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 عضو کمیسیون برنامه  عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس:و بودجه مجلس:

فروش کیلویى فروش کیلویى 
نان ارتباطىنان ارتباطى
با یارانه نانبا یارانه نان

 ندارد ندارد
2

3

اتوبوس یا کوره هاى
 آدم سوزى؟!

خودروهاى صفر
 بى کیفیت داخلى
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نامناسب بودن جانمایى 
تابلوهاى شهرى
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پول خوردن ستاره سابق!
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8 خاصیت 
آنتى اکسیدانى 

آلوئه ورا

اصفهان، آماده باش سفر رئیس جمهور شد
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ادبیات کهن ما 
سالیق مختلف را 
درگیر مى کند

آلوئه ورا یک گیاه محبوب دارویى اســت که براى هزاران 
سال براى درمان جراحات پوســت، مانند سوختگى ها و 
زخم ها از آن استفاده شده است.با این حال خواص درمانى 
دیگر این گیاه به دلیل وجود آنتى اکســیدان هایى که در 

خود دارد...

بیش از 50 ســال خاك صحنه را خورده است. از 
همان روزهاى کودکى تا اکنــون که در صحنه 
تئاتر موى سفید کرده. او حاال یکى از پیشکسوتان 
تئاتر اصفهان است. با اینکه اصالتًا اصفهانى است 
اما به دلیــل اینکه پدرش کارمنــد دولت بوده و 
دائمًا در حال مهاجرت،  او کارهاى اولیه اش را در 
همدان آغاز کرده و از همانجا شــده یک تئاترى 

تمام عیار...

پشت مرزهاى آرزو
روایت کودکانى که از خیابان نان در مى آورند
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با اعالم استاندار و به مدت یک هفته؛

طارمى-فنرباغچه؛
 از شایعه تا طنز

مهاجم ایرانى تیم آاك، حتى در صورت جدا شدن از این تیم به کار خود در فوتبال 
یونان ادامه مى دهد و این کشور را ترك نمى کند.

کریم انصاریفرد مهاجم ایرانى تیم آاك یونان یکى از بازیکنانى بود که گفته مى شد 
احتمال دارد در نقل و انتقاالت تابستانى به پرسپولیس بیاید. این خبر خیلى زود از 

سوى رسانه هاى یونان تکذیب شد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

پیشکسوت تئاتر اصفهان 
و بازیگر اپرا تئاتر «لیلى و مجنون»

 در گفتگو با «نصف جهان»:

جعبه سیاه فرماندار 
اصفهان باالخره

 باز شد

اولین انتصاب پس از یکسال؛

ضرر را تحمل مى کنیم تا حذف نشویم
افشاى پشت پرده برگزارى کنسرت ها در ایران از زبان یک کنسرت گذار
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کاپیتان پرسپولیس:کاپیتان پرسپولیس:
از فوتبال از فوتبال 

خداحافظى نمى کنم

گوگل کروم با اختالف، صدرنشین مرورگرهاى اینترنتى زمان آغاز اعزام زائران اصفهانى به حج تکنولوژى همه چیز درباره یک سرطان با عالئم خاموشاستان سالمت ایران به معادن افغانستان نرسید جهان نما

آگهى  تجدید مزایده
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نسبت 
به اجاره سالیانه 6 پالك  ویالیى خود واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود چادگان  بر اساس صرفه و صالح 
سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى و در ساعات ادارى جهت 
بازدید از پالك هاى مزایده به واحد فنى دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود واقع در دو کیلو مترى شهر چادگان 

مراجعه نمایند.  
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر 

گرفتن مراتب زیر  در مزایده شرکت نمایند.
1-موضوع  تجدید مزایده عبارت است از اجاره سالیانه 6  پالك ویالیى  طبق شرح  زیر:

2-محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، 
ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 1401/04/02 است.
1-3- پیشــنهاد دهندگان براى دریافت اســناد، و مشــخصات مبلغ 2,000,000 ریال به     حســاب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، 

نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز پنج شنبه مورخ 
1401/04/02 آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه 

سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  10 صبح روز شنبه مورخ 1401/04/04 جهت 

گشایش پیشنهادها 
در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.

6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5 درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه 
مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق 

دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.
10- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است. 

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.
12- جهت مشاهده این آگهى مى توانید به آدرس سایت این سازمان مراجعه فرمایید.

www.ioz.ir  :آدرس سایت سازمان
info@ioz.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان:32673080-031 و031-32673010

مسعود منتظرى نجف آبادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت دومنوبت دوم

مدت اجارهقیمت پایه کارشناسى (ریال)شماره ویال ردیف
یکسال134/158/000/000
یکسال282/700/000/000
یکسال3154/914/000/000
یکسال4164/158/000/000
یکسال5173/780/000/000
یکسال6207/560/000/000
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دریا قدرتى پور
به ردیف ایســتاده اند. مالــک، اســماعیل، آذین، رضا، 
اصغر،عبدا...، آویزه، ماه گل، محسن، احمد، ستاره و محمد. 
هر کدام عضوى از یک خانواده هستند و مرز براى آنها معنى 
ندارد. افغانستان، پاکستان، کرمان یا خوزستان. آنها روى 
شانه خیابان ایستاده اند با جعبه هاى کاغذى یک شکل در 
روزى که به نامشان ثبت شده است تا هر کدام تکه اى از 

زندگیشان را شرح دهند. 
وقتى اتوبوس روى شــانه خیابان ترمز مى زند، هرکدام 
تقسیم مى شوند تا کارشان را شــروع کنند. محمد اهل 
افغانستان اســت، عبدا... و صادق و مهدى هم همینطور،  
آویزه، پاکســتانى است ولى فارســى را سلیس و بى غلط 
حرف مى زند. همه شان آمده اند در میدان خواجو تا سهمى 

از کاسبى در خیابان را به خانه ببرند. 
محمد با شــش نفر دیگر در یک خانواده زندگى مى کند. 
خانه شان همین نزدیکى توى همین آلونک هاى آجرى 
حاشیه شهر است. بابا زمینى خرید تا اتاقکى بسازد و سقفى 
بشود و باران نیاید روى سرشان. حاال یک گوشه از حیاط با 
یک حلبى زنگ زده، شده سقف دستشویى خانه. یک خانه 

60 مترى با یک آشپزخانه.
همه بچــه ها بعــد از اینکه زبالــه ها را جمــع کردند یا

 آدامس هایشان را فروختند، جمع مى شوند توى کوچه. دله 
حلبى زنگ زده زیر انگشتان محمد ضرب گرفته. مضراب ها 
توخالى و نامرتب توى فضا پخش شده. بچه ها مى خندند. 
بیست سى تا بچه که هر چندتایى از آنها از یک دیار متفاوت 
آمده اند. جنگ زده هاى کشورهاى همسایه یا ایرانى هایى 
که خشکسالى به زمین هایشان دستبرد زده و آنها را روانه 

شهر کرده است. 
آفتاب تیز و ســخت اســت، یک آن کوتاه نمى آید و آن 
دورترها ســرابى بزرگ را روى آسفالت هاى خیابان پهن 
کرده است. بچه ها هر کدام سن متفاوتى دارند. اسماعیل 
10 ساله است و از چند سال پیش بازیافت جمع مى کرده 
و حاال براى خودش خبره شده. جعبه هاى له شده پیتزا را 
هل مى دهد توى کالسکه اش و مات نگاه مى کند. زهرا 
اخم مى کند و نمى گوید که چند سالش است. جثه ریزش 
پشــت حجم بزرگى از گونى بازیافت گم شــده. تخیلت 
را به کار بیاندازى شــاید هنوز 8 ســالش هم نشده است. 
سن اصغر کمى بیشــتر به نظر مى رســد؛  ابرو باال مى 
اندازد و مى گوید: 9، ســتاره که صــورت آفتاب زده اش 
توى نور برق مى زند همینطور با ســکوت نگاه مى کند، 
کوچک تر از همه اســت و شاید ســنش به 5 بهار برسد. 
قدش مى رســد تا زانوى برادرش. ماه گل اما سریع و تند 
حرف مى زند و مى گوید: 10. آذین، پشــت برادرش قایم 
مى شود و با چشم هاى سبز خوشرنگش دزدکى ما را مى 
پاید. هیچکدامشــان از روز جهانى کودك کار سردرنمى 
آورند. تمام زندگیشان از وقتى چشم باز کرده اند کار بوده 
و کار . عبدا...، 8 تا خواهر و برادر دیگر هم دارد، رســول، 
بزرگ ترینشان اســت که حاال دیگر براى خودش کار و 
کاسبى دیگرى دارد و رفته شاگرد مکانیکى شده،  او دیگر 
زباله جمع نمى کند. سمیه خواهرشــان عقد کرده و حاال 
یک مادر نوجوان است؛ مادرى که از چهارسالگى کودك 
کار بوده و حاال که قد کشیده خودش مادر یک دختر چهار 
ساله است و شکمش براى دومین بچه هم برآمده شده و 

سه ماهه باردار است؛ بچه هاى او هم سرنوشتشان مشترك 
است؛ کمى که قد کشیدند تبدیل مى شوند به کودك کار. 
شوهرش کارگر ساختمان است و  اغلب اوقات بیکار است 
و تنها چیزى که عایدش مى شود سوخت شدن روزهایش 

سر چهارراه هاست. 
آنها ساعت 6 صبح از دولت آباد راهى مى شوند و وقتى به پل 
خواجو رسیدند هر کدامشان سهمى از یک خیابان را براى 
خودشــان برمى دارد تا بتوانند آدامس هایشان را تا پایان 

غروب بفروشند. 
احمد هم با صورت رنــگ پریده بى گوشــت و پیراهن
 ســرمه اى خاك گرفته از حصه مى آید، پسر 12 ساله اى 
که اندام ریزه اش به 8 ســاله ها بیشتر شــبیه است. پول 
درآوردن در این روزها سخت است. آفتاب خرداد یک آن 
با آنها کنار نمى آید. نه از ابر خبرى هست و نه از آبى داخل 
رودخانه. هوا تفتیده و بس ناجوانمردانه گرم است. آرزوى 
احمد این است که یک ماشین بخرد و بتواند با آن کار کند. 
عالقه اش به ماشین را از دو ســال پیش با خودش حمل 
کرده و به قول خودش تا چند سال دیگر اگر سخت کار کند 

یک ماشین مى خرد.
«مالک» اهل افغانستان است، رگ و ریشه اش مى رسد به 
کشور همسایه اما یک بار هم نه کابل را دیده نه مزارشریف 
را و نه حتى هرات و قندهار را. یک ساله بوده که با خانواده 
اش به اینجا مهاجــرت کرده اند. حاال کــه طالبان امان 
کشورشان را بریده همان یک ذره امیدى را هم که براى 
برگشت به دیارشان داشته اند از دست داده اند و همه بچه ها 
شده اند کودکان کار. مالک از قول پدرش مى گوید: «همه 
چیزمان در افغانستان خوب است. خانه داریم. خانه بزرگ. 
پول داریم.باید برگردیم. اینجا هیچ نداریم.اگر پول داشتم 
یک خانه مى خریدم بزرگ. با حیاط بزرگ.» آرزوى مالک 
این اســت که یک روزى فوتبالیست بشــود و برود توى 
یوونتوس بازى کند. فاطمــه خواهرش نگاهش مى کند، 
زیر تیغ باد و باران و آفتاب، صورت فاطمه 7 ساله  قهوه اى 

سوخته شده است. او دوست دارد یک عالمه عروسک داشته 
باشد. «مالک»، گونى بازیافت را مى اندازد روى کولش. بار 
پالستیک، ســنگین و بزرگ تر از جثه اش است و هر بار 
تعادلش را به هم مى زند. تیغ آفتاب تیز است و انگار توى 
تنت فرو مى رود. ساعت از سه بعدازظهر گذشته و میدان 
خواجو و بستر خشک رود مثل یک کوره آدم سوزى شده 
است. بچه ها پناه برده اند به بوته هاى شمشاد و درختان 
کوتاه قد کنار پل تا کمى دیگر، خنکى هوا اجازه بدهد که 
کارشان را از ســر بگیرند. همانطور که سرش به شمردن 
مشغول است بدون اینکه ســرش را بلند کند زیرچشمى 
مى گوید: «اگر روزى 250 هزار تومن کار مى کردم خوب 
بود.» تکه هاى جورچین زندگى و کارشان اگر باهم جور 
شود آنها خوشحالند اما اگر کاسبى شان یک روز هم خوب 

نباشد دمق مى شوند.
کمى آنطرف تر سایه شمشادها سهم محسن و خواهرش 
شده است آنها از حاشیه شهر آمده اند. محسن درآمد چند 
ساعت کارش را از توى جیبش درمى آورد و شروع مى کند 
به شمردن. بیشترشان دو هزار تومانى است و یکى دو تا هم 
ده هزار تومانى و پنج هزار تومانى هایى که سهم چهار پنج 

ساعت بودن در خیابان است. 
مهرى و ثریا اما از جنوب آمده اند. آنها در یکى از روستاهاى 
خوزستان به دنیا آمده اند و به هواى زندگى بهتر بعد از اینکه 
خشکسالى به زمین هایشان دســتبرد زده راه شهرهاى 

بزرگ را گرفته اند و شده اند کودکان کار. 
دنیاى کوچک بچه ها گاهى مى رســد به آرزوى داشتن 
یک پیتزاى بزرگ یا رفتن به شــهربازى. خیلى هایشان 
خسته اند و از بس از این و آن حرف شنیده اند دوست دارند 
پولدار بشوند. محمد اما دلش یک جفت کفش سیاه براق 
مى خواهد. چشــم هاى سبز خوشــرنگش، درشت توى 
صورتش خودنمایى مى کند او با مادرش راه خیابان را هر روز 
مى گیرند و جوراب و آدامس و کیســه لیف مى فروشند. 

مى گوید اگر کار نکنیم خرجمان چه مى شود؟

هیچکدامشــان نمى دانند معنى کــودك کار و منع کار 
براى کودکان دیگر چه صیغه اى اســت؛ آنها بار آمده اند 

تا کار کنند. 
راضیه، هرم داغ نفســش را مى پاشد توى  هوا. دلش یک 
«پیتزاى گنده» مى خواهد که هیچوقت تمام نشود. ساعت 
نزدیک پنج است و بچه ها هنوز ناهار نخورده اند. بوى پیتزا 
و مرغ هایى که روى دســتگاه جوجه گردان نبش خیابان 
چهارباغ خواجو در حال برشته شدن است توى هوا پیچیده. 
بچه ها صبورانه در حالى که جعبه هاى آدامس هایشان را 
سفت چسبیده اند بوى پیتزا را به مشام مى کشند و تکه هاى 
بزرگ نانى که دستشان است را سق مى زنند. دستانشان پر 
از کبره هایى است که از بس روى هم انباشته شده و سرما 
و گرما را دیده پوست الکپشتى را مثال مى زند. اینجا توى 
این خیابان انگارهمه  حجم ها ساده شده براى دوره گردانى 

براى تمام فصول.
محمد از کارش مى گوید:«جاى همه مان مشخص است. 
هر کداممان یک قسمت شهر دوره گردى مى کنیم. حبیبه و 
مریم چون دخترند توى پیاده رو مى نشینند یا توى اتوبوس 
واحد آدامس مى فروشــند.»آرزوى محمد درس خواندن 
است. تا کالس 4 خوانده و بعد ولش کرده.کار با درس منافات 
داشته. نه به کار مى رسیده نه به درس. از صدقه سرى همان 
4 کالس، حاال جدول ضرب بلد است. بعضى وقت ها هم 
مى تواند پول هایش را حساب کند. به قول خودش مرد که 
بشود دکتر مى شــود. مى گوید: «اگر من دکتر بودم مادرم 

نمى مرد.» شبح کمرنگى از مادرش را به یاد مى آورد.
■■■ 

 ظهر گرم اواخر خرداد است و کوچه هاى داغ زده پایین شهر 
انگار داغ ترند.کالسکه محمد و گونى هاى بقیه بچه ها هنوز 
پر نشده. یکى دو تا شان که همدیگر را پیدا کرده اند جمع 
شده اند زیر سایه درخت و از حال رفته اند. خورشید باالى 
سر چنار آدم را یاد تیرماه مى اندازد انگار تابستان ها براى 

کودکان کار زودتر از راه مى رسد. 

در حالــى که رئیس کمیســیون اقتصــادى مجلس از 
توقف فعالیت 90 درصــد معادن ایــران خبر مى دهد، 
مسئوالن وزارت صمت به دنبال ورود به صنایع معدنى 
افغانستان هستند. در این شــرایط اما طالبان بیشتر به 
دنبال متقاعدسازى قطر براى سرمایه گذارى در بخش 
معدن افغانستان است. اخیراً معاون اقتصادى نخست وزیر 
طالبان در دیدار با مشاور امیر قطر خواستار سرمایه گذارى 

این کشور در حوزه استخراج معادن افغانستان شد.
این در حالى اســت که دولت ایران و افغانستان پیش از 
این درباره ســرمایه گذارى در صنایع معدنى افغانستان 
به توافقاتى رسیده بودند. حال باید قطر را رقیب جدیدى 

در این حوزه دانست. به نظر مى رسد وضعیت نامناسب 
معادن ایران، دولت افغانســتان را بر آن داشت تا روى 
کشور جدیدى حســاب باز کند. اخیراً رئیس کمیسیون 
اقتصادى مجلــس اعالم کرد 90 درصــد معادن ایران 
غیرفعال و تعطیل هستند. از این رو بسیارى از کارشناسان 
معتقدند که ایران بیش از اینکه سرمایه گذار باشد، نیاز به 
سرمایه گذارى دارد.بسیارى از فعاالن صنعتى و تجارى، 
بخش معدن افغانستان را گنجینه اى مى دانند که نباید 
به راحتى آن را از دست داد. بر اساس آخرین داده ها ذخایر 
معدنى افغانستان، حدود یک تریلیون دالر تخمین زده 

مى شود.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس درباره آخرین 
تصمیمات براى نحوه اجراى یارانه نان و فروش کیلویى 
آن و همچنین نتیجه اجراى آزمایشى این طرح در برخى 
از شــهرها اظهار کرد: فروش کیلویى نان هیچ ارتباطى 
با یارانه نان ندارد و یک بحــث مکمل تصمیمات براى 
فروش نان است و اصًال جزو بر نامه هاى هدفمندى هاى 

یارانه نیست.
جعفر قادرى ادامه داد: بحث فروش کیلویى نان بیشــتر 
به بحث نظارت و جلوگیرى از کم فروشى برمى گردد و 
یک اقدام کیفى سازى است. وقتى افراد نان را خریدارى 
مى کنند از حجم نان به فروش رسیده مطمئن باشند، از 

فروش زیاد و کم نان جلوگیرى مى شود.
وى درباره نحوه پرداخت یارانه نان به مردم گفت: همه 
مردم نان را با همین قیمت هاى قبلى دریافت مى کنند 
و خواهند کرد. قیمت نان را مانند همیــن روال به نانوا 
پرداخت مى کنند اما مابه تفاوت نــرخ آرد با ارز آزاد را با 
یارانه 4200 تومانى را دولت به نانوا پرداخت خواهد کرد.

 قادرى با تأکید بر اینکه از آنجایى که قیمت نان تغییرى 
نکرده یارانه اى هــم تحت عنوان یارانه نــان به مردم 
پرداخت نمى شود، افزود: آرد صنفى و صنعتى که به نان 
فانتزى و ساندویچى، قنادى ها و شیرینى فروشى ها توزیع 

مى شود با نرخ آزاد خواهد بود.

ایران به معادن
 افغانستان نرسید

فروش کیلویى نان ارتباطى
 با یارانه نان ندارد 

خبرخوان
پول خوردن ستاره سابق!

  نصف جهان |دو ســه روزى است که 
انتشار ویدیویى عجیب از رضا رویگرى، بازیگر 
قدیمى ســینما و تلویزیون خبرساز شده است. 
در این ویدیــو رویگرى در حالى نشــان داده
 مى شــود که انگار در مراسم گلریزان خودش 
شرکت کرده و چند نفر روى ســر او پول مى 
ریزند. حتى یکــى از همیــن برگزارکنندگان 
مراســم، پول هــا را یکى یکــى داخل دهان 
رویگرى یا روى ســرش مى گــذارد! زمان و 
مکان انتشار این ویدیوى عجیب معلوم نیست 
اما به نظر مى رسد بعد از جنجال هاى بازگشت 
رویگرى از آسایشگاه ســالمندان به خانه اى 

باشد که برایش در نظر گرفتند.

خبر تکان دهنده 
درباره جنگل ها 

  برترین ها |هــادى کیادلیــرى، رئیس 
دانشــکده منابع طبیعى و محیط زیست علوم 
و تحقیقات گفت: بر اساس آمار هاى ارائه شده 
از سوى سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى 
کشــور (منابع طبیعى و آبخیزدارى کشور) در 
خصوص وضعیت جنگل هــاى طبیعى ایران 
در یک دوره 16 ساله (از ســال 1383 تا سال 
1399) سطح عرصه هاى جنگلى و مرتعى در 
کشور به شدت کاهش یافته است. این یعنى در 
یک دوره 16 ساله، یک میلیون و 548 هزار و 
908 هکتار از سطح جنگل هاى طبیعى کشور 

کاسته شده است.

2 علت سانحه قطار یزد
  فارس | کمیسیون عالى سوانح راه آهن 
اولین اطالعیه رســمى خود را درباره سانحه 
قطار مشهد-یزد در منطقه طبس اعالم کرد. 
بر اســاس این اطالعیه، تاکنــون دو علت در 
وقوع ســانحه قطار یزد مطرح است که شامل 
انسداد مســیر حرکت قطار مســافرى توسط 
بیل مکانیکى پس از اتمــام عملیات و اعالم 
آزادسازى مسیر تردد قطار از سوى سرپرست 
عملیات بهســازى و تخطى از سرعت مقرره و 

تعیین شده از سوى لوکوموتیوران است.

کاهش فوتى هاى حادثه 
قطار!

  ایرنا|مدیرکل پزشکى قانونى یزد گفت: 
همه فوتى هاى حادثه قطار مشــهد- یزد 14 
نفر بودند. فریبرز آیتى افزود: آزمایشگاه ژنتیک 
پزشــکى قانونى اصفهان آخرین نمونه هاى 
ارسال شده را مورد بررسى قرار داده و همه موارد 
هویت مشخص شده است. على اکبر عزیزى در 
مورد علت کاهش آمار فوتى هــا هم افزود: از 
آنجا که پیکر برخى از جانباختگان بر اثر شدت 
ضربه، متالشى شــده بود تیم هاى حاضر در 
محل، قطعات اجساد را در قالب 22 کاور جهت 
تشــخیص هویت جمع آورى کرده بودند که 
قابل شناسایى نبودند. پس از انتقال کاورها و با 
توجه به اعالم آمار مفقودى ها از سوى خانواده 
ها و بررسى هاى پزشکى قانونى، تعداد قطعى 
فوتى ها 14 نفر اعالم شد که دو نفر متعلق به 

طبس و 12 نفر متعلق به یزد بودند.

آبله میمون از طریق هوا 
منتقل مى شود؟

  ایسنا | به گفته رئیس اداره بیمارى هاى 
قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت 
تاکنون هیچ مورد محتمل یا قطعى ابتال به آبله 
میمون در کشــور گزارش نشــده است. بهزاد 
امیرى درباره انتقال هوازى ویروس آبله میمون 
گفت: این بیمارى از طریق هوابرد انتقال داده 
نمى شــود، اما احتمال انتقال به شکل دراپلت 
یا قطرات تنفســى وجود دارد. بنابراین امکان 
انتقال هوابرد فقط در مکانى درمانى که منجر 

به تولید افشانه شود بروز پیدا مى کند.

درخواست اخراج 
افراد بدحجاب 

  ایرنا | دبیر ستاد امر به معروف و نهى از منکر 
کردستان گفت: تمام دستگاه هاى دولتى موظفند 
تمام افرادى که بى حجاب یا بدحجاب هســتند از 
مجموعه خود خارج کنند. محمود ا... مرادى اظهار 
کرد: علماى دینى بحث امر به معــروف و نهى از 
منکر را با هدف اهمیت رعایت حجاب در مســاجد 

شروع کنند.

انتقاد از «بده بزنیم»! 
  کافه سینما| روزنامه  اصولگراى «رسالت» 
در انتقاد از برنامه «مهمونــى» به کارگردانى ایرج 
طهماسب نوشته است: ... پشه اى که آخرشب موقع 
خواب ایرج طهماســب پیدایش مى شود به وضوح 
ادبیات نامناســبى براى گروه ســنى کودك دارد. 
اینکه ایرج طهماســب را باوجــود توانایى هنرى 
غیرقابل انکارش هربار از کانادا به ایران دعوت کنیم 
تا برایمان یک  مجموعه بسازد و بعد هم به کانادا و 
آمریکا برگردد و ما کامًال فارغ باشــیم از آنکه این 
هنرمند محترم با چه کسانى حشرونشر دارد یا چه 

تفکر و مسلکى، بى خیالى خوبى نیست...

یک شهر از 
دسترس خارج شد!

  همشهرى آنالین |از  حدود ســاعت 21 
شنبه شب با قطع شبکه تلفن همراه تمامى اپراتورها 
در کاشمر، سیمکارت هاى تلفن همراه اول، ایرانسل 
و رایتل غیرفعال شــد. مدیر روابط عمومى شرکت 
مخابرات خراسان رضوى با تأیید خبر قطع شبکه تلفن 
همراه در کاشمر گفت: اختالل به وجود آمده مربوط به 
قطعى فیبر نورى مسیر مشهد به رباط سفید بوده است.

حکم طبرى نقض نشد 
  تسنیم |پیرو انتشار مطلبى در فضاى مجازى 
مبنى بر نقض حکم محکومیــت اکبر طبرى، روابط 
عمومى دیوان عالى کشور اطالعیه اى در این خصوص 
صادر کرد. در این اطالعیه آمده: نقض رأى محکومیت 
اکبر طبرى صحــت ندارد بلکه دیوان عالى کشــور 
در ارتباط با درخواســت نامبرده مبنى بر تجویز اعاده 
دادرسى تنها در دو مورد از عناوین اتهامى (جعل سند 
و سردستگى شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه 
شده بدون اینکه رأى دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگى 

مجدد را داده است.

شناسایى راه نفوذ
  ایسنا |  رئیس شوراى اسالمى شهر تهران از 
شناسایى یکى از راه هاى نفوذ به سامانه هاى شهردارى 
تهران و حمله سایبرى به این سامانه ها خبر داد و گفت: 
با توجه به گستردگى سامانه هاى شهردارى تهران، 
پس از این حملــه برخى از این بخش هــا در فرایند 

خدمت رسانى دچار اختالل شده اند.

هدیه کرونایى
  ایسنا|  دانشگاه آکسفورد اعالم کرد به تمامى 
کارکنان تمام وقت خود به دلیل «تعهد و فداکارى» در 
دوران کووید-19، هزار پوند هدیه نقدى  اعطا مى کند. 
«لوئیز ریچاردسون»، معاون دانشگاه آکسفورد گفت: 
این هدیه براى این است که نشان دهیم براى تمامى 

کارکنان خود ارزش قائل هستیم.

آمار واکسن نزده ها
  خبرگزارى صداوسیما| ســخنگوى ستاد 
ملى مقابله با کرونا گفت: 14 میلیون نفر تا کنون حتى 
یک دوز واکسن نیز تزریق نکرده اند. عباس شیراوژن 
افزود: هفت میلیون نفر از کســانى کــه نوبت اول را 
تزریق کرده اند، نوبــت دوم را دریافت نکرده اند. 29 
میلیون نفر هم دو نوبت واکسن را دریافت کرده اند، اما 

هنوز نوبت سوم را تزریق نکرده اند.

آرمان کیانى
مهران فرهادى از کنســرت گذاران در کیش به تشریح 
پشــت صحنه برپایى کنســرت در این جزیره و دیگر
 حاشــیه هاى این روزهاى برپایى کنســرت پرداخت. 
اظهارات این کنسرت گذار در گفتگو با خبرگزارى «صبا» 
که به قول خودش خودزنى هم هست قابل تأمل است که 

بخشى از آن را مى خوانید.

سرمایه گذاران زیادى در کیش هستند و 95 درصد 
کنسرت ها با ضرر برگزار مى شوند ولى جالب است بدانید 

همه هم اصرار به برگزارى دارند.
مسیرى که در مورد فروش آثار هنرى از هنرهاى 
تجسمى شروع شد و بعد به ســینما و تئاتر رسید، حاال 
هفت هشت ماهى هست که ســر راه موسیقى هم قرار 
گرفته است؛ داستان پول هاى کثیف و ماجراى پولشویى 

و...

به نظر من خیلى اتفاق عجیبى است که آقاى گرشا 
رضایى تا االن نزدیک 15 تا 17 شب پشت هم کنسرت 
گذاشته که شش شب را خودم برگزار کردم یا مثًال براى 
من خیلى عجیب است که براى مســیح و آرش در سه 
چهار ماه گذشته باالى 150 ســانس در سراسر کشور 
کنسرت برگزار شــد آن هم با ضرر. قاعدتًا باید درآمدى 

باشد که این اتفاق مى افتد. 
حضور براى ما و خواننده هاى طرف قرارداد ما یک 
امر حیاتى است و اگر االن کنسرت ها را برگزار نکنیم از 
شرکت هاى بزرگ تر و اصطالحًا آنچه با عنوان مافیاى 
موسیقى از آن یاد مى شود عقب مى مانیم. البته من به این 
عبارت مافیاى موسیقى چندان عقیده اى ندارم و معتقدم 
فقط یکسرى روابط ویژه وجود دارد ولى وقتى ما حضور 
نداشته باشیم به هرحال آنها بازار را قبضه مى کنند. اگر 
مرتب در جریان نباشیم محکوم به حذف شدنیم بنابراین 
ضررها را هم تحمــل مى کنیم که حداقل ســه چهار 

کنسرت در ماه بتوانیم برگزار کنیم.
کنسرتى که با محســن یگانه داشتیم اصًال ضرر 
نداشــت اما مى توانم بگویم 95 درصد کنسرت ها و به 
میزان 10 تا 40 درصد بســته به خواننده ممکن است با 
ضرر مواجه شــود. در کل هــم اگر دقت کنیــد تعداد 
خوانندگانى که مدام در کیش کنسرت دارند معموًال بیش 
از 12 یا 13 نفر نیســت و یک عده مشخصى هستند و 
اصًال براى خواننــدگان دیگر چندان ایــن امکان مهیا 
نیست و از همین تعداد فقط دو یا سه نفرشان سوددهى 

دارند.
ما از همین االن مى دانیم اکثر کنسرت هایى که تا 
قبل از ماه محرم و بعد از مــاه محرم و اوایل آبان برگزار 
مى کنیم با ضرر روبه رو خواهد بــود اما مطمئنیم که در 
پایان آذر تا پایان تعطیالت نوروز ضررمان جبران خواهد 
شد، اما اگر االن این ضرر را نپذیریم امکان سوددهى در 

زمان مناسب از ما سلب مى شود.

اگر دســتمزد خواننده ها در کیش را بدانید تعجب 
خواهید کرد. دســتمزدى که 8 ماه پیش مثًال بوده 25 
میلیون تومان االن شده 80 میلیون تومان در حالى که 
همان خواننده اى کــه نه آهنگ جدیــدى خوانده، نه 
پرفورمنــس خاصى دارد، نــه هزینه اى کــرده و تمام
 هزینه هاى رفت و آمد و پذیرایى هــاى وى آى پى و 
اقامت و غیره را هم از ســرمایه گذار مــى گیرد و تمام 
دستمزدش را هم کامل و تحت هر شرایطى مى خواهد، 
روى استیج مى ایســتد و مى گوید من خیلى ناراحتم که 
کنسرت، تبدیل به یک پروژه الکچرى شده و بعد اعالم 
مى کند من حاضرم در استادیوم آزادى کنسرت رایگان 

برگزار کنم. این از دید من عوام فریبى محض است!
خواننده هاى درجه یکى وجود دارند که اگر روى 
اســتیج بروند خیلى از خواننده هاى روى استیج از دور 
خارج مى شوند، اما در حال حاضر این افراد اصًال امکان 

حضور بر استیج برایشان فراهم نیست.

افشاى پشت پرده برگزارى  کنسرت ها در ایران از زبان یک کنسرت گذار

ضرر را تحمل مى کنیم تا حذف نشویم

روایت کودکانى که از خیابان نان در مى آورند

پشت مرزهاى آرزو
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رئیس ستاد ســفر رئیس جمهور به اصفهان با تاکید بر 
اینکه براى سفر آتى رییس جمهور سه کلمه امن، ایمن و 
موثر را مالك قرار داده ایم، اظهار کرد: این سفر باید امن 
باشد تا خدایى نکرده به واسطه توطئه و دشمنى ها از نظر 
امنیتى مشکلى ایجاد نشود، ایمن باشد، چون تعداد قابل 
توجهى برنامه قرار است برگزار شود و ایاب و ذهاب و 

سالن همگى به صورت ایمن انجام یا انتخاب شود.
محمد رضا جان نثارى ادامه داد: بــه هر حال در حین 
سفر قرار اســت دیدارهاى مردمى هم انجام شود، در 
این دیدارها نباید به مردم بى اعتنایى شود؛ این سفر باید 
براى استان موثر باشد، ممکن است یک جمله یا حرف 

بیجا یا اشتباه، تمام نتایج سفر را تحت الشعاع قرار دهد، 
پس باید همه بخش ها با مدیریت استان هماهنگى الزم 

را انجام دهند.
رئیس ستاد ســفر رییس جمهور به اصفهان با اعالم 
تشــکیل هفت کمیته براى انجام هر چه بهتر ســفر 
ریاست جمهورى خاطر نشــان کرد: یک وزیر هر سه 
چهار ساعت در یک شهرســتان خواهد بود، استقبالى 
در بدو ورود انجــام و یک تجدید میثاقى با شــهداى 
شهرستان در گلزارهاى شــهدا انجام مى شود و سپس 
نوبت به بازدید وزیر از بخش هایى مى رســد که براى 

او تعیین شده است.

استاندار اصفهان گفت: سفر ریاست جمهورى به اصفهان 
یک رویداد است که براى استان مى تواند یک فصلى از 

کار و تالش جدید را باز کند.
ســیدرضا مرتضوى عصر شــنبه در جلســه شوراى 
ادارى اســتان اصفهان اظهار داشــت: ســفر ریاست 
جمهورى به اصفهان یک رویداد است که براى استان 
مى تواند یک فصلى از کار و تالش جدید را باز کند زیرا 
بسیارى  از اعتبارات که به اســتان ها تزریق مى شود از 
محل مصوبات ســفر اســت از همین روى مقرر شده 
برنامه ریزى الزم در این عرصه صورت گیرد و شهرستان 
به شهرستان و دستگاه به دســتگاه مطالعه و اولویت ها 

مشخص شود.
وى ادامه داد: به مدت یک هفته همه دستگاه ها به حالت 
آماده باش کامل براى سفر دو روزه ریاست جمهورى به 

اصفهان هستند.
اســتاندار اصفهـــان افـــــزود: در ســــفرهاى

 ریاست جمهورى هاى قبلى گاهى دیده شده که مدیریت 
نامناسب از ســوى برخى دســتگاه ها باعث شده که از 
ظرفیت حضور وزیر و معاون وزیر نتوانستند بهره کافى را 
ببرند و بسیارى از افرادى که مسائل و مشکالت عدیده  
و اصلى داشــتند به حاشیه رانده شــدند که الزم است 

برنامه ریزى درستى در این عرصه صورت بگیرد.

اصفهان، آماده باش سفر
 رئیس جمهور شد

تشکیل 7 کمیته براى انجام 
سفر رئیسى به اصفهان

زمان آغاز اعزام 
زائران اصفهانى به حج 

رئیس سـازمان حج و زیـارت اسـتان اصفهان گفت: 
اولین گـروه اعزامى به حـج تمتع از اسـتان اصفهان 
در بامـداد روز پنجشـنبه 26 خردادمـاه بـه حج تمتع 
اعزام خواهند شـد. علیرضا صادقى اظهـار کرد: این 
گـروه در بامـداد روز پنجشـنبه 26 خردادمـاه به حج 
اعزام خواهند شد. وى با اشاره به اعزام 4 هزار زائر به 
حج تمتع از اصفهان در این دوره بیان کرد: حدود 20 
کاروان زائـران اعزامى، مدینـه اول و 11 کاروان هم 

مدینه بعد هستند. 

آب فروشى در اصفهان 
از کى کلید خورد

رئیس انجمـن مرتعدارى ایـران گفت: از سـال 72 که 
بیشـترین میزان بارندگى را در استان اصفهان داشتیم، 
موضوع آب فروشـى و توسـعه غلط و انتقـال آب براى 
گسـترش صنایع و دیگر استان ها خشکسـالى را براى 
اصفهان رقـم زد که همـواره با کمبـود بارش ها توجیه 
کردند. مهدى بصیرى اظهار داشت: بارندگى ها نوسان 
داشت اما کمبود بارش ها به حدى نبود که عامل خشکى 
زاینده رود شود وتوسعه غلط و ناپایدار عامل خشک شدن 

رودخانه از سال 79 شد.

خواست اصلى از رئیس جمهور
محمدنورصالحى، رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: در رأس همه خواسته ها، نیازها و مشکالت شهر 
و استان اصفهان جریان دائم آب زاینده رود است، اگر با 
تدبیر دولت و تالش مدیران اسـتانى و ملى این مشکل 
حل شود، امید اسـت مشکل فرونشسـت زمین هم در 
همین جا متوقف شـود و مشـکل آلودگى هوا نیز بهبود 

پیدا کند.

فروش کیلویى نان 
به ضرر مردم است

نایـب رئیس انجمـن علوم و فنـون غـالت اصفهان با 
بیان اینکه واحد نان در جهان قرص اسـت نه کیلوگرم، 
گفت: فروش کیلویى نان ضربه مهلکى به کیفیت نان 
مى زند و اگرچه نان گران تر نمى شـود، اما در ماهیت به 
ضرر مردم است. محمدرضا خواجه در گفت وگو با ایسنا، 
درباره فروش نـان به صورت کیلویى از چهـار ماه دیگر 
اظهار کرد: استدالل این است که با توزیع کیلویى نان، 
از کم  و زیاد شدن نان جلوگیرى مى کنیم. وى با اعتقاد 
بر اینکه فروش کیلویى نان ضربه مهلکى به کیفیت نان 
مى زند، تاکید کرد: مادامى که دولت حق نانوا را تضییع 
کند نمى توان تضمین داد که نانوا هم اصول وزن کشى 

نان را رعایت کند. 

آبفا، میزبان پرچم آستان 
امام رضا (ع)

در آخریـن روز از دهه کرامـت، کارکنان آبفاى اسـتان 
اصفهان میزبـان پرچم متبرك آسـتان حضـرت على 
بن موسـى رضـا (ع) بودند. در مراسـمى کـه به همت 
امور فرهنگى دینى آبفاى اسـتان اصفهـان و با حضور 
جمعى از مسـئوالن و کارکنان این شرکت در مصالى 
امیرالمومنین برگزار شد، خادمان آستان قدس رضوى با 
گرداندن پرچم متبرك آسـتان حضرت على بن موسى 

رضا (ع) زینت بخش این محفل نورانى بودند.

آخرین فرصت ثبت نام 
واحد هاى صنعتى 

واحد هاى صنعتى اسـتان اصفهـان تا 25 خـرداد براى 
ثبت نام و اخذ کد نقش سـامانه جامع تجـارت فرصت 
دارند. امیر حسـین کمیلـى مدیر کل صنعـت، معدن و 
تجارت استان گفت: در راستاى شفافیت گردش کاال و 
خدمات و بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت واحد هاى صنعتى استان تا 25 خرداد براى ثبت 
نام و گرفتن کد نقش در سامانه جامع تجارت به نشانى 

اینترنتى www.ntsw.ir مراجعه کنند.

نصف جهــان  فصــل گرم از راه رســیده امــا اکثر
 اتوبوس ها و ناوگان حمل و نقل شــهرى اصفهان 

همچنان از وجود امکانات سرمایشى محروم هستند.
فرســودگى و تراکــم بیــش از حد مســافران در
 اتوبوس ها بدون داشتن وسایل سرمایشى در برخى 
از مناطق اصفهان باعث شده که شهروندان در شرایط 

سختى براى تردد قرار گیرند.
اتوبوس ها به دلیل پایین بودن نرخ کرایه هایشان به 
نسبت تاکسى ها استفاده بیشــترى براى شهروندان 
دارد و عــدم تهویــه هوا و نداشــتن کولــر، در اکثر

 اتوبوس هاى نــاوگان حمل و نقل شــهرى نه تنها 
نارضایتى هاى زیادى را ایجاد مى کند بلکه، شلوغى 
و گرما باعث مى شود که آستانه تحمل راننده و مسافر 
پایین آمده و نزاع هاى کالمــى زیادى در اتوبوس ها 
شکل بگیرد. این در حالى است که ساختار بسیارى از 
اتوبوس ها به شکلى است که تهویه هوا باید توسط کولر 
صورت گیرد و به همین خاطر شیشه ها قابلیت باز شدن 
ندارد و بنابراین نبود کولر به گرماى بیشتر در این وسیله 
شدت مى بخشد به شــکلى که این جعبه هاى آهنى 

مانند کوره هاى آدم سوزى عمل مى کنند. 

اتوبوس یا کوره هاى آدم سوزى؟! 

نصــف جهــان   کیفیــت پاییــن خودروهاى صفر 
داخلى باعث شــده که افراد بسیارى ترجیح بدهند 
از خودروهــاى کار کرده خارجى اســتفاده کرده و 
مشتریان پر و پا قرص خودروهاى خارجى هر چند با 

سابقه بسیار باشند.
به گفته شــهروندان اصفهانى، یکى از عواملى که 
باعث رکود در بازار خودروهاى داخلى مى شود بى 
کیفیتى و همچنان خدمات ناقص پس از فروش این 

خودروهاست.
این معضل نه تنها باعث نارضایتى از شرکت هاى 
خودروسازى شده است بلکه به دلیل کاهش خرید 
اتومبیل داخلى، در مسیر درآمد خودروسازان مشکل 

به وجود مى آورد.
در این رابطه با وجود اینکه هر بار دولت برنامه هایى 
را در جهت پرداخت وام به خودروســازان داخلى و 
غیره در نظر گرفته اما گویا مافیاى خودروسازى در 
ایران اجازه کیفیت بخشى به خودروهاى داخلى را 
نمى دهد. در این میان مهمترین خواسته مشتریان 
بازار خودرو، کیفیت داشــتن خودروهایى است که 
مى خرند. آنها از شــرکت هاى خودروسازى تقاضا 
دارند در این زمینه تدابیر الزم را انجام دهند تا شاهد 
حوادث بیشترى در رابطه با این خودروها نباشیم تا 
از این طریق، انگیزه اى براى خرید خودروى نو در 

کشور ایجاد شود و تولید ملى توسعه یابد.

خودروهاى صفر بى کیفیت داخلى 

نصف جهــان    در برخى خیابان هــا و پیاده روهاى 
شهر جانمایى تابلوهاى شهرى به شکل نامناسبى 

درآمده است.
این تابلوهــا به علت ســاخت و ســازها و یا پیاده 
روسازى هاى جدید در سطح معابر به شکل مناسبى 

جانمایى نشده و در بسیارى از اوقات این تابلوها به 
جاى اطالع رسانى، خطرآفرین هم شده اند. این در 
حالى است که در برخى مواقع نصب این تابلوها به 
شکلى اســت که حتى باعث مســدود شدن مسیر 

عابران پیاده و یا ناهموار شدن پیاده روها مى شود.

نامناسب بودن جانمایى تابلوهاى شهرى 

 سرانجام سور و سات عزل و نصب در فرماندارى اصفهان 
برپا شد. محافظه کارى و نگرانى از فشار چهره ها، نفوذ 
نمایندگان و زد و بندهاى سیاسى و سفارشى، از جمله 
اصلى ترین دستمایه هایى بودند که فرماندار اصفهان 
را واداشــت تا حدود 45 روز پیش به شــکل واضح از 
محدودیت ها و موانع خــود در عدم اجازه تغییر و تعیین 
معاونانش بعد از هشــت ماه از انتصابش به این سمت 
سخن بگوید. اما در چند روز گذشته خبر آمد که باالخره 
او توانسته اولین معاون جدید فرماندارى تحت فرمانش 

را انتخاب کند.
البته وقتى شــهروندان اصفهانى مى شنوند که دومین 
قدرت اجرایى استان توانایى یک جابه جایى مدیریتى 
را هم ندارد و چنین ناامیدانه سخن مى گوید، احساس 
ناخوشایندى بر آنها غالب مى شــود چرا که مى دانند 
دستگاه هاى اجرایى زیادى در ید قدرت وى هستند و 
اوکافى است فقط دستش را از میان دست ها و تصمیمات 
فاقد وجاهت کارشناسى و نامعقول در انتصاب مدیران 
ارشــد خارج کند و خود عهده دار اتفاقات، انتصابات و 
مسئولیت هاى حوزه تحت مدیریتش باشد تا از مدیرى 
گوش به فرمان به مدیرى مستقل و کارآمد تبدیل شود.

هرچند انتصابات سفارشى و فامیلى بدون انگیزه و تجربه 
کافى طى سالیان اخیر در ادارات و سازمان هاى نصف 
جهان، از جمله در شهردارى اصفهان و... صداى خیلى ها 
را در آورده، اما این انتصاب فرماندار اصفهان طى چند روز 
گذشته بسیار جذاب شده است؛ چون به نظر مى رسد که 
فرماندار باالخره توانسته از پیله سهم خواهى، سفارشات 
مکتوب و خانوادگى خارج شود و دست هاى سوءاستفاده 

کنندگان را از جایگاه حقوقى و فشارهایشان کوتاه کند.

البته بحث ورود نماینــدگان و تمایالت فردى، حزبى، 
فامیلى و... در انتصابات و مشورت دادن ها جدید نیست 
و اخبار درباره نفوذ و اعمال فشار در عزل و نصب هاى 
استان همواره وجود داشته و مســبوق به سابقه است. 
اما کیست که نداند این پیشنهادها بیشتر از آنکه رنگ 
و بوى مشورت و کمک داشته باشد، با اهداف دیگرى 

مطرح مى شود.

توصیه به جلوگیرى و سنگ اندازى 
معاون برنامه ریزى جدید «احمــدى» باید برنامه اى 
بریزد تا فرماندار بتواند دو معــاون دیگر فرماندارى که 
هنوز جایشان در کابینه وى خالى اســت را از نفوذها و 
فشــارهاى آگاه و ناخودآگاه و مصالح و خاصه خرجى و 
تعیین تکلیف مسئوالن خارج کند تا او با توجه به جایگاه 
قانونى محکمى که دارد، نقش بُرنده و پررنگ ترى در 
استفاده از ظرفیت ها در رفع مشکالت و موانع موجود 
داشته باشد و توان تغییر مثبت در تصمیمات در ادارات و 

نهادهاى بزرگ تر تحت امرش را بازیابد.
 به هر حال فرماندار و معاون محترم مى بایســت بعد 
از گذشت نزدیک به یکسال از عمر فعالیت کارگزاران 
دولت ســیزدهم،  بخش مهمى از بار گران مشکالت 
بر زمین مانده را برطرف و در قبال بهبود شاخص هاى 
موجود تالش کنند و فرماندار با کاستن از بار  ناکارآمدى 
در حوزه مدیریتى فرد دیر جابه جا شــده، به وى درك 
صحیحى از اولویت بندى مســائل را یادآور شده و در 
توانمندسازى بدنه مدیریتى استان نقش آفرینى  توسعه 
گرایانه داشته باشد  و اگر در جایى هم فساد یا ترك فعل 
مشــاهده کرد بدون تعارف و با  دست و فکر پاك آن را 

برطرف کند.

اولین انتصاب پس از یکسال

جعبه سیاه فرماندار اصفهان باالخره باز شد

بیش از 50 ســال خاك صحنه را خورده است. از همان 
روزهاى کودکى تا اکنون که در صحنه تئاتر موى سفید 
کرده. او حاال یکى از پیشکسوتان تئاتر اصفهان است. با 
اینکه اصالتاً اصفهانى است اما به دلیل اینکه پدرش کارمند 
دولت بوده و دائمًا در حال مهاجرت،  او کارهاى اولیه اش 
را در همدان آغاز کرده و از همانجا شده یک تئاترى تمام 
عیار. سید علیرضا بدرى در این سال ها نقش هاى بسیارى 
را تجربه کرده است؛ از نقش هاى طنز گرفته تا نقش هاى 
جدى؛ از کارگردانى تا نویســندگى و طراحى صحنه تا 
رسیده به امروز و نقش همســر لیلى در اپرا تئاتر «لیلى و 
مجنون» به کارگردانى عرشیا شفیعیون. شاید کمتر کسى 
نام «ابن سالم» را شنیده باشد اما همه ما لیلى و مجنون را 
مى شناسیم. ابن سالم، شخصیتى کلیدى در این نمایش 
به شــمار مى رود. در واقع ابن سالم شوهر لیلى و رقیب 
مجنون محسوب مى شود اما در تاریخ ادبیات کمتر به او 
پرداخته شده است. سید علیرضا بدرى به این شخصیت 

در روى صحنه جان بخشیده است.

از شروع پا گذاشتن به صحنه تئاتر 
تا نقش ابن سالم در اپرا تئاتر «لیلى 

و مجنون» بگویید.
شاید 13 یا 14 ساله بودم که به شکل آماتور شروع کردم 
و کم کم با استفاده از معلم هایى صاحب سبک، توانستم 
کارم را ارتقاء دهم تا رسیدم به امروز. تئاتر لیلى و مجنون 
را دوست داشتم به این علت که درباره عشق است. پدیده 
اى که دستمایه نمایشى اســت که یکى از معتبرترین 
متون کهن ما به شمار مى رود. عالقه من به حوزه هاى 
تاریخى و اجتماعى باعث شــد که این نقش را دوست 
داشته باشــم. هر چند این قصه افسانه است اما به دلیل 

اینکه تأثیرگذارى زیادى دارد وقتى که روى صحنه رفت 
گویا همین لحظه اتفاق افتاده اســت. در چنین مواقعى 
براى بازیگر و نقشــى که ایفا مى کند دیگر مرزى باقى
 نمى ماند و براى مخاطب هــم جذابیتى دو چندان پیدا 
مى کند مشابه همین نکته هم در ذهن من وجود داشت.

بعد از دو ســال که هیچ تئاترى در 
اصفهان روى صحنه نرفته بود این 
تئاتر توانست مخاطبان را به سالن 
بکشاند و با خیل عظیمى از مخاطبان 
تئاتر روبرو شدیم. به نظر شما دلیل 
آن همین همذات پندارى با ادبیات 

کهن و مقوله عشق بود؟
بله دقیقًا و این فقط کشــور ما را دربرنمى گیرد؛ بلکه به 
همان علت که پیش تر هم گفتــم، ادبیات کهن ما هم 
مثل آثار شکسپیر و رمئو و ژولیت که درباره عشق است 
سالیق مختلف را درگیر مى کند و تأثیرات شگرفى روى 
همه سالیق مى گذارد. بدون تردید همین موضوع باعث 
شد که مردم با شاکله این نمایش ارتباط برقرار کنند. از 
سوى دیگر یکى از جذابیت هاى اجراى زنده این است که 
شما نفس به نفس مخاطب هستید و همان لحظه بازخورد 
دریافت مى کنید. بالفاصله بعد از پایان اجرا شما از نحوه 
تشویق یا استقبال تماشاگر متوجه مى شوید که چه چیز 
انتقال داده اید و آیا موفق به برقرارى ارتباط شــده اید یا 
خیر؟ اینجاست که دیگر نکته شخصى در بازیگرى وجود 
ندارد. ما ابتدا باید این را در نظر بگیریم که تماشاگر باید 
لذت ببرد. یعنى شما نخســت باید توان سرگرم کردن 
داشــته باشــید و تفکر خود را در این میان لحاظ  کنید. 
بازیگر ناچار به تغییر و افزایش توانایى هایش است، چون 
به هرحال براى تماشــاگر کار مى کند، نه خودش. البته 

افزایش تعداد مخاطبان در این میان به سیاســتگذارى 
مسئوالن هم بستگى دارد. از سوى دیگر کارگردان این 
تئاتر، یکسال براى لیلى و مجنون کار کرده و به تمامى 
نقاط ضعف و قوت آن پى برده و توانسته بعد از این مدت 
طوالنى تئاتر خوبى را روى صحنه بیاورد. مخاطب این را 
به خوبى درك مى کند و همین باعث شد که این نمایش 
مخاطبانش را پیدا کند. با توجه به اینکه ما با تماشاگر عام 
و خاص مواجه هستیم و با توجه به ارتقاى سطح سلیقه 
مخاطبان همواره اعتقاد دارم که تماشاگر از کار صادقانه 
و با کیفیت لذت مى برد و اگر کارگردان ها به این موضوع 

اهمیت بدهند مى توانند موفق شوند. 

پنج دهه زمان زیادى براى بودن روى 
صحنه است. شما با این تجربه چه 
ارزیابى از تئاتر اصفهان دارید؟ آیا 

تحول داشته یا به افول رفته است؟ 
اگر بگویم تحولى نبوده، بى انصافى اســت و اگر پاسخ 
مثبت بدهم جفا کرده ام. اینطور پاســخ این ســئوال را 
مى دهم که اصفهان سهم بسزایى در ارتقاى هنر تئاتر 
در کشور دارد. در عرصه موسیقى هم این موارد هست. 
ما استادانى مثل جلیل شــهناز در موسیقى داشته ایم و 
محمد على کشاورز را در سینما داشتیم که اصفهانى بود و 
خیلى هاى دیگر. مى توانم بگویم که اصفهان در نبوغ 
هنرى و خوش ســلیقگى هنرمندانه ســهم مشخص 
داشته اســت. در مورد تحول تئاتر هم باید بگویم که تا 
قبل از پیروزى انقالب اســالمى از لحاظ فنى تئاتر ما 
افسارگسیخته بود ولى بعداز آن ما با تئاتر مدرن و آوانگارد 
روبرو شدیم و این باعث شد که شکل و شمایل درستى 
از جریان سینما و تئاتر ایجاد شود و ثمره آن آزاد اندیشى 

هنرمندانى بود که سهمى در این زمینه داشتند.

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

ادبیات کهن ما سالیق مختلف را 
درگیر مى کند

دادگاه ویژه رســیدگى به جرایم اقتصادى استان اصفهان، 
احکام قطعى یک پرونده اخــالل در نظام اقتصادى با فرار 

مالیاتى را صادر کرد.
رئیس کل دادگسترى استان گفت: هشت نفر از 18 متهم این 

پرونده به جرم مشارکت در اخالل در نظام اقتصادى کشور 
از طریق فرار مالیاتى، پنهان کردن فعالیت هاى اقتصادى 
و کتمان درآمد هاى به دســت آمده که منجر به اخالل در 
نظام پولى و کاهش تعرفه درآمد هاى دولت شــده بود، به 

مجازات هاى حبس، جزاى نقدى و شالق محکوم شدند.
حجت االسالم و المسلمین اســداله جعفرى افزود: بر این 
اساس عباسعلى و محمد حسن رضایى فرزند قدیر به اتهام 
مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادى کشور به ترتیب 
به تحمل 15 سال حبس، پرداخت هزار میلیارد ریال جزاى 
نقدى و 70 ضربه شالق در مال عام، تحمل پنج سال حبس 
تعزیرى و طبق راى اصالحى مورخ 1401/2/20 به پرداخت 

300 میلیارد ریال جزاى نقدى محکوم شدند.
وى گفت: همچنین متهمان مســعود فرخى فرزند محمد 
حسین، حسین علینقیان الیادرانى فرزند محمد طبق اتهام 

ذکر شده به تحمل چهار سال حبس تعزیرى، پرداخت 130 
میلیارد ریال جزاى نقدى و 50 ضربه شالق تعزیرى در مال 
عام و با سه درجه تخفیف به تحمل سه سال حبس تعزیرى و 

پرداخت 21 میلیارد ریال جزاى نقدى محکوم شدند.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان افزود: همچنین احکام 
متهمان على محمد امجدى فرزند غالمحســین، محمد 
حســن زاده (محســن زاده) کرمانى فرزند مصطفى، على 
حیدرى فرزند حسین و حسن ایزدیان بیگدلى فرزند محمد 
به ترتیب با تحمل سه سال حبس و پرداخت 16 میلیارد ریال 
جزاى نقدى، تحمل سه سال حبس و پرداخت 30 میلیارد 
ریال جزاى نقدى، با ســه درجه تخفیف به تحمل دوسال 
حبس تعزیرى و پرداخت 16 میلیــارد و 500 میلیون ریال 
جزاى نقدى و تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت 

15 میلیارد ریال جزاى نقدى درحق خزانه دولت صادر شد.
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صدور احکام یک پرونده مهم فرار مالیاتى در اصفهان

زهرا زرفشانى

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: امنیت 
غذایى دراستان اصفهان مورد تهدید است، براى این امر 
در کمیته امنیت غذایى استان وظایفى رابراى مسئوالن 

تبیین کرده ایم که امیداریم محقق شود.
شاهین شیرانى با بیان اینکه سالمت حق مردم است، 
اظهار داشت: نباید منتى را بر سر مردم بگذاریم و باید 

نهایت خدمت را داشته باشیم.
وى تصریح کرد: خودروهاى نا ایمن، ترافیک، استفاده از 

فاضالب براى کشاورزى سالمت مردم را تهدید مى کند، 
براى این امر در کارگروه سالمت غذایى استان اصفهان 
وظایف بخش هاى مختلف را تبیین کرده ایم و امیدواریم 

که اجرایى شود.
وى گفت: بعد از کرونا فکر مى کردیم که بیمارى هاى 
واگیر تمام شده اما باید توجه داشت که هر روز معضل 
جدیدى در این زمینه داریــم و باید در این زمینه توجه 

ویژه اى صورت گیرد.

امنیت غذایى در اصفهان مورد تهدید است 
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یک مطالعه جدید نشان داد که مرورگر هاى کروم، سافارى و فایرفاکس به ترتیب 
پراستفاده ترین مرورگر هاى دنیا هستند.

پس از اینکه آمار جدید نشان داد که مرورگر سافارى اپل اکنون بیش از یک میلیارد 
کاربر دارد، ممکن است جنگ بین مرورگر ها دوباره احیا شود.

طبق نتایج مطالعه جدیدى، مرورگر سافارى اکنون تقریباً 20 ٪ از کل کاربران 
اینترنت در سراسر جهان را به خود اختصاص داده 

است.  با این حال، ســافارى حتى به مرورگر 
گوگل کروم، نزدیک هم نشــده اســت. بر 
اساس اعداد و ارقام، گوگل کروم در سراسر 
جهان بیش از 3.3 میلیارد کاربر دارد و حدود 

64 درصــد از کل بازار مرورگر هــا را به خود 
اختصاص داده است.

مرورگر مایکروسافت اج نیز با بیش از 212 میلیون کاربر، در جایگاه سوم قرار دارد و 
باالتر از فایرفاکس که بیش از 179 میلیون کاربر دارد قرار گرفته است.

موفقیت کروم گوگل به دلیل نصب پیش فرض در گوشى هاى اندرویدى است. دوم 
شدن سافارى نیز دلیل مشــابهى دارد، چون در تمام آیفون ها و مک ها در دسترس 
است. مرورگر اج نیز برنامه پیش فرض همه دستگاه هاى مایکروسافت 

است.
مرورگر اختصاصى سامسونگ نیز در 
رده پنجم مرورگر ها قــرار گرفته و 
طبق روال، دلیل حضور این برنامه 
در بیــن 5 مرورگر برتر، این اســت 
که در همه دســتگاه هاى تلفن همراه 

سامسونگ نصب شده است.

 گوشى آیفون شما ممکن است به دالیل متعددى دچار داغى بیش 
از حد شود.

 هنگامى که آیفون بیش از حد داغ مى شود، به احتمال زیاد شمارى 
نشانه هاى هشداردهنده را مشاهده خواهید کرد. واضح است که با 
لمس کردن گوشى، داغى آن را کامال احساس مى کنید. همچنین 
گوشــى کندتر کار مى کند، صفحه نمایش آن تاریک تر مى شود، 
نمى تواند شارژ شــود یا دوربین گاهى عکس نمى گیرد. اگر داغى 
گوشى شدت بیشــترى پیدا کند، حتى ممکن است هشدار دما در 
صفحه گوشى ظاهر شود و تا زمانى که گوشى از داغى نیافتد، بجز 

تماسهاى اضطرارى نمى توانید از آن استفاده کنید.
داغى براى آیفون خوب نیست و اگر براى مدتى طوالنى داغ بماند، 
ممکن اســت به قطعات داخلى آن به خصوص باطرى و پردازنده 
صدمه بزند. وب سایت بیزنس اینسایدر در گزارشى راه هاى مقابله با 

داغى بیش از حد آیفون را مرور کرده است.

چرا آیفون دچار داغى بیش از حد مى شود؟
اگر هواى بیرون گرم باشد و شما گوشى آیفون خود را در معرض نور 
مستقیم آفتاب یا در خودرو بگذارید، احتمال داغ شدن آن وجود دارد. 
همچنین اگر آیفون اعمال سنگینى مانند بازى یا پخش ویدیوى 
کیفیت باال یا استفاده از جى پى اس را انجام دهد، احتمال داغى آن 
وجود دارد. اگر باطرى گوشى معیوب یا قدیمى باشد، تولید انرژى آن 
ناپایدار است و باعث آزاد شدن حرارت زیادى مى شود که گوشى را 
داغ مى کند. با بررسى سالمت باطرى آیفون، مى توانید متوجه شوید 

چه زمانى وقت تعویض باطرى فرا رسیده است.
همچنین اجراى اپلیکیشن هاى متعدد، ممکن است فشار زیادى به 
پردازنده وارد کند و باعث شود سخت تر کار کند و حرارت بیشترى 
تولید کند. گاهى این اتفاق به دلیل اجراى اپلیکیشن هاى قدیمى که 
حاوى باگ هستند و کار پردازنده را افزایش مى دهند، روى مى دهد.
گاهى هم در هنگام انجام اعمال معمول، ممکن است گوشى شما 
داغ به نظر برسد. تا زمانى که هشدار دما دریافت نکرده اید، وحشت 
نکنید. به استفاده از دستگاهتان ادامه دهید و احتماال وقتى کارى که 
باعث داغ شدن آن شده بود را متوقف کردید، از حرارت خواهد افتاد.

چطور جلوى داغى بیش از حد گوشى را بگیریم؟
هنگامى که متوجه مى شــوید، آیفون بیش از حد داغ شده است، 
واکنش سریع، بهترین راه براى جلوگیرى از صدمه دیدن قطعات 

گوشى است.

1- همه اپلیکیشن ها را ببندید
سبک کردن حجم کار پردازنده، مانع از تولید بیش از حد داغى 
و خالى شدن سریع شــارژ گوشى مى شود. بنابراین بستن همه 

اپلیکیشن ها  باید اولین کارى باشد که انجام مى دهید.

2- آیفون را ریستارت کنید
اگر زمان یا صبر براى بســتن همه اپلیکیشن ها  ندارید، مى توانید 
به سادگى با ریســتارت کردن آیفون، این کار را انجام دهید. با این 
حال اگرچه همه آیفونها مشابه هم هســتند، ریستارت کردن آنها 
ممکن است متفاوت باشد. براى ریستارت آیفون ایکس یا مدلهاى 

جدیدتر از آن:

1- دکمه پاور و یکى از دکمه هاى تنظیم صــدا را براى چند ثانیه 
نگه دارید. یک اسالیدر در باالى گوشى ظاهر مى شود که به شما

 مى گوید (اسالید را) بکشید تا خاموش شود.
2- بگذارید آیفون براى چند دقیقه خنک شود.

3- دکمه پاور را براى چند ثانیه نگه دارید و هنگامى که لوگوى اپل 
در صفحه ظاهر شود، انگشتتان را از روى آن بردارید.

براى ریستارت کردن آیفون SE، آیفون 8 یا مدلهاى قدیمى تر از آن:
1- دکمه پاور را براى چند نگه دارید.

2- هنگامى که اسالیدر خاموشى در باالى صفحه ظاهر مى شود، 
آیکن پاور اسالیدر را به سمت راست بکشید.

3- چند دقیقه صبر کنید تا آیفون کمى از حرارت بیافتد.
4- دکمه پاور را نگه دارید و هنگامى که لوگوى اپل روى صفحه 

ظاهر شد، آن را رها کنید.

3- گوشى را از قاب آن جدا کنید
هنگامى که آیفون در حال خنک شدن است، آن را از قابش جدا کنید 
تا جریان هوا اطراف آن افزایش پیدا کند. قاب ممکن است گوشى را 

داغ نگه دارد و مانع از رفع سریع داغى شود. هنگامى 
که آیفون را از قابش خارج کردید، مى توانید 

آن را در جاى خنک قرار دهید تا زودتر حرارت آن از میان برود.

4- گوشى را سریعاً متوقف کنید
اگر آیفون شما در هنگام شارژ شدن دچار داغى بیش از حد شده است، 
سریع آن را از برق بکشید. شارژ کردن ممکن است باعث شود کمى 
گوشى گرم شود اما اگر آن قدر داغ شده است که نمى توانید به آن 

دست بزنید، باید سریع از شارژ بکشید.

5- گوشى را از منبع حرارت دور کنید
هنگامى که آیفون خود را در معرض تابش نور مستقیم آفتاب یا در 
خودروى داغ قرار مى دهید آیفون را فــورا بردارید تا مانع افزایش 

حرارت داخلى آن شوید.

6- آیفون را در جاى خنک نگه دارید
اگر داخل خودرو گرم مى شود، پنجره را پایین بیاورید یا کولر را روشن 
کنید یا در ســایه پارك کنید تا از افزایش حرارت گوشى جلوگیرى 
کنید. همچنین هنگامى که مى خوابید، گوشى را زیر بالش نگذارید 
زیرا بالش مانع از آن مى شود که حرارت گوشى آزاد شود. شاید الزم 
باشد گوشى را از سایر دستگاههاى حرارت زا دور کنید تا مانع تشدید 
داغى آن شوید. اگر آیفون نزدیک یکى از این دستگاه هاست، مطمئن 

شوید که آنها را خاموش کرده اید.

7- آیفون خود را به روزرسانى کنید
مطمئن شوید که همیشه از جدیدترین نسخه iOS استفاده مى کنید 
زیرا بهبودهاى صورت گرفته در عملکرد آن، مانع از داغى بیش از 

حد آیفون مى شود.
همچنین باید اپلیکیشــن هاى خود را هم به همین دلیل مشــابه 
به روزرســانى کنید و هر باگى که وجود دارد و باعث مشکالتى 

در عملکرد و تحمیل فشار به پردازنده مى شود را برطرف کنید.

8- کارهاى سنگین را محدود کنید
اگر متوجه مى شوید گوشى شما در زمان انجام اعمالى مانند بازیهاى 
سه بعدى داغ مى شود شاید الزم باشد، این کار را محدود کنید. اگر 
دستگاه دیگرى مانند رایانه شخصى یا کنسول بازى دارید 
براى بازى از آنها استفاده کنید تا گوشى شما دچار 

داغى بیش از حد نشود.

9- حالت اتوماتیــک تنظیم نور را 
فعال کنید

هنگامى که نور دســتگاه بیش از حد باال 
باشد، ممکن است شــارژ باطرى را خالى کرده 
و باعث داغى آن شود. خوشبختانه آیفون تنظیماتى 
دارد که به صورت اتوماتیک نور را براى اســاس شرایط 

محیط تنظیم مى کند.

10- از حالت کم مصرف استفاده کنید
هر چه صفحه گوشى مدت بیشترى فعال باشــد، گوشى حرارت 
بیشترى تولید مى کند و شــارژ باطرى بیشترى از دست مى دهد.

 مى توانید با فعال کردن حالت کم مصرف، مدت زمان فعال بودن 
صفحه گوشى را کاهش دهید.

11- آیفون خود را ریست کنید
اگر بعد از همه توصیه هاى مذکور، آیفون شما همچنان بیش از حد 
داغ مانده است، باید گوشى را ریســت کرده یا به حالت تنظیمات 
کارخانه برگردانید. باید توجه داشــته باشــید که ایــن اقدام همه 
اپلیکیشن ها  و تنظیمات سفارشى را حذف خواهد کند اما احتماال به 

حل مشکل داغى بیش از حد کمک مى کند.

12-آیفون خود را پیش تعمیرکار ببرید
بردن آیفون پیــش تعمیرکار، راه حل نهایى پــس از امتحان همه 
راه هاى ممکن است. ممکن است گوشى یک مشکل سخت افزارى 
داشته باشد که الزم باشد یک متخصص آن را باز کرده و تعمیر کند.

 در این مطلب به شما آموزش مى دهیم که تاریخچه فلش خود را در رایانه تان مشاهده 
کنید.

دالیل متعددى وجود دارد که ممکن است، شما  نیاز به سابقه اتصال USB خود داشته 
باشــید. در این مطلب با چهار روش مى توانید تاریخچه آن را در رایانه شخصى خود 

مشاهده کنید.
ویندوز پرونده اى از هر دســتگاه USB که به رایانه  وصل و از آن جدا مى شود  را نگه 
مى دارد. این فرایند به رایانه کمک مى کند   تا با اتصال بعدى همان فلش، به سرعت  

شناسایى شده و به کار خود ادامه دهد.

USB براى مشاهده اتصاالت USBDeview استفاده از
نرم افزار USB Deview  به شما امکان مى دهد تاریخچه اتصال USB هر رایانه اى را 
که روى آن اجرا مى شود به سرعت مشاهده کنید. عالوه بر نمایش تاریخچه دستگاه، 
تمام دستگاه هاى USB متصل فعلى شما را نیز نمایش مى دهد. پس از دانلود نرم افزار، 
آن را از پوشه فشرده خارج کنید. USBDeview یک برنامه پرتابل یا قابل حمل است، 
بنابراین براى استفادهنیازى به نصب آن  ندارید. براى اجراى برنامه، روى فایل برنامه 
USBDeview دوبار کلیک کنید. گفتنى است که  پر کردن لیست ممکن است چند 

ثانیه طول بکشد.
هنگامى که لیست اتصاالت USB به روز مى شود، دستگاه هاى متصل فعلى با رنگ 
سبز برجسته مى شوند. ارتباطات تاریخى به رنگ سفید باقى مانده است. براى جداسازى 
و مرتب ســازى اتصاالت مختلف، مى توانید روى گزینه Connected کلیک کنید. 
اجراى برنامه به عنوان مدیر به شما امکان مى دهد زمان و تاریخ آخرین اتصال و حذف 

دستگاه ها را مشاهده کنید.

PowerShell با استفاده از USB مشاهده تاریخچه اتصال
 USB اگر ترجیح مى دهید از نرم افزار شــخص ثالث براى مشاهده تاریخچه دستگاه
خود اســتفاده نکنید، مى توانید به جاى آن از PowerShell اســتفاده کنید. با کمک  
PowerShell  مى توانید فهرستى از همه دستگاه هاى ذخیره سازى USB که در حال 

حاضر متصل هستند و همچنین دستگاه هایى که قبًال متصل شده اند را تهیه کنید.

مشاهده تاریخچه اتصال USB با گزارش رویداد
ویندوز داراى یک نمایشــگر رویداد داخلى اســت که مى توان از آن براى مشاهده 
تاریخچه اتصال USB استفاده کرد. با این حال، استفاده از یک برنامه شخص ثالث به 

نام FullEventLogView آسان تر است.

FullEventLogView در USB مشاهده تاریخچه
براى مشاهده تاریخچه ابتدا باید نرم افزار FullEventLogView را دانلود کرده و سپس 
چند ثانیه منتظر بمانید تا این برنامه تمام گزارش هاى موجود را اسکن کند. سپس روى 
اتصال USB و گزینه هاى پیشرفته کلیک کنید. در این مرحله تمام گزینه ها  را به غیر از 
اطالعات، از حالت انتخاب خارج کرده سپس محدوده تاریخى مورد نظر براى مشاهده 

گزارش ها را انتخاب کنید.

اینستاگرام از آن دســته از شــبکه هاى اجتماعى پرطرفدار است که 
مخاطبان را به مجموعه اى از دوستان و عالقه مندى ها متصل کرده است؛ 
جریانى که باعث مى شــود یک صفحه 

اینستاگرام براى بسیارى باارزش باشد.
 این احتمال وجود دارد که مخاطبان بنا به 
هر دلیل عالوه بر فراموش کردن رمز عبور 
اکانت اینستاگرام خود، نام کاربرى آن را 
هم از خاطر ببرند. اگر این اتفاق برایتان رخ 
داده است نگران نباشید، چراکه به راحتى و 
فقط با آگاهى از چند تکنیک کوچک قادر 
به بازیابى نام کاربرى و رمز عبور فراموش 
شده اینستاگرام خواهید بود. براى این کار 
 Send an Sms باید ابتدا وارد بخــش
شوید و شماره موبایلى که برروى حساب خود ثبت کرده اید را وارد کنید. 
سپس گزینه Send an sms  را زده تا لینک تغییر رمز عبور براى شماره 
موبایلتان ارسال  شود. پس از کلیک برروى لینک، وارد صفحه تخصیص 
رمز عبور مى شوید و مى توانید براى حساب کاربرى خود رمز عبور جدید 

انتخاب کنید.

از آنجایى که بسیارى از کار هاى روزمره ما به اینترنت وابسته است، 
طبیعى است که به دنبال راهى براى کاهش هزینه هاى اینترنت با 
کاهش مصرف داده باشیم. این روز ها بسیارى از افراد براى ارتباطات 
شخصى و کارى خود از پیام رسان محبوب واتساپ استفاده مى کنند.

 چند ترفند ساده براى کاهش قابل توجه داده مصرفى واتساپ وجود 
دارد که در ادامه به بررسى آن ها مى پردازیم. اگر از کاربران همیشگى 
واتس اپ هستید و به دنبال راهى براى کاهش هزینه هاى مصرف 

اینترنت خود مى باشید، دراین مطلب همراه ما باشید.

کاهــش اســتفاده از داده در تماس هاى صوتى و 
تصویرى

یکى از جذابیت هاى پیام رســان واتس اپ امکان برقرارى تماس 
صوتى و تصویرى است. بخش بزرگى از استفاده داده واتس اپ به 
دلیل تماس هاى صوتى و تصویرى است. خبر خوب این است که 
مى توان مصرف داده تلفن همراه را هنگام تماس صوتى و تصویرى 
واتســاپ کاهش داد. براى فعال کردن این قابلیــت مراحل زیر را 

دنبال کنید:
1- ابتدا واتساپ را باز کنید. ســپس از سه نقطه باالى صفحه وارد 

Settings شوید.

2- سپس Storage and Data را باز کنید.

3- در این قسمت باید دکمه Use less data را فعال کنید. فعال 
کردن این گزینه به این معنى است که واتس اپ در هنگام برقرارى 
تماس صوتى و تصویرى، اینترنت دیتاى تلفن همراه شما را کمتر 

مصرف مى کند.

حذف ویدیو ها از پشتیبان گیرى واتساپ
واتس اپ براى پشتیبان گیرى از اطالعات شما، نیاز به اینترنت دارد. 
هنگام تهیه نسخه پشتیبان از واتس اپ، تمام اطالعات چت هاى 
واتس اپ شــما از جمله ویدئو، عکس و فایل هاى صوتى و متنى 
ذخیره مى شــوند. همانطور که مى دانید حجم فایل هاى ویدئویى 
از بقیه بیشتر است و ذخیره آن ها در نســخه پشتیبان از داده هاى 
بیشترى استفاده مى کند. مى توانید با غیرفعال کردن پشتیبان گیرى 
از فایل هاى ویدئویى در چت واتســاپ، میزان استفاده از داده هاى 

پشتیبان واتساپ خود را کاهش دهید. براى انجام این کار مراحل 
زیر را دنبال کنید:

1- ابتدا واتســاپ را باز کنید. سپس از سه نقطه باالى صفحه 
وارد Settings شوید.

2- تب chats را باز کنید.
3- وارد Chat Backup شوید.

4- ایــن صفحه تنظیمات بکاپ واتســاپ اســت. آخرین گزینه 

Include videos است. با غیرفعال کردن این گزینه از ویدئو هاى 

موجود در چت واتس اپ شــما بک آپ گرفته نمى شود و در نتیجه 
داده هاى استفاده شده براى بک آپ گیرى از واتس اپ در گوشى 

شما کاهش مى یابد.

غیرفعال کردن دانلود خودکار عکس ها و فیلم ها
عکس ها و فیلم ها پس از دریافــت در واتس اپ به صورت خودکار 
دانلود مى شوند. در واقع این تنظیمات پیش فرض واتس اپ است. 
این تنظیمات سبب اشغال ناخواسته فضاى زیادى از حافظه گوشى 
شــما و مصرف زیاد داده هاى اینترنت خواهد شد. براى غیر فعال 

کردن این قابلیت مراحل زیر را دنبال کنید:
1- ابتدا واتساپ را باز کنید. ســپس از سه نقطه باالى صفحه وارد 

Settings شوید.

2- سپس Storage & Data را انتخاب کنید
3- در قسمت دانلود خودکار رسانه سه گزینه را مشاهده خواهید کرد. 
هنگام استفاده از داده تلفن همراه، هنگامى که به واى فاى متصل 
اســت و هنگام رومینگ. از گزینه اول مى توانید دانلود خودکار را 

هنگام استفاده از داده موبایل غیر فعال کنید. 
گزینه دوم دانلود خودکار را هنگام اســتفاده از وایفاى غیر فعال 
مى کند و گزینه ســوم این قابلیت را در حالت رومینگ غیر فعال 

مى کند. 
گزینه مورد نظر را انتخاب کرده و در پنجره ظاهر شده، کادر کنار 
مواردى را که نمى خواهید به طور خودکار دانلود شوند، عالمت بزنید: 
عکس ها، فایل هاى صوتى، ویدیو ها و اســناد. این کار را مى توانید 

براى هر سه حالت انجام دهید.

ویژگى Microsoft Edge Drop اشــتراك گــذارى فایل و یادداشــت را در بین 
دستگاه ها به ارمغان مى آورد.

 مایکروسافت چندین روش را امتحان کرده اســت تا مرورگر Edge خود را براى 
کاربران جذاب تر کند. چندین ویژگى جدید در حال حاضر در دست توسعه هستند که 

به زودى معرفى خواهند شد. یکى از این ویژگى هاى جدید Drop نام دارد.
 Neowin این ویژگى براى اولین بار توسط

کشف شــد که مانند یک سرویس 
پیام رسان کار مى کند، تنها با این 
تفاوت که پیام ها فقط براى خود 
شما ارسال مى شــوند. کاربران 

مى توانند هر چیزى را ارسال کنند 
و به آن دسترسى داشته باشند، از متن، 

عکس  و ... از اسکرین شات هاى ارائه شده، به نظر مى رسد که در نوار کنارى قرار 
گرفته است و احتماًال از OneDrive براى ذخیره سازى استفاده مى کند.

این ویژگى جدید براى اشــتراك گذارى فایل ها در دســتگاه هاى مختلف بسیار 
راحت خواهد بود، مثًال اگر مجبور باشند چیزى را به سرعت از دستگاه تلفن همراه 
خود به رایانه شــخصى خود ارســال کنند یا بالعکس. با این حال، براى اســتفاده
 کامل از این ویژگــى، کاربران احتماًال نیــاز به خرید یک برنامه ذخیره ســازى 

OneDrive دارند.

این ویژگى در حال حاضــر فقط براى 
 Microsoft برخى از شرکت کنندگان
Edge Insiders که آخرین نســخه 

مرورگر موجــود در کانال Canary را 
اجرا مى کنند در دسترس است.

معرفى ویژگى جدید مایکروسافت اج  گوگل کروم با اختالف، صدرنشین مرورگر هاى اینترنتى  

ا دوباره احیا شود.
0 کنونتقریباً 20٪ از کل کاربران
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نحوه مشاهده تاریخچه USB چگونه مانع داغى بیش از حد آیفون شویم؟
در ویندوز

طوالنى داغ بماند، 
اطرى و پردازنده 
ى راه هاى مقابله با 

ى شود؟
د را در معرض نور 
دن آن وجود دارد. 
ا پخش ویدیوى 
 احتمال داغى آن 
د، تولید انرژى آن 
شود که گوشى را
وانید متوجه شوید

ت فشار زیادى به 
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ند، روى مى دهد.
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هیدد.

 ندارید، مى توانید 
نجام دهید. با این 
ستارت کردن آنها 
یکس یا مدلهاى

3- چنددقیقه صبر کنید تا آیفونکمىاز حرارت بیافتد.
4- دکمه پاور را نگه دارید و هنگامى که لوگوى اپل روى صفحه 

ظاهر شد، آن را رها کنید.

3- گوشى را از قاب آنجدا کنید
دنید شبش جدا ک ن آنرا ارا از قازقا هنگامى که آیفون در حال خنک شدن است،
کنمکناستاستگوشىگگوشىر رارا تا جریان هوا اطراف آن افزایش پیدا کند. قد. قاباب م
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که آیفون را از قابش خارج کردید، مى مى توانیدنید

قرار مىدهید آیفون را فــورا بردارید تا مانع افزایش خودروىداغ
حرارت داخلىآن شوید.

روز ب ر و ون ی
مطمئن شوید که همیشه از
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هر چه صفحه گوشى مدت
بیشترى تولید مى کند و شـ
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چگونه اکانت اینستاگرام را
 بدون ایمیل برگردانیم؟

چگونه مصرف اینترنت واتساپ را کاهش دهیم؟
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همه ما از کرم هاى ضد آفتاب خود به اندازه کافى اســتفاده نمى کنیم و این موضوع 
مى تواند بیشتر از آنچه تصور مى کنید به پوست شما آسیب برساند.

استفاده از کرم ضد آفتاب براى محافظت از پوست بسیار مهم و ضرورى است، اما این 
کرم ها فقط براى ساحل یا روز هاى آفتابى نیســتند. عالوه بر این، اثرات قرار گرفتن 
پوست در معرض اشعه UV خورشید بسیار فراتر از آفتاب سوختگى و برنزه شدن شدید 

همه ما در مورد است. در این گزارش پنج اشتباه رایجى را که 
مى شویم عنوان اســتفاده از کرم هاى ضد آفتاب مرتکب 

حداکثر استفاده از شده است تا با اطالع از آن ها بتوانیم از 
فواید آن ها بهرمند شویم.

1- کــرم ضدآفتاب 
را روى صورت خود 

نمالید
برخالف روغن هاى ضرورى، 
الزم نیست کرم ضد 
آفتــاب را بــر روى 
پوســت خود بمالید. 
کرم ضد آفتــاب در واقع 
سپر پوست اســت، بنابراین از آن 
مانند یک سپر استفاده کنید. براى این منظور 
الزم است که کرم ضد آفتاب را به صورت نقطه نقطه روى تمام پوست صورت خود 
بگذارید، سپس آن را روى صورت تا پشت گردن و گوش خود پخش کنید. کرم ضد 

آفتاب را باید مستقیماً روى پوست پخش کنید تا از آن محافظت کنید.

2- به اندازه کافى از آن استفاده نمى شود
کرم ضد آفتاب یکى از مواردى است که نباید از آن غافل شوید. متخصصان پوست 
یک اونس (24 گرم) از ضد آفتاب را براى محافظت کافى توصیه مى کنند. آن را به طور 
یکنواخت بر روى هر محلى از پوست خود که در معرض دید قرار دارد، پخش کنید و در 
صورت نیاز در طول روز دوباره از آن استفاده کنید. به همین دلیل است که اکثر برند ها 

فقط دو ساعت دوام مى آورند. اگر نگران خراب شدن آرایش خود هستید، مى توانید از 
محلول هاى اسپرى ضد آفتاب استفاده کنید که به سرعت جذب مى شود.

3- تنها در طول تابستان از آن استفاده مى شود
اکثر مردم فکر مى کنند که استفاده از کرم هاى ضد آفتاب تنها در فصل تابستان و در 
هواى آفتابى و گرم مهم است. از طرف دیگر یک روز تاریک یا ابرى مانع از نفوذ اشعه 
ماوراء بنفش به پوست نمى شود. این در حالى است که در روز هاى زمستانى و ابرى نیز 
پرتو ها هنوز پتانسیل آسیب رساندن به پوست شما را دارند! استفاده از مقدار مناسب 
کرم ضد آفتاب را قبل از خروج از خانه در هر شرایط آب و هوایى، روز هاى بارانى و یا 

آفتابى در دستور کار روزمره مراقبت از پوست خود قرار دهید.

SPF 4- عدم توجه به
از آنجایى که همه ضد آفتاب ها به یک صورت ساخته نشده اند، خواندن برچسب ها 
و بررسى محتویات آن بسیار مهم است. اول از همه، به دنبال یک فاکتور محافظت 
در برابر آفتاب (SPF) بر روى جلد کرم ضد آفتاب باشید. این عدد نشان دهنده میزان 
محافظت کرم از پوست شما در برابر اشعه ماوراء بنفش است. هرچه این عدد بیشتر 
 30 SPF باشد، موثرتر اســت. براى محافظت در برابر تشعشعات خطرناك، حداقل
براى همه رنگ هاى پوست توصیه مى شــود. از دیگر مواردى که باید مد نظر قرار 
دهید این است که شما به کرم ضد آفتاب با فرمول مخصوص پوست براى صورت 
خود نیاز دارید؛ و براى آب تنى در استخر در تابستان، محصوالت ضد آفتاب مقاوم در 

برابر آب را انتخاب کنید.

5- عدم استفاده از سایر پوشش ها
قرار گرفتن در زیر آفتاب سوزان پوشــیدن کاله را ضرورى مى کند، اما بنا به دالیلى 
این کار را نمى کنیم. ما همچنین براى قــدم زدن در زیر آفتاب چتر حمل نمى کنیم، 
درحالیکه این کار بســیار مهم اســت. آیا زنان ژاپنى را دیده اید؟ این زنان از ســرم 
ســفید کننده، کرم ضد آفتاب، کاله و چتر براى مراقبت از پوســت خود اســتفاده

 مى کنند. اگر به آفتاب حساس هستید به گونه اى که پوست شما در زیر نور خورشید 
دچار جوش مى شــود، به چیزى بیش از کرم ضد آفتاب نیاز دارید. شما به محافظت 

فیزیکى نیاز خواهید داشت.

یکى از کارهاى غیرمعمولى که کودکان و شاید برخى از بزرگساالن به آن عالقه 
نشان مى دهند، جویدن یخ است.

 دندانپزشکان اطفال اغلب با این سؤال از سوى والدین یا بیماران مواجه مى شوند 
که چرا برخى از افراد از جویدن یخ لذت مى برند و آیا این کار مى تواند به دندان ها 

آسیب برساند؟
در برخى موارد، جویدن یا خرد کردن یخ با دندان ها ممکن است ناشى از کمبود 
آهن باشــد. اختاللى به نام "پاگوفاژى" (Pagophagia) یا تمایل اجبارى به 

خوردن یخ که دلیل آن مشخص نیست.
پاگوفاژى به خوردن مواد بدون ارزش غذایى گفته مى شود که در آن کودکان یا 
زنان باردار یا افرادى با اختالالت رفتارى به صورت مداوم و طوالنى، عادت یا 

تمایل به خوردن خاك، یخ، گچ و امثال آن نشان مى دهند.
اگر کسى در کنار شما یخ بجود ممکن است صداى آن براى شما آزاردهنده باشد 
اما در واقع این یک فعالیت تسکین دهنده اســت به خصوص براى افرادى که 

خشکى دهان دارند.
همچنین این کار مى تواند به کاهش استرس کمک کرده و آرامش بخش باشد. 
در برخى موارد افراد ممکن است یخ را براى رفع گرسنگى کاذب بجوند، زیرا این 

عمل مى تواند احساس غذا خوردن را بدون دریافت کالرى داشته باشد.
بدون توجه بــه علت آن، یخ جویدن عادتى اســت که ارزش تــرك کردن را 
دارد. جویدن یخ ممکن اســت براى اعصاب آرام بخش باشد اما براى سالمت 
دهان و به خصوص دندان مضر است و ممکن اســت درنهایت به قیمت یک 

صورت حساب هنگفت دندان پزشک یا متخصص ارتودنسى تمام شود.
در حالت طبیعى دماى درونى بدن 5/36 تا 37 درجه سانتى گراد و دماى پوست 

37 درجه سانتى گراد است. جویدن یخ باعث تغییر ناگهانى دماى داخل دهان 
و فشار ناشــى از جویدن منجر به ترك هایى در میناى دندان مى شود. یکى از 
اثرات دردناك ترك خوردن میناى دندان، حساسیت به غذاها و نوشیدنى هاى 

سرد و گرم است.
اگر دندانى با جویدن یخ بشکند یا ترك بردارد، ممکن است یک سوراخ در آن 
دندان ایجاد شود. به این دلیل است که اسیدهاى تولیدشده توسط باکترى ها 
مى توانند به راحتى به الیه نرم تر دندان یعنى عاج نفوذ کنند و باعث پوسیدگى 

دندان شوند.
اگر قبال دندان خود را پر کرده اید و یا روکش دندان یا هر نوعى از ارتودنسى را 

دارید، جویدن یخ به ویژه شما را در برابر خرابى دندان آسیب پذیر مى کند.

چگونه یخ جویدن را ترك کنیم؟
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، متیو کوك، دانشیار دندانپزشکى کودکان  

دانشگاه علوم بهداشتى پیتسبورگ مى گوید راه هاى مختلفى براى ترك 
این عادت وجود دارد براى مثال:

- به جاى خرد کردن تکه هاى یخ، سعى کنید آن ها را در دهان خود نگه دارید 
و اجازه دهید ذوب شوند. این روش احســاس خنکى رضایت بخش و طراوت 
بیشترى خواهد داشــت و به دندان ها یا لثه هاى شــما نیز آسیب نمى رساند. 
همچنین درباره کودکان مى توانید یک بازى یخ در دهان چه کســى زودتر یا 

دیرتر آب مى شود با آن ها راه بیندازید.
- مصرف یخ را متوقف کنید: مى توانید یــخ را به طور کامل حذف کنید. اگر در 
لیوان شما یا کودکان یخ نباشد، هیچ وسوســه اى هم براى جویدن آن وجود 

نخواهد داشت.
- جایگزین هاى نرم ترى را 
در نظر بگیرید. مکعب هاى 

معمولى را با انــواع نرم تر یخ، 
مانند یخ تراشیده  شده، جایگزین 

کنید. همچنین تاکید مى شــود 
که مصرف یخ هــاى نرم طعم 

دار را محدود 

کنید یا از آنها 
اجتناب کنید، زیرا قند 
زیادى دارند که براى 

دندان هاى شما مضر 
است.

- غذاى سالم تر بخورید: خوردن 
هویج خام، سیب خردشــده یا ســایر میوه ها و سبزى هاى ترد 
مى تواند کمک کند. این غذاها مى تواننــد رضایت از جویدن خوردنى هاى ترد 
ایجاد کند و درعین حال این خوردنى هــا جریان بزاق را تحریک مى کنند که از 
دهان شــما محافظت مى کند. مواد فیبرى نیز ممکن است به تمیز نگه داشتن 

دندان هاى شما کمک کنند.

علل و عوارض جویدن یخ
ى داخل دهان
مى شود. یکى از

و نوشیدنى هاى 

ک سوراخ در آن 
وسط باکترى ها 
اعث پوسیدگى

 ز ارتودنسى را
مى کند.

کودکان
 براى ترك 

 خود نگه دارید 
خشو طراوت

یب نمى رساند. 
کســى زودتر یا

ف کنید. اگر در 
ویدن آن وجود 

نخواهد داشت.
- جایگزین هاى نرم ترى را
در نظر بگیرید. مکعب هاى 

معمولى را با انــواع نرم تر یخ، 
مانند یخ تراشیده  شده، جایگزین 
کنید. همچنین تاکید مى شــود
طعم که مصرف یخ هــاى نرم

دار را محدود 

کنید یا از آنها 
اجتناب کنید، زیرا قند 
که براى زیادى دارند
دندان هاى شما مضر

است.
- غذاى سالم تر بخورید: خوردن 
هویج خام، سیب خردشــده یا ســایر میوه ها و سبزى هاى ترد

مى تواند کمک کند. اینغذاها مى تواننــد رضایتاز جویدن خوردنى هاىترد 
ایجاد کند و درعین حال این خوردنى هــا جریان بزاق را تحریک مى کنند که از 
دهان شــما محافظت مى کند. مواد فیبرى نیز ممکن است به تمیز نگه داشتن 

دندان هاى شما کمک کنند.

متخصص رادیوانکولوژى توضیحاتى درباره ســرطان 
پانکراس، تشخیص و درمان این بیمارى ارائه داد و گفت: 
افراد ناراحتى گوارشى و درد مبهم و طوالنى در شکم و یا 

زردى را جدى بگیرند.
 بنابر انجمن کلینیکال انکولوژى ایران دکتر حمیدرضا 

دهقان منشــادى،  متخصص رادیوانکولوژى 
درباره ســرطان پانکراس اظهار داشــت: 

ســرطان لوزالمعده یکى از سرطان هاى 
نسبتًا نادر دســتگاه گوارش محسوب 
مى شود و تشخیص به موقع این بیمارى 
در کمک به درمان بیماران و به عبارتى 
درمان موفقیت آمیز این بیمارى بســیار 

حائز اهمیت است.
وى با اشاره به اینکه پانکراس محلى جهت 

ترشح انسولین در بدن است و به هضم و جذب 
غذا در دســتگاه گوارش کمک مى کند، 

گفت: این عضو نقش بسزایى در بدن 
انسان دارد لذا اختالل در کارکرد 

آن مى تواند ســبب گرفتارى 
افراد مبتال شود.

متخصــص  ایــن 
رادیوانکولوژى درباره عالئم ابتال 

به کنســر پانکراس گفت: معموًال 
عالئم ابتال به سرطان پانکراس دیر 

بروز مى یابنــد و به نوعى بیمارى خاموش محســوب 
مى شود و اکثر مواقع زمانى که بیمارى به مرحله پیشرفته 

مى رسد عالیم در فرد بروز مى یابد.
وى با اشــاره به اینکه ســرطان لوزالمعده یا پانکراس 
معموًال در افراد 50 تا 70 سال بروز مى یابد، گفت: درد 
مبهم شــکمى و زردى مى تواند از عالیم شایع ابتال به 
سرطان پانکراس باشد چرا که زمانى که توده پانکراس 
مجارى صفراوى را مسدود کند صفرا به خون بازگشته 

و زردى ایجاد خواهد کرد همچنین آمبولى و اختالالت 
خونى مى تواند از عالئم دیگر ابتال به این سرطان باشد 
بنابراین تشخیص این بیمارى گاهى براى متخصصین 

هم ممکن است سخت باشد.
دکتر منشادى خاطرنشان کرد بنابراین به افراد توصیه 
مى کنیم در صورت بروز ناراحتى گوارشــى و درد 
مبهم و طوالنى در شــکم و یــا زردى که در 
سنین باال ایجاد شود حتمًا در اسرع وقت به 
پزشک مراجعه کنند تا با انجام سونوگرافى 
و آندوســکوپى تشــخیص اولیه صورت 
گیرد و در صورت لزوم نیز بیوپســى انجام

 شود.
وى با اشــاره به اینکه تومورهاى پانکراس 
قبًال بیوپسى نمى گرفتند چرا که پزشکان تصور 
داشتند که این تومورها خطرناك هستند و بیوپسى 
ممکن است سبب آسیب بیشتر به بیماران شود، 
گفت: در حال حاضــر روش هاى درمانى 
براى این بیمارى مشخص است و در 
صورتى که بیمارى در مراحل اولیه 
باشد بیمار کاندیداى جراحى 
خواهد شــد و درمان هاى 
تکمیلى بــه صــورت رادیوتراپى 
و شــیمى درمانى بــراى آن انجــام

 مى شود.
وى بیان داشــت: ولى اگر بیمارى پیشرفته تر باشد ابتدا 
رادیوتراپى و شیمى درمانى صورت گرفته تا اندازه تومور 

کوچک و سپس بیمار آماده جراحى شود.
دکتر منشادى گفت: متاســفانه آمار مرگ و میر بیماران 
مبتال به سرطان پانکراس باال است و تا چند سال پیش این 
بیماران حتى تا بیشتر از دو سال زنده نمى ماند ولى اکنون 
وضعیت بهتر شده و اگر بیمارى در مراحل اولیه تشخیص 

داده شود و بیمارى متاســتاژ نشده باشند فرد
 مى تواند تا سال ها به زندگى خود ادامه دهد.

همه چیز درباره یک سرطان با عالئم خاموش

ىىوژى ى،  متخصص رادیوانکول
 پانکراس اظهار داشــت: 

ده یکى از سرطان هاى 
گاه گوارش محسوب 
ص به موقع این بیمارى 
ن بیماران و به عبارتى 
یز این بیمارى بســیار 

که پانکراس محلى جهت 
بدن است و به هضم و جذب 

 گوارش کمک مى کند، 
قش بسزایى در بدن

تالل در کارکرد
ب گرفتارى

ــص 
باره عالئم ابتال 

س گفت: معموًال 
د ا انک طا

مى کنیم در صورت بروز نا
مبهم و طوالنى در شـ
سنین باال ایجاد شو
پزشک مراجعه کنن
و آندوســکوپى تش
گیرد و در صورتل

 شود.
وى با اشــاره به این
قبًال بیوپسى نمى گرفت
داشتند که این تومورها خ
ممکن است سبب آسی
گفت: در حال حاض
براى این بیما
صورتى ک
بباشد
خو
تکمیلى بــ
و شــیمى درما

د ش

8 خاصیت آنتى اکسیدانى آلوئه ورا
آلوئه ورا یک گیاه محبوب دارویى است که براى هزاران سال براى درمان 
جراحات پوست، مانند سوختگى ها و زخم ها از آن استفاده شده است.با این 
حال خواص درمانى دیگر این گیاه به دلیل وجود آنتى اکسیدان هایى که در 

خود دارد، شاید هنوز به طور کامل شناخته شده نباشد:

بهبود سالمت کلى
آلوئه ورا یک گیاه با ریشــه ضخیم است که به طور گســترده اى در تولید 
لوازم بهداشــتى، دارویى و غذایى از آن اســتفاده مى شــود. ایــن گیاه با 
برگ هاى سبز گوشــتى حاوى بافت لزجى اســت که آب را در خود ذخیره 

مى کند.
بافت لــزج آلوئه ورا حاوى ژلى اســت کــه ترکیبات فعال زیســتى مانند
 ویتامین ها، مواد معدنى، اسید هاى آمینه و آنتى اکسیدان ها را در خود جاى 

داده است.

قوى و ضد باکترى
ژل آلوئه ورا حاوى آنتى اکسیدان هاى قوى شناخته شده به نام پلى فنول ها 
است. این ترکیبات به مهار رشد باکترى هاى خاصى که منجر به عفونت در 

انسان مى شوند، کمک مى کند.

تسریع بهبود زخم ها
آلوئه ورا اغلب به عنوان یک پماد براى درمان زخم ها اســتفاده مى شود؛ به 
ویژه زخم هاى ناشى از آفتاب سوختگى. مطالعات نشان مى دهد که آلوئه ورا 

یک درمان موضعى براى بهبود سوختگى هاى درجه یک و درجه دو است.

پیشگیرى از پالك هاى دندان
پوســیدگى دندان و بیمارى هاى لثه از مشکالت سالمتى بسیار رایج است 
و یکى از بهترین راه هــا براى جلوگیرى از بروز آن، جلوگیرى از تشــکیل 

پالك هاى دندان است.
در یک پژوهش جدید معلوم شد که مى توان از آلوئه ورا به عنوان یک ماده 
فعال براى پیشــگیرى از پوســیدگى هاى دندانى، در ژل هاى تمیزکننده 

دندان ها استفاده کرد.
به گفته پژوهشگران آلوئه ورا براى تمیز کردن 

و تسکین دندان ها و لثه ها 
مفید است و هم چنین 
مى تــوان در خمیردندان ها به عنوان 
ماده موثر براى مقابله با پوسیدگى هاى دندانى از 

این گیاه استفاده کرد.
ژل دندان آلوئه ورا مانند خمیر دندان عمل مى کند و قادر به 
نابود کردن باکترى ها و میکروب هــاى بیمارى زاى موجود در دهان 
اســت. در پژوهش جدید هم چنین معلوم شد که ژل آلوئه ورا در برخى 

موارد حتى موثرتر از خمیردندان هاى معمولى است.

از بین برنده زخم هاى دهان
بسیارى از مردم زخم هاى دهانى را تجربه کرده اند و مطالعات متقاعد کننده 
نشان داده اســتفاده از آلوئه ورا به طور موثر باعث تسریع بهبود این زخم ها 

مى شود.
البته خاصیت دیگر آلوئه ورا این اســت که منجر به کاهش درد زخم هاى 
دهانى نیز شده و حتى در بســیارى از موارد موثرتر از کورتیکواستروئید ها 

عمل مى کند.

کمک به درمان یبوست
صمغ گیاه آلوئــه ورا (صمغ زرد رنگ روى ســطح خارجى برگ ها) حاوى 
مولکول هایى به نام آنترانوئید اســت که خواص مســهلى دارد و با یبوست 

مقابله مى کند.

جلوگیرى از بروز چروك هاى پوستى
شواهد مقدماتى وجود دارد که نشان مى دهد ژل آلوئه ورا روند پیرى پوست 

را کند مى کند.
 مصرف ژل موضعى این گیاه به افزایش تولیــد کالژن و افزایش انعطاف 
پذیرى پوســت کمک مى کند. ژل آلوئه ورا به کاهش قرمزى پوست و به 

آبرسانى پوست کمک مى کند.

کاهش قند خون در دیابتى ها
آلوئه ورا یک درمان سنتى براى دیابت است و مصرف آن منجر به افزایش 

حساسیت به انسولین و کمک به مدیریت قند خون مى شود.

بافت لــزج آلوئه ورا حاوى ژلى اســت کــه ترکیبات فعال زیســتى مانند
جاى خود  ویتامین ها، مواد معدنى، اسید هاى آمینه و آنتى اکسیدان ها را در

داده است.

قوى و ضد باکترى
ژل آلوئه ورا حاوى آنتى اکسیدان هاى قوى شناخته شده به نام پلى فنول ها 
است. این ترکیبات به مهار رشد باکترى هاى خاصى که منجر به عفونت در

انسانمى شوند، کمک مىکند.

پالك هاى دندان است.
در یک پژوهش جدید معلوم شد که مى توان از آلوئه ورا به عنوان یک ماده 
براى پیشــگیرى از پوســیدگى هاىدندانى، در ژل هاى تمیزکننده  فعال

دندان ها استفاده کرد.
ننننننردن به گفته پژوهشگران آلوئه ورا براى تمیز ک

و تسکین دندان ها و لثه ها 
مفید است و هم چنین 
مى تــوان در خمیردندانها به عنوان

ماده موثر براى مقابله با پوسیدگى هاى دندانى از 

این گیاه استفاده کرد.
ژل دندان آلوئه ورا مانند خمیر دندان عمل مى کند و قادر به 
در دهان  نابود کردن باکترى ها و میکروب هــاى بیمارى زاى موجود
اســت. در پژوهش جدید هم چنین معلوم شد که ژل آلوئه ورا در برخى 

موارد حتى موثرتر از خمیردندان هاى معمولى است.

همه شــما وقتى کودك بودید والدینتان احتماًال به 
شما گفته بودند که خمیر کلوچه یا کیک را نخورید. 

زیرا هر دو حاوى تخم مرغ خام هستند.
خوردن تخم مرغ خام در صورتى که غیر پاستوریزه 
باشد، ایمن نیســت؛ اگرچه تخم مرغ را مى توان به 
شکل پاســتوریزه مصرف کرد، اما نباید به صورت 

خام خورد.
بث زرونى، متخصص تغذیه گفت: من به کســى 

توصیه نمى کنم که تخم مرغ خام بخورد.
برخى از افراد این سوال را مى پرسند: آیا ممکن است 

با مصرف تخم مرغ خام به سالمونال مبتال شویم؟
این اتفاق نادر اســت؛ اما ممکن اســت فرد پس از 
خوردن تخم مــرغ خــام در اثر ســالمونال دچار 
مسمومیت غذایى شود. خوشبختانه با خوب پختن 
غذا و نخوردن تخم مرغ خام مى تــوان از کابوس 

سالمونال جلوگیرى کرد.
افراد باالى 65 سال که به دلیل بیمارى هاى تضعیف 

کننده سیســتم ایمنى مانند سرطان یا 
بیمارى هاى مرتبط با بیمارى التهابى 
روده از ایمنــى ضعیف رنــج مى برند، 

به شــدت باید از مصرف تخم مرغ خام 
خوددارى کنند.

آیا خوردن تخم مرغ خام 
مضر است؟

دوباره از آن استفاده کن صورتنیاز در طول روز

غ ا آ

مراقب 5 اشتباه در استفاده از کرم هاى ضد آفتاب باشید

Vپوست در معرض اشعه UV خورشید بسیار فراتر از آفتاب سوختگى و برنزه شد

همه ماست. در این گزارش پنج اشتباه رایجى را که 
مى شویاســتفاده از کرم هاى ضد آفتاب مرتکب
ز از حداکثر اسشده است تا با اطالع از آن ها بتوانیم

فواید آن ها بهرمند شویم.

1- کــرم ضد
را روى صورت

نمالید
برخالف روغن هاى
نیست الزم
ب آفتــاب را
پوســت خو
کرم ضد آفتــاب
سپر پوست اســت، بنابر
اىای ب د استفادهکن انندیکس

بر اســاس نتایج یک مطالعه مصرف قهوه عالئم 
یک بیمــارى عصبى ژنتیکــى نــادر را بهبود 

مى بخشد.
موسسه مغز فرانســه همراه با موسسه اینسرمو 
گروهى از بیمارســتان هاى پاریس در تحقیقاتى 
قابلیت هــاى کافئین را در درمــان یک بیمارى 

عصبى نادر نشان دادند.
 Movement" ایــن مطالعــه کــه در مجلــه
Disorder" و تخصصى در علوم اعصاب منتشر 
شده است، با هدف تایید داده هاى اولیه جداگانه 
در مورد اثربخشــى قهوه در مواجهه با اختالالت 
حرکتى شناخته شده به نام دیسکینزى مرتبط با 
ژن ADCY۵ انجام شد. اختالل حرکتى، وضعیت 
نادر و ناتوان کننده اى براى بیمار است و درمان 

مناسبى براى این بیمارى وجود ندارد.
سه ســال پیش، پزشــکان فرانســوى، از جمله 
دانشــمندان علوم اعصاب، امانوئل فالمن رز و 
اورلى مینوریه ، اتفاقى متوجه شــدند که کافئین 
در یک بیمار کودك تأثیر مثبتى داشته است. در 
این اکتشاف، یک کودك 11 ساله مقدارى قهوه 
عادى نوشیده و سپس به صورت ناخواسته قهوه 
بدون کافئین نوشیده بود که عمال به عنوان یک 

دارونما به شمار آمد اما این 

مسئله فقط براى یک مورد خاص 
تجربه شده بود.

راى اثبــات نتیجه بایــد موارد متعــدد دیگر نیز 
آزمایش مى شد. 

بنابراین، مینوریه همراه بــا فالمن رز، داده هاى 
30 بیمار را که کافئین مصرف کرده بودند، مورد 
مطالعه قرار دادند. در این آزمایش مشخص شد که 
مصرف کافئین، عوارض این بیمارى حرکتى را در 
26 بیمار بهبود بخشــیده و در مقابل 3 بیمار را با 

تشدید عوارض مواجه کرده است.
نتایج این فرضیه تأیید مى کند که مصرف کافئین 
براى بیماران مبتال به دیســکینزى مرتبط با ژن 

ADCY۵ تاثیرات مثبتى دارد.
این مطالعه بــر روى نمونه هاى محدودى انجام 
شده است، بنابراین نتوانسته رابطه مستقیمى بین 
عامل و معمول برقرار کند؛ به گفته محققان همین 
نمونه محدود با توجــه به ماهیت نادر و خطرناك 

این بیمارى، ضرورى است.
با توجه به نادر بودن موارد ابتال به دیســکینزى 
مرتبط بــا ADCY۵ و این واقعیــت که کافئین 
جزئى جدایى ناپذیــر از زندگى روزمره اســت، 
انجام یک مطالعه ســنتى بــر روى نمونه هاى 
تصادفى این نــوع بیمارى با اســتفاده از دارونما 

بسیار دشوار است.

قهوه به درمان 
اختالالت حرکتى 
کمک مى کند

ر
ندازه تومور

بیماران میر
لپیش این 
 ولى اکنون

ه تشخیص 
د

بدون کافئین نوشیده بود که عمال به عنوان یک
نناین دارونما به شمار آمد اما 

خاص  مسئله فقط براى یک مورد
شده بود. تجربه
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات 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 باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراء  شــماره 499 و 500 مورخــه 1401/01/28 آقاى محمد رضــا زمانیان فرزند 
حیدرعلى نسبت به ســه دانگ مشــاع و خانم مریم قادرى نجف آبادى فرزند حیدر 
نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 117/69 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 887   اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حــوزه ثبت ملک 
اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1401/03/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/07 - 1333414/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین

 میرعباسى /3/234

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات 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 باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 536 مورخه 1401/01/29 آقاى اکبر حمیدى نجف آبادى فرزند مصطفى 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 160/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 11  فرعى 
از 721و 4  فرعى از 718 اصلى واقع در قطعه6 بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
– متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/07 - 1333233/ م الف - حجت اله کاظم زاده 
اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى 

3/236/

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

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6839 مورخه 1401/12/25 خانم زهرا معین دوســت نجف آبادى 
فرزند غالمرضا ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 148/27 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 714 و 716 اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
– متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23 
- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/07 - 1333326/ م الف - حجت اله کاظم 
زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /3/238

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 ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظــور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى

 تقدیم نمایند.
راى شــماره 496 مورخه 1401/01/28 خانم  فاطمه محمدى ملک آبادى فرزند 
حسین ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 96 مترمربع قســمتى از پالك شماره 0  
فرعى از 539 اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 
مالک رسمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/23 - تاریخ 
انتشــار نوبــت دوم: 1401/04/07 - 1333441/م الف - حجت الــه کاظم زاده 
اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى 

 3/240/

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 140160302006001221- تاریخ: 1401/02/22 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب دفاتر 188 و 688 
صفحات 464 و 446 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و 
پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منــازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لــذا مالکیت آقاى/ 
خانم فیروزه سادات به شناسنامه شماره 2961 کدملى 1141165392 صادره 
فرزند ســید ابراهیم در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه و فوقانى و 
تحتانى به مساحت 34/73 مترمربع پالك شــماره 1087 فرعى از 72 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب دفاتر 188 و 688 صفحات 
464 و 446 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 داشته و تصرفات متقاضى نســبت 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 حمیدرضا رحیمى به شناســنامه شــماره 518 
کدملى 1141680653 صادره فرزند محمد ابراهیم در ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه و فوقانى و تحتانى به مساحت 34/73 مترمربع پالك شماره 1087 فرعى 
از 72 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 4/40 متر درب و دیواریست به کوچه

شرقا به طول 8/20 متر دیواریست به زمین پالك 72/1087 باقیمانده 
جنوبا به طول 4/80 متر درب و دیواریست به پیاده روى خیابان شهید صدوقى 

غربا به طول 7/70 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 72/1085 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعیین تکلیف وضعیــت 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: 
1401/03/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23- م الف: 1324595 - قائم مقام 

رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس 
ثبت اسناد و امالك خمینى شهر- سید امیرحسین حسن زاده /3/181

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

راى شــماره 140060302026015236 مورخ 1400/11/27 هیــات چهار آقاى 
محمدرضا امیرپور به شناسنامه شــماره 1245 کدملى 1286808502 صادره فرزند 
رمضانعلى بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 110,28 مترمربع از پالك 
شماره 13626 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت عصمت کالهدوزان
لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/08 - تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: 1401/03/23 - م الف: 1325183 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /3/179

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006002418 - تاریخ ارسال نامه: 1401/03/19 - ورثه 
فاطمه رحیمى اندانى فرزند کریم به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى اســت ششدانگ پالك شماره 5033 فرعى که 
از 158 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 359 ص533 
مسبوق به ثبت و سند مى باشد و که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواست 
صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در 
این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 
1332864- سید امیرحسین حسن زاده - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

از طرف زهره عموشاهى خوزانى /3/233 

آگهى تغییرات
شرکت سپنتا فوالد پارسا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 57114 و شناسه ملى 
14006230756 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1401/03/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : طبق اختیارات 
حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق 
العاده 07 /03 /1401 در خصوص افزایش 
سرمایه به هیات مدیره ســرمایه شرکت 
از محل واریز نقدى طــى گواهى 3370/1 
مورخ 1401/3/8 بانک صادارت و باال بردن 
مبلغ اسمى از مبلغ 2000000000ریال به 
مبلغ4300000000 ریال افزایش یافت و 
ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد. 
سرمایه شرکت مبلغ4300000000ریال 
نقــدى اســت کــه بــه 1000 ســهم 
4300000ریالى بانام عادى منقسم گردیده 
و تماما پرداخت شده اســت اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1331790)

آگهى تغییرات
شرکت فرآورده هاى لبنى ماهک اسپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 28387 
و شناســه ملــى 10260490843 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1401/02/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - احمد قربانى به شماره ملى 
1287033431، حسین قربانى به شماره 
ملى 1286667208 و مصطفى قربانى 
سینى به شماره ملى 1281736155 به 
عنوان اعضاى هیئــت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - على بمان رجبى 
شهربابکى به شماره ملى 4469369829 
بــه عنوان بــازرس اصلــى و نعمت اله 
گلستانى به شماره ملى 1249647533 
به عنوان بازرس علــى البدل براى مدت 
یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهــان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1331795)

آگهى تغییرات
شرکت فربود سازان اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 61271 و 
شناسه ملى 14007883210 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/02/28 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : زهرا ملکى نجف آبادى به کدملى 
1080460586 و مهران صفر نوراله به 
کدملــى 1273045742 و مهدى صفر 
نوراله به کدملى 1091538298 بعنوان 
اعضاى اصلى هیــات مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. ابراهیم معینى 
به کدملى 1291962182 و على اصغر 
جهان صفت به کدملى 1819094391 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهــان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1331798)

آگهى تغییرات
شرکت آســنا آراد کارو ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 66907 و شناســه 
ملــى 14009780381 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
1401/02/04 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : -خانم نفیسه حق شــناس به کد 
ملــى 1286013021بعنــوان رئیس 
هیئت مدیره و آقاى على حق شــناس به 
کد ملــى 1286101913 بعنوان مدیر 
عامل شرکت و عضو هیئت مدیره و آقاى 
حسین حق شناس آدرمنابادى به کد ملى 
1290140103 بعنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از 
قبیل: چک، ســفته و بروات وقراردادها و 
عقود اسالمى وسایر اوراق عادى و ادارى 
با امضاء مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت 
معتبر میباشــد.ضمنا مدیر عامل شرکت 
مجــرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1331802)

آگهى تغییرات
شرکت صفابام اصفهان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 8100 و شناسه 
ملــى 10260291991 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/02/08 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : حســین قضاوى به شــماره ملى 
1287660487و احمدرضــا صفارى 
بــه شــماره ملــى 1141523817و 
هایــده میردادمــادى به شــماره ملى 
3800023849بــه ســمت اعضــاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند شادى بابازاده کدملى 
0452194652 به سمت بازرس اصلى و 
رضا کاظمى کدملى 1292166037 براى 
مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1331809)

آگهى تغییرات 
شــرکت اجزاء صنعت ایرانیان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 68801 و شناســه ملى 
14010288083 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى امین 
تدبیر بصیر به شناســه ملى 10103512680 به 
ســمت بازرس اصلى و حامد ترکى حبیب آبادى به 
شماره ملى 5100071192 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند .روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شــد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1331791)

آگهى تغییرات 
شــرکت جهــان ســالمت پارتاك ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 69267 و شناســه ملى 
14010509851 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1400/08/30 مرکز 
اصلى شرکت به اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
جلفا ، کوچه بوعلى [27-18] ، بن بست طغیانى، 
پالك - 15 ، پالك قدیمــى83 ، طبقه همکف - 
کدپســتى 8175846631 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1331792)

آگهى تغییرات 
شرکت ســپنتا فوالد پارسا شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
57114 و شناســه ملى 14006230756 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : کلیه سرمایه تعهدى شرکت توســط صاحبان سهام پرداخت 
گردیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1331794)

آگهى تغییرات 
شرکت داده نگاران نرم افزار پارسى شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 24296 و شناسه ملى 10260450898 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : تراز و صورتهاى مالى منتهى به سال 1399 مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1331799)

آگهى تغییرات 
شــرکت آذین فوالد جاوید پارس شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 66769 
و شناســه ملى 14009744689 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1401/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : قدرت اهللا ملک زاده شماره ملى 
1170934579 به ســمت بازرس اصلى و زهرا ذولفقارى ریزى به شــماره ملى 
1170516084 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1331801)

آگهى تغییرات 
شــرکت آذین فوالد جاوید پارس شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 66769 و 
شناسه ملى 14009744689 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/02/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه 1 شرکت در آدرس استان اصفهان 
، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله باغ فردوس ، خیابان 
آزادگان ، کوچه شهید حسن امى [25] ، پالك 42 ، مجتمع کوثر ، طبقه اول کدپستى 
8177946452 به مدیریت محمد بهرامى ریزى به کدملى 1171247311 افتتاح شد 
و یک تبصره دیگر به ماده 4 اساسنامه اضافه شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1331805)

آگهى تغییرات 
شرکت صلصال شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 3309 و شناســه ملى 10260238817 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1401/03/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * مرکز 
اصلى شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى 
استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
کوهپایه ، دهستان سیســتان ، روستا یک لنگى، 
خیابان دشتســتان ، پالك 175 ، طبقه همکف ، 
کدپســتى 8139165491 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1331819)

تاسیس
شرکت سهامى خاص مهر آفرین پارس ایرانیان درتاریخ 1401/02/28 به شماره ثبت 71019 به شناسه ملى 14011149539 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه، تولید، ساخت، 
بسته بندى، توزیع و پخش، خرید و فروش، خدمات پس از فروش، واردات و صادرات کلیه تجهیزات و و محصوالت و ابزار و قطعات پزشکى در زمینه ارتوپدى، ستون فقرات، فک و صورت، جراحى اعصاب، قلب و عروق، بیمارستانى، دستگاه هاى تجهیزات پزشکى، لوازم 
آزمایشگاهى، دندانپزشکى، چشم پزشکى، آرایشى و بهداشتى و مواد اولیه دارویى شامل کلیه داروهاى مجاز شیمیایى و بیولوژیک طبیعى و مکمل هاى دارویى و غذایى و رژیمى - سرمایه گزارى در زمینه ساختمان و ابنیه، تجهیزات پزشکى و ماشین آالت صنعتى - خرید، 
فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در جهت تحقق اهداف شرکت - شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى - عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى - ترخیض کاال از گمرکات 
داخلى، خارجى و بین المللى - اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خلجا ، خیابان آیت اله شمس آبادى ، کوچه کازرونى [30-39] ، پالك - 58 ، پاساژ مدائن ، طبقه همکف ، واحد 25 کدپستى 8135614194 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 300,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 100 سهم 3000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 105000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 401/1/819 مورخ 1401/02/21 نزد بانک صادرات ایران شعبه شهیدحسن بنیانیان با کد 1900819 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى میالد خراسانى به شماره ملى 1271397684 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مسعود خراسانى به شماره ملى 1292315008 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى محمود خراسانى به شماره ملى 1818955520 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت یا رئیس هیئت مدیره منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى ایمان نصرآزادانى به شماره ملى 1272410501 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم فائزه ماهرانى برزانى به شماره ملى 1273560051 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1331810)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى مصرف فرهنگیان نجف آباد به شــماره ثبت 64 و شناسه ملى 10260019270 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/03/20 و 
نامه شماره 2254 مورخ 1400/5/4 اداره تعاون نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : صورتهاى مالى سال 1399 مشتمل بر ترازنامه ،عملکرد سود وزیان به تصویب 
رسید.عباس هاشم زاده نجف آبادى کدملى 1090226969 کدپستى 8513845746 - مسعود حجتى کدملى 1091129622کدپستى 8514919461 - محمود 
انتشارى کدملى 1091053030کدپســتى 8513865173 -مجتبى غیور نجف ابادى کدملى 1091035482کدپســتى 8518648873 -داوود جوزقیان نجف 
آبادى کدملى 1091169799کدپســتى 8516674665 - حســین رحیمى کوهانى کدملى 1091058822کدپســتى 8513754771 - زیبا خلیلى نجف آبادى 
کدملى 1753997402کدپســتى 8513656775 به ســمت اعضاء اصلى هیئت مدیره و على جارى نجف آبادى کدملى 1091110581کدپستى 8514844681 
- حسین شــاهپورى ارانى کدملى 0384432581 کدپســتى 8513714981 - مرتضى اسرافیلیان کدملى 1090238541کدپســتى 8518697396 - محمد 
حسین رشیدى کدملى 1090335660کدپستى 8513875780 به ســمت اعضاء على البدل هیئت مدیره تعاونى براى مدت سه سال انتخاب شدند. احمد طراوت 
کدملى 1090893361کدپســتى 8517693867 - یداله ســلیمانى نجف آبادى کدملى 1090938446کدپســتى 8513755536 - مصطفى خیرالهى کدملى 
1090909667کدپستى 8514785661 به عنوان اعضاى اصلى بازرسان و فاطمه حسینى کدملى 2659530106کدپستى 8581896865 به عنوان عضو على البدل 
بازرسان شرکت براى مدت یکسال مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1332951)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى مصرف فرهنگیان نجف آباد به شماره ثبت 64 و شناسه ملى 10260019270 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/30 و نامه 
شماره 2395 مورخ 1400/5/4 اداره تعاون نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین رحیمى کوهانى کدملى 1091058822کدپستى 8513754771 
به سمت رئیس هیأت مدیره و داوود جوزقیان نجف آبادى کدملى 1091169799کدپستى 8516674665 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و زیبا خلیلى 
نجف آبادى کدملى 1753997402کدپستى 8513656775 به سمت منشى هیأت مدیره و عباس هاشم زاده نجف آبادى کدملى 1090226969 کدپستى 
8513845746 به سمت مدیرعامل و مسعود حجتى کدملى 1091129622کدپستى 8514919461 - محمود انتشارى کدملى 1091053030کدپستى 
8513865173 -مجتبى غیور نجف ابادى کدملى 1091035482کدپستى 8518648873 به سمت اعضاء اصلى هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب 
شدند. چکها واسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء آقاى عباس هاشم زاده نجف آبادى ( مدیرعامل ) و آقاى حسین رحیمى کوهانى ( 
سمت : رئیس هیأت مدیره ) و مهر شرکت معتبر و در غیاب آقاى حسین رحیمى کوهانى ( سمت : رئیس هیأت مدیره ) آقاى داود جوزقیان نجف آبادى ( سمت 
: نایب رئیس هیأت مدیره ) حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادى با امضاء آقاى عباس هاشم زاده نجف آبادى (مدیرعامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1332952)
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مهدى رحمتى، ســرمربى آلومینیــوم اراك ظاهراً عالقه 
خاصى به سبک دروازه بانى حامد لک دارد و بر همین اساس 
خواستار خرید گلر سابق پرسپولیس شده است. اما حامد لک 
عالقه اى به کار کردن در شهر اراك ندارد و به دوستانش 
گفته که فصل بعد به آلومینیوم نخواهد رفت. گفته مى شود 
رقم پیشنهادى آلومینیوم به حامد لک آنقدر وسوسه انگیز 
نبوده که که بخواهد او را به شــهر اراك بکشاند! از مس 
رفسنجان به عنوان مقصد بعدى گلر فصل قبل پرسپولیس 

یاد مى شود.

جواب رد گلر به گلر سابق

03

05

«لیونل مسى»، ستاره فوتبال جهان در فصل دوم سریال 
«the protectors» بازى خواهد کرد. موضوع این سریال 
آرژانتینى درباره  مدیر برنامه هاى فوتبالیســت هاى بزرگ 
جهان است اما هنوز نقشى که مسى آن را ایفا مى کند و تعداد 
قسمت هایى که در آن حضور خواهد داشت، مشخص نشده 
است. همچنین معلوم نیست، این سریال آغازى براى حضور 
ستاره پارى سن ژرمن در دنیاى فیلم و سریال خواهد بود یا 
نه. در حال حاضر صحنه هایى با حضور مسى در پاریس و 
بوئنوس آیرس ضبط شده اما هیچ بیانیه و اطالعاتى درباره 
آنها منتشر نشده اســت. تلویزیون ملى آرژانتین نیز درباره  
این سریال اطالعاتى نداده است. گفته شده مسى تمایل 
دارد ســریال در سکوت ساخته شود، تا ســال آینده که به 

پخش خواهد رسید.

گادوین منشا در فصل بیســت و یکم لیگ برتر با 14 گل 
توانست عنوان آقاى گلى را کســب کند. با این اوصاف او 
مورد توجه چند تیم لیگ برترى قرار گرفته؛ اما فعال در کشور 
نیجریه مشغول استراحت اســت. با وجود این، بررسى ها 
حاکى از آن است که اولویت منشــا انتقال به فوتبال قطر 
است. چرا که در آنجا مى تواند دستمزد بیشترى دریافت کند. 
در صورتى که نتواند به فوتبال قطر برود در مس رفسنجان 
کارش را دنبال خواهد کرد. مگر اینکه اتفاق خاصى در این 

میان رخ بدهد.

«مسى» بازیگر شد

آقاى گل به قطر مى رود؟

02

4 بازیکن ذوب آهــن به نام هاى حســین ابراهیمى، رضا 
خالقى فر، عارف رستمى و على خدادادى با توجه به اتمام 
قراردادشان از جمع گاندوها جدا شدند و لیگ بیست ودوم 
را در تیم دیگرى سپرى خواهند کرد. باشگاه ذوب آهن با 
توجه به لیست بازیکنان مورد نیاز سرمربى تیم فوتبال این 

باشگاه ها در برخى پست ها چند بازیکن جذب خواهد کرد.

جدایى 4 بازیکن از ذوب آهن

«عالقه شدید فنرباغچه به جذب طارمى» این براى دومین 
بار است که رســانه هاى ترکیه چنین ادعایى را مطرح مى کنند. 
با این تفاوت که سال گذشته فقط پاى ابراز تمایل «قنارى هاى 
زرد» استانبول براى به خدمت گرفتن مهاجم ایرانى پورتو در میان 
بود اما حاال سایت «تقویم» ترکیه مدعى شده طارمى خودش هم 

«عالقه زیادى» دارد تا به فوتبال این کشور بپیوندد!
ادعا درباره «عالقه زیاد» ســتاره تیم ملى کشورمان بیشتر از آنکه 
حدس و گمان و یا حتى شایعه یک رسانه خبرى باشد به طنز و شوخى 
نزدیک است. تیم هاى مطرح فراوانى از گوشه و کنار دنیا با مشاهده 
درخشش طارمى در لیگ برتر پرتغال، مشترى او شده اند، حاال 
اگر فنرباغچه هم تصمیم گرفته باشــد بــا افزودن طارمى 
به خط حمله خود گامــى در جهت بازگشــت به دوران 
قهرمانى اش بــردارد اصًال غیرعادى نیســت؛ اما نکته 
طنز ماجرا آنجاست که پس از آن «خیریت» معروف که 
گریبانگیر پسر بوشــهرى فوتبال ایران و پرسپولیس شد، 
طارمى با فراموشــى بالیى که به واسطه ترك ریزه اسپور 
ترکیه سرش آمد تمایل پیدا کرده در سوپر لیگ همان کشور 

به فوتبال خود ادامه بدهد! 
البته ادعاهاى دور از واقعیت این رسانه ترکیه اى به همین یک مورد هم ختم 
نمى شود و آنطور که در متن گزارش آمده، سران باشگاه فنرباغچه به پیشنهاد 

سرمربى خود براى جذب قرضى ستاره ایرانى ترکیه پیش قدم شده اند. 
سکان هدایت «قنارى هاى زرد» استانبول در دست «ژرژ ژسوس» است. 

همان سرمربى پرتغالى معروف که در زمان حضورش در بنفیکا اسم مهاجم 
ایرانى را از لیست خرید این تیم خارج کرد. عمق بى عالقه بودن ژسوس به 
ســبک بازى مهدى طارمى در نطق دو دقیقه اى او در یکى از نشست هاى 
خبرى اش مشخص شد. آنجا که او از بازیکنانى که با بزرگنمایى در محوطه 
جریمه جنجال درســت مى کنند، انتقاد کرد و نشان داد اعتقادى به مهارت 

پنالتى گیرى بازیکنانى چون ستاره ایرانى پورتو ندارد.
سبک بازى طارمى که عوض نشده، عطش او براى پنالتى گرفتن از مدافعان 
حریف در محوطه حریف هم روز به روز در حال افزایش است. اما بعید نیست 
که مهاجم ملى پوش کشورمان با تأثیر بسزایى که در قهرمانى پورتو در لیگ 
برتر پرتغال داشت توانسته باشد سرمربى پرتغالى فنرباغچه را متقاعد کند که 
با چرخشش 380 درجه اى به استفاده از مهاجمى با ویژگى هاى منحصربه 

فردى چون طارمى روى بیاورد.
با همه این تفاســیر اگر این شــایعه رنگ واقعیت به خود بگیرد، نمى توان 
آینده درخشــانى براى ســتاره خط حمله تیم کشــورمان پیش بینى کرد. 
کافى است سرنوشــت اللهیار صیادمنش در همین تیم فنر باغچه ترکیه را 
به یاد بیاورید. هم تیمى طارمى در تیم ملى ایران چند ســال پیش با جدایى 
از استقالل و پیوســتن به فنرباغچه نه تنها فرصت عرض اندام در این تیم 
بزرگ ترکیه را پیدا نکرد بلکه به صورت قرضى راهى لیگ دســته یک این 
کشور شد و چه بسا اگر در ادامه شانس در خانه او را نمى زد و راهى اوکراین 
نمى شد این روزها به جاى مشاهده درخشش این مهاجم در ترکیب تیم هال 
سیتى انگلیس باید نامش را در فهرست ستاره هایى که زود خاموش شدند 
جستجو مى کردیم. سابقه رفتار باشگاه هاى ترکیه با ایرانى ها چندان خوب

 نیست.

طارمى-فنرباغچه؛
 از شایعه تا طنز

04

با اعالم کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال نتایج 2 بازى از 
دیدارهاى برگزار نشده هفته سى ام لیگ برتر فوتبال اعالم 
شد. بر این اساس، نتیجه دیدار دو تیم نساجى مازندران و 
تراکتور از هفته سى ام مسابقات لیگ برتر، 3 بر صفر به نفع 
تراکتور اعالم شد. دیدار دو تیم نساجى مازندران و تراکتور 
از هفته سى ام مسابقات لیگ برتر با اعالم سازمان لیگ و 
به دلیل مشخص نبودن ورزشگاه از سوى تیم میزبان، لغو 
شده بود. همچنین کمیته انضباطى راى دیدار صنعت نفت 
و هوادار را اعالم کرد که صنعت نفت به دلیل حاضر نشدن 

تیم فوتبال هوادار در زمین، 3 بر صفر برنده اعالم شد.

تراکتور و صنعت نفت 
برنده شدند

مدیرعامل ذوب آهن دربــاره جدایى محمد خدابنده لــو از این تیم گفت: 
خدابنده لو نیم فصل مى خواســت برود و درباره او به ما گفته اند با یک تیم 
قرارداد بسته است اما نمى دانم چقدر صحت دارد. خودش هم چیزى به ما 

هنوز نگفته است.
علیرضا احســانى گفت: خدابنده لو باتوجه به مشــکالت شــخصى اش 
مى خواســت در تهران و کنار خانواده اش باشد و نمى توانست در اصفهان 
بماند اما به هر حال سعى کردیم او را نگه داریم و تا پایان فصل ماند. اکنون 
هم در اردوى تیم ملى امید حضور دارد و چند بازیکن  دیگرمان هم در این 

اردو حضور دارند. هنوز نیامده اند تا با آن ها صحبت کنیم. درباره خدابنده لو 
به ما گفته اند با یک تیم قرارداد بسته است اما نمى دانم چقدر صحت دارد. 

خودش هم چیزى به ما هنوز نگفته است.
مدیرعامل ذوب آهن با بیان این که در حال رایزنــى براى جذب بازیکن 
جدید هستیم گفت: چهار پنج بازیکن براى پوشش نقاط ضعف مان جذب 
خواهیم کرد اما قیمت بازیکنان آنقدر زیاد شــده است که نمى دانیم چه 
مى شــود. اطالعى ندارم که این مبالغ هنگفت استاندارد است و در سطح 

فوتبال ماست یا خیر. قراردادها باید با یک منطق افزایش پیدا کند 
و این قابل درك نیســت. شــغل هاى کارگرى حداقل 57 درصد 

افزایش پیدا کرده و باالترین دســتمزد هم حتى نزدیک به دستمزد 
فوتبالیست ها نیست.

او ادامه داد: نباید قیمت ها بیش از 30 درصــد افزایش پیدا کند اما قیمت 
بازیکنان فوتبال نجومى زیاد مى شود. ما باتوجه به انضباط مالى باید پیش 
برویم و با این شرایط در بحث  هزینه ها مشــکل داریم و خرید بازیکن با 

چنین قیمت هایى براى ما سخت اســت. باید در این بخش ورود و 
نظارت شود. من نمى توانم تیم فوتبال را منحل کنم و باید اعتبارات 
داشته باشیم تا بتوانیم باشگاه دارى کنیم. قیمت بازیکنان باید با یک 

شیب مالیم افزایش پیدا مى کرد.
مدیرعامل ذوب آهن اضافه کرد: خیلى تــالش کردیم که بتوانیم 

بودجه را افزایش دهیم یا اسپانســر جذب کنیم اما این اتفاق نیفتاد و 
با این شرایط در سال آینده نمى توانیم در برخى از رشته ها حضور داشته 

باشیم. شاید در سطح آکادمى کارمان را ادامه دهیم. در فوتبال 
هم مثل سایر باشگاه ها نمى توانیم هزینه کنیم اما 

در اولویت هایمان است و خواسته هاى سرمربى 
تیم را برآورده خواهیم کرد. براساس بودجه اى 
که براى ما پیش بینى شده باید حرکت کنیم. 
فعال قرار است جلو برویم تا ببینیم به چه شکل 

کار کنیم.

سرمربى هال سیتى حکم نهایى براى امضاى قرارداد دائمى با مهاجم ملى پوش ایرانى را داد.
نشریه «اسپور»ترکیه خبر داد شوتا آروالدزه سرمربى هال سیتى براى امضاى قرارداد با اوزان 
توفان و  اللهیار صیادمنش از باشگاه فنرباغچه مهر تایید زد و مسئوالن باشگاه انگلیسى براى 

رسمى کردن این انتقال وارد عمل شدند.
صیادمنش در نیم فصل دوم از فنرباغچه به صورت قرضى براى مدت 6 ماه به هال سیتى 

حضورش در چمپیون شیپ با مصدومیت هایى منتقل شد. ستاره ایرانى هرچند در ابتداى 
هایش را نشان داد.مواجه شد ولى در ادامه توانایى 

تنها 6 بار فرصت بازى داشــت و صیادمنش در نیم فصل دوم 
یار ذخیره به میدان آمد ولى موثر در اکثر بــازى ها به عنوان 

حضور جدى اش براى هال سیتى ظاهر شــد و در اولین 
به گلزنى شد.در ترکیب اصلى موفق 
گزارش رســانه هاى انگلیس طبــق 

باشگاه هال ســیتى براى جذب 
دائمى این ستاره ملى پوش ایرانى باید 
مبلغ 2 میلیون یورو را به باشگاه 
فنرباغچه پرداخت کند.

ش ی
یىمنتقل شد. ستاره ایرانى هرچند در ابتداى حضورش در چمپیونشیپبا مصدومی

هایشرا نشان داد.مواجه شد ولى در ادامه توانایى
6 بار فرصت بازى داشــت و صیادمنش در نیم فصل دوم  6تنها
اکثر بــازى ها به عنوان ذخیره به میدان آمد ولى موثر در یار

حضور جدى اش براى هال سیتى ظاهر شــد و در اولین
به گلزنى شد.

گزارش رســانه هاى انگلیس 
باشگاه هال ســیتى براى جذب
ئمى این ستاره ملى پوش ایرانى باید

2 میلیون یورو را به باشگاه  2مبلغ
فنرباغچه پرداخت کند.

رشید مظاهرى، بعد از یک فصل و نیم حضور در جمع آبى پوشان 
و روند پر فراز و نشیبى که در این تیم داشت و مصدومیت هایى 
که به وى ضربه زد در نهایت نیم فصل گذشته از این تیم جدا شد 
و به سپاهان آمد و توانست در جمع شاگردان نویدکیا هم عملکرد 
خوبى نشان دهد، هرچند خودش عقیده دارد فصل آینده برایش 
بهتر خواهد بود و فصل بازگشتش به دوران طالیى گلرى خودش 
است و امید زیادى به این موضوع دارد. گفتگوى او با «ایلنا» در 

مورد استقالل، سپاهان و تیم ملى را مى خوانید.

از نیم فصل و پیوستنت به سپاهان شروع 
کنیم، چه شد که اســتقالل ادامه ندادى و 

تصمیم گرفتى به اصفهان بیایى؟
در آن مقطع من شرایط خوبى در اســتقالل نداشتم و مسائلى 
که پیش آمد از لحاظ روحى هم روى من تاثیر منفى گذاشــته 
بود. ولى وقتى با پیشنهاد سپاهان مواجه شدم حس کردم مسیر 
خوبى پیش رویم قرار گرفته اســت و وقتى اینجا آمدم تصمیم 
گرفتم همه وجــودم را بگذارم براى اینکــه عملکرد خوبى به 
نمایش بگذارم و هم بتوانم به سپاهان کمک کنم و هم دوباره 
توانایى هاى خودم را ثابت کنم. چیزى که در نیم فصل دوم از 
من در ترکیب سپاهان دیدید همه تالشم بود و بعد از روزهاى 
سختى که داشتم فکر مى کنم روند خوبى در سپاهان در این نیم 
فصل داشــتم. با این وجود فکر مى کنم فصل آینده برایم یک 
فصل خاص و مهم است و جنبه حیثیتى برایم دارد و براى همین 
مى خواهم از همان ابتدا محکم شروع کنم و عملکرد خوبى از 

خودم نشان دهم و نیاز دارم توانایى هایم را دوباره ثابت کنم.
از عملکــرد خودت در نیــم فصل راضى 

هستى؟
من فکر مى کنم در دوران حضورم در سپاهان نتایج خوبى کسب 
کردیم و عملکرد خودم هم مثل سایر تیم خوب بوده است. اگر 
بازى هاى آسیایى را کنار بگذاریم که آنهم شرایط خاص خودش 
را داشت ما به جز بازى با فوالد در سایر بازى ها عملکرد خوبى 
داشتیم و من هم به اندازه خودم توانستم به سپاهان کمک کنم 
ولى فکر مى کنم عملکرد اصلى من را در تیم باید فصل آینده دید 
چرا که این فصل من در شرایط خاصى به سپاهان آمدم و شرایط 
خوبى در استقالل نداشتم و تغییر تیم هم باعث شد کمى طول 
بکشد تا جا بیافتم و آقاى نویدکیا و کادرفنى به من کمک کردند 
تا سریع با شرایط جدید وفق پیدا کنم و با توجه به شناختى که از 

خودم دارم مى گویم فصل بعد عملکرد بهترى خواهم داشت.
گل هایى که امسال از اولونگا مقابل الدحیل 
خوردى باعث شد در فضاى مجازى با این 
موضوع خیلى شوخى درســت شود و به 

نوعى انگار تبدیل به گربه ســیاه تو شده 
است، چون هم فصل قبل در استقالل از او 
گل خوردى و هم امسال در سپاهان. نظرت 

چیست؟
من با این موضوع که یک بازیکن به من ممکن اســت چند بار 
گل بزند مشــکلى ندارم و اینکه مى گویند اولونگا یا تیام به من 
چند بار گل زده اند من را اذیت نمى کند. شــما نگاه کنید همین 
اولونگا چه عملکردى در ترکیب الدحیل داشته است و هر بازى 
دو سه تا مى زند و یک بازى هم اگر اشتباه نکنم خودش 5 گل 
به ثمر رســاند. در این مورد یک خاطره تعریف کنم: به خاطر 
بازى که در استقالل مقابل او داشتم در بازى رفت با خودم گفتم 
امروز بروم و مقابل او دروازه ســپاهان را بسته نگه دارم ولى در 
دقیقه 86 گل خوردم و نگاه کردم دیدم اولونگا است و در بازى 
برگشت بیشتر مصمم شدم که گل نخورم ولى بازهم از او دو گل 
خوردم (خنده). متوجه شدم او بیخیال گلزنى به من نمى شود. 
به هر حال فوتبال همین است و براى گلرهاى بزرگ دنیا هم 
اتفاق افتاده از بازیکنان خوب چند بار گل بخورند و موضوع خیلى 

عجیبى نیست.
ماجراى استوك و دستکش قرمز رنگ تو 
که خیلى ســرو صدا کرد چه بود؟ حسابى 
جنجالى شــد و واکنش هاى مختلفى به 

همراه داشت.
من خودم اصًال دنبال حاشــیه و جنجال نیستم و نمى دانم چرا 
کوچک ترین حرکتم چنین شــرایطى رقــم مى زند. من دیده 
بودم که حتى در خود استقالل بعضى از بازیکنان استوك قرمز 
استفاده مى کردند یا در پرسپولیس از رنگ آبى استفاده مى شود 
و اول فصل این استوك و دســتکش ها را سفارش داده بودم و 
رنگش هم نارنجى پررنگ بود و تاکید داشتم قرمز نباشد ولى 
اینطور برداشــت شــد. واقعاً من به رنگ و این مسائل اهمیت 
نمى دهم و همه تمرکزم روى فوتبالم است و اینکه براى تیمم 
بهترین بازیکن ممکن باشم و دنبال اینجور حواشى و داستان ها 

نیستم. واقعًا باور کنید من دنبال این داستان ها نیستم و رنگ و 
مسائل این چنینى اصًال برایم مهم نیست که بخواهم بابتش 

باعث ناراحتى کسى شوم.
یک صحبتى در تمجید از نویدکیا و سبک 
بازى سپاهان داشتى که همه آن را کنایه به 
فرهاد مجیدى تلقى کردند و اگرچه خودت 
گفتى منظورت به مجیدى نبود ولى واقعاً به 

نظر مى رسد از دست او دلخور بودى.
بله دلخور بودم ولى این دلخورى رفع شد و مگر قرار است تا ابد 
ادامه داشته باشد؟ بعد از چند هفته همه چیز را فراموش کردم 
و واقعًا االن هیچ مشکلى با ایشــان ندارم. این را هم بگویم که 
احساس مى کنم یک روز دوباره در یک تیم ما با هم کار مى کنیم 
و مطمئنم اگر این اتفاق رخ دهد هیچ مشکلى بین ما وجود نداشته 
باشد و همکارى خوبى با هم خواهیم داشت من همیشه صادقانه 
و صریح صحبت مى کنم و اهل خودسانسورى نیستم. خانواده ام 
هفته ها و ماه هاى سختى را پشت سر گذاشتیم و نمى خواهیم 

آن روزها دوباره تکرار شو دو یک حرف نادرست به شکل غیر 
عمدى و بدون منظور عنوان شود و برداشت بدى از آن 

صورت بگیرد و عده اى بابتش از من دلخور شوند.
یعنى اگر از االتحاد کلبا (تیم 

اماراتى کــه در حال حاضر 
مجیدى هدایت آن را بر عهده 
گرفته است) به تو پیشنهاد 
داده شود آن را قبول مى کنى؟

من بعید مى دانم لیگ امارات گلر ایرانى جذب کند و تا کنون این 
اتفاق رخ نداده است ولى اگر بخواهند به آن فکر مى کنم (خنده).
یک زمان صحبت حضورت در پرسپولیس 
بــود، در حال حاضــر که چنــد بازیکن 
ســپاهان در حال آمدن به پرســپولیس 
هستند برنامه اى براى پرسپولیسى شدن 
ندارى؟ البته با آمدن بیرانوند فکر نمى کنم 

شرایطش فراهم باشد.
پرسپولیس؟ نه اصًال صحبتى در این مورد نیست. از انتخاب هاى 

خودم راضى هســتم و از روزى که در گچســاران 
فوتبالم را شــروع کردم یک مسیرى براى 

خودم ترسیم کردم که تا اینجا 
هم عالى پیش رفتم و از همه 
انتخاب هایم راضى هستم. 

رقم حاال ممکن اســت شــرایط  جــورى 
عقب افتاده باشم خورده باشد که از برنامه هایم 

هستم.ولــى از انتخاب هایــم راضى 

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: از فوتبال خداحافظى نخواهم کرد.

حسینى بعد از افتتاح مجموعه ورزشــى با سرمایه گذارى 
سیدجالل 

خودش در جمع خبرنگاران در مورد ادامه حضورش در پرسپولیس و یا 

حضور در ملوان گفت: از روزى که لیگ تمام شد تا همین امروز دنبال 

کار مجموعه بودم و حاال با درویش و گل محمدى صحبت مى کنم.

وى در مورد اینکه از فوتبال خداحافظى مى کنید یا نه گفت: نه

سیدجالل در مورد اینکه چقدر احتمال دارد به ملوان بروید، گفت: اصال 

در مورد این مسایل صحبت نشده است. ملوان با مازیار زارع و پژمان 

نورى تیم قدرتمندى ساخته و شرایط بسیار خوبى دارند.

مدافع کهنه کار قرمزپوشــان در مورد وضعیت تیم پرسپولیس و 

 این تیم عنوان کرد: خدا را شــکر بعد از دو سه سال که 
خریدهاى

یا پنجره ها بسته بود و یا اجازه نمى دادند پرسپولیس کارى کند 

امسال کارهایى نسبت به سال هاى قبل بهتر انجام مى دهد 

و بتوانیم در نقل و انتقاالت با درویش همین شرایط را ادامه 
بدهیم.

مهاجم ایرانى تیم آاك، حتى در صورت جدا شدن از این تیم به کار خود در فوتبال 
یونان ادامه مى دهد و این کشور را ترك نمى کند.

کریم انصاریفرد مهاجم ایرانى تیم آاك یونان یکــى از بازیکنانى بود که گفته 
مى شد احتمال دارد در نقل و انتقاالت تابستانى به پرسپولیس بیاید. این خبر 

خیلى زود از سوى رسانه هاى یونان تکذیب شد.
در همین ارتباط وب سایت enwsi یونان جزئیات بیشترى ارائه کرد و نوشت: 
«یکى از بازیکنان آاك که وضعیتش براى فصل آینده نامشــخص است 
کریم انصارى فرد است. مهاجم ایرانى تا تابســتان 2023 قرارداد دارد 

اما بعید نیســت از آنجا که فرصت زیادى براى بازى پیدا نکرده، تیم 
را ترك کند.»

در ادامه این خبر با اشاره به نقش همسر یونانى انصاریفرد و پروسه 
گرفتن تابعیت این کشور آمده است: «شاید نام کریم انصارى 
فرد در ایران پر سر و صدا باشد، با این حال این مهاجم 32 ساله 
به فکر بازگشت به ایران نیست. این مهاجم با یک زن یونانى 
ازدواج کرده است و گرفتن پاسپورت یونانى برایش زمان بر 
است. او حتى اگر یک سال مانده به پایان قراردادش از آاك 

جدا شود، ادامه کارش در یونان را در اولویت قرار مى دهد.»

ادامه فوتبال 
کریم فقط در 

یونان

ن بخش ورود و 
 باید اعتبارات 
ان باید با یک 

یم که بتوانیم 
ن اتفاق نیفتاد و 

ته ها حضور داشته 
هیم. در فوتبال 

ه کنیم اما 
سرمربى 
دجه اى 
 کنیم.

شکل 

مدیرعامل ذوب آهن:

خدابنده لو با یک تیم قرارداد 
بسته است

مهر تأیید سرمربى هال سیتى
 براى جذب اللهیار

کاپیتان پرسپولیس:

از فوتبال خداحافظى نمى کنم

ترکیب اصلى موفق در
طبــق

دائ

هى با ایشــان ندارم. این را هم بگویم که
موز دوباره در یک تیم ما با هم کار مى کنیم
تهرخ دهد هیچ مشکلى بین ما وجود نداشته
نها هم خواهیم داشت من همیشه صادقان
ه امم و اهل خودسانسورى نیستم. خانواده
هیمتى را پشت سر گذاشتیم و نمى خواهی
رشو دو یک حرف نادرست به شکل غیر

 عنوان شود و برداشت بدى از آن
 بابتش از من دلخور شوند.
از االتحاد کلبا (تیم 

ــه در حال حاضر 
دایت آن را بر عهده 
ت) به تو پیشنهاد 
ن را قبول مى کنى؟

مارات گلر ایرانى جذب کند وتا کنوناین 
ى اگر بخواهند به آن فکر مى کنم (خنده).

 صحبت حضورت در پرسپولیس 
 حال حاضــر که چنــد بازیکن 
ن در حال آمدن به پرســپولیس

نامه اى براى پرسپولیسى شدن 
بته با آمدن بیرانوندفکرنمىکنم

ش فراهم باشد.
حبتى در این مورد نیست. از انتخاب هاى 

از روزىکه در گچســاران و
دم یک مسیرى براى 

 اینجا 
 همه 
ستم. 

رقم ــرایط  جــورى 
عقب افتاده باشم مه هایم 

هستم.ـم راضى 

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گ
سیدجالل حسینى بعد از افتتاح
خودش در جمع خبرنگاران در مو
حضور در ملوان گفت: از روزى ک
کار مجموعه بودم و حاال با درویش
وى در مورد اینکه از فوتبال خداحا
سیدجالل در مورد اینکه چقدر اح
در مورد این مسایل صحبت نش
نورى تیم قدرتمندى ساخته وش
مدافع کهنه کار قرمزپوشــان
خریدهاى این تیم عنوان کرد
یا پنجره ها بسته بود و یا اجا
امسال کارهایى نسبت به س
و بتوانیم در نقل و انتقاالت

بدهیم.

از فوتبال خد

رشید مظاهرى:

به رنگ اهمیت نمى دهم؛ تمرکزم روى فوتبال است

مرضیه غفاریان
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اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان میزبان 
هیئت تجارى تاتارســتان فعــال در زمینه هاى قطعات 
خودرو، مواد شیمیایى و مواد اولیه پلیمرى، حمل و نقل 
دریایى، لجستیک، غالت، بازیافت و فرآورى مواد سازنده 

کاغذ و پلى اتیلن و ساخت و ساز بود.
به گزارش روابــط عمومى اتاق بازرگانــى اصفهان در 
جلســه اى که به منظور بررســى راهکارهاى همکارى 
اقتصادى اصفهان و تاتارستان و به سرپرستى نایب رئیس 
اتاق بازرگانى و صنایع جمهورى تاتارســتان فدراسیون 
روسیه برگزار شــد، فرشــته امینى عضو هیئت رئیسه 
اتاق بازرگانى اصفهان، ضمن خوشــامدگویى به هیات 
تاتارستانى از وجود ظرفیت هایى براى همکارى اقتصادى 

و تجارى اصفهان و تاتارستان ابراز خرسندى نمود. 
در ادامه، آرتــور نیکالیو،  نایب رئیس اتــاق بازرگانى و 
صنایع جمهورى تاتارستان فدراسیون روسیه گفت: این 
منطقه ساالنه در حدود 32 میلیون تن نفت استخراج کرده 

که 20 میلیون آن در منطقه فراورى مى شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانى و صنایع جمهورى تاتارستان 
فدراســیون روســیه در ادامه گفت: 60درصد تایرهاى 

خودروهاى سنگین تولیدى در خاك روسیه و 25 درصد 
محصوالت پلیمرى و کائوچو در این منطقه تولید مى شود.  
نیکالیو  در خصوص صنایع سنگین نیز گفت: برند کاماز 
که از شــهرت جهانى برخوردار است در این منطقه واقع 

شده. 

نایب رئیس اتاق بازرگانى و صنایع جمهورى تاتارستان 
فدراسیون روسیه وجود شرکت بزرگ کشتیرانى، دارابودن 
مقام اول تولید شیر در جمهورى فدراسیون روسیه و قرار 
گرفتن جزء ده تولیدکننده بزرگ محصوالت کشاورزى 
به ویژه در زمینه تولید گوشت، سیب زمینى و چغندر قند، 

تولید هلیکوپتر هاى  داراى شــهرت جهانى ، ســاخت 
هواپیما و توسعه چشمگیر فناورى اطالعات را نیز از دیگر 

ظرفیت هاى اقتصادى منطقه دانست. 
نیکالیو افزود: در منطقه اقتصــادى اینوپولیس بالغ بر 
300شرکت فعال در حوزه فناورى مشغول فعالیت هستند 
و سیکل کامل آموزش متخصصان جوان از سراسر دنیا 

نیز در این شهر هوشمند در حال انجام است. 
وى ســاخت و طراحى نت بوك، فراورى و بازیافت مواد 
الکترونیکى و طراحى پلتفرم هــاى برگزارى مناقصات 
را از دیگر اقدامات منطقه بیــان و به ارایه توضیحاتى در 
خصوص شهر هوشمند ایناپولیس و موقعیت جغرافیایى 

تاتارستان پرداخت. 
در ادامه این جلســه نیز مدیر واحد بازاریابى و روابط بین 
الملل اتاق بازرگانى اصفهان به معرفى پتانســیل هاى 
تجارى اســتان اصفهان پرداخت و دو طــرف به  تبادل 
هیئت تجــارى بین اصفهــان و جمهورى تاتارســتان 
تاکید نمــوده و بــر ضــرورت برگــزارى وبینارهاى 
تخصصــى مشــترك در راســتاى توســعه طرفین 

تاکید کردند.

راهکارهاى همکارى اقتصادى اصفهان
 و تا تارستان بررسى شد

بهره مندى 21 هزار مددجوى کمیته امداد
 از غربالگرى سالمت 

برگزارى جشن والدت حضرت امام رضا (ع) 
در مخابرات اصفهان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره ) استان اصفهان 
گفت: بیش از 21 هزار نفــر از مددجویان این نهاد در 
یک ســال اخیر از آزمایش هاى غربالگرى سالمت 
برخوردار شدند. کریم زارع افزود: 40 میلیارد ریال براى 
غربالگرى ســالمت مددجویان کمیته امداد اصفهان 

(ره) در یک سال گذشته هزینه شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان 

با بیان اینکه ارتقاى ســطح ســالمت روح و جسم 
مددجویان مــورد توجه اســت، تصریح کــرد: ارائه 
حمایت هاى درمانى براى پیشگیرى از بیمارى ها  با 
کمک خیران و بودجه هاى کمیته امداد انجام مى شود.
وى از کاهــش 15 درصــدى هزینــه خودپرداخت 
مددجویان کمیته امداد خبرداد و اظهارداشت: با اجراى 
این قانون و دستورالعمل حمایتى ، خدمات بسترى در 
بخش دولتى و همچنین بیماران خاص و صعب العالج 

براى خدمات سرپایى رایگان خواهد شد.
زارع اضافه کرد:  بر این اساس هزینه خدمات سرپایى 
درمانى براى مدد جویان کمیته امداد امام خمینى (ره) 

از 30 درصد به 15 درصد کاهش مى یابد.
بیــش از 120 هــزار خانــواده کــم بضاعــت زیر 
پوشــش کمیته امــداد امــام خمینى (ره) اســتان

 اصفهان هستند.

جشن میالد با سعادت هشتمین اختر تابناك آسمان 
والیت، حضرت امام رضــا (ع)، امروز با حضور مدیر 
و جمعــى از کارکنان مخابرات منطقــه اصفهان در 

سالن اجتماعات ساختمان شــماره دو این مجموعه 
برگزار شد.

حجه االسالم و المسلمین ســید حسن طباطبایى در 
این مراسم در سخنانى به اهمیت و جایگاه امام رضا 
صلوات ا... علیه و قبول والیت ایشــان پرداخت و بر 

لزوم  کسب معرفت این ذوات مقدسه  تاکید کرد.
  الزم به ذکر است، مولودى خوانى مداح اهلبیت مجید 
فخر از دیگر برنامه هاى اجرا شــده در مراسم جشن 

والدت امام رضا (ع) بود.
گفتنى است، در حاشــیه این مراسم سالن اجتماعات 
حضرت ثامن االئمه علیه الســالم واقع در ساختمان 
شماره دو مخابرات منطقه اصفهان نیز به بهره بردارى 

رسید.

با رعایت الگوى مصرف برق تابستان، پاداش براى 
حساب بســتکارى مشــترکان برق در نظر گرفته 

مى شود.
مدیر دفتر مدیریــت مصرف برق اصفهــان با بیان 
اینکه70 درصد مشترکان برق در این استان خانگى 
هستند گفت: افزایش دما افزایش مصرف برق را به 
همراه دارد، الگوى مصرف بهینه در فصل گرما 300 

کیلو وات ساعت در ماه است.
مرســل صالحى افزود: مدیریت مصرف با چند کار 
ساده امکان پذیر است، استفاده از دور کند کولر هاى 
آبى، اســتفاده حداکثرى از نور طبیعى در طول روز و 
فاصله 20 سانتى یخچال از دیوار مواردى است که به 

راحتى هزینه مصرف را کاهش میدهد.
سخنگوى شرکت برق منطقه اى اصفهان هم در این 

باره  گفت: مشترکان برق کشــاورزى با تفاهم نامه 
بین شرکت هاى توزیع برق استان و شهرستان اگر از 
ساعت 12 تا 17 از برق استفاده نکنند، مصرف برق 

آن ها در بقیه ساعات رایگان خواهد بود.
سید محمدرضا نوحى افزود: مشترکان تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیســتى با رعایت 50 درصد الگوى 

مصرف، برق آن ها رایگان خواهد شد.

پاداش براى مشترکان کم مصرف برق

نیروگاه خورشیدى 30 کیلوواتى در اداره گاز منطقه 5 اصفهان به بهره بردارى رسید.
سرپرست شرکت گاز استان در حاشیه بهره بردارى از این نیروگاه گفت: براى احداث 

این نیروگاه 540 واِت 56 پنل، پنج میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.
ابوالقاسم عسکرى با بیان اینکه این نیروگاه براى استفاده در مواقع اضطرارى احداث 
شــده، افزود: در مواقع عادى برق این نیروگاه به شــبکه برق منطقه پنج شهردارى 

اصفهان تزریق مى شود.
وى تاکید کرد: نصب پنل هاى خورشیدى در ساختمان هاى شرکت گاز و بهینه سازى 
چهار هزار و 344 موتورخانه در مجتمع هاى مسکونى و ادارى از راهبرد هاى این شرکت 

براى بهینه سازى مصرف انرژى است. 
منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان نیز در این مراسم 

با اشاره به کمبود دو هزار مگاوات در اســتان گفت: پیشرو بودن شرکت گاز در احداث 
نیروگاه هاى خورشیدى و استفاده از انرژى هاى تجدیدپذیر ستودنى است.

بهره بردارى از نیروگاه خورشیدى در اداره گاز منطقه 5

شــرکت فــوالد مبارکــه در 
چهارمیــن رویــداد جایــزه 
مسئولیت اجتماعى و پایدارى 
بنگاه هاى اقتصادى رتبه برتر 
مســئولیت هاى اجتماعى در 
میــان بنگاه هــاى اقتصادى 

کشور را از آن خود کرد.
گفتنى اســت شــرکت فوالد 
مبارکه در حوزه مسئولیت هاى 
اجتماعى، فعالیت هاى ارزشمند 
و مانــدگارى انجــام داده که 
مى توان به ایجاد اشتغال پایدار، فعالیت هاى بزرگ عمرانى، فرهنگى و اجتماعى 
در استان و منطقه و تأمین رایگان بیش از 25 هزار تن اکسیژن موردنیاز مراکز 
بهداشتى و درمانى سراسر کشور، از ابتداى همه گیرى ویروس کرونا اشاره کرد.

شایان ذکر است که در این رویداد 70 شــرکت و بنگاه بزرگ اقتصادى کشور 
ازجمله فوالد خوزستان، فوالد مبارکه، شــرکت نفت پارس، شرکت پودر شیر 
مشهد، پاالیش نفت الوان، بانک مسکن، ســنگ آهن گهر زمین، پتروشیمى 

شیراز، شرکت رایزکو حضور داشتند.

آیین اختتامیه ختم قرآن کریم همزمان با دهه کرامت در محل نمازخانه اداره کل 
تامین اجتماعى استان اصفهان برگزار گردید.

به گزارش اداره روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تامین اجتماعى استان 
اصفهان، مرتضى حاجى کاظمى مدیر کل تامین اجتماعى استان در این مراسم 
اظهار داشــت : نماز یکى از مهم ترین اســتحکام هاى زندگى و غذاى روح ما 
انسان ها است و نماز جماعت و باتوجه به کم رنگ شدن ویروس کرونا در کشور 
برگزارى با شکوه نماز باید در اداره کل و کلیه شــعب فرهنگ سازى شود و  از 

برگزارى جلسات در زمان اقامه نماز خوددارى گردد.
در پایان این مراســم از فعالین و خادمین نماز و قرآن بــا اهداى یادبود تقدیر و 

تجلیل شد.

 کسب رتبه برتر رویداد مسئولیت هاى 
اجتماعى توسط فوالد مبارکه

تجلیل از خادمان و فعاالن اقامه
 نماز و قرآن در تأمین اجتماعى 

مدیر مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان از برگزارى رویداد «هرماه یک کتاب یک نگاه» 
با هدف ترویج فرهنگ مطالعه خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شهردارى اصفهان، الهه رضایى با اشاره به 
برگزارى این برنامه اظهار داشت: این رویداد از سوى کتابخانه تخصصى ادبیات وابسته 
به مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 

اصفهان برنامه ریزى شده است.
وى افزود: براساس برنامه ریزى صورت گرفته هر ماه یک کتاب از منظر نویسنده آن 

اثر، مورد تحلیل و بررسى قرار مى گیرد.
رضایى ادامه داد: براى برگزارى این رویداد از نویســندگان شهر اصفهان درخواست 
کرده ایم که کتاب هاى پیشــنهادى خود براى شــرکت در این رویداد را به ما معرفى 
کرده تا هر ماه یکى از این کتاب هاى پیشنهاد شده با حضور نویسنده اثر مورد بررسى

 قرار گیرد.
وى هدف از برگزارى این رویداد را ترویج فرهنگ کتابخوانى و ترغیب شهروندان به 

مطالعه دانست. 

هر ماه با یک کتاب از نگاه نویسندگان اصفهانى


