره ملکى فرزند ابراهیم ششــدانگ یک قطعــه زمین محصور  
بمساحت 1643/75 متر مربع.

پــالك 1359- فرزانه مطهرى فرزند محمد على  ششــدانگ یکــدرب باغ محصور   
بمساحت 1221/65 متر مربع.

قطعه 9 نجف آباد
پالك 872/55 – عباسعلى معینى نجف آبادى فرزند ابراهیم   ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور  بمساحت 2348/50 متر مربع. 
پالك 880/41 – محمد مهدى کاظمى فرزند محمد حسین ششدانگ یکباب گلخانه  

بمساحت 996/40 متر مربع. 
قطعه 10 نجف آباد

پالك 173/2 – فاطمه بیگم خیراندیش فرزند اسماعیل  نسبت به 501 سهم مشاع و 
معصومه گازرى نجف آبادى فرزند اسماعیل به نسبت 455/60 سهم مشاع از 956/60 

سهم ششدانگ یک قطعه زمین  بمساحت 956/60 متر مربع .
پالك 494/8 – نعمت اله شتابى اوزنبالغى فرزند سیدال و طیبه گیورى فرزند عبداله 

بالسویه ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 106/22 متر مربع .
پالك1482/116- کبرى دهباشــى فرزند حسین ششــدانگ یکبابخانه به  مساحت 

203/52 متر مربع  .
پالك1482/117- دولت جمهورى اســالمى ایران وزارت آموزش و پرورش استان 
اصفهان به شناســه ملى 140001922668 ششدانگ یکباب مدرســه (کرامت)  به  

مساحت 1489/50 متر مربع  .
پالك1482/118- دولت جمهورى اســالمى ایران وزارت آموزش و پرورش استان 
اصفهان به شناسه ملى 140001922668 ششدانگ یکباب مدرسه (قائم)  به  مساحت 

1690 متر مربع  .
پالك1482/119- دولت جمهورى اســالمى ایران وزارت آموزش و پرورش استان 
اصفهان به شناسه ملى 140001922668 ششدانگ یکباب مدرسه (ایمان)  به  مساحت 

2838/50 متر مربع  .
پالك 1883/1 – مجید چاوشى نجف آبادى  فرزند عباسعلى و سعید چاوشى نجف آبادى 

فرزند عباسعلى و ناهید چاوشى نجف آبادى فرزند عباسعلى بالسویه ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور  بمساحت 1858/05 متر مربع .

پالك 2075– محبوبه کریمى فرزند على اکبر ششدانگ یکبابخانه بمساحت 150/60 
متر مربع 

پالك 2029-  سید رحیم باحیدرى فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 343/20 
متر مربع.

آگهی ردیف ب
قطعه 8 نجف آباد

پالك 383- ناهید احمدى فرزند ناصر تمامت پنج حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ قطعه 
ملک محصور پالك 383واقع در قطعه 8 نجف آباد بخــش یازده ثبت اصفهان  که در 
آگهى هاى  نوبتى قبلى سهواً پالك 383/1 منتشر شــده بود که که بدین نحو اصالح 

مى گردد . 
 بموجب ماده 16- قانون ثبت اســناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد مصوب 
1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف ب سی روز گواهی اعتراض 
از مراجع صالحه اخذ و تســلیم نماید اعتراضات و یا گواهی طرح دعوي مطابق قسمت 
اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد این اگهی نسبت به 
ردیف الف در دونوبت به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه 
منتشــر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/02/1 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/31 - شماره  م . الف 1302735  - حجت اله کاظم زاده اردستانى - ریئس 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد /1/309

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم   سال 1400

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه ملک پالك شماره 4952 فرعى از یک اصلى 
واقع در دهستان گرمسیر اردســتان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى 
به نام خانم اقدس طاحونه اردســتانى فرزندابراهیم وغیره در جریان ثبت مى باشد 

وتحدید حدود آن به علت اشتباه در آگهى پالك بایستى مجددا آگهى گردد اینک 
بنابه درخواســت متقاضى و دســتور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالك 
مرقوم در روز  شنبه....مورخه... 1401/03/28 ....... راس ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذابه موجب این آگهى به کلیه مالکین مجاوراخطار مى 

گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابنداعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدى تا 30 
روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده 
هاى معترضین ثبت ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تنظیم اعتــراض به این اداره 

بایستى با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: شنبه مورخه 1401/02/31 - م 
الف: 1317478 - ذبیح اله فدائى اردســتانى -  مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

اردستان /2/390

آگهى تغییرات
شرکت تاسیساتى و ساختمانى ارکشن گاز شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1708 و شناسه ملى 10260234701 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/01/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد امین کیوانى هفشجانى باکد ملى 1292836512به سمت رئیس هیئت مدیره و نسرین 
شهسوارى باکد ملى 1219386766 را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و نیما کیوانى هفشجانى باکد ملى 129251006ر به سمت مدیر عامل و على 
داد کیوانى هفشجانى باکد ملى 4622321580 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و خسرو نیکى با کدملى1971145246 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره شرکت براى بقیه مدت تصدى تا تاریخ 1401/05/07 انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار با امضاء آقاى على داد کیوانى هفشجانى عضو 
اصلى هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه هاى ادارى با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1319193)

آگهى تغییرات
شرکت احیا سدید اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 1814 و شناســه ملى 14005913383 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1401/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى سید محمد على پاکروان به کد ملى 1280357789 و آقاى سید محمد رضا پاك روان به کد ملى 
1284735672وخانم لیال چیت ساز به کد ملى 2297616041 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.آقاى حمیدرضا 
چیت ساز به کدملى 2300420023 به سمت بازرس اصلى وآقاى سید امیر حسین پاك روان به کد ملى 1272990397 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند.روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1318935)
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مدیر تیم ملى فوتبال اعالم کرد که ملى پوشــان در تاریخ 
21 خرداد به مصاف تیم ملى اکوادور مى روند. این خبرى 
بود که استیلى در گفتگوى زنده با یکى از برنامه هاى شبکه 
خبر اعالم کرد. از مدت ها پیش اعالم شده بود که به دلیل 
تقویم فشرده تیم هاى مختلف ملى فوتبال به دلیل برگزارى 
تورنمنت هاى گوناگون قاره اى، امــکان برگزارى بازى 
دوستانه براى شاگردان اسکوچیچ سخت و دشوار است، با 
وجود این، مسئولین فدراسیون تالش و رایزنى هاى خود را 
در این خصوص آغاز کردند. تیم ملى کانادا نخستین حریف 
تدارکاتى ملى پوشان است که توافقات نهایى براى برگزارى 
بازى دوستانه با آنها به نتیجه رســید و قرار است تیم ملى 
ایران در تاریخ 15 خرداد در ونکوور به مصاف این تیم برود.

روز پنج شنبه جواد خیابانى، مجرى باتجربه صدا و سیما در 
برنامه سالم صبح بخیر شبکه سه در اظهارنظرى مدعى 
شد در یک جلسه  شنیده که امیر قلعه نویى، سرمربى باشگاه 
گل گهر فصل آینــده هدایت مس رفســنجان را برعهده 
خواهد داشت! اظهارنظرى که با واکنش معاون فنى باشگاه 
صنعت مس رفسنجان مواجه شــد. على علیزاده با گالیه 
از صحبت هاى جواد خیابانــى گفت:«واقعا نمى دانم باید 
جه چیزى بگویم. ما همین چند روز قبــل با آقاى ربیعى 
برنامه هاى فصل بعدمان را بستیم و کارمان را براى حضور 
قدرتمند در رقابت هــاى فصل آینده آغــاز کردیم. آقاى 
خیابانى! باشگاه ما در سایه و بدون حاشیه دارد کار مى کند و 
موفقیت هایش مورد تحسین تمام اهالى فوتبال قرار گرفته؛ 
عجیب است که یک مجرى با تجربه شما چنین حرفى را 
بدون منبع و تنها براساس شنیده هاى کوچه و خیابانى روى 

آنتن زنده تلویزیون بیان مى کند.

دومین حریف تدارکاتى
 ایران

خیابانى این حرف را 
در خیابان شنیده!

01

محمد اول ابراهیــم، وزیر فرهنگ، هنر و گردشــگرى 
جمهورى غنا که در راس هیأتــى براى برگزارى هفتمین 
نشست کمیسیون دائمى همکارى هاى مشترك ایران و 
غنا به جمهورى اسالمى ایران سفر کرده است، با وزیر امور 
خارجه ایران دیدار کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار، با توجه 
به راهیابى تیم ملى فوتبال غنا به جام جهانى قطر، با اشاره 
به وجود زیرساخت هاى مناسب و تشابه شرایط آب وهوایى 
جزیره کیش با قطر، حضور تیم ملى فوتبال  و گردشگران 

غنایى را در این جزیره پیشنهاد کرد.

پیشنهاد ایران به غنا

04

مهاجم پیشین استقالل ضمن هشدار به مدیریت باشگاه در 
خصوص جذب بازیکنان جدید گفت: نباید مدیران استقالل 
به خاطر قهرمانى همه چیز را فراموش کنند. جذب بازیکن 
براى فصل آینده و پوشــش نقاط ضعف اصلى ترین کار 
مدیریت باشگاه اســت. آنها نباید زمان را از دست بدهند.  
عبدالعلى چنگیز خاطرنشــان کرد: مجیدى کار ســختى 
در پیش خواهد داشــت. او امسال توانســت از تجربیات 
گذشته اش استفاده کند. حاشیه ها را از استقالل دور کرد، 
دوستى و رفاقت را در تیم بیشــتر کرد و امیدوارم این روند 
براى فصل آینده هم وجود داشته باشد تا هواداران استقالل 
یک بار دیگر ببینند که کاپیتان تیمشان در پایان لیگ بیست 

و دوم جام را باالى سر خواهد برد.

کار مجیدى سخت است

مدافع باسابقه ذوبى ها مى گوید با اینکه چند روز از بازى این تیم برابر تراکتور 
گذشته است آنها هنوز نفهمیدند که داور به چه دلیل گل سالم و البته سه 

امتیازى آنها را مردود اعالم کرد.
آرمان قاســمى مدافع تیم ذوب آهن در مورد بازى بــا تراکتور گفت: 
یک سرى از آدم هاى معلوم الحال دنبال این بودند تا با حرف هایى که 
مى زنند ذوب را تحریک به انجام بازى هجومى کنند اما به لطف خدا 
ما توانستیم بازى خوبى مقابل پرسپولیس انجام دهیم و به چیزى 
که مى خواستیم رسیدیم. در این بازى خانگى مقابل تراکتور هم به 
دنبال سه امتیاز بودیم، ما در بازى مقابل تراکتور یک گل سالم به 
ثمر رساندیم که با اشــتباه داور همراه بود. کمک داور این گل را 
سالم اعالم کرد و با هجوم برخى بازیکنان تراکتور به سوى داور، 

گل کامًال درست تیم ما، به اشتباه آفساید اعالم شد.
او در این باره ادامه داد: ما هنوز هــم نفهمیدیم که چرا داور آن گل را 
قبول نکرد. جالب اینکه در بازى هم برخى بازیکنان تراکتور از مردود اعالم 
شدن گل تعجب کرده بودند، بعد از بازى برابر پرسپولیس ما در این دیدار به دنبال 

برد بودیم و با این فکر به میدان رفتیم اما در نهایت موفق به انجام این کار نشدیم.
قاسمى در ادامه گفت: هر چند معتقدم که باید به روزترین ابزارها را در اختیار داوران 
گذاشت اما این سرمایه سوزى از تیمى مانند ذوب آهن هم صحیح نیست. من همیشه 
مى گویم اگر به دلیل اعتراض یا هر دلیل دیگرى یک تیم را جریمه و محروم مى کنند 

باید همین واکنش را در قبال داوران نیز داشت.
او در ادامه گفت: برترى در دیدار مقابل تراکتور مى توانست دستى بر سر و روى اوضاع ما در 
جدول رده بندى بکشد اما مثل حاال که حقمان خورده شد، از همان ابتداى لیگ، هیچ وقت 

کم نیاوردیم و روى اعتقاد به فوتبال پاکمان مانده ایم.

سرمایه سوزى از تیمى
 مانند ذوب آهن صحیح نیست

سنگربان ملى پوش پورتیموننزه در سالى که به جام جهانى 2022 قطر 
منتهى مى شــود فقط به تیمى خواهد رفت که به او تضمین بازى 

داده شود.
پیام نیازمند با درخشش در تیم فوتبال پیکان در ابتداى لیگ هجدهم 
اولین خرید امیرقلعه نویى براى سپاهان لقب گرفت و طى سه فصل 
حضور در این تیم توانست به افتخارات فردى زیادى دست پیدا کند و در 
لیگ نوزدهم بود که توانست بیشترین دقایق گل نخوردن در تاریخ فوتبال ایران 

را از سیدحسین بگیرد و به نام خودش بزند.
این بازیکن پس از سه فصل درخشان در جمع طالیى پوشان اصفهانى راه جدایى در پیش 
گرفت و در شرایطى که انتظار مى رفت این انتقال پس از پایان لیگ نوزدهم انجام شود، به 
دلیل شیوع ویروس کرونا به هفته هاى پایانى لیگ بیستم کشیده شد و پیش از پایان فصل 

مشخص شد پورتیموننزه مقصد آینده نیازمند است.
حضور پائولو سرجیو که سابقه مربیگرى در صنعت نفت آبادان را در کارنامه دارد، این گمانه زنى 
را ایجاد مى کرد که نیازمند با توجه به توانایى هایى که دارد، شــرایط خوبى در پرتغال داشته 
باشد، ولى این مربى على رغم درخشش پیام نیازمند در جام حذفى، در مسابقات لیگ خیلى 
دیر و بدموقع به گلر ایرانى تیمش اعتماد کرد. حتى بازى دادن او مقابل پورتو در روزى که نیمى 
از تیم اصلى پورتیموننزه و تمامى بازیکنان اصلى خط دفاعى غایب بودند، دردسرهایى را براى 

مدیران باشگاه و سرمربى تیم ایجاد کرد و آنها در رسانه هاى پرتغالى متهم به تبانى شدند.
البته نیازمند یک مرتبه دیگر هم در لیگ پرتغال فرصت بازى به دســت آورد که در آن 
مسابقه هم على رغم نمایش قابل قبول، شــاگردان پائولو سرجیو شکست خوردند تا 
کارنامه نیازمند در پایان اولین فصل حضورش در لیگ پرتغال دو حضور در جام حذفى 
و دو حضور در لیگ باشــد. پورتیموننزه هم با وجود شروع خوبى که داشت، با 34 
امتیاز سیزدهم شد و البته قرارداد سرجیو دو فصل دیگر تمدید شده تا نیازمند به 

شدت نگران آینده اش باشد.
حاال پیام نیازمند که در آخرین اردوى تیم ملى هم به همین دلیل غایب بود و 
جاى خود را به حسین حسینى داد، براى فصل آینده ایده هاى متفاوتى در ذهن 
دارد. او همین حاال با پیشنهاداتى هم از فوتبال ایران مواجه است ولى با توجه 
به اینکه به افتخارات فردى زیادى در فوتبال ایران دست پیدا کرده، تمایل 
به ادامه حضور به عنوان لژیونر دارد و البته این اتفاق در صورتى رقم خواهد 
خورد که او بتواند در پورتیموننزه یــا هر تیم دیگرى که به آن مى پیوندند 
فرصت بازى داشته باشد. در غیر اینصورت مانند علیرضا بیرانوند که از 
بوآویشتا خداحافظى کرد و در آستانه بازگشت به پرسپولیس و لیگ برتر 
است، بازگشت به ایران نیز یکى از گزینه هاى نیازمند خواهد بود که به 

جدى  در سال منتهى به جام جهانى به شکل 
آن فکر خواهد کرد.

پیام نیازمند تضمین مى خواهد
سنگربان ملى پوش پورتیموننزه در سالى که
منتهى مى شــود فقط به تیمى خواهد رف

داده شود.
پیام نیازمند با درخشش در تیم فوتبال پیکا

اولینخرید امیرقلعه نویى براىسپاهان لقب
حضور در این تیم توانست به افتخارات فردى
لیگ نوزدهم بود که توانست بیشترین دقایق گل نخور

را از سیدحسین بگیرد و به نام خودش بزند.
جمعطالیى پوشان اص این بازیکن پساز سه فصل درخشان در

گرفت و در شرایطى که انتظار مى رفت این انتقال پس از پایان لیگ
دلیل شیوع ویروس کرونا به هفته هاى پایانى لیگ بیستمکشیده

مشخص شد پورتیموننزه مقصد آینده نیازمند است.
حضور پائولو سرجیو که سابقه مربیگرى در صنعت نفت آبادان را درک
را ایجادمى کرد که نیازمند با توجه به توانایى هایى که دارد، شــرای
باشد، ولى این مربى على رغم درخشش پیام نیازمند در جام حذفى
دیر و بدموقع به گلر ایرانى تیمش اعتماد کرد. حتى بازى دادن او مقا
از تیم اصلى پورتیموننزه و تمامى بازیکنان اصلى خط دفاعى غایب
در رسانه هاى پرتغ مدیران باشگاه وسرمربى تیمایجاد کرد و آنها
البته نیازمند یک مرتبه دیگر هم در لیگ پرتغال فرصت بازى
س مسابقه هم على رغم نمایش قابلقبول، شــاگردانپائولو
کارنامه نیازمند در پایان اولینفصلحضورش در لیگ پرتغ
و دو حضور در لیگ باشــد. پورتیموننزه هم با وجود شر
سیزدهم شد و البته قرارداد سرجیو دو فصل دیگ امتیاز

شدت نگران آینده اش باشد.
حاال پیام نیازمند که در آخرین اردوى تیم ملى هم
جاى خود را به حسین حسینى داد، براى فصل آینده
دارد. اوهمین حاال با پیشنهاداتى هم از فوتبالایرا
به اینکه به افتخارات فردى زیادى در فوتبال ایرا
به ادامه حضور به عنوان لژیونر دارد و البته این اتف
خورد که او بتواند در پورتیموننزه یــا هر تیم دیگ
فرصت بازى داشته باشد. در غیر اینصورت ما
بوآویشتا خداحافظى کرد و در آستانه بازگشت
است، بازگشت به ایران نیز یکى از گزینه هاى

جدى  در سالشکل 
آنف

پیامنیازمند تضمین مى

سرمربى تراکتور در مورد جنجالى ترین تصمیم داورى در هفته بیست و هفتم لیگ برتر به شکل 
صادقانه اى اظهار نظر کرد.

ذوب آهن در آخرین دقیقه بازى با تراکتور توانسته بود حریف را با گل مسعود ابراهیم زاده شکست 
بدهد اما آفساید عجیب کمک داور باعث شــد تا این گل و پیروزى از دست برود و تراکتور با 

خوش شانسى یک امتیاز بگیرد.
حاال پس از یک هفته که با اعتراض مکرر ذوب آهنى ها گذشت؛ ارطغرل ساغالم در نشست 
خبرى پیش از بازى پرســپولیس در مورد آن صحنه جنجالى با راستگویى و در کمال 
صداقت صحبت کرد. البته او در ادامه از ضررهاى تراکتور از تصمیمات داورى هم 
گفت و اشتباهات را بخشى از فوتبال دانست او در پاسخ به پرسشى در این زمینه 
گفت: این سوال را بعد از بازى هم از من پرسیدند اما در آن زمان هنوز ندیده بودم 
و نتوانستم نظرى دهم اما االن صادقانه مى گویم آفساید نبود؛ در فوتبال چنین 
اتفاقاتى زیاد مى افتد و این چنین اتفاقات در فصل هاى دیگر و این فصل براى 
تیم هاى حریف و تیم ما افتاده است. ساغالم همچنین در مورد داورى هایى که 
علیه تراکتور بوده بیان کرد: اگر در مجموع بخواهیم محاســبه کنیم که این 
اتفاقات چقدر به سود و ضرر ما بوده، باز هم تیم ما متضرر خواهد بود؛ بنابراین 

این اتفاقات وجود دارد و علیه هر تیمى ممکن است در بازى پیش بیاید.

سرمربىتراکتوردر موردج
صادقانه اى اظهار نظر کر
ذوب آهن در آخرین دقیقه
بدهد اما آفساید عجیب ک
ب خوش شانسىیک امتیاز
حاال پس از یک هفته که
خبرى پیش از بازى
صداقت صحبت
گفت و اشتبا
گفت: این س
و نتوانستمن
اتفاقاتى زی
تیم هاى
علیه ترا
اتفاقات
این اتف

اعتراف سرمربى تراکتور در مورد گل 
ذوب آهن

مدافع باسابقهذ
گذشته استآ
امتیازى آنها
آرمان قاســ
یک سرى
مى زنند ذ
ما توانست
که مى خ
دنبالس
ثمر ر
سالم
گل کا
او در این ب
قبول نکرد. جالب
ب شدن گل تعجب کرده
برد بودیم و با این فکر به
ادامه گفت: ه قاسمى در
گذاشت اما این سرمایه س

مى گویم اگر به دلیل اعتراض
باید همین واکنش را در قبال
او در ادامه گفت: برترى در دیدار
جدول رده بندى بکشد اما مثل
کم نیاوردیم و روى اعتقاد به فو

س
 مانن
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باشگاه هال سیتى به طور رســمى اعالم کرد که «اللهیار 
صیادمنش» به اتفاق آراء توانست عنوان بهترین بازیکن ماه 
آوریل این تیم رااز آن خود کند. ستاره ملى پوش کشورمان 
که در نیم فصل به لیگ دســته اول انگلیس رسید، در ماه 
آوریل نمایشى عالى داشت و توانست یکى از بازیکنان مهم 
این تیم نام گیرد. هال سیتى در این فصل با کسب 51 امتیاز 

در رده نوزدهم قرار گرفت.

اللهیار بهترین بازیکن شد
مهاجم ایرانى تیم فوتبال پورتو پس از 
قهرمانى این تیم گفت: این سبک بازى 
من است. مدافعان باید به هنگام ضربه 
زدن هوشیار باشند. تقصیر من نیست 
که زودتر تــوپ را لمس مى کنم و بعد 

روى من خطا مى شود.
مهدى طارمى که فصل درخشانى را با 
پورتو سپرى کرد و با به ثمر رساندن 20 
گل و ثبت 13 پاس گل نقش پررنگى 
در قهرمانى آبى وسفیدپوشان بندر پورتو داشــت، در گفت وگو با روزنامه «ژورنال 
ِد نوتیســیاس» پرتغال گفت: فکر مى کنم فصل خیلى خوبى داشتم. من هرگز به 
هیچ کس یا هیچ تیمى بى احترامى نکردم اما برخى افراد از باشگاه هاى دیگر به من 
بى احترامى کردند. من هرگز به این بى احترامى ها پاسخ ندادم. فکر مى کنم تنها به 
خاطر اینکه براى پورتو بازى مى کنم، مورد انتقاد قرار گرفتم. آنها طارمى را مورد انتقاد 

قرار ندادند، بلکه از پورتو انتقاد کردند.
وى همچنین درباره انتقادهایى که به او در گرفتن پنالتى از رقبا مطرح است، اظهار 
داشت: این سبک بازى من است. مدافعان باید به هنگام ضربه زدن هوشیار باشند. 
تقصیر من نیست که زودتر توپ را لمس مى کنم و بعد روى من خطا مى شود. وقتى 
خطایى در محوطه جریمه رخ مى دهد، پنالتى است. تمامى ضربات پنالتى هم توسط 
کمک داور ویدئویى (VAR) مورد بررسى قرار مى گیرد و من مسئولیتى در قبال آنها 

ندارم. داوران پنالتى را گرفتند و VAR هرگز با تصمیم آنها مخالفت نکرد.
مهاجم ایرانى پورتو که این فصل در 47 بازى از رقابت هاى مختلف 24 گل 
براى این تیم به ثمر رساند و 17 پاس گل هم ساخت، در پایان درباره قطعى 
شدن قهرمانى پورتو در خانه بنفیکا با کسب پیروزى یک بر صفر خاطرنشان 
کرد: جایى بهتر از آنجا براى قطعى شــدن قهرمانى مان وجود نداشت و باید 
بگویم این فوق العاده بود. شکست دادن بنفیکا در کورس قهرمانى آن هم در 

ورزشگاه خانگى شان ثابت کرد که ما بهترین تیم هستیم.
در همین حال با پایان این فصل از رقابت هاى لیگ برتر پرتغال، وب سایت 

معروف Whoscored نیز براساس نمرات کسب شده بازیکنان 
در فصلى که پشت سر گذاشته شد، یازده بازیکن منتخب 

لیگ پرتغال را انتخاب کرده که نام مهدى طارمى نیز 
در این فهرست دیده مى شود.

مهاجــم ایرانــى پورتــو از نــگاه وب ســایت 
Whoscored نیز با کسب میانگین نمره 7/5 

در کنار داروین نونیز مهاجــم بنفیکا بهترین 
مهاجمــان این فصل پرتغــال لقب گرفتند. 
مهدى طارمى با کســب نمره 7/5 توانست 
پس از نونیز و در کنار اوتاویو، باالترین نمره را 
از نگاه وب سایت Whoscored کسب کرده 

و در ترکیب منتخب فصل قرار بگیرد.

طارمى: تقصیر من نیست که مدافعان روى من خطا مى  کنند

رسانه هلندى از جهانبخش به عنوان بدترین بازیکن فصل فاینورد نام 
برد و مدعى شد که او نتوانست امیدها را زنده نگاه دارد.

ســایت هلندى fcupdate در گزارشــى به عملکرد فصل فاینورد 
پرداخت و به ذکر بهترین ها و بدترین هاى این تیم پرداخت.

فاینورد در رده ســوم لیگ هلند پس از آژاکس و آیندهوون نمایشى 
عالى داشت و توانست در رده سوم قرار گیرد و به فینال لیگ کنفرانس 
اروپا برسد. آنها شــانس دارند در 4 خرداد ماه با پیروزى مقابل رم و 

مورینیو، قهرمان اولین دوره این رقابت شناخته شوند.
فاینورد فصل خوبى داشت ولى علیرضا جهانبخش نتوانست عملکرد 
قابل قبولى از خود به ثبت رساند. او در ابتداى فصل و در بازى هاى 
مقدماتى لیگ کنفرانس اروپا خوب بازى کرد ولى هر چه فصل پیش 

رفت، به یک نیمکت نشین بدل شد.

کاپیتان تیم ملى کشورمان 40 بازى براى فاینورد انجام داد و آمار 8 
گل و 4 پاس گل را به ثبت رساند.

سایت fcupdate در خصوص جهانبخش نوشــت: وقتى استیون 
برگویس از فاینورد راهى آژاکس شــد، فاینورد براى جانشینى او به 
دنبال علیرضا جهانبخش رفت. خیلى از هواداران او را به تیم پیشنهاد 
دادند و مدعى شدند که این بازیکن در خط تهاجمى به فرمانده تیم 
ملى ایران لقب گرفته اســت. با این حال، او نمایش خوبى نداشت و 
فصلى بدون خوشحالى را سپرى کرد. در ابتدا در ترکیب اصلى قرار 
داشت ولى خیلى زود محو شــد و به نیمکت رسید. مهاجم باتجربه 

امیدوار است تا توانایى هاى خودش را پس از تابستان نشان دهد.
این سایت نمره 4 را براى جهانبخش درنظر گرفت تا بدترین بازیکن 

فصل فاینورد شناخته شود.

جهانبخش بدترین بازیکن 
فصل فاینورد شد

على علیپور با امضاى قراردادى با تیم ژیل ویسنته پیوست تا فصل 
آینده در یکى از 5 تیم بزرگ لیگ پرتغال بازى کند.

على علیپور در پایان لیگ نوزدهــم و پس از 6 فصل حضور در جمع 
سرخ پوشان پایتخت در شرایطى سرانجام پرسپولیس را در 24 سالگى 
به مقصد لیگ پرتغال و تیم فوتبال ماریتیمو ترك کرد که روزهاى 
خوشــى را در اردوى سرخپوشــان تجربه کرد و طى سه فصل آخر 
به ترتیب 19، 14 و 11 گل براى این تیم در مسیر قهرمانى سرخ ها در 

لیگ هاى هفدهم تا نوزدهم به ثمر رسانده بود.
این مهاجم اما ســرانجام پس از گمانه زنى هایــى زیادى که درباره 
آینده اش وجود داشت، تصمیم به جدایى گرفت و فوتبال پرتغال را 
براى ادامه مســیر انتخاب کرد؛ جایى که با حضور مهدى طارمى و 
درخشش او به مقصدى مناســب و قابل اتکا براى فوتبالیست هاى 

ایرانى تبدیل شده است.
علیپور طى دو فصل حضور در ماریتیمو 26 مسابقه را در فصل اول 
حضورش تجربه کــرد (11 حضور فیکــس، 15  حضور تعویضى، 
1144 دقیقه)  و 34 مرتبه هم در فصلى که گذشــت براى این تیم 
پرتغالى به میــدان رفت ( 16 حضور فیکــس و 18 حضور به عنوان 
بازیکن تعویضى)؛ دو سالى که براى این مهاجم جنگنده با پیشرفت 
محسوسى همراه بوده و علیپور توانست تعداد گل هایش را از عدد 2 
در فصل جدید به عدد 6 برساند، تا حاال یکى از تیم هاى منسجم فصل 

گذشته مسابقات لیگ پرتغال به دنبال او برود.
مهاجم اسبق پرســپولیس فصل گذشته توانســت با ماریتیمو در 

پایان مســابقات در رتبه دهم جدول رده بندى بایستد و حاال به تیم 
ژیل ویسنته پیوسته که فصل را با 51 امتیاز و در رتبه پنجم تمام کرده 
تا در سومین ســال حضورش در فوتبال پرتغال باز هم گامى به جلو 

را تجربه کند.
ژیل ویسنته با قرارگرفتن در رده پنجم فصل 22-2021 لیگ پرتغال 
موفق شد سهمیه حضور در لیگ کنفرانس اروپا را کسب کند و علیپور 
در اولین فصل حضورش در این تیم حضور در این مســابقات تازه 

تاسیس فوتبال اروپا را هم تجربه خواهد کرد.

در ســال منتهى به جام جهانى 2022 قطر و در شــرایطى که چند 
ماه بیشــتر تا شــروع مهم ترین رویداد فوتبال جهان باقى نمانده و 
لژیونرهاى فوتبال ایران و همین طور بازیکنان شاغل در لیگ برتر 
امیدوار به پیشنهاد و انتخابى جذاب براى حضور در اردوى تیم ملى 
هستند، انتقال علیپور به ژیل وینسته اولین نقل و انتقال جذاب پنجره 
تابستانى فوتبال ایران است و باید دید در ادامه چه بازیکنانى در این 

زمینه خبرساز خواهند شد.
نکته مهم اینکه باتوجه به پالس هاى مثبت پرسپولیس براى جذب 
علیپور، بسیارى تصور مى کردند که او با پایان قرارداد راهى پرسپولیس 

خواهد شد اما این اتفاق رخ نداد.
در ماه هاى اخیر باشگاه ماریتیمو با نیمکت نشین کردن على علیپور 
قصد داشت او را براى تمدید قرارداد تحت فشار قرار دهد اما در نهایت 

او تصمیم به جدایى و این انتقال بزرگ به ژیل ویسنته گرفت.

مهاجم مد نظر پرسپولیس به ژیل ویسنته پیوست
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در دوازدهمین جلســه کمیسیون کشاورزى، سالمت، 
آب و محیط زیســت اتاق بازرگانى اصفهان با اشــاره 
به چالش هاى صنعت کشــاورزى و دامپرورى استان 
بر راه اندازى بورس اکولوژیک به منظور تأمین امنیت 

انرژى، غذا و آب تأکید شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، محمد 
صادقى رئیس کمیسیون کشــاورزى، سالمت، آب و 
محیط زیســت اتاق بازرگانى اصفهان در این جلســه 
اظهار داشت: متأســفانه به حوزه کشاورزى و وضعیت 
کشــاورزان آن طور که باید و شــاید توجهى نشده و 
امیدوارم بتوانیم در کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى 
با اجراى طرح هایى که براى ایــن دوره در نظر داریم 

گامى براى بهبود این حوزه برداریم.
وى با تأکید بر لزوم پیگیرى فعاالنه مسائل این حوزه 
در کمیته هاى گوناگون کمیسیون کشاورزى، سالمت، 
آب و محیط زیست اتاق بازرگانى افزود: از پیشنهادات 
و طرح هاى فعاالن و متخصصان این حوزه نیز استقبال 
مى کنیم. در همین راستا راه اندازى بورس اکولوژیک، 
پروژه ملى هوشمندسازى اطالعات بهره برداران حوزه 
کشاورزى و پروژه شــرق اصفهان از جمله طرح هاى 
اولویت دار در دست اقدام این کمیسیون است. صادقى 
با بیان اینکه نمى توان وضعیت نامطلوب کشاورزى در 
استان و کشور را ناشى از خشکسالى دانست،  تأکید کرد 

این امر ناشى از سوء مدیریت است.
مازیار مومنى، مشــاور کمیسیون کشاورزى، سالمت، 
آب و محیط زیســت اتاق بازرگانى اصفهان نیز ضمن 
تشریح روند پیشــرفت طرح هوشمندسازى اطالعات 
بهره برداران حوزه کشــاورزى اظهار داشت: این طرح 

قرار است در هفت فاز اجرا شــود که شامل طراحى و 
راه اندازى 10 ســامانه اســت. هم اکنون براى اجراى 
فاز صفر، یک و دو شامل بررسى وضع موجود، تحلیل 
استراتژیک پلتفرم و طراحى پلتفرم و سامانه ها فراخوان 
منتشر شده اســت که مراحل نهایى انتخاب پیمانکار 

درحال انجام است .

وى همچنین اظهار داشــت: تمام ذى نفعان این حوزه 
از دولت گرفته تا بخش خصوصى باید در این ســامانه 
سهیم باشــند تا بتواند عملیاتى شــود لذا براى تحقق 
این امر و دسترســى به داده هاى سامانه هاى موجود و 
یکپارچه نمودن اطالعات، تفاهم نامه هایى فى مابین 
سازمان جهاد کشــاورزى ، ســازمان نظام مهندسى 

کشــاورزى و اتاق بازرگانى در حــال تدوین و اجرایى 
شدن است.

وى درباره پــروژه ملى بورس اکولوژیــک افزود: اگر 
منابع آب، انرژى و زمین در چرخه اکوسیستم به توازن 
برسند، امنیت انرژى، غذا و آب تأمین مى شود که هدف 

از راه اندازى بورس اکولوژیک همین موضوع است.

رئیس کمیسیون کشاورزى، سالمت، آب و محیط زیست اتاق بازرگانى:

وضعیت نامطلوب کشاورزى در اصفهان 
ناشى از سوء مدیریت است

تأییدیه رسمى وزارت آموزش و پرورش و نشــان استاندارد الکترونیکى براى ورود به 
مدارس به دو کتاب دیگر از تولیدات اداره توسعه فرهنگ شهروندى اعطا شد.

به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شــهردارى اصفهان، رئیس اداره توسعه 
فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى شهردارى اصفهان با اعالم 
این خبر اظهار داشت: کارشناسان وزارت آموزش و پرورش کتاب هاى کمک آموزشى 
را از نظر شکلى و محتوایى بررســى مى کنند و کتاب هایى که از استانداردهاى خاص 
و الزم برخوردار باشند پس از تأیید در سامانه رشــد وزارت آموزش و پرورش ثبت و 

وارد مى شود.
احمد رضایى با اشــاره به ورود 6 کتاب تألیفى ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان به این سامانه افزود: چهار کتاب طرح کالس شهر در سال 1399 
در سامانه رشد ثبت شد و اخیراً نیز دو کتاب «قصه هاى شهر من» و «نامه اى براى عمو 
رحمان» مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و در این سامانه به ثبت رسید.

وى با اشاره به مراحل دشوار ثبت کتاب هاى کمک آموزشى در سامانه رشد گفت: پس 
از بارگذارى این کتاب ها در سامانه رشــد تمام دانش آموزان، اولیاى آنها و آموزگاران 

سراسر کشور به کتاب ها دسترسى پیدا مى کنند. کتاب ها در این سامانه بر اساس رده 
سنى دسته بندى شده که نقش موثرى در رســاندن این کتاب ها به دست مخاطبان 

اصلى خود دارد.

مهر تأیید آموزش و پرورش بر 2 کتاب 

به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تامین 
اجتماعى اســتان اصفهان، ســازمان تأمین اجتماعى 
به مناســبت 25 ذى الحجــه "روز خانــواده و تکریم 
بازنشســتگان" به منظور ترویج فرهنگ تکریم و ارج 
نهادن به مقام ارزشمند بازنشستگان، همسران بازمانده 
و از کارافتادگان کلى نمونه، نسبت به انتخاب و تجلیل 
از آنها اقدام مى نماید، لذا براى بیســتمین سال متوالى 
بازنشسته نمونه، ازکارافتاده کلى نمونه، همسر بازمانده 
نمونه تامین اجتماعى اصفهان شناسایى و از برگزیدگان 
همزمان با روز خانواده و تکریم بازنشســتگان تجلیل 

خواهد شد.
از این رو تمامى بازنشســتگان و مســتمرى بگیران 
تأمین اجتماعى در این سه گروه مى توانند براى کسب 
اطالعات بیشتر از طریق سایت رسمى سازمان تأمین 
اجتماعى به آدرس: www.tamin.ir و یا تماس تلفنى با 

شعب سازمان و دفاتر کانونهاى بازنشستگى در سراسر 
کشــور اقدام  و چنانچه عالقه مند به حضــور در این 
فراخوان هستند به شعب تامین اجتماعى یا کانون هاى 
بازنشستگى مراجعه و  فرم هاى مربوطه را تکمیل و به 

همراه مستندات الزم به مراکز مذکور تحویل نمایند.
کارآفرینى، ایجاد اشتغال در دوران بازنشستگى، کسب 
موفقیت هاى علمــى ، فرهنگى ، ورزشــى و هنرى ، 
ایثارگرى ، تدریــس در مراکز دانشــگاهى و علمى با 
ارائه گواهینامه معتبر ، پیشرفت هاى تحصیلى ، تربیت 
فرزندان شایسته حائز موفقیت هاى علمى فرهنگى و ... و 
مشارکت در امور عام المنفعه و خیریه از ویژگى هاى بارز 
چهره هاى نمونه مستمرى بگیران تامین اجتماعى است.

شایان ذکر است در سالجارى سازمان تامین اجتماعى از 
دویست مستمرى بگیران نمونه خود تجلیل خواهد نمود 

که سهم استان اصفهان 10 نفر است.

بازنشستگان نمونه تأمین اجتماعى اصفهان تجلیل مى شوند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با اشاره 
به برگزارى مانور دو روزه بهداشت و درمان اضطرارى در 
فریدون شهر، گفت: تیم هاى بهداشت و درمان اضطرارى 
شامل پزشک، پرستار، ماما، تکنسین دارویى، کارشناس 
تغذیه، کارشناس روان شناسى و بهداشت محیط، ارتوپد 

فنى و مــددکار، در دو روز خدمات خــود را رایگان 
ارائه دادند.

على محمد هاشمى با اشــاره به برگزارى مانور دو 
روزه بهداشت و درمان اضطرارى به مناسبت هفته 
هالل احمر و یکصدمین ســالگرد تأسیس جمعیت 
هالل احمر در روستاهاى چقا و چقیورت فریدون شهر، 
اظهار کرد: هدف از برگزارى این مانور، توان افزایى 
تیم هاى بهداشت و درمان اضطرارى و حفظ آمادگى 

تیم هاى امدادى در شرایط بحرانى است.
وى افزود: این مانور با رویکردهاى بهداشــتى و درمانى، 
توان بخشــى، امدادى، فرهنگى و آموزشــى به همت 
معاونت هاى بهداشــت و درمان و توان بخشى، امداد و 
نجات، جوانان، داوطلبان و آموزش جمعیت هالل احمر 

استان اصفهان برگزار شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان ادامه داد: 

تیم هاى بهداشــت و درمان اضطرارى شــامل پزشک، 
پرستار، ماما، تکنسین دارویى، کارشناس تغذیه، کارشناس 
روان شناسى و بهداشت محیط، ارتوپد فنى و مددکار، در 
دو روز متوالى خدمات خود را به صورت رایگان به مردم 

منطقه ارائه دادند.

وى تصریح کرد: در جریان این مانور 137 نفر از روستاییان 
از خدمات، ویزیت و داروى رایــگان، 26 نفر از خدمات 
مامایى، 42 نفر از خدمات پرســتارى، 37 نفر از خدمات 
تغذیه، 32 نفر از خدمات بهداشت روان، 25 نفر از خدمات 
بهداشت محیط، 52 نفر از خدمات ناهنجارى هاى اسکلتى 
و عضالنى و 70 نفر از آموزش هاى کارگاه پیشگیرى از 

آسیب هاى اجتماعى بهره مند شدند.

برگزارى مانور بهداشت و درمان در
 روستاهاى فریدونشهر

نخســتین نمایشــگاه دســتاوردهاى صنعتگران و 
تولیدکنندگان ایرانى از 19 لغایت 21 اردیبهشــت ماه 
در محل دائمى نمایشــگاه هاى دولتى شهر تاشکنِد 
ازبکستان برگزار شد که شرکت فوالد مبارکه در این 

رویداد حضورى فعال داشت.
حمید نیرآبادى ســفیر جمهورى اســالمى ایران در 
تاشــکند به همراه مصطفى گودرزى کارشــناس و 
رایزن اقتصادى ســفارت جمهورى اسالمى ایران در 
ازبکستان، ضمن بازدید از غرفه شرکت فوالد مبارکه 
در این نمایشگاه اظهار کرد: توسعه روابط همه جانبه با 

کشورهاى همسایه در تمامى زمینه ها و به ویژه روابط 
اقتصادى و تجارى از اولویت هاى سیاســت خارجى 

جمهورى اسالمى ایران به شمار مى رود.

حضور فعال فوالد مبارکه در نمایشگاه  ازبکستان

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه مجمع عمومى فوق العاده   که   در ساعت  
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