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سوا نداریم، 
فقط درهم است!

رانندگانى که بالى جان 
مسافران مى شوند
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آبسردکن هاى بیمارى زا
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آخرین وضعیت جاماندگان 
یارانه 300هزار تومانى
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خواص ادویه 
خوش طعم و بو 

براى سالمتى

اصفهان در تعطیالت نیمه خردادماه پر مسافر بود
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«دنیاى زیر آب» 
شهر رؤیاها وارد 
فاز بهره بردارى شد

دارچین با خواص و فوایدى که دارد در پیشگیرى و درمان 
برخى بیمارى ها کمک کننده است.

 دارچین پوست درختى است که تا 10 متر 
ریشــه دارد. برگ این درخت، سبز سیر و 

داراى گل هاى به رنگ سفید است...

مدیرعامل شرکت توسـعه مجتمع هاى سیاحتى، 
فرهنگى و ورزشـى سـپاهان شـهردارى اصفهان 
گفت: با نصب تجهیزات مورد نیاز ویدئو پروژکتور 
ابرسـینماى دنیاى زیر آب مجموعه تفریحى شهر 
رؤیاها، ایـن ظرفیت تفریحـى بار دیگـر در اختیار 

عالقه مندان سینماهاى تفریحى قرار مى گیرد.
سعید سـاکت پیرامون راه اندازى مجدد بزرگترین 
سـینماى مجموعه تفریحى شهر رؤیاها، سینماى 
دنیاى زیر آب، اظهار کرد: سـینماى دنیاى زیر آب 
مجموعه تفریحى شهر رؤیاها به عنوان ابر سینماى 
این مجموعه داراى 308 صندلى، افکت هاى سـه 

بعدى بادى...

کشت در مزارع شرق اصفهان  به مشکل خوردکشت در مزارع شرق اصفهان  به مشکل خورد
عضو هیأت مدیره نظام صنفى کشاورزى مى گوید نوبت پنجم آبیارى مزارع شرق هم عضو هیأت مدیره نظام صنفى کشاورزى مى گوید نوبت پنجم آبیارى مزارع شرق هم 
زودتر از موعد خاتمه پیدا کرد که باعث خسارت دیدن محصول مى شود زودتر از موعد خاتمه پیدا کرد که باعث خسارت دیدن محصول مى شود 
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4 روز، 2700000 نفر بازدید  از آثار تاریخى
سرمربى ذوب آهن:

نبود VAR  به فوتبال ایران ضربه مى زند
سرمربى تیم ذوب آهن بر این عقیده است نبود VAR در بازى هاى لیگ 

برتر در بازى هاى بین المللى به فوتبال ایران ضربه زده است.
مهدى تارتار در برنامه «فوتبال برتر» در حالى که به شدت از اشتباهات 
داورى علیه تیم ذوب آهن ناراحت بود و مباحث زیادى را در این خصوص 

مطرح کرد...
3
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

شهرام ناظرى در 
اصفهان و کاشان
 مى خواند

 پیشکسوت تئاتر اصفهان و بازیگر اپرا تئاتر «لیلى و مجنون» در گفتگو با «نصف جهان»:

تئاتر در اصفهان زمانى موفق است که تماشاگر راضى باشد
3

بند فسخ نه چندان بند فسخ نه چندان 
گرانقیمت سرمربى گرانقیمت سرمربى 

جوان فوالد

4 میوه که به شدت شما را چاق مى کنند انجام 13 هزار پایش از واحدهاى صنعتى و خدماتى در اصفهان  آیا آب وهواى بد بر کیفیت اینترنت اثر مى گذارد؟«کارواش خر» در حاشیه تهران! سالمتاستانتکنولوژى جهان نما

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد در راستاى اجراى طرح عمرانى تعریض و احداث 
بلوار حر واقع در شاهین شــهرـ  بلوار حرـ  بلوار مهارت جنوبى مستند به الیحه 
قانونى نحوه و تملک اراضى و امالك براى برنامه هــاى عمومى، عمرانى و نظامى 
دولت مصوب 58/11/17 شوراى انقالب نسبت به تملک و آزادسازى پالك ثبتى به 
شماره 301/4797 تحت مالکیت آقاى منوچهر شاهرخى ابراهیمى اقدام نماید لذا 
از مالک یا مالکین و یا قائم مقام قانونــى و صاحبان حقوق تقاضا مى گردد حداکثر 
ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهى با در دست داشتن اسناد مالکیت و مستندات 
قانونى به منظور انجام تشریفات قانونى تملک با نظر هیأت 3 نفره کارشناسى رسمى 
دادگسترى جهت ارزیابى بهاء عادالنه ملک تحت تصرف به آدرس شاهین شهرـ  
میدان فاطمیه ساختمان مرکزى شاهین شهر واحد امالك مراجعه نمایند. بدیهى 
است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات و مفاد الیحه قانونى صدراالشاره اقدام 

قانونى به عمل خواهد آمد. 

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

    آگهى ابالغ قانونى 

م.الف: 1328878   

چاپ دومچاپ دوم
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آیا آب وهواى بد بر کیفیت اینتر تکنولوژى
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مدیرکل امور عشــایر اســتان اصفهان گفت: امسال 
هم شــاهد ادامه روند خشــکى و کم آبى هســتیم و 
خشکســالى هاى مداوم زندگى روزمــره و دام آنان را 

تهدید مى کند.
مختار اسفندیارى اظهار داشت: کاهش بارندگى، مراتع 

را خشــک و ضعیف کرده  و کمبود آب شرب انسان و 
دام نیز بر مشکالت این سال هاى عشایر افزوده است.

مدیر کل امور عشایر استان اصفهان با بیان اینکه عمده 
عشــایر ییالق در شهرســتان هاى جنوب این استان 
مستقر مى شوند، افزود: دهاقان و شهرضا در کنار بویین 

میاندشــت، فریدن، فریدون شــهر، چادگان و سمیرم 
مناطق ییالقى عشایر  هستند و آبرسانى با تانکرهاى 
سیار براى جمعیت عشایرى این شهرستان ها در دستور 

کار است.
اسفندیارى ادامه داد: اوایل اردیبهشت امسال و با ورود 
عشایر، روزانه یک میلیون لیتر آب به وسیله تانکرهاى 
ســیار بین عشــایر کوچرویى که وارد اصفهان شدند 
توزیع شد که بخشــى از آن براى دام ها و بخشى براى 

آشامیدنى بود.
وى تصریــح کرد: اگر خواســتار حفظ جامعه ســنتى 
عشایرى هســتیم باید با رعایت دقیق آیین نامه جامع 
عشایر نسبت به ســاختارمندى و رعایت بندهاى این 

منشور عشایرى اقدام کنیم.
مدیر کل امور عشایر اســتان اصفهان در ادامه به تولید 
گوشت و پرواربندى دام توسط عشایر اشاره کرد و گفت: 
پرواربندى هم به نفع عشــایر و هم اقتصاد کشورى و 

محلى است.
وى تاکید کرد : عشایر ساالنه 11 هزار تن گوشت قرمز 
با کیفیت تولید مى کنند که به سبب چراى دام در طبیعت 
و استفاده از پوشش گیاهى مراتع  استان به نوعى یک 

محصول ارگانیک محسوب مى شود. 

تداوم خشکسالى زندگى عشایر  استان اصفهان را تهدید مى کند
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رئیس سازمان خصوصى سازى از شناسایى جاماندگان 
سهام عدالت تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستى 
خبر داد و افزود: نیاز نیست افراد براى ثبت نام به جایى 

مراجعه کرده یا حتى یک ریال پرداخت کنند.
حســین قربانزاده گفت: این افــراد در مجموع حدود 
ســه میلیون و 337 هزار و 700 نفر هستند که حدود 
دو میلیون و 25 هزار نفر تحت پوشــش بهزیســتى و 
حدود یک میلیــون و 300 نفر تحت پوشــش کمیته 

امداد هستند.
وى با تأکید بر اینکه افراد تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستى الزم نیســت براى ثبت نام به جایى مراجعه 

کنند، توضیح داد: افراد باید توجه داشــته باشــند که 
اصًال ثبت نامى وجود ندارد زیرا هویت افراد مشخص 
و در بانک اطالعات موجود است. این افراد نباید حتى 
یک ریال پرداخت کنند. اگر پیامکى ارسال مى شود که 
لینک ثبت نام دارد قطعًا کالهبردارى است و ربطى به 
دولت و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصى سازى ندارد.

وى گفت: درمورد تعیین ســایر افراد واجد شرایط نیز 
جلسات مجزا درحال برگزارى است تا افراد واجد شرایط  
بر اساس دهک بندى شناسایى شــوند. بر این اساس 
مرحله بعد دو دهک ابتدایى هستند که باید تا پایان سال 

سهام عدالت به آنها تخصیص پیدا کند.

معاون رفاهى وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعى با بیان 
اینکــه تاکنون دو فهرســت از متقاضیــان معترض به 
دهک بندى به ســازمان هدفمندى یارانه ها ارسال شده 
است، گفت: دهک بندى ها هر سال یکى دو بار رسیدگى 

مى شود.
داریوش ابوحمزه در مورد آخرین وضعیت ثبت اعتراض 
مردم در سامانه حمایتى وزارت تعاون اظهار کرد: از زمان 
ثبت اعتراضات مردم تاکنون در قالب دو فهرســت سه 
میلیون نفرى و یک میلیون نفــرى که در مجموع بیش 
از چهار میلیون نفر مى شــوند، به سازمان هدفمندسازى 
یارانه ها براى بررسى وضعیت خانوار معرفى شده اند.وى 

این نکته را هم گفت: کلیه کسانى که متقاضى رسیدگى 
به وضعیت دهک بنــدى خانوار خود بوده اند با دســتور 
رئیس جمهور یارانه معیشــتى اردیبهشت ماه را دریافت 
کرده اند، اما هنوز قابل برداشت نیســت تا وضعیت بعد 
خانوار و دهک بندى آنها مشــخص شود. معاون رفاهى 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى افزود: کسانى که ازدواج 
کرده اند، اما سیستم خانواده خود را جدا نکرده اند، مى توانند 
با  تشکیل خانوار جدید یارانه اى، بعد خانواده خود را تغییر 
دهند، اما کسانى که مجرد هستند براى جدا کردن خانوار 
خود باید منتظر تصمیم دولت باشــند و ما پیشنهادى به 

دولت ارائه کرده ایم.

جاماندگان سهام عدالت
 مشخص شدند

آخرین وضعیت جاماندگان 
یارانه 300 هزار تومانى

خبرخوان
کاهش بیشتر 

سرانه مصرف لبنیات
  تسنیم| رئیــس انجمن صنایــع لبنى 
گفت: با افزایش قیمت لبنیــات بعد از اصالح 
یارانه کاال هاى اساسى، مصرف این محصوالت 
در کشور 15 تا 20 درصد کاهش یافته است، اما 
پیش بینى مى شود این کاهش مصرف به تدریج 
جبران شود. در این زمینه مى توان فرهنگسازى 
داشت تا به جاى مواد غذایى که ارزش غذایى 
کمى دارند مردم مصــرف لبنیات را جایگزین 
کنند. میراسالم تیمورى اظهار کرد: در صورتى 
که20 تا 25 درصــد یارانه اختصاصى دولت به 
کاال هاى اساســى اختصاص یابد مصرف این 
محصوالت در ســطح قابل قبولــى افزایش 

مى یابد. 

افزایش خشم و وسواس 
  آفتاب  نیوز |محمــد حاتمــى، رئیس 
سازمان روانشناسى و مشــاوره کشور با بیان 
اینکه روزانه 150 هزار مشاوره به مردم در مراکز 
مشاوره ارائه مى شود،گفت: براساس این آمار و 
پایشى که صورت مى گیرد ما مى دانیم که روزانه 
مردم بــه دلیل کدام اختالل بیشــتر به مراکز 
مشاوره مراجعه کرده اند. براین  اساس متوجه 
شدیم که نرخ اختالالت افســردگى افزایش 
پیدا کرده اســت. همچنین شاهد نرخ افزایش 
اضطراب، خودکشى در بین نوجوانان و جوانان 
نیز نسبت به گذشته بیشتر شده است. همچنین 
مواردى مانند بیمارى وسواس، پرخاشگرى و 

خشم درونى نیز افزایش پیدا کرده است.

درد متروپل تمامى ندارد
در حالــى بیــش از دو هفته    برترین ها|
از فاجعــه متروپل مى گذرد که غــم و اندوه از 
کشــف پیکر قربانیان این حادثه تلخ همچنان 
در شبکه هاى اجتماعى بازتاب  دارد. بر اساس 
تصاویر جدیدى که در فضاى مجازى منتشــر 
شده است: آتش نشان میثاق لطفى زاده که در 
عملیات آوار بردارى و جستجوى اجساد باقى 
مانده حادثــه متروپل بعد از 15 روز جســتجو 
توانست جسد دوست خود را از زیر آوار بیرون 
آورد و تحویل پدر چشم انتظارش دهد به شدت 
در حال گریستن است و همکار آتش نشانش در 

حال دلدارى دادن به اوست.

کنسرت به چه قیمتى؟!  
  صبا |امید حاجیلى و اشــوان، دو خواننده 
پاپ موســیقى کشــور 19 خردادماه در جزیره 
کیش با بلیت هاى بسیار گران براى اجراهایشان 
روى صحنه مى روند. قیمت بلیت کنسرت امید 
حاجیلى از 350 هزار تومان تا 600 هزار تومان 
است. و عالقه مندان اشوان دیگر خواننده پاپ 
کشور نیز که روز پنج شنبه در کیش روى صحنه 
مى رود مى توانند براى خرید بلیت این کنسرت با 
قیمت کمینه و بیشینه 300 تا 700 هزار تومان به 

سایت ایران کنسرت مراجعه کنند.

زمان واریز مابه التفاوت 
افزایش حقوق 

  ایسنا |میرهاشم موســوى، مدیرعامل 
ســازمان تأمیــن اجتماعــى از آغــاز واریز 
مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان خبر 
داد و دربــاره زمان پرداخــت معوقات، گفت: 
پیاده ســازى نرم افزارى احــکام جدید، فرایند 
پیچیده اى دارد و پیش بینــى مى کنیم چهارتا 
پنج روز زمان ببرد. بناى ما بر این است که چون 
پرداختى ما از بیستم هرماه بر اساس حروف الفبا 
شروع مى شــود ما به روال عادى قبلى حقوق 
خرداد را مى پردازیم و برآورد ما این اســت که 
واریز اولین مابه التفــاوت مربوط به خرداد را از 
25 و 26 خرداد شــروع کنیم و براى فروردین 
و اردیبهشــت هم طى دو ماه بعدى تســویه 

خواهد شد.

عامالن حمله سایبرى به 
شهردارى تهران

  باشگاه خبرنگاران جوان |  مهدى چمران، 
رئیس شوراى شهر تهران گفت: هک شدن سیستم ها 
و چنین حمله سایبرى با برنامه موساد و منافقین و تمام 
ضد انقالب ها صورت گرفته شده است.  سایت تهران 
من، شــهردارى تهران، دوربین هاى نظارتى سطح 
تهران، سیستم شــارژ بلیت مترو و اتوماسیون داخلى 
کارکنان شهردارى تهران از چند روز گذشته بر اثر حمله 

سایبرى از کار افتاد. 

واکنش به شایعه یک ترور  
  ایرنا| روابط عمومى سپاه امام على ابن ابیطالب(ع) 
اســتان قم در بیانیه اى اعالم کرد: پیرو انتشار خبرى 
جعلى مبنى بر ترور یکى از کارکنان ســپاه استان قم، 
ضمن تکذیب این خبر اعالم مى دارد، فیلم منتشر شده 
در فضاى مجازى مربوط به ماجراى درگیرى مسلحانه 
چند روز قبل مأمورین فرماندهى انتظامى اســتان با 
قاچاقچیان متوارى مواد مخدر بوده که در این درگیرى، 
متأســفانه راننده یک خودروى عبورى مورد اصابت 
گلوله قاچاقچیان قرار گرفته و در اثر شــدت جراحات 

وارده، جان باخت. 

شریعتى در تهران رؤیت شد
  جماران |غالمرضا شریعتى اســتاندار پیشین 
خوزستان در مراسم وداع با پیکر سید محمود دعایى در 
حسینیه جماران حضور یافت. در این هفته رسانه ها خبر 
خروج استاندار سابق خوزستان از کشور را روى خروجى 
خود بردند و بعضًا اعالم کردند که او یکى از مقصران 
اصلى حادثه متروپل اســت. همسر اســتاندار اسبق 
خوزستان اما گفت که شریعتى براى کارهاى شخصى 

به دوبى سفر کرده و به کشور برمى گردد.

مداح باید به مخاطب
 رسوخ کند 

حجت االسالم علیرضا پناهیان با بیان    انتخاب |
اینکه روانشناسى کودك مى گوید: تفاوتى که در سرود 
«سالم فرمانده» و سرودهاى قبلى این گروه وجود دارد 
این است که شعر «سالم فرمانده» به ذهن کودکان ورود 
پیدا کرده و وارد بازى هاى آنها شده است. وى ادامه داد: 
اگر مداح نیز در موضوعات روانشناسى افراد، سر رشته 
داشته باشد مى تواند به مغز مخاطبین خود ورود پیدا کند 
و تأثیرگذار باشد. وى بیان کرد: مداح باید با استفاده از 
جاذبه ها و تکنیک هاى هنر خود به مخاطبین رسوخ کند.

توصیه به دولتمردان
  روزنامه جمهورى اسالمى |چیــن و 
روسیه گفته اند با صدور قطعنامه ضد ایرانى در شوراى 
حکام مخالفند... در عین حال، مسئول سیاست خارجى 
اتحادیه اروپا هم گفته پیشــرفتى در مذاکرات با ایران 
نمى بیند. منتظر اقدام چین و روســیه ماندن نیز معلوم 
نیست مشکلى را حل کند به آنها نمى توان اعتماد کرد. 
هرچند کاســبان تحریم... اکنون از اینکه مى شنوند 
آمریکا و سه کشور اروپایى با روش ظالمانه و خصمانه 
خود درصــدد بازگرداندن موضوع ایران به شــوراى 
امنیت هستند خوشحالند، ولى دولتمردان مى توانند با 
هوشــمندى از فرصت اندك باقیمانده استفاده کنند و 

مانع این بازگشت نامیمون شوند.

سال آینده 
حج 2 نرخى مى شود

  باشگاه خبرنگاران جوان| نماینــده ولى 
فقیه در امور حج و زیارت گفت: سال آینده حج دو نرخى 
مى شود. حجت االسالم والمســلمین سیدعبدالفتاح 
نواب گفت: بخشى از افرادى که امسال به حج مشرف 
نمى شوند به افرادى اضافه مى شوند که سال آینده به 
حج مى روند براى همین سال آینده قیمت حج دو نرخى 
مى شود. او گفت: طبیعتًا قیمت ارز براى افراد جدیدى 
که ســال آینده ثبت نام مى کنند با کسانى که امسال 

مشرف نمى شوند، متفاوت خواهد بود.

   همشهرى آنالین |همــه جــور خدماتى در 
شــهرمان دیده ایم، اما به جرأت مى توان گفت که دیدن 
«کارواش خر» در یکى از روســتاهاى حریم شهر تهران 
تعجب آور است و البته جذابیت هاى خودش را دارد. جالب 
اینکه در اینجا امکانات و برنامه منظمى براى شستشــو و 

نظافت خرها در نظر گرفته اند.
مزرعه پرورش االغ در روســتاى «انجم آباد» محل قرار 
ماست. «احمد رضا شهرکن»، جوان ترین پرورش دهنده 
االغ در کشور است که در سن ســیزده چهارده سالگى با 
خرید 2 کره االغ از یکى از کشــاورزان روســتا کارش را 
شروع کرده و اکنون که 17 ســال دارد با تعداد 35 االغ 
به جز تولید و عرضه شــیر االغ که براى بیماران خاص 
و ســرطانى خاصیت دارویى و درمانى دارد، فرآورده هاى 
مختلفى مثل صابون، کرم و روغن و ســایر محصوالت 
بهداشــتى را نیز تولید و به بازار عرضه مى کند. او سال ها 
قبل با دریافت مجوز فعالیت از ارگان هاى مربوطه توانسته 

کارش را توسعه دهد. 
«احمدرضا شــهرکن» براى نظافت و سالمتى حیوانات 
مزرعه خودش برنامه منظمى را پیــش گرفته که یکى از 
آنها راه اندازى «کارواش خر» است که طبق آن خرها در 
ساعاتى از روز شسته و نظافت شده و اقداماتى بر روى این 
حیوانات انجام مى شود که نقش زیادى در تضمین سالمت و 
بهداشت و پیشگیرى از انواع بیمارى ها و عفونت هاى مربوط 

به دام و طیور دارد.
روى تابلوى بزرگى با خط مشکى نوشته شده «کارواش خر» 
در اینجا کارهایى مثل شستشو با مواد شوینده، قشو کردن، 
کوتاه کردن ناخن ها (ُسم گیرى) و مسواك زدن با احتیاط 

و حساسیت باال توسط افراد ماهر و متبحر انجام مى شود.
شــهرکن دراین باره مى گوید:«این حیــوان ها بر خالف 
تصورى که ما آدم ها داریم بســیار اجتماعى اند و از نظافت 
خوششان مى آید. شاید روز اول االغ هایى که تجربه کارواش 
نداشته باشند کمى اذیت کنند اما این مسئله فقط چند دقیقه 
طول مى کشد و بعد از آن آرام مى ایستند تا کارگران با آرامش 

کار شستشو را انجام دهند.»
او درباره شرایط کار شستشوى خرها و خدماتى که برایشان 
در نظر گرفته اند مى گوید: «قبل از آماده سازى و نوبت دهى 
به خرها براى حضور در کارواش، کارگرها باید دستکش و 
لباس مخصوص به تن کنند. دماى آب تانکر باید مالیم باشد 
تا این حیوان در زمان شستشو و بعد از آن سرما نخورد. پمپ 
و شیلنگ آب پاش باید به گونه اى تنظیم شود که با فشار آب  
بر روى بدن خر باعث ناراحتى نشود چون در غیر این صورت 
یکجا نمى ایســتد و امکان دارد رم کند. شستشوى خرها 
مانند سایر حیوانات اهلى با مواد شوینده اى است که مجوز 

بهداشتى دارند و متأسفانه در یکسال گذشته قیمتشان خیلى 
گران تر شده؛ با این حال، براى تضمین سالمت و بهداشت 

این حیوان باید این کارها انجام شود.»
جوان ترین پرورش دهنده االغ ادامــه مى دهد: «براى 
شستشوى هر االغ زمانى به اندازه 20 دقیقه نیاز داریم. 
معموًال بــراى ایــن کار دو کارگر همزمان بــا هم کار 
مى کنند. پــس از خیس کردن پوســت و موى خرها و 
ریختن مواد شوینده مخصوص با فرچه نرم، کار کف مالى 
آغاز شده، طورى که هیچ جاى حیوان باقى نماند از سر تا 
باالى سم و دم خر زیر پوشش کف و مواد شوینده مى رود 

و تقریبًا بعــد از مدت زمان کوتاهى با دســتگاه آبپاش 
همه قسمت هاى بدن حیوان آبکشــى مى شود. ناگفته 
نماند در زمان این فرایند موهاى اضافه و زائد روى بدن 
حیوان کامًال جدا شــده و به اصطالح پوست و موى خر 
سبک تر مى شــود. پس از این مرحله نوبت کوتاه کردن 
ناخن ها یا ُسم گیرى خرها مى رسد. یکى از کارگرها هر 
کدام از پاهاى این حیوان را به نوبت روى صندلى آهنى 
مى گذارد تا کارگر دیگر پس از پاك کردن داخل سم با 
وسیله مخصوص، سم اضافه خر را کوتاه و منظم کند. در 
این زمان کارگرهاى ماهر طورى مى ایستند تا در زمان 
لگد زدن احتمالى خرها دچار صدمه نشوند و هم اینکه به 

حیوان بیچاره آسیبى نرسد.»
محل کارواش خرها مسقف و سر پوشیده نیست که البته 
دالیل خودش را دارد. شــهرکن در ایــن زمینه مى گوید: 
«براى اینکه خرها در زمان شستشو آرام باشند و سردشان 
نشود بهترین کار این است که این کار در زیر آفتاب و تابش 
نور خورشید انجام شــود. به این ترتیب، بدن خرها پس از 

شستشو خیلى زودتر خشک مى شود.»
او در باره مرحله پایانى کارواش خر مى گوید: «مسواك زدن 
خرها فقط براى تمیزى و نظافت دندان ها نیست! ممکن 
است عفونت هاى پنهانى در دهان و لثه حیوان باشد که با 
این کار زودتر متوجه بیمارى مى شویم و مى توانیم به کمک 
دامپزشک درمانش کنیم. اما در باره مسواك زدن دندان هاى 
خر باید بگویم که دو کارگر همزمان با هم باید کار کنند. یکى 
باید دهان حیوان را به آرامى باز نگه دارد و دیگرى با مسواك 
مخصوصى که براى حیوانات است دندان هاى خر را به آرامى 

مسواك مى زند.»
شــهرکن در پاســخ به اینکه آیا خمیر دندانى که استفاده 
مى شــود در صــورت بلع توســط حیوان به ســالمتش 
آســیبى نمى رســاند، جواب مى دهد:«این مواد خوراکى 
هســتند و در کنار پاکیزگى و نظافت دندان ها اگر توسط 
حیوان خورده شــود اصًال ضررى ندارد. این محصوالت 
شوینده اســتاندارد و مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان

 دامپزشکى است.»

شستشو، قشو، ُسم گیرى و مسواك در 20 دقیقه

«کارواش خر» در حاشیه تهران!

تلســکوپ جیمز وب ناســا که بــه عنوان 
بزرگ ترین و پیچیده ترین رصدخانه فضایى 
جهان شناخته مى شــود به زودى دوره شش 
ماهه آماده ســازى را به پایان خواهد رساند و 
فعالیت خود را به شکل رسمى آغاز خواهد کرد. 
این رصدخانه فضایى طبق برنامه ریزى هاى 
انجام شــده قرار اســت در تاریخ 12 جوالى 
2022 برابر با 21 تیر 1401 نخستین عکس 
تمام رنگى و داده هاى طیف ســنجى خود را 

منتشر کند.
«اریک اسمیت»، دانشمند برنامه وب از ناسا 
در این خصوص عنوان کرد انتشــار نخستین 
تصویر تمام رنگى تلسکوپ فضایى جیمز وب 
براى ما یک لحظه بسیار ویژه خواهد بود؛ چرا 
که مى توانیم منظره اى که بشر تاکنون موفق 
به دیدن آن نشــده را ببینیم. وى افزود: این 
تصاویر نتیجه چندین دهه فداکارى، تالش و 

رؤیاپردازى است.
از حدود 5 سال قبل ناسا، آژانس فضایى اروپا، 
آژانس فضایى کانادا و مؤسسه علمى تلسکوپ 
فضایــى (STScI) در بالتیمــور طى یک 
مشارکت بین المللى تصمیم گرفتند تا محل 
فعالیت علمى و مأموریتى وب در فضا چگونه 

باشد. از این رو اینکه تلسکوپ فضایى جیمز 
وب در ابتدا از چه مکانى باید تصویربردارى کند، 

از مدت ها قبل مشخص شده است.
 جوزف دى پاســکوال، توســعه دهنده اصلى 
تصاویر علمى در مؤسسه تلسکوپ فضایى در 
مورد اینکه در نخستین تصویر رنگى تلسکوپ 
جیمز وب شاهد چه منظره اى خواهیم بود گفت 
هرچند انتظارات ما از ایــن تصویر از مدت ها 
قبل مشخص شده اســت، اما به دلیل اینکه 
جیمز وب یک تلسکوپ جدید بوده و داده هاى 
فروسرخ از وضوح باال بهره مى برند، تا هنگامى 
که اولین تصاویر منتشر نشود نمى توان دقیقًا 
اعالم کرد نخستین تصویر تمام رنگى جیمز 
وب چه چیزى را به معــرض نمایش خواهد 

گذاشت.

پس از چند ماه دوندگــى نمایندگان مجلس 
شــوراى اســالمى و دیگر مقامات کشورى 
باالخره واردات خودرو آزاد شــد و محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شوراى اسالمى ایران، 
قانون مجوز پنج ســاله واردات را براى اجرا به 
دولت ابالغ کرد. بر اســاس قانون ساماندهى 
صنعت خودرو و ماده 4 آن، که توسط قالیباف 
ابالغ شده، از این پس وزارت صمت باید آیین 
نامه واردات خــودرو را تنظیم و تصویب کند. 
قانون نامبرده در همان ابتدا از ســوى مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام با یکسرى ایرادات 

و اشــکاالت مواجه شــد اما خوشــبختانه با 
پیگیرى هاى فراوان در نهایــت مجمع نیز با 
این طــرح موافقت کرد. طبق مــواد 5، 6 و 7 
قانون مذکور در جهت ارتقاى کیفیت و کمیت 
خودروهــاى تولید داخل، تکالیــف و الزامات 
جدیدى به دولت ابالغ شده و یکى از این موارد 
شماره گذارى خودروهاست که هم اکنون منوط 
به تأیید سازمان اســتاندارد شده و همچنین از 
تاریخ اجرایى شدن این قانون توسط امضاى 
رئیس جمهور، عدم اعالم قیمت تمام شــده 
خودرو به شوراى رقابت جرم محسوب مى شود.

در حالى که محتویــات نزدیک به 200 
صندوق امانات یکى از شعبه هاى بانک 
ملى در خیابان انقالب تهران مورد دستبرد 
سارقان قرار گرفت، حاال جزئیات بیشترى 

از این سرقت بزرگ منتشر شده است.
همزمان با تعطیالت نیمه خرداد ماه چند 
سارق با نفوذ به شــعبه ممتاز بانک ملى 
مقابل دانشگاه تهران در خیابان انقالب، 
به تعدادى از صندوق هــاى امانات این 

بانک دستبرد زدند. 
ســارقان در تعطیالت اخیر از ساختمان 
مجاور بانک و از طریق پارکینگ به درون 
بانک دسترسى پیدا کردند و ابتدا به سراغ 
اتاق سرور رفته و با از کار انداختن سرور ها 
و تجهیزات هشدار دهنده بانک، سرقت را 
آغاز کردند. آنها  با توجه به تعطیلى بانک 
با خیال راحت سراغ صندوق امانات رفته 
و حدود 250 عدد از صندوق امانات را باز 
و اموال داخل این صندوق  ها را ســرقت 
کردند. در خبرهــاى اولیه تعداد صندوق 
هاى دستبرد زده شــده هزار عدد عنوان 

شده بود اما این رقم بعداً تکذیب شد.
بر اســاس گزارشات، ســارقان به دلیل 

آشنایى با محیط بانک، دوربین  هاى مدار 
بسته و حافظه آنها را هم با خود به سرقت 
برده اند و به همین دلیل هنوز اطالعات 
دقیقى درباره تعداد سارقان و نحوه نفوذ 

آنها به سامانه بانک در دست نیست.
همچنین بر اســاس اعــالم منابع آگاه، 
سیستم هشدار بانک که باید هم به موبایل 
رئیس بانک و هم به سامانه پلیس متصل 
باشد، فقط به موبایل رئیس بانک متصل 
بوده و این ســرقت هم به موبایل رئیس 
بانک پیامک شــد اما به دلیــل اینکه در 
گذشته این سامانه هشدار اشتباهى داده 
بود رئیس بانک به ایــن پیامک اعتنایى 
نکرد و تصــور کرد ماننــد دفعات قبلى 

پیامک اشتباه است. 
رئیس پلیس آگاهى پایتخت، ســرهنگ 
على ولیپور گــودرزى در رابطــه با خبر 
سرقت از بانک ملى شعبه دانشگاه خیابان 
انقالب تهران گفت: «چند نفر از کارکنان 
بانک که در بررســى هاى اولیه در این 
حادثه قصور و ســهل انگارى داشته  اند 
تحت نظر قرار گرفتــه و تحقیقات از آنها 

ادامه دارد.»

حجم و رقم دقیــق این ســرقت هنوز 
مشخص نیست چرا که بانک از محتویات 
داخل صندوق امانات مطلع نبوده است اما 
بسیارى از دارندگان صندوق امانات بعد از 
شنیدن این خبر مقابل بانک ملى تجمع 
کرده و نگران اموالــى بودند که در داخل 

صندوق قرار داده بودند.
یکى از مالباختگان زن جوانى است که به 
شدت گریه مى کرد و نگران طالهایش 
بود که به ســرقت رفته بود. گفت: چند 
ماه قبــل صندوقــى را اجاره کــردم و 
طالهایم که تمام پــس اندازم بود داخل 
صندوق گذاشتم. ارزش طالهایم که کل 

زندگى ام بود 700 میلیون بود.
در همین حال این ســئوال مطرح است 
که آیا بانک باید به مالباختگان خسارت 
پرداخت کند؟ بانــک ملى ایران با صدور 
بیانیــه اى اعالم کرده کــه در چارچوب 
مقــررات قانونــى در حــال پیگیــرى 
خســارات وارده اســت اما از طرفى یک 
کارشــناس بانکى با بیــان اینکه بانک 
قانونًا هیچ خســارتى پرداخت نمى کند 
معتقد اســت: طبق قانون هیچ پرداخت 
خسارتى متوجه بانک نیست و بانک فقط 
صندوق را در اختیار افراد قرار مى دهد. در 
قرارداد بین بانک و فــرد، این نکته درج 
شده اســت. وى ادامه داد: البته با توجه 
به وسعت انتشــار این خبر، ممکن است 
بانک تصمیم به پرداخت خسارت گرفته

 باشد.
به ســرقت بردن صندوق امانات بانک  
ها در کشور اقدام کم ســابقه اى است. 
در یک مورد، فروردین 98 بانک اقتصاد 
نوین اعالم کرد که دســتبرد به صندوق 
امانات این بانک ناموفق بوده و سارقان 

دستگیر شدند.

جزئیات سرقت بزرگ هالیوودى در تهران
صندوق امانات بانک ملى چگونه خالى  شد

آماده مشاهده نادیده ها
 در 21 تیر ماه باشید

واردات خودرو رسماً آزاد شد
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عضو هیات مدیره نظام صنفى کشاورزى اصفهان درباره 
کشــت فعلى در اصفهان و شــرق این خطه و وضعیت 
آبیارى مزارع اظهار داشــت: خروجى سد زاینده رود که 
با هدف تخصیص آب براى نوبــت پنجم آبیارى مزارع 
شــرق افزایش یافته بود ســاعت 24 جمعه13 خرداد 

کاهش یافت.
حســین محمدرضایى در گفت و گو با  ایرنــا ادامه داد: 
درخواســت کشــاورزان در نوبت آخر آبیــارى، ادامه 
بازگشــایى رودخانه براى 2 روز دیگر بود که متاسفانه 
موافقت نشــد و همان 10 روز توافق شــده در کمیته 
چهارجانبه هم تحقق نیافت و در عمل هشت روز آب به 

زمین هاى کشاورزان رسید و به دلیل نوسان در آبیارى 
زمین هاى کشاورزى، خساراتى را در پى داشت.

وى با اشاره به اینکه حدود 25 درصد از اراضى کشاورزى 
نواحى حقابه داران شــرق این اســتان در پى افزایش 
خروجى ســد زاینده رود و تخصیص بخشــى از حقابه 
کشاورزان در بهمن ســال قبل زیر کشت رفت تصریح 
کرد: از این 25 درصد نیمى از آن بــه دلیل تنش آبى و 
باز و بسته شدن آب از سد که موجب هدر رفت و تحویل 
دیرهنگام آب براى آبیارى مى شد، با مشکل روبه رو شد و 
محصول آنها آسیب جّدى دید و خیلى از کشت کشاورزان  

صرف چراى دام شد.

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى اصفهان از ثبت بیش از 2 میلیون و 700 هزار 
نفر بازدید از آثار تاریخى استان در تعطیالت نیمه خرداد 
امسال خبر داد. حیدر صادقى اعالم کرد: این تعداد بازدید 

از 11 تا 15 خرداد امسال انجام شد.
صادقى اظهار داشت: در این مدت 2 میلیون و 700 هزار 
نفر بازدید از آثار تاریخى استان به ثبت رسید که به ترتیب 
مجموعه جهانى میدان امام(ره) (نقش جهان)، باغ فین 
کاشان و کاخ چهلستون رتبه اول تا سوم بازدید را به خود 

اختصاص دادند.
وى اضافه کرد: با توجه به هماهنگى هاى انجام شده در 

دبیرخانه ستاد اجرایى خدمات سفر استان اصفهان از 11 
تا 15 خرداد جارى 320 هزار نفر اقامت گردشــگران در 
واحدهاى اقامت رسمى و کمپ هاى موقت گردشگرى 

استان به ثبت رسید.
معاون گردشــگرى اداره کل میراث فرهنگى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: شهرســتان هاى اصفهان و کاشان 
رتبه هاى اول و دوم اقامت گردشــگران را در تعطیالت 

نیمه خرداد امسال به خود اختصاص دادند.
صادقى افــزود: در این مدت، کمیته اســکان ســتاد 
اجرایى خدمات سفر استان در 28 شهرستان به صورت 

شبانه روزى براى ارائه خدمات به گردشگران فعال بود.

4 روز، 2700000 نفر بازدید  
از آثار تاریخى

کشت در مزارع شرق اصفهان 
به مشکل خورد

شهرام ناظرى در اصفهان و 
کاشان مى خواند

شهرام ناظرى اواخر خرداد و اوایل تیرماه در اصفهان و 
کاشان کنسرت برپا مى کند. این خواننده مطرح 25 و 
26 خرداد ساعت 20:30 در سالن سیتى سنتر اصفهان 
جدیدترین کنسرت هاى خود را برگزار مى کند و پس از 
آن راهى کاشان مى شود. بلیت هاى کنسرت اصفهان 
ناظرى که از 130 تـا 285 هزار تومـان قیمت گذارى 
شده بود، همگى فروخته شده است. این خواننده مطرح 
موسـیقى ایرانى پنج شـنبه 2 تیر سـاعت 21 در هتل 

عامرى کاشان اجرا خواهد داشت.

کاهش 12 درصدى بارندگى 
براسـاس آخرین آمار اعالم شده توسط دفتر مطالعات 
پایه منابع آب، از ابتداى سال آبى تا چهاردهم خردادماه 
میزان بارندگى تجمعى استان اصفهان 103/1 میلیمتر 
بوده که نسبت به سال آبى گذشـته 12 درصد کاهش 
داشته است. همچنین حجم آب پشـت سد زاینده رود 
اکنون به 349 میلیون مترمکعب رسـیده که برابر 28 
درصد از حجم سـد بوده و نسبت به سـال گذشته 22 

درصد کاهش را ثبت کرده است.

غرق شدن پسربچه 8 ساله در 
زاینده رود

مدیـر روابط عمومـى مرکـز اورژانـس و فوریت هاى 
پزشکى استان اصفهان از فوت یک پسربچه 8 ساله بر 
اثر غرق شدگى در زاینده رود (محدوده باغ پرندگان) خبر 
داد. عباس عابدى اظهار کرد: ساعت 16 عصر دوشنبه 
شـانزدهم خردادماه حادثـه غرق شـدگى در رودخانه 
زاینده رود به مرکز اورژانس 115 اصفهان گزارش شد. 
وى با بیـان اینکه این حادثه در محـدوده باغ پرندگان 
اصفهان رخ داد، افـزود: بالفاصله یک گـروه امدادى 
اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شـد. مصدوم این 
حادثه که یک پسربچه هشت ساله افغان بود که پس 
از انتقال به بیمارستان کاشانى جان خود را از دست داد.

جریمه جدید
 براى متخلفان آبى

مدیرعامل شـرکت آب منطقه اى اصفهان از آبرسانى 
متخلفان آب به پارك ملى کاله قاضى خبر داد. حسن 
ساسانى اظهار داشـت: متخلفانى که براى مرتبه اول 
از شبکه هاى آبیارى برداشـت غیرمجاز انجام دهند با 
هماهنگى دسـتگاه هاى ذیربط، ملزم به آبرسـانى به 
پارك ملى کاله قاضى مى شوند. وى گفت: متخلفان 
آب را از منابـع آبـى شـرکت آب منطقـه اى اصفهان 

دریافت و در پارك ملى کاله قاضى تخلیه مى کنند. 

برپایى
 3 نمایشگاه صنایع دستى

مرتضى نصوحى مدیر پژوهش، خالقیت و فناورى هاى 
نوین شهردارى اصفهان گفت: با در پیش رو بودن هفته 
صنایع دستى، سه نمایشگاه در گذر فرهنگى چهارباغ، 
باغ غدیر و موزه چهلسـتون با حضور هنرمندان صنایع 
دستى اصفهان و بندرعباس با محوریت تبادل تجارب 
و دستاورد ها برگزار مى شود.20 خردادماه به عنوان روز 
جهانى صنایع دسـتى و از 20 تا 27 خرداد ماه به عنوان 

هفته صنایع دستى تعیین شده است.

به روز رسانى 
شبکه مخابراتى

در راسـتاى توسـعه ارتباطـى، عملیات بهینه سـازى 
زیرساختهاى مخابراتى جهت عملیات برگردان بخشى 
از فیبرهوایى به خاکى بین ایسـتگاه هاى رضوانشهر 
تیران به حسـن آباد آبریزه صورت خواهد پذیرفت. در 
اثر این عملیات کلیه ترافیـک هاى اینترنت، موبایل– 
دیتا از سـاعت 13 لغایـت 15 امروز چهارشـنبه جهت 
اجـراى برگردان بخشـى از فیبرهوایى بـه خاکى بین 
ایستگاه هاى رضوانشهر تیران به حسن آباد آبریزه به 
مدت دو ساعت با احتمال قطعى و سه ساعت احتمال 

اختالل مواجه خواهند شد. 

نصف جهان  برخى سبزى فروش ها بخاطر کسب سود 
بیشتر اقدام به فروش سیب زمینى، پیاز، هویج واقالم 
دیگر به شکل سبدى یا بسته بندى مى کنند و این در 
حالى است که بخشى از این میوه ها خراب یا پالسیده 
است. برخى شهروندان با اشاره به این موضوع از این 
ترفند سبزى فروشــان براى کسب سود بیشتر انتقاد 

کرده و انتظار نظارت بیشتر در این زمینه را دارند.
 با توجه به اینکه در ماه هاى اخیر با قیمت هاى سرسام 
آور میوه و ســبزیجات روبه رو هســتیم، این سبزى 

فروشان به خریدار اجازه انتخاب کردن را نمى دهند 
و با عرضه درهم اقالم خراب و سالم اقدام به فروش 
با همان قیمت معمول مى کنند در حالى که بخشــى 
از آنها ناســالم و غیر قابل استفاده اســت. میوه و تره 
بار از زمانى که از میادین تره بار خریدارى مى شــوند 
تا به دســت مصرف کننده برسد، میزان سودى براى 
عرضه کنندگان جزء دارد اما آنها به طمع سود بیشتر 
سبزى هاى معیوب و فاســد را نیز با عنوان درهم به 

مردم عرضه مى کنند. 

سوا نداریم، فقط درهم است!

نصف جهان  برخى از رانندگان اتوبوس هاى ناوگان 
حمل و نقل شــهرى با رفتارهــاى خطرناك خود 

موجب به خطر افتادن جان مسافرانشان مى شوند.
برخى از شــهروندان بــا توجه به مشاهداتشــان 
مى گویند: برخى از رانندگان اتوبوس شهرى فقط 
به فکر رانندگى نیستند بلکه گاهى اوقات در حین 
رانندگى چاى مى خورند، با مسافران درگیرى لفظى 
دارند و یا با موبایل صحبت مى کنند که این موضوع 
درصد خطاى آنها را در رانندگى بیشــتر مى کند و 

احتمال تصادفات شهرى را باال مى برد.
یکى از علل شــایع مرگ و میرهاى داخل شهرى 

تصادفات رانندگى بوده که غالبــًا بر اثر بى دقتى و
 بى احتیاطى راننده ها رخ مى دهد. 

شایان ذکر اســت، تصادفات رانندگى به هر دلیل 
که باشد، اگر منجر به مرگ یا صدمات بدنى نشود، 
صدمات مالــى را در پى خواهد داشــت. به همین 
جهت قانونگذاران مى تواننــد در این زمینه تدابیر 
جدى ترى را در نظر بگیرند تا کمتر شاهد این نوع 
بى مباالتى ها به خصوص دربــاره اتوبوس هاى 
شهرى باشیم که حجم باالیى از مسافران را جابه جا 
مى کنند و مسئولیت بیشترى نسبت به خودروهاى 

شخصى دارند.

رانندگانى که بالى جان مسافران مى شوند

نصف جهان  با توجه به گرم شــدن هوا و نیاز مردم 
به آشامیدن مکرر آب، آبخورى هاى کنار پیاده روها 

مشترى بیشترى پیدا کرده اند.
در حال حاضر در کنار برخــى از معابر و پیاده روها 
شاهد وجود آبسردکن هایى هستیم که در شرایط 
بهداشتى مناســبى نبوده و این موضوع با توجه به 
اینکه هنوز درگیر بیمارى هاى ویروســى هستیم 

باعث تکثیر بیشتر این بیمارى ها مى شود.
در این رابطــه اگر این آبســردکن هــا مجهز به 

لیوان هاى یک بار مصرف باشــند و یا از شــرایط 
بهداشتى بیشترى برخوردار شــوند رهگذران و به 
خصوص بچــه هاى کوچک کمتر دچــار بیمارى 

خواهند شد.
این موضوع با گرم شدن بیشتر هوا امرى ضرورى 
به نظر مى رسد و بسیارى از شهروندان این تقاضا 
را دارند که این آبسردکن ها به شکل درستى مجهز 
شوند تا آنها بتوانند با آرامش خاطر بیشترى از این 

دستگاه ها استفاده کنند.

آبسردکن هاى بیمارى زا

عضو کمیسیون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان گفت: براى اینکه شاهد اتفاقات 
ناگوار مانند متروپل نباشیم باید اقدامات و پیش بینى هاى 

الزم را در برخورد با ساخت وسازها انجام دهیم.
مصطفى نباتى نژاد در خصوص وجود ســاختمان هاى 
ناایمن در شهر اصفهان و برنامه ریزى مدیریت شهرى 
براى رســیدگى به این معضل گفت: باید ساختمان ها 
هر چه سریع تر شناسنامه دار شود، ساختمان هایى که 
از قبل ساخته شده است، احتمال دارد تمام مجوز هاى 
الزم و جزئیات پویا را نداشته و آزمایش مکانیک پاك 
بر روى آن انجام نشده باشد، در این بخش نیاز است که 
تست هایى در نظام مهندسى انجام و بعد مجوز ساخت 
به مالکان داده شود یا در حال ساخت نظارت هاى الزم 

انجام گیرد.
به گفته وى، یــک مواجهه فرا فعال تــر نیز مى توان 
در برخورد با ســاختمان هاى ناایمن شــهر داشت، در 
این مواجهه الزم اســت پیش بینى هایــى براى آینده 

ساختمان ها داشته باشیم، زیرا هیچ ساختمانى نیست 
که در طول زمان اتفاقى براى آن نیفتد یا تخریب نشود، 
مستحکم ترین ساختمان ها داراى طول عمرى مشخص 

است و بعد از گذشت مدت زمانى ناایمن مى شود.
او گفت: به طور کالن عمر مفید ساختمان ها در هیچ جا 
تألیف نشده و مورد توجه قرار نگرفته است، لذا نمى توان 
به طور قاطع اعالم کرد که کدام ساختمان تا این لحظه 
هنوز عمر مفید دارد یا نیاز است که به افراد هشدار داده 

شود تا داخل آن ساختمان زندگى و فعالیت نکنند.
نباتى نــژاد مى گویــد: در حــال حاضر بســیارى از 
ســاختمان ها در شــهر داراى بنا هاى خوبى هستند و 
احتمال دارد طى 10 یا 20 سال آینده به ساختمان هاى 
ناایمن تبدیل شود، لذا باید اکنون به فکر آینده باشیم تا 
شاهد اتفاقات ناگوارى مانند متروپل نباشیم و این نوع 
برخورد یک مواجه فرافعال است که  باید در این شرایط 
از الگوواره هاى منفعالنه به الگوواره هاى فرافعال تغییر 

مسیر دهیم.

ساختمان هاى اصفهان 
هر چه سریع تر شناسنامه دار شوند

 چهار دهه بــراى یک هنرمنــد مدت زمانى اســت که 
مى تواند به پختگى برسد. براى رسول هنرمندنیز همینطور 
است. این پیشکسوت تئاتر به غیر از بازیگرى فعالیت هاى 
صنفى مختلفــى در کارنامــه اش دارد. از تهیه کنندگى 
ارشد صدا و سیما گرفته تا مســئولیت هاى دیگر. اما این 
مسئولیت ها هیچکدام نتوانسته مانعى باشد که او تئاتر را 
رها کند. به نظر این هنرمند یکى از عالقه هاى اصلى اش 
در هنر نمایش، بازیگرى است که با آن به آرامش مى رسد و 
هیچ شغل دیگرى او را به این آرامش نمى رساند: «اگر فردا 
به من بگویند همه کارهایت را رها کن، این کار را مى کنم، 
ولى اگر بخواهند تئاتر را از من بگیرند، برایم فاجعه است.» 
او حاال با تئاتر عشق مى کند و این عشق را با مخاطبانش به 
اشتراك مى گذارد. هنرمند خیلى اتفاقى پایش به این هنر 
بازشد زمانى که در دهه 40 با حضور در یک کار دانشجویى 
آغازکرد و رسید تا بعد از انقالب که در جشنواره فجر جایزه 
گرفت. پس از آن به شکل جدى در این وادى وارد شد و تا 
کنون در بیش از 50 ســریال و تله تئاتر  بازى کرده است و 
دوست دارد تا توان دارد تئاتر را با گوشت و پوستش لمس 
کند. رسول هنرمند این شب ها با اپرا تئاتر «لیلى و مجنون» 

به کارگردانى عرشیا شفیعیون روى صحنه است.

از تئاتر  «لیلى و مجنون» بگویید. چقدر 
با نقشى که داشتید توانستید همذات 

پندارى کنید.
«لیلى و مجنون» داستانى اصیل از نظامى گنجوى است 
که در این نمایش با در هم آمیخته شدن با موسیقى جلوه 
دیگرى به خود گرفته است. درباره نقش خودم باید بگویم 
که پدر لیلى یک نقش کلیدى را در این نمایش دراماتیک 
دارد، به طورى که اگر او از ابتدا بــا ازدواج لیلى با مجنون 
مخالفت نمى کرد شاید کل داستان به شکل دیگرى روایت 
مى شد و از این حالت درمى آمد. من سعى کردم با این نقش 
که مشابه آن در بیشــتر خانواده هاى ایرانى ممکن است 
وجود داشته باشد همذات پندارى کنم و تالشم این بود که 
بتوانم به بهترین نحو از پس این نقش برآیم. ما به ازاى این 
نقش در جامعه ما وجود دارد و خیلى ها با آن درگیر هستند. 
تعریف کلى که مى توانم از این شــخصیت ارائه کنم این 
است که پدر لیلى با جواب منفى به مجنون مابقى داستان را 
رقم مى زند. در واقع دوست داشتم تا آنجا که مى توانم در 
این نقش فرو بروم تا در پیشبرد قصه تأثیرگذار باشد. مهره 
اى که بودنش تم داستان را رقم مى زند و در مسیر روایت 
اثرگذار است. بر این اساس بود که توانستم خیلى خوب به 
کاراکتر پدر لیلى نزدیک شوم. به نظر من این بازیگر است 
که به شــخصیت روح مى دهد و آن را بازى مى کند. این 
وضعیتى است که ممکن است در سینما کم پیش بیاید اما در 
تئاتر  چون نفس به نفس مخاطب هستى باید کارخودت را 
خوب انجام بدهى و به شکل پخته اى آن را ارائه کنى. به هر 
حال براى ورود به هر نقشى بازیگر نقشه راه دارد و جداى از

 تکنیک هاى بازیگرى باید آن را هضم کند. با توجه به اینکه 
آقاى شفیعیون در مباحث فرم و تکنیک، طوالنى مدت کار 
کرده و در مقام کارگردان نیز دست با تجربه ها را براى اعمال 
نظر باز گذاشته است، اتودهاى مختلف مى زدیم و هر کسى 
هر چه به نظرش مى رسید اعالم مى کرد تا به یک نقطه 

مشترك با نظر کارگردان برسیم.
از مخاطبان صحبت کردید. با توجه به 
اینکه شما تربیت شده تئاتر  هستید 
بازخوردهاى مخاطبان نسبت به این 

تئاتر  به چه شکل بود؟
هر تئاتر ى قطعاً بازخوردهاى مختلفى دارد اما خوشبختانه 
این تئاتر  نه تنها مورد قبول مخاطبان عام قرار گرفت، بلکه 
مخاطبان خاص را هم درگیر کرد و فضاى موسیقایى، دکور 

و بازى بازیگران کار را براى آنها لذت بخش کرده است. حتى 
اساتید دانشگاه هم عکس العمل هاى خوبى نسبت به این 
نمایش داشتند. به نظر من مخاطبان از سرمایه هاى اصلى 
هنر تئاتر هســتند و این براى ما مهم بود. زمانى مى توانیم 
تئاترى را به مفهوم واقعی کلمه اجرا کنیم که اقشار مختلف 
جامعه آن تئاتر را ببینند و خســته نشوند. اگر گروه نمایش 
بتواند مخاطبان را به سالن تئاتر بکشاند، تئاتر را وارد سبد 
خانوادگى مردم اصفهان کند و تئاتر مستقل شکل بگیرد، 
بسیارى از مشکالت رفع مى شود. زمانى تئاتر در این شهر 
موفق است که تماشاگر از ســالن راضى بیرون برود و این 

موضوع آتیه تئاتر اصفهان را تأمین مى کند.
تا پیش از شــیوع کرونا نسل جدید 
کارگردانان تئاتر  تا چه حد توانسته 
بودند تعالــى را به تئاتــر  اصفهان 
برگردانند؟و به عنوان کسى که چهار 
دهه در تئاتر اصفهان مشغول بوده اید، 
نظرتان درباره وضعیت تئاتر در این 

سال ها چیست؟
تئاتر اصفهان با وجود فراز و فرودهاى بســیار، همیشــه 
جایگاه ویژه و سبقه اى تاریخى داشــته است. اصفهان 
همواره یکى از مراکز تئاتر کمدى محسوب مى شده و طى 
چهار دهه گذشته، تئاتر اصفهان با وجود اینکه پر از فراز 
و نشیب بوده اما جایگاه مشخصى داشته است. اصفهان 
همواره پتانســیل هاى خوبى دارد و قشر تحصیلکرده و 
با تجربه هاى تئاتر پتانسیل هاى خوبى براى اصفهان به 
شمار مى روند. تنها مشکلى که در زمینه تئاتر در اصفهان 
وجود دارد مشکالت ســخت افزارى، کمبود پالتو براى 
تمرین و کمبود سالن مناسب است. مسئله اى که در شهرى 
مثل کاشان مرتفع شده است. این موضوع و کمبود امکانات 
دیگر باعث شده که بسیارى از تئاترى هاى اصفهان ترجیح 
بدهند به پایتخت مهاجرت کنند به این خاطر که امکاناتى 
که درتهران است قابل مقایسه با امکانات اصفهان نیست. 

فکر نمى کنید مهاجرت تئاترى ها به 
پایتخت به مسائلى معیشتى و مالى هم 

گره خورده باشد؟
ببینید! تئاتر امروز با تئاتر دهه 60 متفاوت اســت. در آن 
زمان کسى حرف پول را نمى زد و بعضًا عوامل از شب تا 
صبح براى زدن دکور کار مى کردند و پاى پول در میان 
نبود. اما حاال به واسطه وجود شرایط اقتصادى، وضعیت 
تئاتر متفاوت شده و حتى کسانى که سابقه زیادى در این 
زمینه ندارند از همان ابتدا بحث مالى را پیش مى کشند. 
بنابراین براى اینکه تئاتر اصفهان زنده بماند باید از آنها 
حمایت شود و دستگاه هایى مثل ذوب آهن اصفهان و 
فوالد مبارکه و... باید پا پیش گذاشته و از تئاتر اصفهان 
حمایت کنند تا تئاتر  زنده بماند. شــرایط تئاتر با دیگر 
مشــاغل هنرى تفاوت دارد و با توجه به پروتکل هاى 
موجود در زمان کرونا، طى این دو سال هیچ اقدام ویژه اى 
رخ نداد و برنامه خاصى را شــاهد نبودیم و به این خاطر 
که تئاتر به مخاطبانش زنده است و با هیچ هنر دیگرى 
قابل مقایسه نیســت باید حمایت شــود. اگر مخاطب 
یک تئاتر خوب ببیند و احساس رضایت داشته باشد در 
زمان هاى بعدى هم راغب مى شود که به سالن هاى تئاتر 
بیاید. در کنار این موضوع باید این نکته را هم بگویم که 
تئاتر یک هنر پر هزینه است و باید از آن حمایت کرد تا 
چراغ آن همواره روشن بماند. طى سال هاى اخیر تئاتر در 
استان ها به صورت معمول با بودجه هاى محدود و بیشتر 
با تکیه بر خالقیت هاى فردى ادامه مســیر داده است. 
این در حالى است که هنرمندان ساکن در تهران که در 
حوزه تئاتر فعالیت مى کنند، اکثراً از دل استان ها برخاسته 
اند و شهرستان ها ســهم زیادى در تئاتر پایتخت دارند.
 بچه هاى تئاترى انتظارات بى جا و نامحدودى ندارند. آنها 
صادقانه کار مى کنند و زحمت مى کشند و حتى اگر یک 
پالتو براى تمرین در اختیار آنها بگذارند از این موضوع 

خوشحال مى شوند.

پیشکسوت تئاتر اصفهان و بازیگر اپرا تئاتر «لیلى و مجنون» در گفتگو با «نصف جهان»:

تئاتر در اصفهان زمانى موفق است 
که تماشاگر راضى باشد

دریا قدرتى پور

معاون محیط زیست انســانى اداره کل حفاظت محیط 
زیست اصفهان گفت: این اداره در سال گذشته 13 هزار و 
858 پایش از واحدهاى صنعتى، معدنى و خدماتى سطح 

استان انجام داد که به پلمب 29 واحد منجر شد.
حمیرا صفى قلى اظهار داشــت: در سال 1400 تعداد 13 
هزار و 858 پایش از واحدهاى صنعتى، معدنى و خدماتى 
سطح استان به صدور سه هزار و 399 اخطار، یک هزار و 

104 شکوائیه و 937 پیگیرى قضائى انجامید که در نتیجه 
براى 345 پرونده رأى صادر و در نهایت 29 واحد آالینده 

پلمب شد.
وى بدون اشاره به واحدهاى متقاضى تسهیالت صندوق 
ملى محیط زیست، افزود: بازدیدها و مکاتباتى در خصوص 
استفاده از تسهیالت صندوق ملى محیط زیست و همچنین 
واحدهاى متقاضى قانون از یک در هزار فروش انجام شده 

است. معاون محیط زیست انسانى اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته حدود 
65 بازدید از مراکز معاینه فنى سبک و 24 مورد بازدید از 
مراکز معاینه فنى سنگین انجام شد، ابراز داشت: 24 نمونه 
بردارى نیز از جایگاه هاى سوخت نفت و گاز یورو چهار و 
16 مورد نمونه بردارى و آنالیز ترکیب هاى BTEX از 

جایگاه هاى بنزین یورو چهار انجام شد. 

مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان گفت: با توجه به 
رویکرد محله محورى در این دوره مدیریت شــهرى، 
محله جوزدان در سال جارى به صورت ویژه مورد توجه 
قرار گرفت که در این راستا یکى از گلوگاه هاى مهم این 

محله در ماه هاى نخست امســال آزادسازى و عبور و 
مرور شهروندان از این گذر تسهیل شد.

میثم بکتاشــیان اظهار کــرد: با توجه بــه رویکرد 
محله محورى که در این دوره مدیریت شــهرى مورد 
تاکید شــهردار اصفهان قــرار دارد، محله جوزدان به 
عنوان یکى از محله هایى که در سال 1401 مورد توجه 
ویژه قرار گرفت و آزادســازى گلوگاه ها در این محله 

آغاز شده است.
بکتاشیان تصریح کرد: طبق برنامه ریزى انجام شده، 
مقرر شد هر ســال در هر منطقه از مناطق پانزده گانه 
شــهردارى اصفهان، دو محله به صورت ویژه مورد 
توجه قرار گیرد تا به این ترتیب طى چهار ســال آینده 
به مشکالت اغلب محله هاى هر منطقه رسیدگى شود.

یکى از گلوگاه هاى جوزدان آزادسازى شد

انجام 13 هزار پایش از واحدهاى صنعتى و خدماتى در اصفهان  
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آگهى تغییرات
شــرکت نوش آوران مهر اسپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60450 و 
شناســه ملى 14007569524 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/10/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : علیرضا بهشتى به کدملى 
1291807705 و دانیــال ثقفیــان به کد 
ملى1270693174 و آرمان بزرگ زاده به 
کد ملى 1292987911 و علیرضا ثقفیان به 
کد ملى 1284659453 و احمدرضا سعیدى 
به کد ملــى 1200064119 و محمدرضا 
شــیرویه زاد به کد ملى 1292387971 
به ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. شــهاب 
ناظمى به شــماره ملى 1270934181 به 
سمت بازرس اصلى و رامین جاللى عاشق 
آبادى به شــماره ملى 1270656171 به 
ســمت بازرس على البدل براى مدت یک 
سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان 
درج آگهى هاى شرکت تعیین شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1327702)

آگهى تغییرات
شــرکت حمل و نقل امید درچه شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبــت 409 و 
شناســه ملــى 10260087402 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/01/14 و نامه شــماره 21/1558 
مــورخ 1401/01/16 اداره کل راهدارى 
و حمل و نقل جــاده اى اســتان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا نصر به 
شماره ملى 1284813053 به سمت مدیر 
عامل عضو هیات مدیره وحسن نصر آزادانى 
به شــماره ملى 1289904790 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و زهرا کامران به 
شماره ملى 1285016696به سمت رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات و در غیاب 
رئیس هیات مدیره بــا امضاء نایب رئیس 
هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر 
اســت.مدیر عامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره نیز خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(1327724)

آگهى تغییرات
شــرکت مانیاد طب آریا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 58075 و شناسه 
ملــى 14006662270 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
مــورخ 1401/01/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : رضــا مؤیدنیا به شــماره 
ملــى 1289725373و فرزانــه حاجى 
نقدى به شــماره ملى1273521935 
و میــالد مؤیدنیــا بــه شــماره ملــى 
1292939125بــه ســمت اعضــاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخــاب گردیدند . پریوش اشــراقى 
بروجنى به شــماره 1287742191 به 
ســمت بازرس اصلى و عبدالعلى قاجار 
به کــد ملى 2296419178 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخــاب گردیدند.روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1327729)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانــى متین فلز اســپادان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
3341 و شناســه ملى 14008608984 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومى 
فوق العــاده مــورخ 22 / 08 / 1400 در 
خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و 
سرمایه شرکت از مبلغ 250000000ریال 
به مبلــغ 30000000000ریال از طریق 
واریز نقدى طى گواهى 3764824 مورخ 
1400/8/24 و مطالبــات حال شــده و 
صدور ســهام جدید افزایش یافت ( مبلغ 
1000000000ریــال آن از طریق واریز 
نقدى و مبلــغ 18750000000ریال آن 
از طریق مطالبات حال شــده سهامداران 
مى باشــد) .و ماده 5 اساسنامه شرکت به 
شــرح زیر اصالح گردید: سرمایه شرکت 
مبلغ 30000000000نقدى منقســم به 
30000سهم 1000000ریالى با نام عادى 
که تمامأ پرداخت شده است اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى لنجان 

(1327674)

آگهى تغییرات
شــرکت ره پویان آزاد منش پاســارگاد 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
65257 و شناسه ملى 14009339120 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1401/02/17 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : دانیال رضائى آدریانى به شماره 
ملى 1142437094 و احمدرضا کاظمى 
به شــماره ملى 0081157770 و مهسا 
اوحدى نژاد به شماره ملى 2298362785 
و ابراهیم شاهین ورنوسفادرانى به شماره 
ملى 1142255859 بعنوان اعضا اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. على رضا رفیعى بلداجى به شماره 
ملى 4640055412 بعنوان بازرس اصلى 
و محســن زمانى قهدریجانى به شماره 
ملى 1270283901 بعنوان بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردید . 
روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت 
نشــر آگهى هاى انتخاب گردید. اداره کل 
ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1327735)

آگهى تغییرات
شــرکت ایمن پایش ســپاهان شرکت 
تعاونى به شماره ثبت 3251 و شناسه ملى 
14001929780 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/07/06 و نامه شماره 3757 مورخ 
1400/07/21 اداره تعــاون کار و رفــاه 
اجتماعى شهرســتان نجف آباد تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : صورت هاى مالى و تراز سال 
1399به تصویب رسید بهاره بهارلویى به 
کدملى 1740542991 و محمودبهارلویى 
به کدملى1754080189 و مینابهارلویى 
به کدملــى 1755138024 به ســمت 
اعضاى اصلى هیات مدیره و ســکینه بیگم 
حسینى آبادچى به کدملى 1091077630 
ومحمدرضاشــورانگیز حقیقــى به کدملى 
2295465958 بعنوان اعضاى على البدل 
براى مدت سه ســال انتخاب گردیدند لیال 
معرفت به کدملى 1285048008 بسمت 
بازرس اصلــى و مهنازبهارلویى به کدملى 
1756829101 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب گردیدند اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى

 نجف آباد (1328078)

شاید تجربه کرده باشــید که با آغاز بارش و طوفان کیفیت اینترنت شــما هم افت مى کند اما آیا 
آب وهواى بد واقعا اثر مستقیمى بر اینترنت مى گذارد؟

به محض مشاهده  بارش هاى پراکنده براى یک روز خســته کننده آماده مى شوید، چون اینترنت 
شما بسیار ناپایدار خواهد بود. اما آیا آب و هواى بد، چه برف، چه باران یا حتى گرما مستقیما باعث 
مشکالت اتصال به شبکه ى اینترنت مى شــوند یا این فقط یک تصادف تکرارى است که به نظر 

مى رسد همه   ما آن را تجربه مى کنیم؟
آب وهواى بد در حقیقت بــه چند طریق مى تواند باعث قطع اینترنت شــود: پدیده ى آب وهوایى 
مى تواند با سیگنال هاى الکترومغناطیسى حامل اینترنت تداخل داشته باشد، مانند باران شدید که 
مانع از رسیدن سیگنال ثابت ماهواره به خانه  شما مى شود، یا مى تواند باعث خرابى زیرساخت ها 
شود که باعث قطع اینترنت مى شود، مانند ورود آب به اتصاالت الکتریکى یا قطع شدن خطوط کابل 
در هنگام یخ زدن طوالنى مدت یا در مورد اینترنت ماهواره اى، آب وهواى بد همچنین مى تواند به 

تجهیزات ماهواره اى گیرنده و فرستنده در فضاى باز آسیب برساند.

اینترنت ثابت
اگر اینترنت شما از طریق یک روتر واى فاى (Wi-Fi) که در یک دفتر، خانه یا مکان داخلى دیگر ى 
قرار دارد تأمین مى شــود، تقریبا از هر اتفاقى که در بیرون مى افتد ایمن اســت. اما آب وهواى بد 
مى تواند سیگنال اینترنت تحویل داده شده به خانه   شما را ضعیف تر یا به طور کلى قطع کند، که اثر 

آن را در اختالل اینترنت واى فاى مشاهده مى کنید.
اما در داخل خانه هم رطوبت مى تواند اثرگذار باشد. رطوبت موجود در هوا ارسال و دریافت کارآمد 
سیگنال را دشوارتر مى کند، که مى تواند منجر به ســرعت اتصال ضعیف تر و کندتر شود. اما بعید 
است که یک روز بسیار مرطوب براى قطع کامل سیگنال کافى باشد. همچنین ممکن است گرماى 
شدید باعث شود که تجهیزات واى فاى شما بیش از حد گرم شده و عملکرد خود را از دست بدهند.

هرچند آنچه محتمل تر است این است که وقتى هر نوع آب وهواى بدى شکل مى گیرد، مردم معموال 
در خانه مى مانند و وقت خود را آنالین مى گذرانند و کارهایى مانند تماشاى تلویزیون، پیمایش در 
رسانه هاى اجتماعى و غیره انجام مى دهند. بنابراین این حجم ترافیک اضافى ناگهانى مى تواند 

واى فاى همه را مختل و آهسته کند.
زمان هایى وجود دارد که آب وهوا مســتقیما مى تواند اینترنت ماهواره اى یا حتى اینترنت کابلى 
مانند ADSL را با مشکل مواجه کند. براى کاربران اینترنت کابلى (کابل مسى یا فیبر نورى)، دما 
یا بارندگى شدید مى تواند به خود کابل ها آسیب برساند. این مورد به ویژه در مناطقى که از خطوط 

قدیمى مخابراتى استفاده مى کنند بسیار محتمل تر است.
بیشتر کابل کشى اینترنت زیرزمینى است، بنابراین اگر پدیده اى مانند سیل هم وجود داشته باشد، 
رطوبت به آسانى مى تواند به کابل ها یا کانکتورهاى آن ها نفوذ کند که باعث مى شود به طور قابل 
توجهى با سیگنال ها تداخل کند یا حتى آن ها را به طور کامل با کاهش پهناى باند مواجه سازد یا با 

ایجاد یک اتصال کوتاه الکتریکى قطع کند.
اگر هواى بیرون طوفانى است و اینترنت شما کند شده است، موارد زیر را امتحان کنید:

تعداد دستگاه هاى متصل به اینترنت را به حداقل برسانید.
به مودم/روتر خود نزدیک تر شوید.

مودم خود را به مدت یک دقیقه خاموش و سپس مجدد روشن کنید.
کابل کشى داخلى خانه یا محل کار را بررسى کنید.

اگر در یک منطقه مرطوب زندگى مى کنید و طوفان هاى بارانى زیاد رخ مى دهد، رطوبت گیر ممکن 

است به کیفیت اینترنت هم کمک کند.
براى راهنمایى دقیق تر و موردى، با پشتیبان سرویس اینترنت خود تماس بگیرید.

اینترنت بى سیم
اینترنت بى سیم (وایرلس) براى مصرف کننده هاى ثابت به اندازه ى اینترنت ماهواره اى تحت تأثیر 
آب وهوا نیست، زیرا در فرکانس هاى بسیار پایین ترى نسبت به اینترنت ماهواره اى کار مى کند. با 
این حال، سرعت سرویس بى سیم ثابت ممکن است در طول طوفان به دلیل ازدحام مصرف کننده 

و ترافیک شبکه کاهش یابد یا در صورت قطع برق، به طور کامل قطع شود.
از سویى ســیگنال هاى اینترنت ماهواره اى، تلویزیون و تلفن همراه ممکن است در طوفان هاى 
شدید مختل شوند. امواج رادیویى ماهواره اى در عبور آزادانه از موانعى مانند درختان یا ساختمان ها 
مشکل دارند. و بارش، به ویژه بارش باران، چون بسیار متراکم است، مى تواند در مسیرى که معموال 

صاف است تداخل ایجاد کند.
گاهى اوقات سایر رویدادهاى جوى، مانند طوفان هاى ژئومغناطیسى هم مى توانند باعث اتصال 
ناقص اینترنت شــوند و البته، اگر در میانه  یک رویداد آب وهوایى گسترده مانند طوفان، گردباد یا 

کوالك هستید، آب و هوا قطعا بر اتصال اینترنت شما اثر خواهد گذاشت.

چه نوع آب وهوایى باعث قطع اینترنت مى شود؟
باران بدترین آب وهوا براى اینترنت اســت. برف، مه و تگرگ به اندازه  باران باعث از دست دادن 
سیگنال اینترنت نمى شوند. همان طور که گفته شد در این مورد چگالى اثرگذار است. قطرات باران 

تا هشت برابر چگال تر از برف هستند و در نتیجه بیشتر باعث تضعیف سیگنال مى شوند.
باران همچنین مى تواند با سیگنال هاى تلفن همراه و تلویزیون ماهواره اى تداخل ایجاد کند. همه  
طوفان هاى بارانى اما شبیه هم نیستند. هر چه قطرات باران بزرگ تر باشند و سریع تر ببارند، احتمال 

اینکه طوفان باعث قطع اینترنت شود، بیشتر مى شود.
همچنین اگر در هنگام طوفان بارانى، بیرون از یک مکان ثابت هستید، ممکن است متوجه شوید 
که نقاط دسترسى واى فاى شهرى در طول طوفان ضعیف مى شوند که این هم به دلیل اثرگذارى 

باران بر کیفیت سیگنال هاست.
گاهى اما قطع اینترنت فراتر از سیگنال هاست و آب وهوا باعث آسیب به زیرساخت ها مى شود. این 
در صورتى است که آب وهواى بد بسیار شدید باشد که حتى جان و دارایى را هم در معرض تهدید 

قرار دهد.
طوفان ها، گردبادها، کوالك ها، ســیل ها، طوفان هاى یخ و وزش باد بسیار شدید نمونه هایى از 
رویدادهاى شدید آب وهوایى هستند که مى توانند اینترنت را در منطقه ى شما از بین ببرند. در پى 

چنین رویدادهایى خدمات اینترنت محلى ممکن است براى روزها قطع شود.
به طور خالصه، ممکن است بتوانید یک طوفان یا آب وهواى بد را مسئول کیفیت ضعیف اینترنت 

خود بدانید، اما علت خاص کند بودن سرعت، بیشتر به نوع اینترنت شما بستگى دارد.

۵۰۰Hz ROG Swift کــه مخصــوص رقباى 

ورزش هاى الکترونیکى طراحى شــده اســت، 
سریع ترین مانیتورى اســت که تا به حال ساخته 

شده است.
انویدیا و ایســوس بــه تازگى اولین نمایشــگر 
G-Sync بــا فرکانــس 500 هرتــز را معرفى

 کرده اند. این مانیتور توسط یک درصد از گیمر ها 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ مجموعه کوچکى 
از رقباى ورزش هاى الکترونیکى که به سریع ترین 
نرخ تازه سازى و کمترین تأخیر نیاز دارند تا آن ها را 

نسبت به رقبا برترى دهد.
 یک مانیتور 500 هرتزى براى اکثر گیمر ها سود 
چندانى نخواهد داشــت. مگر اینکه دســتگاهى 
داشته باشند که به طور مداوم بازى ها را با سرعت 
500 فریم بر ثانیه انجام دهد. حتى در این صورت 
هم نرخ هاى تازه سازى با افزایش بازدهى کاهش 
مى یابد. جایى که رفتن از 60 هرتز به 120 هرتز 
مى تواند تأثیر عمیقى بر تجربه شما داشته باشد، در 
حالى که جهش از 240 هرتز به 360 هرتز کمتر 

براى یک پخش کننده معمولى قابل توجه است.

نمایشگر
ایسوس هنوز قیمت یا تاریخ عرضه مانیتور جدید 
۵۰۰Hz ROG Swift خود را اعالم نکرده است. 

این اعالمیه کمى بیش از دو ســال از زمانى که 
انویدیا و ایسوس براى معرفى مانیتور هاى بازى 
360 هرتزى براى ورزش هــاى الکترونیکى در 
CES 2020 با یکدیگر همکارى کردند، اعالم شد. 

گیمر هاى رایانه شخصى معموًال مانیتور هاى بازى 
144 هرتزى را خریدارى مى کنند و حتى پنل هاى 
240 هرتزى هنوز هم چندان رایج نیستند؛ بنابراین 
500 هرتز ممکن است بیش از حد به نظر برسد، اما 
انویدیا ادعا مى کند که این مانیتور براى گیمر هاى 
رقابتى که خواهان بهترین ها هستند، تفاوت ایجاد 

مى کند.
 Phantom انویدیا از دوربین حرکتى چشــمگیر
۶۴۰S VEO براى اثبات حرف خود استفاده کرده 

است. این دوربین به 72 گیگابایت رم مجهز شده 
است تا بتواند گیم پلى Valorant را تا 1000 فریم 
بر ثانیه ضبــط کند. انویدیا ادعــا مى کند که این 
مانیتور جدید 500 هرتزى به لطف انیمیشن هاى 
روان تر، ردیابى هدف را آســان تر مى کند و شبح 
کمتر باعث به حداقل رسیدن حواس پرتى در طول 
بازى مى شود.براى تامین انرژى یک مانیتور 500 
هرتزى، به یک کامپیوتر بازى و GPU قدرتمند 
نیز نیاز داریم. شایعات حاکى از آن است که انویدیا 
کارت گرافیک نسل بعدى RTX 4090 خود را در 
تابستان امسال عرضه خواهد کرد که همراهى ایده 
آل براى یک پنل 500 هرتزى خواهد بود. مانیتور 
۵۰۰Hz ROG Swift ایسوس ۱۰۸۰p است، به 

 CS:GO، Valorant این معنى که بازى هایى مانند
و Overwatch باید بتوانند نــرخ فریم مورد نیاز 
براى اســتفاده واقعى از یک پنل 500 هرتزى با 

پردازنده گرافیکى باال را داشته باشند.

نت اث مى گذارد؟ د  کیفیت اینت آیا آب وهواى بد بر کیفیت اینترنت اثر مى گذاردآیا آب وهوا 
ى کند اما آیا

ون اینترنت 
ستقیما باعث 
ت که به نظر

ى آب وهوایى 
ن شدید که 
زیرساخت ها 
خطوط کابل 
ن مى تواند به 

صاف است
گاهى اوق
ناقص این
کوالك ه

چه
باران بدتر
سیگنالا
تا هشتب
باران همچ
طوفان ها
اینکه طو

رر ىى

سامسونگ در سال میالدى جارى 30 میلیون دستگاه تلفن هوشمند 
کمترى تولید خواهد کرد.

 رسانه کره اى مائیل بیزنس نیوز با انتشار این خبر، سه عامل رشد 
تورم و کاهش هزینه مصرفى، تداوم کمبــود قطعات و جنگ در 

اوکراین را عامل کاهش تولید سامسونگ اعالم کرده است.
 انتظار مى رود سامســونگ اهداف تولید همه دستگاههاى خود از 

مدلهاى رده پایین تا پرچمدار را تغییر دهد.
سامســونگ در ابتدا براى تولیــد 310 میلیون دســتگاه تلفن

 هوشــمند بــراى ســال 2022 برنامه ریــزى کرده بــود اما 
جدیدترین تحوالت، این غول فناورى کــره جنوبى را وادار کرده
 اســت هدف تولیــدش را بــه 280 میلیون دســتگاه تعدیل

 کند. 

با وجود رکوردشکنى درآمد سامسونگ در سه ماهه اول امسال و 
فروش 73.7 میلیون دســتگاه در بازار جهانى، سامسونگ ناچار 

خواهد بود اهداف خود را بازبینى کند.
ســایر بازیگران بزرگ بــازار نظیــر اپل هم در حــال کاهش

 تولید هستند و اپل مى خواهد آیفون SE را 20 درصد کمتر از هدف 
اولیه تولید کند.

سامسونگ 
تولید
 گوشى  را 
کاهش مى دهد

رونمایى از اولین 
مانیتور 500 هرتزى 

جهــــان

ل و 
چار

ش
دف 
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جوانه ها بسیار غذاى ســالمى هســتند، اما جوانه آلفالفا و تربچه 
مى توانند حاوى باکترى هاى مضراى کولى، سالمونال و لیســتریا باشند. جوانه ها در 

شرایط گرم و مرطوب رشد مى کنند و این باکترى ها نیز در همین شرایط رشد 
و نمو مى کنند.

به همین دلیــل باید جوانه ها را بــه صورت تــازه و ترجیحا از 
فروشــگاه هایى که محصوالت محلى ارائه مى دهند 

بخرید و البته، آن ها را بشویید و بپزید.

خواص ادویه خوش طعم و بو براى سالمتى
دارچین با خواص و فوایدى که دارد در پیشگیرى و درمان 

برخى بیمارى ها کمک کننده است.
 دارچین پوست درختى است که تا 10 متر ریشه دارد. برگ 
این درخت، سبز سیر و داراى گل هاى به رنگ سفید است. 
پوست این درخت را کنده و معموال پودر مى کنند. دارچین 
رمز جوانى است و مصرف روزانه آن انسان را سالمت و 

جوان نگاه مى دارد.
مصرف روزانه اندکى پودر دارچین با عسل منجر به رفع 

نفخ، افزایش دفع ادرار، پیشگیرى از اختالالت عصبى، 
بهبود رنگ چهره و افزایش حافظه مى شود.

یکى از بهترین ادویه هاى گیاهى براى روز هاى آغازین 
عادت ماهانه، دارچین است زیرا باعث منظم شدن عادت 
ماهیانه خانم ها مى شــود. دمنوش تهیه شده از دارچین 
مى تواند عالوه بر کاهــش درد هاى قاعدگى توان بدنى 

را نیز افزایش دهد.
براى تهیه این دمنوش و رهایــى از درد هاى این دوران 
مى توانید از پودر دارچین و چوب آن استفاده کنید. مصرف 

5/1 گرم یا نصف قاشق چاى خورى دارچین به مدت 6 
ماه در خانم هاى مبتال به سندروم تخمدان پلى کیستیک، 

باعث مرتب شدن چرخه منظم عادت ماهیانه مى شود.
یک چهارم قاشق چاى خورى دارچین و استفاده به مدت 
40 روز باعث کاهش LDL و به مدت 18 هفته کلسترول 
بیماران دیابت نوع دوم مى شود و در رفع استفراغ و اسهال 
بسیار مفید است، اما مقدار مصرف این گیاه براى بیماران 

دیابتى هنوز مشخص نیست.
دارچین قادر اســت مانند یک قرص آســپرین بر روى 

کاهش فشــار خون مؤثر واقع شود. البته باید دقت شود، 
افرادى که فشــار خون باالیى دارند عــالوه بر مصرف 
دارچین باید از دستورات دارویى پزشک خود نیز استفاده 
کنند. مصرف روزانه این گیاه عالوه بر اینکه به مدت سه 
ماه باعث کاهش فشــار خون دیاستولى به میزان 5 نوع 
مى شود در کاهش ساخت پروتئین ایجاد کننده بیمارى 

آلزایمر نیز تاثیر دارد و از مغز نیز محافظت مى کند.
ســینا مالدهید روغن موجود در دارچین است که باعث 
تحریک سلول چربى و افزایش سوخت و ساز چربى شده 
و عالوه بر آن باعث کاهش باکترى هاى تولید جوش و 

بهبود آکنه و تحریــک تولید کالژن و ایجاد 
پوستى جوان تر و شاداب تر مى شود.

یکى از شــایعترین عالئم بیمارى هاى آرتریت 
(التهاب مفاصــل)، درد و تــورم در مفاصل 
و استخوان هاســت. این درد هــا در زانوها، 
آرنج ها، انگشــت ها و پا ها بیشتر است و به 

هنگام فعالیت جسمى تشدید مى شوند.
 بیشــتر افراد مبتال به این بیمارى، استفاده از 
مسکن هاى قوى را براى کاهش درد انتخاب 

مى کنند، اما اســتفاده از دارچین مى تواند درد را 
تسکین دهد.

براى بعضى از افراد وزن اضافه کردن یا عضله ســاختن مى تواند چالش برانگیز باشد. اگرچه میوه ها معموال به 
عنوان وعده غذایى محسوب نمى شوند اما به نظر مى رسد وقتى که قصد افزایش وزن دارید انواع میوهاى مختلف 
مى توانند کالرى هاى اضافى مورد نیاز بدن تان براى افزایش وزن را فراهم کنند. عالوه براین، میوه ها سرشار از 
ویتامین ها و مواد معدنى ضرورى براى حفظ سالمت هستند. در ادامه میوه هاى سالم و پر کالرى که مى توانند به 

افزایش وزن تان کمک کنند را ارائه مى دهیم.
اگرچه اکثر میوه ها کم کالرى هستند اما بیشــتر آنها به دلیل وجود کربوهیدرات باالتر یا چربى محتویات شان 
مــى توانند به افزایــش وزن کمــک کنند. در اینجــا 4 نوع میوه تازه هســتند کــه براى افزایش وزن شــما 

مفید مى باشند.

موز
اگر به دنبال افزایش وزن هســتید موز انتخاب عالى مى باشــند. موز نه تنها مغذى اســت بلکه منبع خوبى از 

کربوهیدرات ها و کالرى ها مى باشند.

 آووکادو
آووکادو سرشار از مواد مغذى موثرى است. بعالوه این میوه حاوى کالرى زیاد و چربى هاى سالمى است و براى 

افرادى که دنبال افزایش وزن هستند انتخاب خوبى مى باشد.

گوشت نارگیل
نارگیل میــوه متنوعى اســت کــه بــه دلیل مزایــاى ســالمتى بــى شــمارش محبوبیت هــاى زیادى
 پیــدا کرده اســت. همچنیــن نارگیل بــه دلیل چربــى بــاال و کربوهیــدرات متعادلش منبع خوبــى براى

 کالرى ها است.

انبه
انبه میــوه خوشــمزه و شــیرینى اســت کــه میــزان مــواد مغــذى را افزایــش مى دهــد. انبــه مانند 

موز منابع خوبى براى کالرى و بیشتر به صورت کربوهیدرات مى باشند.

فشار خون باال در صورت درمان نشــدن یا درمان ناقص، خطر حمله 
قلبى، سکته مغزى، ابتال به بیمارى کلیه و مشکالت بینایى را با آسیب 

رساندن به رگ هاى خونى افزایش مى دهد.
تغییرات شیوه زندگى مانند کاهش وزن، محدود کردن مصرف نمک و 
یا دارو مى تواند به بازگرداندن اعداد فشار خون به محدوده طبیعى کمک 
کند. اما به گفته محققان، افراد مبتال به فشار خون حتما باید از پزشک 
خود ســوال کنند که آیا دارو هایى را که براى بیمارى ها دیگر مصرف 

مى کنند، ممکن است فشار خون آن ها را باز هم باالتر ببرد یا خیر.
دکتر «تیموتى اندرسون» محقق بالینى و استادیار پزشکى در دانشکده 
پزشکى هاروارد در بوستون و نویسنده این مطالعه گفت: خطر افزایش 
فشــار خون با مصرف دارو هاى دیگر ممکن است به سادگى نادیده 

گرفته شود؛ به ویژه براى بیمارانى که سال ها از دارو هاى دیگر 
هم استفاده مى کنند.

وى افزود: امید اســت نتایج این مطالعه به تغییر این موضوع 
کمک کند؛ زیرا در بســیارى از موارد جایگزین هاى درمانى 
مؤثرى براى دارو هایى که ممکن است فشار خون را افزایش 
دهند یا استراتژى هایى براى به حداقل رساندن این خطر وجود 

دارد؛ مانند نظارت بر فشار خون بیمار هنگام شروع مصرف داروى 
جدید که ممکن است فشار خون را افزایش دهد.

محققان براى این مطالعه، داده هاى بررسى ملى سالمت و تغذیه 
را از ســال 2009 تا 2018 میالدى مورد مطالعه قرار دادند. آن ها 

استفاده از دارو هاى شناخته شــده براى افزایش فشار خون، از جمله 
دارو هاى ضد افســردگى، دارو هاى ضد التهابى غیر استروئیدى قوى 

(NSAIDs)، استروئیدها، دارو هاى هورمونى، دارو هاى ضد 
احتقــان و قرص هاى کاهش 
وزن را در افــراد 

مبتال به فشار خون باال مورد بررسى قرار دادند.
این مطالعه نشــان داد 18.5 درصد از بزرگساالن مبتال به فشار خون 
باال، مصرف دارویى را گزارش کردند که فشــار خون آن ها را افزایش 
مى داد و اگر از دارو هاى کاهش دهنده فشــار خون اســتفاده 
نمى کردند، احتمال ابتال به فشار خون کنترل نشده بیشترى را

 داشتند.
همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، افرادى که از دارو هاى 
فشار خون استفاده مى کردند، اگر براى سایر بیمارى ها نیز 
دارو هایى مصرف مى کردند که فشــار خون را افزایش 
مى دهد، احتماًال به دز هاى باالترى از دارو هاى فشار 

خون براى کنترل این وضعیت نیاز داشتند.

توصیه براى بیمارانى که فشار 
خون باال دارند

اندرسون به بیماران پیشنهاد کرد از 
پزشک خود بپرسند که آیا هر یک 
از دارو هایى که براى بیمارى 
تجویز شده است بر افزایش 
فشــار خون نیز موثرند یا 

خیر.
وى گفــت: همیشــه 

عاقالنه اســت که از پزشــک خود در مورد تداخــالت احتمالى بین 
دارو هــاى جدیــد (از جمله دارو هایــى که بدون نســخه به فروش 
مى رســند) و بیمارى هــا و درمان هاى موجــود ســوال کنید. این
 موضوع به ویژه در مورد بیمارانى که به چند پزشک مراجعه مى کنند 
و ممکن است همیشه فهرست به روز دارو ها را همراه نداشته باشند، 

صادق است.
اندرســون گفت: گاهى اوقات جایگزین هایى در دســترس است. به 
عنوان مثال، استامینوفن فشار خون را افزایش نمى دهد، اما دارو هاى 
ضدالتهابى غیراستروئیدى (NSAIDs) این تاثیر را دارد. هر دوى این 

دارو ها مى توانند درد را درمان کرده و تب را کاهش دهند.
 Long Island دکتر «مایکل گویفمن» رییس بخش قلب و عروق در
Jewish Forest Hills در شهر نیویورك که در این مطالعه شرکت 
نداشته است، مى گوید: پزشکان و متخصصان مختلف لزوماً با یکدیگر 
صحبت نمى کنند و اغلب پرونده هاى ســالمت الکترونیکى آن ها با 
یکدیگر در ارتباط نیست. در نتیجه، بیماران احتمال دارد با تجویز هاى 
مختلف دارو هاى زیادى مصرف کنند که برخى از آن ها براى مسائل 

پزشکى خاص، معکوس عمل مى کنند.

این در حالى است که راه هایى براى جلوگیرى از این سناریو ها وجود 
دارد. گویفمن توصیه کرد که بیماران همیشــه به روزترین فهرست 

دارو ها را براى ویزیت هر پزشک همراه داشته باشند.

بله این ماده غذایى ُپرطرفدار و ُپرمصرف را نباید خام بخورید. خوردن سیب زمینى به صورت خام 

مى تواند موجب نفخ و عوارض ناخوشایند گوارشى بشود، زیرا سیب زمینى حاوى نشاسته هایى 
است که نسبت به هضم مقاومند.

شاید بترسید، اما باید بدانید که اگر سیب زمینى خام براى مدت طوالنى در مکانى گرم و مرطوب 

ه نام سوالنین تشکیل مى دهد. اگر لکه هاى سبز رنگى روى سیب زمینى 
بماند، سبز شده و سمى ب

 زیرا سوالنین مى تواند مسموم تان کند.
دیدید، به طور کل از مصرف آن صرفنظر کنید،

وبیا قرمز
ل

روتئین، فیبر 
رمز سرشار از پ

ف شود خطرناك اســت. لوبیا ق
ر که اگر به روش نادرست مصر

ى ســالم دیگ
این هم یک غذا

 قرمز خام حاوى سم 
ه بگذارد. لوبیا

ت بســیار بدى بر معد
م مى تواند اثرا

خوردن آن به صورت خا
ى اکسیدان است، اما 

و آنت

ه دقیقه بپزید.
حتما لوبیا را دست کم د

یجاد مى کند. 
شابه مسمومیت غذایى ا

ى ها گوارشى م
ماگلوتینین است که ناراحت

فیتوه

هات داگ غذایى نیست که مفید و مغذى باشد، 
اما خام خوردن آن خطرناك نیز هست. این باور 
اشتباه وجود دارد که، چون هات داگ، از قبل 
پخته شده است مى توان آن را بعد از باز کردن 
بسته بندى اش مصرف کرد. هات داگ هاى 
بسته بندى شده مى توانند به باکترى لیستریا 
آلوده باشند که فقط با حرارت دادن هات داگ 

از بین مى رود.

شیر خام چه معنى مى تواند داشته باشد؟! شما شــیر را نمى پزید، اما شیر خام وجود دارد و 
خطرناك هم هست. شیرى که مستقیما از گاو گرفته مى شود، بدون اینکه پاستوریزه شود، 

مى تواند حاوى باکترى هاى مضرى به نام اى کولى و سالمونال باشد.
شیر خام نســبت به هر محصول لبنى دیگرى، 150 برابر بیشتر ممکن است که منجر به 

مسمومیت غذایى شود. همیشه شیر پاستوریزه مصرف کنید.

بادامى که ما دوست داریم و از خوردنش لذت مى بریم بادام شیرین نام دارد که براى سالمتى بسیار مفید است. اما بادام تلخ با اینکه از 
خانواده ى بادام شیرین است، حاوى هیدروسیانیک اسید است که ترکیب خطرناك از هیدروژن سیانید و آب است. تنها 70 عدد بادام 

تلخ خام کافى است تا یک فرد بزرگسال سالم را بُکشد. اما اگر بادام هاى تلخ را بپزید خوردن شان مشکلى ندارد.

بادمجان خام حاوى سوالنین است؛ همان سمى که سیب زمینى 
خام را درد سرساز مى کند. مخصوصا بادمجان هاى جوان داراى 

بیشترین سم هستند.
البته شــما باید مقدار بســیار زیادى بادمجان خام بخورید تا 
عوارض ناخوشــایند مسمومیت با ســوالنین را در گوارش خود 
احساس کنید، اما باز هم بهتر است بادمجان را خام مصرف نکنید. 
ضمنا بعضى از افراد حتى به مقدار بسیار کمى از بادمجان خام 

هم آلرژى دارند.

باید دست کم یک فنجان 
از این هســته ها و دانه ها 
بخورید تا مسموم شوید، 
اما دانه ســیب، انبه، هلو، 
گالبى و زردآلــو حاوى 
ماده اى است که مى تواند 

به سیانید تبدیل شود.

قارچ ها خواص زیادى براى سالمتى دارند و سرشار از آنتى اکسیدان ها، ویتامین هاى گروه B و پتاسیم 

هستند، اما مقدارى حرارت الزم است تا این مواد مغذى آزاد شوند و بتوانند اثر کنند.

ضمنا قارچ خام به سختى هضم مى شود و یکى از متراکم ترین منابع سم طبیعى به 

نام آگاریتین است. مطالعات گوناگونى نشان داده اند آگاریتین خاصیت 

کارسینوژنیک (سرطان زایى) دارد، اما پختن قارچ، این ترکیبات را از 
بین مى برد، بنابراین مى توانید با خیال راحت قارچ بخورید.
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4 میوه که به شدت شما را چاق مى کند

توصیه  دارویى که افراد مبتال به فشار خون باال باید آویزه گوش کنند
 و مشکالت بینایى را با آسیب 

هد.
 محدودکردن مصرف نمک و 
خون به محدوده طبیعى کمک 
فشار خون حتما باید از پزشک 
 براى بیمارى ها دیگر مصرف 

 باز هم باالتر ببرد یا خیر.
و استادیار پزشکى در دانشکده 
ن مطالعه گفت: خطر افزایش 
ممکن است به سادگى نادیده 

سال ها از دارو هاى دیگر 

ه به تغییر این موضوع 
جایگزین هاى درمانى

 فشار خون را افزایش 
ساندن این خطر وجود 

گام شروع مصرف داروى 
ش دهد.

رسى ملى سالمت و تغذیه 
د مطالعه قرار دادند. آن ها 

دارو هاى ضد افســردگى، دارو هاى ضد التهابى غیر استروئیدى قوى 
(NSAIDs)، استروئیدها، دارو هاى هورمونى، دارو هاى ضد 
احتقــان و قرص هاى کاهش 
وزن را در افــراد 

5این مطالعه نشــان داد 18.5 درصد از بزرگس
باال، مصرف دارویى را گزارش کردند که فش
اگر از دارو هاى کاهش دهند مى داد و
نمى کردند، احتمال ابتال به فشار خو

 داشتند.
همچنین بر اساسنتایج این مطا
فشار خون استفاده مى کردند، اگ
دارو هایى مصرف مى کردند ک
مى دهد، احتماًال به دز هاى
خون براى کنترل این وض

توصیه براى
خو
اندرسون ب
پزشک
از دا
تج

مسمومیت غذایى شود. همیشه شیر پاستوریزه مصرف کنید.

براى
عنوان
مى تو
ویتامی

افزایش
اگرچه
مــى
مفید

موز
اگر به
کربوه

عرق نعناع دوست کبد است اما براى برخى افراد که زخم 
معده دارند توصیه نمى شود.

عرق نعناع در باد شکن و ضد تشــنج، معالج بواسیر، دل 
پیچه، سکسکه، رفع اسهال و استفراغ، رفع سوء هاضمه، 
تقویت کننده معده، رفع تپش قلب، ضد عفونى کننده، ضد 
درد، ضد گرفتگى عضالنى، تــب بر، چاى و روغن آن در 
حاالت عصبى، بیخوابى، سرفه، میگرن، تهوع و دردهاى 

شکم کار برد دارد.
نوع مصرف: نصف لیوان آب با یک اســتکان بعد از غذا 

میل شود.
نعناع بهترین دوست کبد است. کبد را تمیز کرده و صفرا را 
رقیق مى کند و کلسترول خون را پایین مى آورد. براى این 

مورد دم کرده نعناع را قبل از غذا بنوشید.
به دلیل اینکه "زخم معده" در محیط اسیدى اتفاق مى افتد 
و افزایش ترشح اسید باعث باز ماندن دهانه معده مى شود. 
کسانى که مبتال به "زخم معده" هستند باید در مصرف 
نعناع و عرق نعناع احتیاط کنند. خواص نعناع ضد التهاب 
و ضد اسپاسم است و چون به هنگام مصرف، دهانه معده 
که در اثر افزایش ترشح اســید بازمانده است سریع بسته 
نمى شود و مشکل را بیشــتر مى کند، پس بهتر است که 

"عرق نعناع" همراه با آب و یا کمى عسل مخلوط شود.

خوردن عرق نعناع 
براى این بیمارى معده ممنوع!
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000955 مورخ 1401/01/30 صادق مطلبى فشارکى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 2957 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1292422327 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18- م الف: 1321963- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /3/101

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000573 مورخ 1401/01/22 مهدى امینى هرندى فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 6106 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287402399 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 13 فرعى از اصلى 43 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 159/05 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/18- م الف: 1321960- رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /3/103

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027001522 مورخ 1401/02/18 على اکبر کیانى ابرى 
فرزند رجبعلى بشماره شناســنامه 23 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291502483 در 
ششــدانگ یک قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12619 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 90/56 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18- م الف: 
1321914- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

3/105/

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027001939 مــورخ 1401/02/27 منصور محقق دولت 
آبادى فرزند رضا بشــماره شناسنامه 768 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1285507533 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 435 و 
547 فرعى از اصلى 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 164/29 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/18- م الف: 1322048- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى 

صادقى وصفى /3/107

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000205 مورخ 1401/1/16 سیده زهرا ملکوتى علوان 
ابادى فرزند سید مرتضى بشماره شناسنامه -- صادره از بوشهر بشماره ملى 3490420527 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 1 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریدارى طى سند 

رسمى. 
2ـ راى شــماره 140160302027000204 مورخ 1401/1/16 سید رسول ملکوتى علون 
آبادى فرزند سید مرتضى بشماره شناسنامه 0 صادره از بوشهر بشماره ملى 3490367812 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 1 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/18- 
م الف: 1322012- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

3/109/

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

راى شــماره 140060302026015541 مورخ 1400/12/03 هیــات یک آقاى قربانعلى 
ابوطالبى به شناسنامه شماره 37 کدملى 5419631466 صادره از مبارکه فرزند حیدر بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 193,75 مترمربع از پالك شماره 17 فرعى از 15177 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال 81187 - 1399/11/29 دفتر 89 اصفهان
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/18 - م الف: 1322137 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

3/111/

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027001103 مورخ 1401/02/04 صدیقه مظاهرى تهرانى 
فرزند على اصغر بشماره شناسنامه 518 صادره از بندر ماهشهر بشماره ملى 1950359352 
در سه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مســاحت 141/60 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 

رسمى عبدالکریم کشاورز. 
2ـ راى شماره 140160302027000243 مورخ 1401/01/17 حسن مظاهرى تهرانى فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 47 صادره از تیران بشماره ملى 5499311250 در سه دانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
141/60 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى عبدالکریم کشاورز. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/18- م الف: 
1322165- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /3/113

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027001956 مورخ 1401/02/27 فرزاد زیویار فرزند فضل 
اهللا بشماره شناسنامه 789 صادره از خرم آباد بشماره ملى 4072208000 در چهار دانگ یک 
قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 305 فرعى از اصلى 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2ـ راى شــماره 140160302027001957 مورخ 1401/02/27 مرتضى مظاهرى فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 85 صادره از باختران بشماره ملى 3257604459 در دو دانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 305 فرعى از اصلى 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/18- م الف: 
1322332- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /3/115

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027001842 مورخ 1401/02/25 مرتضى ناصرى فرزند آقامیرزا 
بشماره شناسنامه 1191 صادره از فریدن بشماره ملى 1159144941 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
150/36 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى رضا زارعى فرزند 
عزیزاله. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18- م الف: 
1322245- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /3/117

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000781 مورخ 1401/01/28 محمد رضائى فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 1093 صادره از کوهپایه بشماره ملى 5659277268 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 288 فرعــى از اصلى 15234 و پالك 
30 فرعــى از 15316 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 153/30 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/18- م الف: 1322297- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى 

صادقى وصفى /3/119

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027001605 مورخ 1401/02/19 محمدرضا زارعى محمود 
آبادى فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 14 صادره از میبد بشماره ملى 4489709110 در 
ششدانگ یک قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10145 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 39/87 مترمربع. خریدارى مع الواسطه از آقاى حسین 
انورى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18- م الف: 
1322288- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /3/121

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027001123 مورخ 1401/02/05 محمد واعظ شهرستانى 
فرزند مانده على بشماره شناســنامه 318 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283969513 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 5 فرعى از اصلى 11549 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 204/17 مترمربع. خریدارى طى ســند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/18- م الف: 
1322261- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /3/123

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5814 مورخه 1400/11/07 آقاى مرتضى  قائدى فرزند اسماعیل در ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 228/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6   اصلى واقع دربخش 12 
حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/3/3 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18 - 1310680/ م الف - حجت اله کاظم 
زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى 

3/135/

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
آراى شــماره 6851 و 6852 مورخه 1400/12/25 خانم  زهره گلشادى نجف آبادى فرزند 
حسینعلى در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه و آقاى على انتشارى    نجف آبادى 
فرزند کریم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/95 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 111  اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/3 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/18 - 1321320/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/137

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
آراى شــماره 0912 و 0913 و 0914 مورخــه 1401/02/08 خانــم  فرشــته چوپان نژاد 
فرزنــد محمد على در یــک دانگ  مشــاع از  ششــدانگ یکبابخانه  و خانــم مریم حرى 
فرزند مرتضى دردو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه و آقاى محســن غیور فرزند 
محمد رضا در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 162/69مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 1  فرعى از 311 اصلى واقــع در قطعه5 بخــش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1401/3/3 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/3/18 - 1319508/ م الــف  - حجت اله 
کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آبــاد ازطرف آفرین

 میرعباسى /3/133

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006008929- تاریخ: 1400/12/24 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001846 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم یوسف هارونى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب دفتر الکترونیکى شــماره 
139920302006009594 و 139920302006009499 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به 
مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال 
منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم یوسف هارونى به شناسنامه شماره 
497 کدملى 1282752510 صادره فرزند فالمرز در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى به 
مساحت 203/75 مترمربع پالك شماره 1114 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 10 متر دیوار و درب است به گذر 

شرقا اول به طول 2/50 متر دیوار است به گذر دوم به طول 17/26 متر دیوار به دیوار باقیمانده 
پالك 99/1114 

جنوبا به طول 10 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 99/1114 
غربا به طول 21/19 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك مذکور 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/18- م الف: 1320214 - عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره 
راه و شهرسازى - ســعید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى 

ملک زاده /3/147

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140160302006001422- تاریخ: 1401/02/28 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001943 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم حسن گودرزیان مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب صفحه 293 دفتر 196 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم حسن گودرزیان به 
شناسنامه شماره 18094 کدملى 1282650890 صادره فرزند خداداد در ششدانگ یکباب 
زمین داراى اعیانى به مساحت 208/80 مترمربع پالك شماره 373 فرعى از 115 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر 

مى نماید. 
شماال به طول 9/40 متر به دیوار باقیمانده 
شرقا به طول 21/60 متر مرزیست به گذر 
جنوبا به طول 9/40 متر مرزیست به گذر 

غربا به طول 23/05 مرزیست به پالك 372 فرعى
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/18- م الف:  1321541 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد 
کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید 

امیرحسین حسن زاده /3/149

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك زواره
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اســناد و امالك زواره صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشــار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى 
که به آراى مذکور اعتراض دارند از تاریــخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت و اسناد و امالك زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده 
و گواهى تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه اســت. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى 
واصل نگردد و یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند  
اداره ثبت  مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .
1) راى شماره 140160302021000007 مورخ 1401/02/26 -  آقاى بهرام سماکار فرزند 
ابوالقاسم کدملى 0041731281 تهران  تمامت ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى 
از مزرعه برکى 96 اصلى دهستان سفلى بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 606.51 متر مربع 
مالک رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/02  

- م الف: 1330055 - خیراله عصارى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك زواره /3/220

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه ســند مالکیت چهار حبه و چهار پنجم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ پالك 
ثبتى شماره : 4194 فرعى از 1 اصلى اردســتان واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 5753 
در صفحه 220 دفتر 183 امالك به نام داود ســلمانى زاده احدى از ورثه حســین سلمانى 
زاده صادر و تسلیم گردیده است ، سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده : 
32001279 – 1401/3/9 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود أن ذیل 
شماره : 1400/12/9 – 21100 به گواهى دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعى است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1330163 - ذبیح اله فدائى 

اردستانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /3/222
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طبق قراردادى که مهاجم فرانســوى تیم فوتبال اســتقالل 
با آبى پوشان دارد، وى در بیســت و دومین دوره از مسابقات 
لیگ برتر هم با پیراهن اســتقالل در این مســابقات حضور 
خواهد یافت. کوین یامگا که بسیارى او را یکى از بهترین و با 
کیفیت ترین خارجى هاى شاغل در لیگ برتر مى دانستند و با 
10 گل زده بهترین گلزن استقالل و دومین گلزن برتر لیگ 
برتر شد، ابتداى فصل گذشته با قراردادى دو ساله به استقالل 
پیوست و بر اساس این قرارداد فصل آینده هم براى آبى پوشان 

به میدان مى رود.

یامگا ماندنى شد

03

04

باشگاه آ.اك یونان با در اختیار داشتن کریم انصارى فرد، 
میالد محمدى و احســان حاج صفــى 3 بازیکن ایرانى 
بیشترین سهم از لژیونرهاى کشورمان را در اختیار دارد. در 
همین رابطه سایت «اسپورت داگ» یونان در گزارشى به 
خروجى هاى احتمالى آ.اك در تابستان پیش رو پرداخت. 
این رسانه نام 6 بازیکن آ.اك را در لیست خروجى آورد که 
از میان بازیکنان ایرانى نام کریم انصارى فرد که پیش از 
این سابقه کاپیتانى تیم ملى کشورمان را هم دارد، در لیست 

خروجى این تیم یونانى دیده مى شود.

مرکز مطالعات ورزشى CIES در تازه ترین ارزیابى خود نام 
کیلیان امباپه را به عنوان باارزش ترین فوتبالیست حال حاضر 
دنیا اعالم کرد. در این فهرســت وینیسیوس جونیور ستاره 
برزیلى رئال مادرید در رتبه دوم و ارلینگ هالند گلزن نروژى 
که اخیرا به منچسترسیتى پیوسته در رتبه سوم قرار دارد. این 
گزارش ارزش فعلى کیلیان امباپه را 200 میلیون یورو ارزیابى 
کرده است. به این ترتیب او با اختالف نسبت به وینیسیوس و 
هالند رتبه اول را به خود اختصاص داده است. ارزش ارلینگ 
هالند در این ارزیابى 150 میلیون یورو ارزیابى شده و این دو 
برابر مبلغى است که منچسترسیتى اخیرا براى خرید ستاره 

نروژى به باشگاه سابق او بوروسیا دورتموند پرداخت کرد.

انصارى فرد 
در لیست فروش آ.ا.ك

باارزش ترین فوتبالیست
 حال حاضر دنیا

02

در این هفته خبرى مبنى بر توافق فدراسیون فوتبال ایران با 
روسیه در خصوص برگزارى یک بازى دوستانه در شهریورماه 
مطرح شد که حاال واکنش مدیر رسانه اى تیم ملى را به همراه 
داشت. محمد جماعت در یک توییت به تکذیب برگزارى چنین 
مسابقه اى پرداخت و نوشت: « برگزارى بازى دوستانه  تیم ملى 
کشورمان مقابل روسیه در دستور کار فدراسیون نبوده و نیست 
و چنین موضوعى فاقد صحت است.»  پیش تر حمید استیلى از 
مخالفت فیفا با انجام بازى دوستانه بین ایران و روسیه به دلیل 

محرومیت هاى اعمال شده از سوى این نهاد خبر داده بود.

ایران - روسیه؛ تکذیب شد!

آگهى تغییرات
شــرکت الکترو پردیس برق آسا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 35510 و شناسه 
ملــى 10980264953 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مورخ 1400/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : مرکز اصلى شــرکت در اصفهان به 
نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهــان، محله 
فروردین ، کوچه شکیب42[29] ، بزرگراه 
شــهید چمران ، پالك 480 ، طبقه همکف 
به کدپستى 8149969158 انتقال یافت و 
ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح 
شد. موارد ذیل به موضوع فعالیت الحا ق و 
ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید : نصب 
سیستم هاى ضد سرقت و ردیاب و سیستم 
هاى صوتــى و تصویرى و لــوازم جانبى و 
تزئینى بر روى خودرو و تعمیرات قفل مرکزى 
و برق خودرو ثبت موضوع فعالیت به منزله 
اخذ و صدور مجوز نمیباشد و در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهــاى الزم اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1327638)

آگهى تغییرات 
شرکت نسیم بامداد سالمت شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 51395 و شناسه ملى 10260700364 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/07/24 مرواریــد صفدرزاده حقیقى بشــماره 
ملى1292602341 بســمت رئیــس هیئت مدیره - 
فربد فرامرزیان بشــماره ملى1280414219 بسمت 
مدیرعامل براى مدت نامحدود انتخاب شدند . کلیه اوراق 
واسناد مالى وتعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل همراه 
بامهرشرکت معتبراســت . مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1327649)

آگهى انتقالى 
شرکت سهامى خاص ساخت و توسعه گوهر حدید 
به شناســه ملى 14009975180 و به شماره ثبت 
5271 به موجب صورتجلسه مورخ 1401/02/05 
محل شرکت سهامى خاص ساخت و توسعه گوهر 
حدید به شناســه ملى 14009975180 به استان 
اصفهان ، شهرســتان نجف آبــاد ، بخش مرکزى 
، دهستان جوزدان ، روستا شــهرك صنعتى نجف 
آباد2، محله شــهرك صنعتى نجف آباد2 ، خیابان 
رازى ، خیابان 16 ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 
8585165452 منتقل و تحت شماره 5271 به ثبت 
رســیده و مراتب جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى نجف آباد 

(1327691)

آگهى تغییرات
شــرکت حمل و نقل امید درچه شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبــت 409 و 
شناســه ملى 10260087402 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/01/14 و نامه شــماره 21/1558 
مــورخ 1401/01/16 اداره کل راهدارى 
و حمل و نقل جــاده اى اســتان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا نصر به 
شــماره ملى 1284813053وحسن نصر 
آزادانى به شــماره ملى 1289904790و 
زهرا کامران به شماره ملى 1285016696 
به ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند . حمیدرضا 
نصرآزادانى به شماره ملى 1290312281 
به سمت بازرس اصلى و زهره نصراصفهانى 
به کد ملــى 1290425973 به ســمت 
بازرس علــى البدل براى مدت یک ســال 
انتخــاب گردیدند.روزنامــه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعــوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(1327693)

آگهى تغییرات
شرکت فروردین سازه و راه سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 54512 و 
شناســه ملى 14005132532 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1401/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ســیدرضا محرك پور به شماره ملى 
1287205275 و رضــا نصــر آزادانى به 
شــماره ملى 1290362386 واشــکان 
عالى بیگى به شماره ملى 2297930046 
بعنوان اعضاى اصلى هیئــت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. داود ناظمى 
دلیگانى به کد ملــى 1287269672 و کد 
پســتى 8196618539 و مجید رحیمى 
نهوجى کــد ملــى 1285192907 و کد 
پستى 8196618539 به ترتیب به سمت 
بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشــار نصف جهان به منظور درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1327697)

آگهى تغییرات
شــرکت نوش آوران مهر اسپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60450 و 
شناســه ملــى 14007569524 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/10/30 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : علیرضــا بهشــتى بشــماره ملى 
1291807705 به ســمت رئیس هیات 
مدیــره و دانیــال ثقفیان بشــماره ملى 
1270693174 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و احمدرضا ســعیدى بشماره 
ملى 1200064119به سمت مدیر عامل و 
عضو هیات مدیره و علیرضا ثقفیان بشماره 
ملى1284659453 به سمت عضو هیات 
مدیره و آرمــان بزرگ زاده بشــماره ملى 
1292987911 بــه ســمت عضو هیات 
مدیره و محمدرضا شیرویه زاد بشماره ملى 
1292387971 به سمت عضو هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب وکلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا نایب 
رئیس هیئت مدیــره و رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1327701)

آگهى تغییرات 
شرکت مانیاد طب آریا شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 58075 و شناســه ملــى 14006662270 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/01/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : رضا مؤیدنیا به شماره ملى 
1289725373 به سمت رئیس هیات مدیره و فرزانه 
حاجى نقدى به شــماره ملى1273521935 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و میالد مؤیدنیا به شماره ملى 
1292939125 به ســمت مدیر عامل و عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا 
یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1327732)

آگهى تغییرات  
شــرکت آیســان پاالیش نقش جهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1608 و شناسه 
ملى 10260367153 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/12/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
موسسه آتا مان حساب شــماره ثبت : 53203 
شناسه ملى : 14010839757 به سمت بازرس 
اصلى و محمدجواد علیائى طرقبه شــماره ملى : 
0922529302 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یکســال مالى انتخاب شدند اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1327714)

سرمربى ذوب آهن:

نبود VAR  به فوتبال 
ایران ضربه مى زند

سرمربى تیم ذوب آهن بر این عقیده است نبود VAR در 
بازى هاى لیگ برتر در بازى هاى بین المللى به فوتبال 

ایران ضربه زده است.
مهدى تارتار در برنامه «فوتبــال برتر» در حالى که به 
شدت از اشتباهات داورى علیه تیم ذوب آهن ناراحت 
بود و مباحث زیادى را در این خصوص مطرح کرد، به 
یک نکته مهم هم اشاره کرد: اگر بازى هاى داخلى با 
حضور کمک داور ویدیویى برگزار شــود فوتبال ایران 
این قدر به خاطــر این تکنولوژى در بــازى هاى بین 
المللى ضربه نمى خورد. اگر بازى هاى داخلى با حضور 
کمک داور ویدیویى برگزار مى شد بازیکن تیم امید در 
بازى با ترکمنستان اخراج نمى شد یا مهدى شیرى در 

فینال آسیا هند نمى کرد. چون در این صورت بازیکنان 
متوجه مى شدند کوچکترین خطایى از آنها از چشم داور 

پنهان  نمى ماند.
وى گفت:  بازیکنان ما این موضــوع را در بازى هاى 
لیگ برتــر تجربه نکرده انــد و وقتى بــه بازى هاى 
بین المللى مى روند تصور مــى کنند همانند بازى هاى 
لیگ برتــر برخــى از خطاهــاى آنها از چشــم داور 
پنهان مى ماند در صورتى که این طور نیســت. شــما 
دیدید که در بــازى ایران – ترکمنســتان کمک داور 
ویدیویى ســه تصمیم به ضرر تیم امیــد ایران گرفت 
و یا در فینال لیگ قهرمانان آســیا هند مهدى شیرى 

گرفته شد.

شنیدیم تنها دلیل تردید مدافع ســپاهان براى پیوستن به 
پرسپولیس، حمله برخى هواداران احساسى رامین رضاییان 

نبوده است.
خبرهاى واصله حکایت ازآن دارد که باشگاه پرسپولیس در 
روزهاى گذشــته و پس از جذب علیرضا بیرانوند و مرتضى 
پورعلى گنجى، مذاکرات جدى خود با دانیال اسماعیلى فر را 
نیز آغاز کرده بود و این مذاکرات به توافقات نهایى نزدیک 

شده است.
این وسط اما یک مشــکل وجود دارد. ندا چمالنیان همسر 
دانیال اسماعیلى فر یک والیبالیســت حرفه اى است که در 
تیم ذوب آهــن توپ مى زند. او اصالتى اصفهانى داشــته و 
دوست دارد در این شهر باشد. با این وجود در سال منتهى به 

جام جهانى دانیال اسماعیلى فر بدش نمى آید در پرسپولیس 
بازى کند تا شــانس حضور خودش در قطر را افزایش دهد. 
اسماعیلى فر طبق شنیده ها فقط منتظر جلب رضایت همسر 

والیبالیست خودش است که به تهران بیاید.
جالب آن که شــنیده مى شد باشــگاه ســایپا خواستار ندا 
چمالنیان همسر اسماعیلى فر شده است که این خبر خیلى 
زود تکذیب شد! دو ســال پیش نیز دانیال اسماعیلى فر در 

آستانه حضور در تیم پرسپولیس قرار داشت اما در نهایت 
به سپاهان پیوســت که خود این بازیکن 

عنوان کرد همسرش اصفهانى 
اســت و به همین خاطر به 

تهران نیامد!

در شرایطى که دقایق براى مدیران استقالل 
به تندى سپرى مى شود و هواداران این تیم 
نیز بى صبرانه در انتظار انتخاب ســرمربى 
جدید خود هستند، نام جواد نکونام به عنوان 
سرمربى جدید آبى ها بیش از هر زمان دیگرى 
شنیده مى شود. گفته مى شود که نکونام تنها 
انتخاب آجورلو در میــان گزینه هاى ایرانى 
است و اگر مذاکرات با ســرمربیان خارجى 
به جایى نرســد، او به عنوان جانشین فرهاد 

مجیدى انتخاب مى شود.
حتى اخبــارى مبنى بر تمــاس مدیرعامل 
آبى ها با مدیران فــوالد در فضاى مجازى 
منتشر شد و این نشان از جدیت استقاللى ها 
براى انتخاب جواد نکونام به عنوان سرمربى 

تیمشان دارند و شاید مشکلى که در این میان 
بر سر حضور نکو در تهران قرار داشته باشد، 

بحث دریافت رضایت نامه او باشد.
در قرارداد نکونام و فــوالد بندى وجود دارد 
مبنى بر اینکه ســرمربى اهوازى ها مى تواند 
با پرداخت یک میلیارد تومان از این تیم جدا 
شــده و رضایت نامه خــود را دریافت کند. 
مبلغى که به عنوان بند فسخ این مربى موفق 
در قرارداد طرفین گنجانده شده و نکونام کار 

سختى براى جدایى احتمالى از فوالد ندارد.
به نظر مى رسد چنانچه مدیران استقالل بر 
سر حضور نکونام روى نیمکت آبى ها به جمع 
بندى نهایى برسند، آنها مشکلى براى دریافت 
رضایت نامه این مربى جوان نخواهند داشت.

دلیل اصلى تردید مدافع سپاهان براى پیوستن به پرسپولیس

فدراسیون فوتبال قطر براى حضور تماشاگران 
در بازى تدارکاتى ایــران و الجزایر محدودیت 

دارد.
طبق هماهنگى هاى به عمل آمده قرار اســت 
تیم ملى فوتبال کشــورمان 22 خرداد در دوحه 
به مصاف الجزایر برود. هرچنــد تاکنون زمان 
برگزارى این بازى قطعى مشــخص نشده اما 
فدراســیون فوتبال قصد دارد این بازى ساعت 
20 به وقت دوحه(21:30 به وقت تهران انجام 
شود) اما همچنان براى قطعى کردن این زمان 

با فدراسیون فوتبال قطر در حال رایزنى هستند.
البته ظاهراً با توجه به شــرایط موجود تیم ملى 
نمى تواند در این اردو دو بازى دوســتانه برگزار 
کند و به همین دلیل دیدار با الجزایر تنها بازى 
تدارکاتى تیم ملى در این اردو خواهد بود . محمد 
جواد پاینــده، مدیر روابط عمومى فدراســیون 
فوتبال ایــن موضــوع را تایید و اعــالم کرد 
فدراسیون قطر محدودیت  هایى براى میزبانى از 
تماشاگران در این مسابقه دارد   و به همین دلیل 

این موضوع هم تا حد زیادى منتفى است.

احتمال بدون تماشاگر شدن دیدار ایران و الجزایر
مهاجم ایرانى تیم پورتو و هم تیمــى اش در رتبه دوم 

موثرترین بازیکنان لیگ پرتغال ایستادند.
صفحه رسمى لیگاى پرتغالى اقدام به انتشار طرح جالبى 
از موثرتریــن بازیکنان لیگ برتر این کشــور در فصل 
گذشته کرد که طى آن مهدى طارمى در کنار فابیو ویرا 
در رتبه دوم موثرترین بازیکنان لیگ برتر این کشــور 

قرار گرفتند.
طارمى و ویرا نقش مهمى در کســب قهرمانى پورتو در 
لیگ پرتغال داشتند و این دو بازیکن در مجموع و روى 
هم رفته روى 51 گل تیم شان نقش مستقیم داشتند. آنها 

با به ثمر رساندن 26 گل و دادن 25 پاس گل توانستند 
این آمار را از خود به جاى بگذارند.

داروین نونیز و رافا ســیلوا دو بازیکــن بنفیکا با 2 مورد 
بیشــتر، باالتر از طارمى و ویرا در صدر قــرار گرفتند. 
ستارگان بنفیکا در این فصل روى 53 گل تیمشان نقش 
اصلى را ایفا کردند اما در نهایــت این پورتو بود که جام 

قهرمانى را باال برد.
اما زوج خط حمله نایب قهرمان لیــگ فاصله زیادى با 
صدر دارد. پابلو ســارابیا و پــدرو گونکالوس دو بازیکن 
اسپورتینگ لیسبون که تا روزهاى پایانى به دنبال پورتو 

و براى تصاحب جام تالش مى کردند، تنها روى 37 گل 
تیمشان تاثیرگذار بودند و در رتبه سوم ایستادند.

ستاره ایرانى پورتو در رده دوم مؤثرترین  هاى پرتغال

بند فسخ نه چندان گرانقیمت سرمربى جوان فوالد

یک رسانه بریتانیا به رصد وضعیت تیم ملى فوتبال ایران قبل از جام 
جهانى 2022 پرداخت.

تیم ملى فوتبال کشورمان در مرحله گروهى جام جهانى 2022 قطر 
در گروه با تیم هاى ملى آمریکا، انگلیس و ولــز قرار دارد. ولز با برد 
اوکراین به عنوان رقیب جدید شاگردان اسکوچیچ شناخته شد. در 
همین رابطه نشریه «nation.cymru» بریتانیا به خاطر صعود ولز 

بار دیگر رقباى این تیم را بررسى کرد.
این رســانه بریتانیایى درباره تیم ملى ایران نوشت: شاید اطالعات 
کمى درباره تیم ملى ایران وجود داشته باشــد، اما یوزهاى ایرانى 

در رتبه بیست و یکم جهان قرار دارند که سه رتبه کمتر از ولز است.
مربیگرى ایران بر عهده دراگان اســکوچیچ کروات است و در 25 
نوامبر با ولز در جام جهانى دیدار خواهد کرد. بســیارى از بازیکنان 
آنها در لیگ ایران بازى مى کنند اما تعداد فزاینده اى در حال حاضر 

در اروپا لژیونر هستند.
اللهیار صیادمنش، بازیکن قرضى هال سیتى و علیرضا جهانبخش، 
وینگر سابق برایتون و کنونى فاینورد براى هواداران فوتبال انگلیس 

شناخته شده هستند.
ایران در مرحله پایانى انتخابى جام جهانى 2022 تاثیرگذار بود و از 10 
بازى خود 8 برد و یک تساوى به دست آورد تا باالتر از کره جنوبى به 
عنوان صدرنشین راهى جام جهانى شود. اما آماده سازى ایران این 
روزها براى جام جهانى با مشکالتى مواجه شده و بازى هاى برنامه 

ریزى شده مقابل کانادا و آفریقاى جنوبى لغو شده است.

تیم ملى زیر ذره بین رسانه بریتانیایى

در شرایطى
به تندى س
نیز بى صبر
جدید خود

سرمربى جد
شنیده مى ش
انتخاب آج
است و اگر
به جایى نر
مجیدى انت
حتى اخبــ
آبى ها با مد
منتشر شد
براى انتخا
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مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى 
و ورزشى سپاهان شــهردارى اصفهان گفت: با نصب 
تجهیزات مورد نیاز ویدئو پروژکتور ابرســینماى دنیاى 
زیر آب مجموعه تفریحى شــهر رؤیاهــا، این ظرفیت 
تفریحى بــار دیگر در اختیار عالقه مندان ســینماهاى 

تفریحى قرار مى گیرد.
سعید ساکت پیرامون راه اندازى مجدد بزرگترین سینماى 
مجموعه تفریحى شهر رؤیاها، سینماى دنیاى زیر آب، 
اظهار کرد: ســینماى دنیاى زیر آب مجموعه تفریحى 
شهر رؤیاها به عنوان ابر ســینماى این مجموعه داراى 
308 صندلى، افکت هاى سه بعدى بادى، آبى، و حرکتى 
در سطح و دو افکت ســقفى میگو و خرچنگ است که 
موجب انتقال ویژه هیجان به مخاطب مى شود و قابلیت 

پوشش ظرفیت روزانه یک هزار نفر در 3 سانس را دارد.
وى افزود: سینماى دنیاى زیرآب داراى سه پرده عریض 
سینما است که هر پرده براى ساخته شدن تصاویر سه 
بعدى نیازمند دو المپ ویدئو پروژکتور خاص است؛ در 
سال 1398 به دلیل اتمام بازه زمانى مصرف از المپ ها 
دیگر امکان بهره بردارى از این ســینما براى مخاطبان 

فراهم نبوده است.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى 
و ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان با اشاره به راه اندازى 
مجدد ســینماى دنیاى زیر آب، تصریح کــرد: با توجه 
به آنکه المپ هاى ویدئو پروژکتور ابر ســینماى شهر 
رویاها به دلیل استاندارد بهره بردارى داراى مدت زمان 
خاص هستند، پس از پایان مدت زمان بهره بردارى، این 
المپ ها در سه سال گذشــته مورد بهره بردارى عموم 

قرار نگرفته بود.
وى ادامه داد: در حال حاضر با تالش کارکنان شــرکت 

توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و ورزشى سپاهان 
شهردارى اصفهان و خریدارى تجهیزات مورد نیاز، شش 
المپ ویدئو پروژکتور سینماى دنیاى زیرآب با فرایندى 
چند روزه و حســاس تعویض شــد و بار دیگر در اختیار 

عالقه مندان قرار مى گیرد.
ســاکت پیرامــون اقدامات فنــى انجام شــده براى 

تعویض المپ هاى منقضى ســینماى دنیاى زیرآب، 
خاطرنشــان کرد: از جمله این اقدامات مى توان به رفع 
عیوب الکترونیکى و بــرد تخصصى ویدئو پروژکتورها 
و سرویس کارى آینه ها و عدســى هاى اختصاصى هر 
پروژکتــور، رفع عیوب بردهــاى الکترونیکى المپ ها 
و قطعات تخصصــى پروژکتورها و انجــام تنظیمات 

سه بعدى المپ ها به منظور انتقال تصویر با کیفیت به 
مخاطب اشاره کرد.

وى خاطرنشــان کرد: براى راه اندازى دوباره سینماى 
پرطرفدار دنیاى زیــر آب در مجموعه شــهر رویاها، 
اقدامات فنى و خدماتى قابل توجهى انجام شده است تا 

در اختیار عالقه مندان قرار گیرد.

«دنیاى زیر آب» شهر رؤیاها 
وارد فاز بهره بردارى شد

ساماندهى پیامک هاى سازمان تأمین اجتماعى 
با هدف اطالع رســانى متمرکز به مخاطبان و ذى نفعان 
سازمان تأمین اجتماعى و پیشگیرى از سوء استفاده هاى 
احتمالى سودجویان، یکپارچه سازى سرشماره پیامک هاى 
ارسالى سازمان تأمین اجتماعى به مخاطبان آغاز شده و 
در مرحله نخست پیامک هاى مرتبط با سامانه خدمات 
غیرحضورى ســازمان تأمین اجتماعى از یازدهم خرداد 
صرفاً از سرشماره 09200001420 براى مخاطبان ارسال

 خواهد شد.

به گزارش روابط عمومى ســازمان تأمین اجتماعى،  در 
نخســتین مرحله از این اقدام، از یازدهــم خرداد 1401 
تمامى پیامک هــاى بــا ماهیت اطالع رســانى هاى 
مرتبط با ســامانه  خدمات غیرحضورى تأمین اجتماعى 
ماننــد اطالع رســانى صــدور نســخ الکترونیــک، 
ثبت نــام در ســامانه و تغییــر گــذرواژه و...، صرفاً از 
شــماره 09200001420 بــراى مخاطبــان ارســال 

خواهد شد.

ترجمه همزمان رویدادهاى «لوبیاى سحرآمیز» و 
«باهمان»  ویژه ناشنوایان

مدیرعامل انجمن خانواده ناشــنوایان استان اصفهان 
گفت: براى نخستین بار در کشور رویدادها و برنامه هاى 
فرهنگى شهر اصفهان به طور همزمان براى ناشنوایان 

ترجمه مى شود.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شهردارى 
اصفهان، آیگین عباســى اظهار کرد: طى صحبتى که 
با مسئوالن شهردارى اصفهان داشتیم مقرر شد از این 
پس براى بهره مندى ناشنوایان و کم شنوایان اصفهانى 
از رویدادهاى فرهنگى شــهر، از مترجم زبان اشــاره 

استفاده شود.
وى افزود: با توجه به اینکه ناشــنوایان هم شهروندانى 
عادى هستند که همانند عموم مردم، باید از خدمات و 
برنامه هاى شهرى استفاده کنند پیشنهاد ترجمه همزمان 

رویدادهاى فرهنگى به شهردارى اصفهان ارائه شد.
مدیرعامل انجمن خانواده ناشــنوایان استان اصفهان 
گفت: براساس آمار 17 هزار ناشنوا و کم شنوا در استان 
اصفهان و حدود 7 تا 8 هزار ناشــنوا و کم شنوا در شهر 
اصفهان زندگى مى کنند کــه نیازهاى این جمعیت به 

حضور در رویدادهاى شهرى را باید درنظر گرفت.
عباســى افزود: برهمین اساس مقرر شــد از این پس، 
براى بهره مندى ناشنوایان و کم شنوایان از برنامه ها و 
رویدادهاى فرهنگى شهر، مترجم زبان اشاره نیز در کنار 
دیگر عوامل برنامه قرار گیرد تا آنچه در برنامه رخ مى دهد 

را با زبان اشاره براى ناشنوایان ترجمه کند. 
وى با اشــاره به ترجمه همزمان دو رویــداد «لوبیاى 
ســحرآمیز» و «باهمان»، خاطرنشــان کرد: ترجمه 
همزمان این دو رویداد فرهنگى شهر براى ناشنوایان و 
کم شنوایان براى نخستین بار صورت گرفته که در همین 
راستا اصفهان مى تواند به عنوان پایلوت و الگوى اجراى 

این اقدام در کشور باشد.

درنشست بررسى تبعات ناشــى از حذف ارز ترجیحى بر صنعت دام و طیور بر ضرورت 
ایجاد زنجیره تولید در این صنعت تاکید شد.

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، کمیسیون کشاورزى، سالمت، آب و 
محیط زیست اتاق بازرگانى اصفهان با حضور فعاالن صنعت دام و طیور و نمایندگانى 
از جهادکشاورزى، استاندارى، اقتصاد و دارایى و دامپزشکى استان، اقدام به برگزارى 

نشستى نمود.
در ابتداى این نشست محمدصادقى رئیس کمیسیون کشاورزى، سالمت، آب و محیط 
زیست اتاق بازرگانى اصفهان ارز 4200 تومانى را سم مهلکى براى اقتصاد کشور دانست 
و گفت: اگر چه حذف این ارز اقدام شایسته اى است ولى فراهم نبودن زیرساخت هاى 
الزم براى حذف آن، مشکالت زیادى را براى فعاالن اقتصادى به ویژه بخش کشاورزى 

و دامدارى کشور ایجاد کرده است. 
وى با توجه به اهمیت مبحث امنیت غذایى کشور خواســتار توجه جدى مسئولین به 
پیگیرى مشکالت فعاالن صنعت دام و طیور و کشاورزى ناشى از حذف ارز ترجیحى شد. 
همچنین حسین ایراندوســت معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهادکشاورزى 
استان اصفهان گفت: پیش بینى ما این است که اجراى طرح حذف ارز ترجیحى در بلند 
مدت موجب افزایش سرانه مصرف گوشت شترمرغ در سبد غذایى خانوار خواهد شد. 
ایراندوست تصریح کرد: سازمان جهادکشاورزى اســتان با توجه به وجود تعداد قابل 

توجهى از واحد هاى پرورش شــترمرغ در استان و پیشتازى اســتان در تولید گوشت 
شترمرغ و رتبه اول استان در بسیارى از تولیدات دامى به دنبال جذب اعتبار بیشتر براى 

کمک به دامداران است. 
در ادامه جلســه تولیدکنندگان شــترمرغ اســتان خواســتار حمایت جدى دولت از 
تولیدکنندگان گوشت شترمرغ و در نظر گرفتن دوره تنفس براى صاحبان کسب و کار 

به منظور همراهى با این طرح اقتصادى شدند.

ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان گوشت شترمرغ در اصفهان 

 اجراى شبکه جمع آورى فاضالب 
شهر خوانســار 50 درصد پیشرفت 

فیزیکى داشته است.
مدیر آبفاى خوانسار با بیان این که 
تاکنون 70 کیلومتر از شــبکه جمع 
آورى فاضالب شــهر خوانسار اجرا 
شده اســت، تصریح کرد: این طرح 
با استفاده از لوله هاى پلى اتیلن به قطرهاى 200، 250 و 300 میلى متر در 

حال انجام است.
مهدى جهانگیرى تکمیل طرح شبکه جمع آورى فاضالب شهر خوانسار را 
نیازمند صرف هزینه اى بالغ بر 100 میلیارد تومان دانست و گفت: امیدواریم 
با تخصیص اعتبار مورد نیاز این طرح تا سه سال آینده به بهره بردارى کامل 
برسد.وى افزود: تاکنون در شهر خوانسار 15 هزار و 358 انشعاب آب و 1517 
انشعاب فاضالب به مشترکان واگذار شده است و در صورتى که شبکه جمع 
آورى فاضالب این شهر به طور کامل اجرا شــود مى توان در حدود 5 هزار 

انشعاب فاضالب دیگر با 13 هزار آحاد به متقاضیان جدید واگذار کرد.
جهانگیرى در عین حال تصریح کرد: مجموع خطوط انتقال فاضالب شهر 

خوانسار 14 کیلومتر است که به طور کامل اجرا شده است.
مدیر آبفاى خوانسار در بخش دیگرى از سخنانش از تصفیه خانه فاضالب 
خوانســار با ظرفیت تصفیه 72 لیتر فاضالب در ثانیه به عنوان یک تصفیه 
خانه پیشرفته یاد کرد و گفت: این تصفیه خانه هم اکنون با ظرفیت تصفیه 
فاضالب 18 لیتر بر ثانیه به روش لجن فعال همراه با هوادهى گســترده در 

مدار بهره بردارى است.
اضافه مى شــود در حال حاضر شهرهاى خوانسار و ویســت و 18 روستا با 

جمعیت 30 هزار و 878 نفر تحت پوشش خدمات آبفاى خوانسار قرار دارند.

تکمیل 50 درصدى شبکه 
جمع آورى فاضالب شهر خوانسار

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان از 
کوره بلند شماره 3 و تعمیرات در 
حال انجام این بخش و همچنین 
نــورد650 و انبار آهــن قراضه 
بازدید کرد و ضمــن قدردانى از 
همــت واالى تالشــگران این 
بخش ها توصیه هــاى الزم را 
در خصوص اجراى تعمیرات ارائه 

نمود.
رخصتى همت تالشــگران این 
شرکت را ستودنى دانست و گفت: 
بزرگترین ســرمایه ذوب آهن ، 

تالش و جهاد فوالدمردانش اســت که با شایســتگى مفهوم غیرت و همت مردانه را جلوه گر 
ساخته اند.

مدیر عامل ذوب آهن همچنین با ابراز تاثیر و تالم نسبت به واقعه منجر به فوت على سلیمانى، 
همکار بخش کوره بلند ، با حضور بر ســر مزار و دیدار با خانواده ایشان ،ضمن تسلیت مجدد به 
کانون داغدار ، از آن مرحوم که آتشکار ارشد این بخش بود ، به عنوان یکى از پرتالش ترین و 

متعهد ترین فوالد مردان ذوب آهن نام برد.
شایان ذکر است تعمیرات اساسى کارگاه سرباره کوره بلند شماره 3 طبق گراف به مدت یک ماه 

انجام مى شود و کل تجهیزات این کارگاه نوسازى مى گردد.
محسن عسکرى معاون تجهیزات مکانیکى کوره بلند در این خصوص گفت : هدف اصلى این 
تعمیرات تعویض و تعمیر سیستم دانه بندى سرباره کوره بلند شماره 3 است که براى اولین بار با 

توان متخصصین ذوب آهن انجام مى شود.
وى افزود: از زمانى که کوره بلند شماره 3 راه اندازى شده ،تعمیرات جزئى انجام شده ولى با توجه 

به شرایط تجهیزات و قطعات ، نیاز بود که این تعمیرات انجام شود. 

بازدید مدیرعامل ذوب آهن
 از خطوط تولید این شرکت 


