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زمان هایى که نباید 
از ترازو براى وزن 
کردن استفاده کرد

شـاعرانه هـاى آبـى!
6
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اصفهان، سومین 
شهر بى اعصاب 

کشور

وزن ما در زمان هاى خاصى دچار نوسان مى شود و این 
نوسانات مى توانند باعث دلسردى و بى انگیزگى ما 

شوند. توصیه مى شود در 7 زمان، براى پى بردن به وزن 
دقیق تان از ترازو استفاده نکنید:

روز هاى خاصى از هفته: در مطالعه اى که توسط...

آمار درگیرى هاى خیابانى تکان دهنده اســت. 
کارشناسان پزشــکى قانونى مى گویند بیش از 
نیمى از افرادى که به مراکز معاینات پزشــکى 
قانونى مراجعه مى کنند، قربانى خشــونت هاى 

خیابانى هستند.
تحقیقات نشان مى دهد ما کشورى هستیم که 
یقه همدیگر را زیاد مى گیریــم؛ دالیل آن هم 
روشن اســت؛ مشــکالت اقتصادى، اجتماعى، 
عدم فرهنگسازى مناسب، مهاجرت به شهرها، 
حاشیه نشــینى و... باعث شده که ما به آدم هاى 
عصبانى تبدیل شــویم و قاتالنمان هم معموًال 

جزو همین شهروندان عصبانى باشند..

روند صعودى رشد بیابانزایى در اصفهانروند صعودى رشد بیابانزایى در اصفهان
گوشه اى دیگر از تبعات تغییرات اقلیمى به روایت مقام ارشد اداره کل منابع طبیعى استانگوشه اى دیگر از تبعات تغییرات اقلیمى به روایت مقام ارشد اداره کل منابع طبیعى استان
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حاشیه سازى معاون رئیس جمهور با واکنش مقامات اصفهان مواجه شد

کاپیتان گاندوها:

قراردادم را بدون قید و شرط
 تمدید کردم

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: قراردادش با این باشگاه را 
بدون قید و شرط تمدید کرده است.

مسعود ابراهیم زاده درباره تمدید قراردادش با ذوب آهن اصفهان گفت: 
بابت این اتفاق خیلى خوشحالم، چون اصفهان و ذوب آهن را مثل خانه 

خودم مى دانم. وقتى پیشنهاد باشگاه...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

ماجراى پسربچه 
اصفهانى که از 
رئیس جمهور 
دوچرخه گرفت

اگر شهرك مى سازیم باید امکانات هم براى آن مهیا کنیم
وزیر میراث فرهنگى: 
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دو گانهدو گانه
 کى روش - اسکوچیچ  کى روش - اسکوچیچ 

در تیم ملى

رئیس کل سازمان نظام رئیس کل سازمان نظام 
پزشکى کشور:پزشکى کشور:

2020 هزار پزشک  هزار پزشک 
کار پزشکى کار پزشکى 

نمى کنندنمى کنند

سخنگوى سازمان انرژى سخنگوى سازمان انرژى 
اتمى:اتمى:

آژانس در جریان آژانس در جریان 
کامل اقدامات کامل اقدامات 
ایران در نطنز ایران در نطنز 

استاست

2

3

نان داغ میکروبى! 

زباله هایى که در فصل گرما 
مشکل ساز مى شود

3

پیام یک استعفا و 
یک کارت زرد
3

اعترافات
 یک راننده کالفه

2

2

ن
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آگهى مزایده
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته احمدرضا 
مرتضوى در نظر دارد 18 حبه مشاع از 72 حبه به استثناء ثمنیه اعیانى از ملک محصور 
تحت پالك ثبتى 81 فرعى از 14 اصلى ثبت یک شهرضا را از طریق مزایده با شرایط ذیل 

به فروش برساند: 
مشخصات: 

ـ ملک شش دانگ در سال هاى قدیم بصورت محصور موسوم به باغ جعفر در محل بوده 
است. 

ـ مساحت کل ملک حدود 8640 مترمربع مى  باشد. 
ـ کاربرى ملک زراعى بدون منبع آبدهى و آب مى باشد. 

ـ قیمت هر مترمربع ششدانگ ملک برابر چهارمیلیون ریال مى باشد. 
قیمت پایه مزایده: 

ـ ارزش کل ملک به مساحت 8640 مترمربع با 34,560,000,000 ریال مى باشد. 
ـ ارزش 18 حبه مشاع از ششدانگ ملک به اســتثناء بهاى ثمنیه اعیان برابر است با 

8,640,000,000 ریال مى باشد. 
ـ زمان مزایده: روز چهارشنبه مورخ 1401/4/29 ساعت 11

ـ مکان مزایده: اصفهانـ  چهارباغ باال، ابتداى خیابان شهید نیکبخت، اداره تصفیه امور 
ورشکستگى 

ـ شرایط مزایده: 
ـ فروش، نقدى و اقساطى است که مبلغ 5٪ نقد در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر 

توسط اداره در روز مزایده تعیین مى گردد. (حداکثر مهلت سه ماه مى باشد). 
ـ کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایســت 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده 
دادگسترى اصفهان به شماره IR110100004061012907670593 واریز و اصل فیش 
واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه 

ارائه نمایند. 
ـ پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان 

در جلسه مزایده الزامى است و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 
ـ اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. 

ـ در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى 
نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و خسارات حاصل از تجدید مزایده خواهد بود که 
بدواً از سپرده او استیفا مى شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد 

نخواهد شد. 
ـ هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

بختیارـ  مستشار قضائى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکستگان علیرضا و محمدرضا پاك نژاد در نظر دارد دو دانگ سهم ورشکستگان از یک باب 
مغازه به پالك ثبتى 15191/11210 بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، بزرگمهر، بعد از خیابان بالل، مغازه مشاور امالك پرشین با مشخصات زیر را از طریق مزایده 

به فروش برساند: 
شرح مورد مزایده

مشخصات: 
1ـ پالك عبارت است از یک باب مغازه تجارى دو طبقه شامل زیرزمینـ  طبقه همکف با قدمت حدود 40 سال که زیرزمین به صورت انبارى که ورودى آن از انتهاى 

مغازه همکف با باالبر مى باشد. 
2ـ عرصه ملک به مساحت 18/2 مترمربع مطابق سند و اعیان به مساحت 36/44 مترمربع مى باشد. 

3ـ ملک داراى امتیازات آب و برق مى باشد. 
قیمت پایه مزایده: 

ـ ارزش تمامیت شش دانگ عرصه و اعیان ملک مبلغ 17,280,000,000 ریال مى باشد.   
ـ ارزش 8 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ سهم آقاى علیرضا پاك نژاد مبلغ 1,920,000,000 ریال مى باشد. 

ـ ارزش 8 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ سهم آقاى محمدرضا پاك نژاد مبلغ 1,920,000,000 ریال مى باشد. 
زمان مزایده: روز سه شنبه مورخ 1401/4/28 ساعت 11 

مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتداى خیابان شهید نیکبخت، نبش کوچه 6 (ژاله)، اداره تصفیه امور ورشکستگى 
شرایط مزایده: 

1. مزایده به صورت پاکتى مى باشد که پیشنهاددهندگان مى بایست پیشنهاد خود را تا پایان ساعت ادارى روز یکشنبه مورخ1401/04/26 ساعت 10 به دفتر اداره تصفیه 
واقع در خیابان نیکبخت به انضمام فیش 5٪ مبلغ مورد مزایده تسلیم نمایند. 

2. کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره IR 110100004061012907670593 واریز نمایند. 
3. فروش نقدى و اقساطى مى باشد که مبلغ 5٪ در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین مى گردد که حداکثر مهلت 3 ماه مى باشد. 

4. در صورتیکه  برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و خسارتى که از تجدید مزایده حاصل شود 
خواهدبود که بدوا از سپرده او استیفا وسپرده تا تعیین کسرقیمت وخسارت  وارده مسترد نخواهد شد. 

5. زمان گشایش پیشنهادها در ساعت10 صبح روز سه شنبه  مورخ 1401/04/28مى باشد. ضمناً به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کمتر 
از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

6. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
7. هزینه هاى نشر آگهى مزایده بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه تا در روز واحد مقدمات 
بازدید از محل فراهم گردد. تلفن: 031-36611086 

بختیار -مستثشار قضایى اداره تصفیه امور ورشکستگى 

آگهى مزایده

بدینوسیله مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در خصوص مناقصه: 
ـ اصالح بگ فیلتر موجود از طریق اصالح بدنه بگ فیلتر و تغییر آن از نوع ضربه ایى 

به پالس جت 
ـ تأمین و نصب الکترو فن 

ـ دمونتاژ سیستم موجود و مونتاژ کامل سیستم جدید و سپس راه اندازى 
شرکت فرآورده هاى نسوز ایران حداکثر تا تاریخ 1401/04/04 (ساعت 15/30) تمدید 

مى گردد. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اســناد مناقصه به وب ســایت رسمى شرکت 
فرآورده هاى نسوز ایران به نشانى WWW.IREFCO.IR یا به نشانى شرکت واقع 
در اصفهان، کیلومتر 52 جاده مبارکه، واحد امور حقوقى و قراردادها مراجعه نمایند و 
یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 52543740-031 داخلى 204 تماس حاصل 

فرمایند. 
امور حقوقى و قراردادهاى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران 

آگهى مناقصه نوبت اول 

کاپی
بدون
مسع
بابت
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زلزله هاى اخیر در هرمزگان 
ارتباطى با سونامى ندارد

آژانس در جریان کامل اقدامات 
ایران در نطنز است

خبرخوان
خودکشى یک پزشک 

  تسنیم |  یکى از پزشکان مطرح آبادانى به 
دلیل نامعلومى از البى خانه اش در طبقه پنجم برج 
ساحلى اروند به پایین پرید و به بیمارستان شهید 
بهشــتى آبادان انتقال یافت. تیم پزشکى اظهار 
داشــته که هنگام انتقال وى به بیمارستان حال 
عمومى این پزشــک طب اورژانس بسیار وخیم 
بوده و تالش پزشــکان براى نجات جان وى به 
نتیجه نرسید و لحظاتى پس از انتقال جان باخت.  

افزایش تعداد شهرهاى آبى 
  جماران |طبق آخرین وضعیت رنگبندى 
کرونایى شــهرهاى کشور تعداد شــهرهاى با 
وضعیت زرد از 113 به 106 شهر کاهش و تعداد 
شــهرهاى با وضعیت آبى از 335 به 342 شهر 
افزایش یافــت. مرکز روابط عمومــى و اطالع 
رســانى وزارت بهداشــت اعالم کرد: بر اساس 
آخرین به روز رسانى ها، همانند هفته هاى گذشته، 
هیچیک از شهرهاى کشــور در وضعیت قرمز و 

نارنجى نیستند. 

حضور 5 میلیونى
رئیس مرکز پزشــکى حج و زیارت    ایرنا |
هالل احمر از پیش بینى براى حضور پنج میلیون 
ایرانى در ایام اربعین امسال خبر داد و گفت: بر 
اســاس این برآورد جمعیت، 1500نفر در قالب 
کادر بهداشت و درمان به عراق اعزام مى شوند. 
سید على مرعشــى گفت: باتوجه به همه گیرى 
کرونا در سال هاى اخیر و محدودیت هاى سفر به 
نظر مى آید امسال با کاهش این محدودیت ها، 
چهار تا پنج میلیون ایرانى در ایام اربعین، عازم 

عراق شوند. 

حذف کنکور تا 3 سال دیگر 
  تسنیم| عضو هیئت رئیسه مجلس در 
پاسخ به اینکه مجلس چه برنامه اى براى کنکور 
دارد اظهار کرد: مافیاى کنکور باعث شده که برخى 
افراد هزاران میلیارد تومان به جیب بزنند و به همین 
دلیل در مجلس یک بازه زمانى مشخص شده تا 
زیرساخت ها و مقدمات براى حذف کنکور پیگیرى 
و فراهم شــود.  حجت االســالم علیرضا سلیمى 
با بیان اینکه با اجراى این طــرح مافیاى کنکور 
حذف مى شــود، تصریح کرد: مسئوالن مربوطه 
قول داده اند که تا سه سال آینده کنکور حذف شود.

ابتالى ساالنه
 135 هزار نفر به سرطان 

رئیــس    باشگاه خبرنگاران جوان |
اداره سرطان وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر 
سرطان در ایران بروز کمترى نسبت به متوسط 
دنیــا دارد. مطلق گفت: در حال حاضر ســالیانه 
بیش از 135 هزار نفر مبتال به بیمارى ســرطان 
مى شــوند، به طورى که حدود 60هزار نفر بر اثر 
این بیمارى فوت مى کنند البته خوشبختانه افراد 

زیادى درمان مى شوند.

 «پیروز» هنوز 
«پیروز» نیست!

معــاون محیط  زیســت طبیعى    ایسنا| 
سازمان حفاظت محیط زیســت ضمن اشاره به 
بهبود وضعیت توله یوز ســوم در چند روز اخیر از 
رسمى نشــدن نام «پیروز» براى این توله خبر 
داد. حســن اکبرى گفت: تقریبــًا وضعیت توله 
یوز به نســبت بهتر شده است و امیدواریم کم کم 
بتواند کمبود وزن نســبت به حالت استاندارد را 
جبران کنــد و به شــرایط پایدارترى برســد. 
وى باتوجه به اعالم اســم توله یوز ســوم به نام 
«پیروز» از سوى شــهردارى توضیح داد: نباید 
این اسم اعالم مى شــد. اعالم عمومى نام براى 
توله یــوز کارى رســانه اى و مربوط بــه روابط 

عمومى است.

توضیح رئیسى
 درباره یک فرمان

  عصر ایران |رئیس جمهور با اشــاره به دستور 
خود براى تولید هواپیماى مسافربرى توسط یکى از 
شرکت هاى داخلى در اصفهان گفت: در زمان مدیریت 
آستان قدس رضوى در ســفرى به تاتارستان از یک 
مجموعه هلیکوپترسازى این کشور بازدید کردم که از 
آن به عنوان قطب صنعتى در آنجا یاد مى شد، اما آنچه 
در اصفهان دیدم به مراتب ارزشمندتر، پیشرفته تر و 
گسترده تر بود. سید ابراهیم رئیسى  افزود: این شرکت 
توان ساخت انواع پرنده ها براســاس استانداردهاى 
جهانى را دارد و تأکید شد به سرعت و در یک حرکت 
جهادى عملیات اجرایى تولید هواپیما با ظرفیت 72 

سرنشین را در دستور کار قرار دهد.

باقرى  استعفا کرده؟
برخى کانــال هــاى تلگرامى از    خبرفورى|
اســتعفاى معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشــد 
هسته اى در دولت ابراهیم رئیســى خبر مى دهند. به 
ادعاى برخى منابع، على باقــرى کنى، مذاکره کننده 
ارشد کشورمان توییت هایى را با مضامین نه چندان  
مفهوم منتشر کرده است. برخى ناظران مى گویند این 
توییت ها دال بر استعفاى او از مذاکرات است. اکنون 
مذاکرات هسته اى تقریباً شکست خورده و دولت رئیسى 
در احیاى برجام ناکام مانده است. گفته مى شود تغییر در 
ترکیب تیم مذاکره کننده جزو تغییرات در دولت است.

انتقاد شدید از رئیسى
   انتخاب |حســینى نورى امام جمعه شهریار در 
خطبه هاى نماز جمعه گفت: نتیجه ســفر رئیسى به 
شهریار و مصوبات آن چه شد؟ این سفر چه ارمغانى 
براى مردم داشت؟ در تخصیص اعتبارات فهمیدیم 
تهران سه شهرستان دارد آن هم در شرق و گویا اصًال 

شهرستان هاى غرب استان وجود ندارد؛ جالب است.

اظهارنظر غیرمنتظره 
«بایدن»  

  مهر | «جو بایــدن»، رئیس جمهــور آمریکا 
روز جمعه در نشســتى خبرى در تازه ترین اظهارات 
درباره سفر به عربســتان گفت: من براى شرکت در 
یک نشست بین المللى به عربســتان سعودى سفر 
مى کنم و «محمد بن ســلمان»، ولیعهد این کشور 
نیز در میان شرکت کنندگان خواهد بود و هدف من 
از سفر به عربســتان، دیدار با بن سلمان نیست. این 
ســخنان بایدن در حالى مطرح مى شــود که روابط 
میان آمریکا و عربستان سعودى در پى انتشار گزارش 
سازمان هاى اطالعاتى آمریکا مبنى بر اینکه محمد بن 
سلمان ولیعهد عربستان سعودى، دستور قتل «جمال 
خاشــقجى» روزنامه نگار و ســتون نویس مخالف 

عربستانى را صادر کرد، به سردى گرایید.

زاکانى دولتى نمى شود 
   دیده بان ایران | سخنگوى شوراى شهر تهران 
رفتن زاکانى به دولت را تکذیب کرد. علیرضا نادعلى در 
مورد شایعه رفتن شــهردار تهران به دولت در حساب 
شخصى خود در توییتر نوشت: شهردار تهران و همکاران 
زحمتکش وى بى وقفه مشغول خدمت به مردم عزیز 
تهران هستند. حرف و سخن اخیر درباره رفتن ایشان به 
دولت شایعه اى بیش نیست، شوراى اسالمى شهر تهران 
همواره مطالبه خدمت بهتر به شهروندان را داشته است 

و از خادمان شهر حمایت مى کند.

پایان اوکراین قدیم
  انتخاب|  «ماریــا زاخاروا»،  ســخنگوى وزارت 
خارجه روســیه گفت: براى اوکراین دیگر بازگشت به 
مرزهاى قبلى این کشور امکانپذیر نیست. این مقام روس 
در مصاحبه با شبکه «اسکاى نیوز عربى» گفت: اوکراینى 
که من و شما مى شــناختیم و در مرزهایى که قبًال این 
کشور در آن قرار داشــت، دیگر وجود ندارد و هرگز نیز 

وجود نخواهد داشت. این موضوع روشن است.

سرپرســت پژوهشــکده زلزله شناســى پژوهشــگاه 
بین المللــى زلزله شناســى و مهندســى زلزلــه درباره 
زلزله هاى متعدد هفته گذشــته در بندر چارك اســتان 
هرمزگان  گفت: زلزله هایى که در بندر چارك اســتان 
هرمزگان رخ داد، ربطى به وقوع ســونامى ندارد. حمید 
زعفرانى حوالى تنگه هرمز را جزو لرزه خیزترین مناطق 
به لحاظ تعداد زلزله ها در کشــور توصیف کرد و گفت: 
زلزله هاى اخیرى که در بندر چارك به ثبت رسیده، طبیعى 
است.وى ادامه داد: این زلزله ها ارتباطى با سونامى ندارد؛ 
چرا که اگر نگران وقوع ســونامى باشــیم، باید از سمت 
ساحل مکران این اتفاق به وقوع بپیوندد و سواحل مکران 

از جاسک شروع مى شود و به سمت چابهار ادامه دارد.
زعفرانى با تأکید بر اینکه زلزله هاى ثبت شده در استان 
هرمزگان در ســمت شــرق به غرب تنگه هرمز است، 
خاطر نشان کرد: از این رو احتمال وقوع سونامى به دلیل 
رخدادهاى لرزه اى در هرمزگان بسیار کم است. وى تأکید 
کرد: زلزله هاى اخیر استان هرمزگان در داخل خشکى رخ 
مى دهد و ربطى به وقوع ســونامى ندارد. زعفرانى خاطر 
نشان کرد: احتمال وقوع زلزله بزرگ در منطقه هرمزگان 
بعد از این زلزله ها کم است، ولى توصیه ما به هموطنانمان 
در این منطقه آن است که در چنین شرایطى احتیاطات 

الزم را داشته باشند.

سخنگوى سازمان انرژى اتمى کشورمان در واکنش به برخى 
فضاسازى هاى رسانه هاى غربى در خصوص فعالیت هاى 
عمرانى ایران در اطراف سایت نطنز گفت: با وجود اینکه ایران 
تعهدى در ارائه اطالعات فراپادمانى ندارد اما از آغاز اقدامات 
عمرانى براى جابه جایى فعالیت هاى کارخانه تساى کرج به 

اطراف سایت نطنز، آژانس را در جریان قرار داد.
بهروز کمالوندى افزود: این جابه جایــى با هدف افزایش 
ضریب حفاظت از تأسیسات صلح آمیز هسته اى کشورمان 
صورت گرفته و با اطالع آژانس بین المللى انرژى اتمى انجام 
مى شود. «نیویورك تایمز» در گزارشى مدعى شده بود که 
ایران در حال حفر شبکه گســترده اى از تونل ها در جنوب 

سایت هسته اى نطنز است. در این گزارش ادعا شده که ایران 
در اعماق کوه ها تأسیساتى ایجاد مى کند تا در برابر بمباران ها 
و حمالت الکترونیکى مقاومت کند.کمالوندى در ادامه این 
گفتگو با اشاره به عملیات تروریستى که سال گذشته علیه 
کارخانه تولید سانتریفیوژ تساى کرج صورت گرفت افزود: 
با توجه به تداوم شرارت ها علیه تأسیسات هسته اى تصمیم 
گرفته شد تدابیر امنیتى به ویژه در خصوص تأسیسات حساس 
تشدید شود و به همین دلیل اماکن تولید سانتریفیوژ با هدف 

افزایش ضریب حفاظتى و امنیتى آنها افزایش یافته است.
کمالوندى گفت: آژانس در جریان کامل این تغییر و تحوالت 

بوده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکى کشــور در واکنش به 
طرح دوباره مباحث مرتبط بــا افزایش ظرفیت پذیرش 
دانشجوى پزشــکى و دندانپزشــکى گفت:چرا اکنون 
نزدیک 15 تا 20 هزار پزشک عمومى، کار پزشکى انجام 
نمى دهند؟ چرا 18 هزار پزشــک در شبکه نظام ارجاع و 
پزشک خانواده و خانه هاى بهداشت، کمبود دارید؟ این 
همه پزشک داریم که کار نمى کنند یا کار هاى غیرمرتبط 
با تخصصشان انجام مى دهند. اگر واقعاً دلسوز هستید اول 
همین پزشکان موجود را در این شبکه به کار بگیرید و بعد 
بیداد کمبود پزشک را ســر دهید. اگر واقعاً دغدغه جدى 
کمبود دسترسى مردم به پزشک را دارید، بیایید بنشینید 
و همانطور که خودتان بــراى افزایش ظرفیت تصمیم 
مى گیرید، خودتان هم نظام پزشک خانواده و ارجاع را اجرا 
کنید. از وزارت بهداشت، مجلس و دولت بخواهیم و اعالم 
کنید که با پول مردم پزشــک عمومى تربیت کردیم، اما 
اکنون این پزشک در سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده 
به کار گیرى نمى شود، چرا؟ آقاى نماینده مجلس و آقاى 
شوراى عالى انقالب فرهنگى بیا و این را حل کن. اینکه 
روى کاغذ بگوییم اینقدر ظرفیت ها افزایش یابد که هنر 
نیست و هرکسى بلد اســت آن را انجام دهد. اگر دلسوز 
هستید و دغدغه دارید توزیع را عادالنه کنید، ماندگارى 

پزشکان را در مناطق محروم افزایش دهید.
دکتر محمد رییــس زاده تصریح کرد: چــرا 42 درصد 
متخصصین شما در پنج کالنشهر تهران، تبریز، شیراز، 
اصفهان و مشهد ساکن هســتند و چرا متخصصین بعد 
از اینکه طرحشان تمام مى شــود منطقه محروم را رها 
کرده و به کالنشهر ها مى آیند؟ باید این موارد را ارزیابى 

و آسیب شناسى کنیم و بعد هم یک بسته ماندگارى جامع 
تدوین کرده و در مجلس و دولت آن را دنبال کنیم. 

وى تأکید کرد: اگر مى بینید کــه دغدغه داریم و اعالم 
مى کنیم کــه افزایش ظرفیت باید متناســب با رعایت 
کیفیت باشد، براى این اســت که به آن روز نرسیم. به 
عنوان مثال همواره کشور گرجستان را در سر ما مى کوبند 

و مى گویند گرجستان 63 پزشــک به ازاى هر 10 هزار 
نفر جمعیت دارد، اما ما در کشــور 15 پزشــک به ازاى 
هر 10 هزار نفر داریم. حال اصًال اگر ســرانه پزشــک 
کشور را به 63 در هر 10 هزار نفر رســاندیم یا اصًال به 
100 پزشک در هر 10 هزار نفر رســاندیم، باید پرسید 
حاضر هســتید عزیز خودتان را بــراى عمل جراحى در 

اختیار آن پزشکى که در این روش فارغ التحصیل شده 
است، بســپارید یا اینکه خودتان براى درمان به خارج از 
کشور مى روید و مردم باید با این وضعیت سروکار داشته 
باشند؟ بنابراین اینکه مى گوییم افزایش ظرفیت متناسب 
با کیفیت باشد، مهم اســت و کیفیت در حوزه سالمت

 حیاتى است.

اظهارات قابل تأمل رئیس  سازمان نظام پزشکى درباره طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوى پزشکى 

20 هزار پزشک، کار پزشکى نمى کنند

این روزها با توجه به شرایط اقتصادى و کمبود 
کار، عده اى از راه هاى متفاوت مشغول کسب 
روزى هستند. یکى از این شغل ها داد زنى در 

مقابل مغازه و پاساژ هاست.
داد زنى آن دسته از شغل هاست که حتى اگر 
فکر مى کنید در آن استعداد دارید، هیچکس 
به شما توصیه نمى کند که دنبال آن بروید، به 
این دلیل که بعد از مدتى داد زدن حنجره اى 
برایتان نمى ماند و عالوه بر آن مشکالتى مثل 
درد کمر و پا ناشى از ایستادن زیاد، همچنین عوارض ناشى از اشعه آفتاب به سراغتان مى آید. معموالً هم 3/5  الى 5 میلیون 

تومان حقوق براى این شغل اعالم مى شود.
یک مغازه دار که دنبال دادزن مى گردد شــرایط کار را براى یک متقاضى اینطور توضیح مى دهد: «این کار تعطیلى ندارد 
و از ساعت 10 صبح تا 8 شب باید دنبال مشترى براى مغازه باشــى، روز اول آزمایشى بیا تا ببینم چقدر مشترى وارد مغازه 
مى شــود. اگر راضى بودیم ماه به ماه حقوق دریافت مى کنى.  درآمد هم به تعداد مشترى هایى که داخل مغازه مى شوند 
بستگى دارد. شرایط کارى هم به این صورت است که جلوى ورودى مغازه باید تبلیغات کنى. هم تراکت پخش کنى و هم  

داد بزنى و تبلیغ کنى.»

نماینده مردم نیشــابور در مجلس درباره جزئیات طرح 
فروش کیلویى نان مى گوید آنچه من اطالع دارم این 
اســت که نان فعًال به صورت نرخ دولتى به مردم داده 
مى شود. یعنى به صورت فروش کیلویى و بعد بر اساس 
رقمى که مردم پرداخت کرده انــد، دولت مابه التفاوت 
رقم دولتى و آزاد را به نانوایى ها یارانه مى دهد. اما نکته 
مهمش این است که بر اساس این چند ماه که به صورت 
آزمایشى اجرا مى شــود، الگوى مصرف را براى افراد 
مختلفى که نان خریده اند، مشخص مى کنند و بر اساس 

این الگو نان کماکان به نرخ دولتى است و مازاد بر آن را 
به نرخ آزاد حساب مى کنند. 

احسان ارکانى در پاسخ به اینکه چرا طرح قبلى که عنوان 
شده بود هر نفر 21 عدد نان در ماه سهمش است، اجرا 
نشد و اساسًا چه تفاوتى با هم دارند، گفت: این را دولت 
باید اعالم کند ولى شفاف هم اعالم نشده که برنامه شان 
چیست. الگویى که من پیش تر عنوان کرده بودم مبنى 
بر اینکه ســهم هر نفر 21 عدد نان در ماه است، یکى 
از وزراى مرتبط به ما اعالم کرده بــود. اما آنچه االن 
پیاده سازى مى شود ظاهراً همان تعریف الگوى مصرف 

است که دولت هنوز نتوانسته آن را تعریف کند.
وى ادامه داد: در واقع الگوى مصرف، حلقه مفقود طرح 
نان اســت. باید یک عدد و قیمتى  بــه عنوان الگوى 
مصرف خانوارها تعریف شــود که تا تعــداد یا کیلوى 
مشــخصى، نان دولتى مى توانید خرید کنید و مازاد بر 
آن را باید آزاد بخرید. تعریــف و تعیین عدد این الگوى 

مصرف هنوز در دولت به قطعیت نرسیده است.

افســر پلیس راه بردسکن در اســتان خراسان رضوى 
در اقدامى انسان دوســتانه نگهدارى از طفل شیرخوار 
به جا مانده از یک تصادف را برعهده گرفت. هنگامى 
که واژگونى یک دســتگاه خودروى سوارى سمند در 
محور بردســکن  منجر به جان باختن یک سرنشین و 
مصدومیت چهار نفر دیگر از اعضاى یک خانواده شد، 
افسر گشت پلیس راه بردسکن در اقدامى انساندوستانه 
نگهدارى از نوزاد شــیرخواره یکســاله بازمانده از این 
تصادف را تا زمان بهبود وضعیت جســمانى اعضاى 

خانواده اش برعهده گرفت. به گفته ســرهنگ محمود 
مختارى فرمانده انتظامى شهرســتان بردسکن بعد از 
وقوع تصادف عوامل امدادى پنج مصدوم سانحه را به 
بیمارستان انتقال دادند و ستوان دوم على اصغر جمال از 
افسران پلیس راه این شهرستان، پس از هماهنگى هاى 
الزم با فرماندهى و خانواده کودك، دختربچه یکساله را 
براى نگهدارى موقت به خانه خود برد.وى که خود دو 
دختر 7 و 13 ساله دارد، لوازم مورد نیاز نوزاد را تهیه کرده 

و نوزاد را به همسرش سپرد. 

حتمًا تا حاال در جریان ماجراى آمبوالنسى که توسط یک 
راننده اتوبوس پنچر و منجر به مرگ یک دختر 2 ساله شد 
قرار گرفته اید. این اتفاق سه شنبه هفته گذشته در تهران 
افتاد و تا آمبوالنس جایگزین، این دختربچه را به بیمارستان 
منتقل کند، او درگذشت. حاال روزنامه «همشهرى» با این 
راننده اتوبوس که دربازداشت پلیس است گفتگو کرده  تا 
علت پنچر کردن آمبوالنس را از خود او جویا شود. راننده 

خاطى گفته است:
«ظهر بود. فکر مى کنم ســاعت12 بود. هوا به شدت گرم 
بود و من از گرما کالفه شــده بودم. کولر هم نداشتم و از 

صبح به شدت عرق کرده بودم. گرما تا مغزم نفوذ کرده بود.
آمبوالنس در خط ویژه پارك کرده بود . آنقدر عصبانى شدم 
که دیگر کنترلى بر مغز و رفتارم نداشتم. نمى دانم چه شد 
که پیاده شدم و براى آنکه عصبانیتم را خالى کنم چرخ ها را 
پنچر کردم. اصًال متوجه نبودم که اقدام هولناك من باعث 
مرگ کودکى مى شود. بعد از حادثه من مجبور شدم مسافت 
زیادى را در آن شــرایط دنده عقب بروم و وارد الین دیگر 
شدم و رفتم. فرداى آن روز یعنى روز چهارشنبه خبر را در 
رسانه ها خواندم و نمى دانید چقدر ترسیدم و عذاب وجدان 
گرفتم. حتى از ترسم موبایلم را خاموش کردم، اما سرانجام 

پلیس دستگیرم کرد.»

کنســرت «به رنگ صدا» به رهبــرى آرش گوران و 
خوانندگى همایون شجریان قرار است در تاالر وزارت 
کشور برگزار شود که ماجراى تمدیدهاى پشت سرهم 
این کنسرت ســوژه کاربران شبکه هاى اجتماعى شده 
است. در این میان همایون شــجریان تعداد شب هاى 
کنسرت هایش را بار دیگر تمدید کرد و تعداد آن به حدود 
30 شب رسیده است. کاربران فضاى مجازى و فعاالن 
هنرى  ضمن انتقاد از تمدید چند باره کنسرت «به رنگ 
صدا»، این اقدام  همایون شجریان را به مثابه یک رفتار 
غیرحرفه اى توصیف کردند. برخى از این واکنش ها را 

بخوانید:

      دیگه کم کم دارم نگران سالمتى همایون شجریان 
مى شــم با این حجم از تمدید و کنســرت. فک کنم 
همسرش  بیرونش کرده گفته میرى فالن روز با اینقدر 

پول برمى گردى خونه!
      همایون شــجریان تا 80 میلیون ایرانى رو صاحب 

بلیت و دلشون رو شاد نکنه بى خیال تمدید نمى شه.
      استاد دوباره تمدید کردن؛ 30 اجرا تو یه ماه! واقعًا 
آســیب پذیر نیســت؟! نمى دونم ولى حقیقتًا نگران 

حنجرشون هستم ...!
      نمى دونم چرا حس مى کنم این آخرین کنســرت 
همایون شجریان تو ایرانه و هى داره تمدید مى کنه که 

همه طرفدار هاش برن براى آخرین بار.
      همایون شجریان احتماًال شباى آخر دیگه رفیقم 

کجایى چاوشى رو بتونه بخونه فقط.
       بــا ایــن وضــع اســتقبال از بلیت فروشــى و 
مــدام تمدید کردن کنســرت هــا فک کنــم تا آخر 
1401 همایــون شــجریان بایــد در حــال تمدیــد

 باشه!

«همایون»  سوژه کاربران شد!

طرح فروش کیلویى نان به کجا رسید؟ اعترافات یک راننده کالفه

اقدام انسان دوستانه افسر پلیس پس از یک تصادف

حقوق 5 میلیونى براى عجیب ترین شغل 

آرمان کیانى
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خبر

روند صعودى 
رشد بیابانزایى در اصفهان

موزه مردم شناسى در اصفهان 
راه اندازى شود

سقوط یک جنگنده دیگر در 
اصفهان

مسـؤول روابط عمومى ارتـش در منطقـه اصفهان 
با اشـاره به سـقوط یک فروند جنگنـده در اصفهان 
اظهارداشـت: این هواپیماى جنگى سـاعت 10:30 
دقیقه صبح روز شـنبه در حین ماموریت دچار نقص 
فنـى در موتور شـد و خلبـان و کمک خلبـان با چتر 
نجات فـرود آمدند. رسـول معتمدى اظهار داشـت: 
این هواپیمـاى جنگى در حین ماموریت آموزشـى و 
تمرینـى در منطقه پایگاه هشـتم شـکارى اصفهان 
دچار نقـص فنى در موتور شـد  و سـقوط کـرد. وى 
افزود: خلبان و کمک خلبان این هواپیما در حین فرود 
با چتر نجات دچار آسـیب دیدگى شـدند کـه فورا به 
بیمارسـتان الزهرا(س) براى اقدامات درمانى منتقل 
شده اند. به گفته وى، این سانحه تلفات جانى نداشت 
اما هواپیما از بین رفته و حال عمومى خلبان و کمک 
خلبان مساعد گزارش شده اسـت. گفتنى است؛ روز 
سـوم خرداد هم یک فروند جنگنده در اطراف انارك 
از توابع شهرستان نایین سـقوط کرد.  مأموریت این 
جنگنده، تیراندازى تمرینى بود که در سـاعت 8:30 
دقیقه دچار سانحه شد و بر اثر آن سرگرد قاسم زمانى 
و سـتوان یکم محمدجواد باى خلبان و کمک خلبان 

به شهادت رسیدند.

بررسى فرونشست پل خواجو 
و سى وسه  پل

وزیـر میراث فرهنگى، گردشـگرى و صنایع دسـتى 
در پایان سـفر خود در اصفهـان و در مراسـم افتتاح 
هتل هنر، در جمع خبرنگاران، مسـئله فرونشسـت 
زمین را بسـیار حائز اهمیت دانسـت. سـید عزت ا... 
ضرغامى در جمـع خبرنـگاران گفت: پـل خواجو و 
سى وسه  پل در مسئله فرونشست زمین حائز اهمیت 
اسـت و به عنوان یک مسئله ملى بسـیار مهم است. 
بازدید مفصلى از این پل ها داشـتم. پایه هاى پل ها، 
طاق ها و کف بازدید و بررسى شد. ولى این بررسى ها 
براى من قابل  قبـول نبوده و مقرر شـد تا یک گروه 
کارشناسـى به محل اعزام شـود تا به صورت کامل 
این مشـکالت مورد بررسـى قرار گیرد و مسائلى از 
قبیل فرسـایش و فرونشست، بررسى شـود تا هیچ 
خطرى این آثـار تاریخى ملـى و بـاارزش را تهدید

 نکند.

دیدار وزیر ارشاد با 
خواننده 86 ساله 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى با آوازخوان شهرضایى 
که اخیرا در فضاى مجازى مطرح شـده، دیدار کرد و 
به او قول اهداى نشان درجه یک هنرى را داد. گفتنى 
اسـت، حسـینعلى شـعبانپور پدر شـهید محمودرضا 
شـعبانپور هنرمنـد خودآموختـه 86 سـاله اى که به 
تازگى انتشـار فیلمى از آوازخوانى در فضاى مجازى 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت در 10 کیلومتـرى 
شـهرضا به تنهایى زندگى مى کند و به گفته خودش 
دستگاه هاى موسـیقى ایرانى را به خوبى مى شناسد 
و از نوجوانـى آواز را بـه صـورت خودآموخته تمرین 

کرده است.

نصب کنتور مکانیکى 
یک دسـتگاه کنتور مکانیکى با قطر 2 اینچ در محل 
ورودى روسـتاى بـالن شـهر ورزنـه نصب شـد. به 
گزارش روابط عمومى آبفاى ورزنـه، هدف از نصب 
این کنتور برآورد دقیق میزان آب هدر رفته در شبکه 

توزیع آب روستاى بالن است.

آزاد شدن
 8 زندانى

به گـزارش روابـط عمومـى بنیـاد تعـاون زندانیان 
اسـتان اصفهـان؛ بـه مناسـبت چهارشـنبه هـاى 
امـام رضایـى جمعـى از خیریـن شـهر اصفهـان از 
کارخانجات بنیـاد تعاون اصفهان بازدیـد و با اهداى 
مبلغـى هشـت نفـر از زندانیـان جرائـم غیرعمـد را

 آزاد کردند.

نصف جهان    با کاهش یافتن تعداد مبتالیان به کرونا، 
برخى از نانوایى ها اقدامات و پروتکل هاى بهداشتى را 

کمتر از قبل رعایت مى کنند.
با وجود اینکــه رعایت بهداشــت در نانوایــى ها به 
خصوص در رد و بدل کردن پول نقد الزامى اســت و 
تنها متوجه گسترده شدن کرونا نشده و ممکن است
 آلودگى هاى زیادى را به نان ها سرایت دهد اما برخى 
از نانوایى ها که پیش از این براى رعایت بهداشــت از 
طریق چنگک هاى مخصوص پــول نقد مى گرفتند 

اکنون از این وسایل استفاده نمى کنند.
با وجود اینکه در بیشتر نانوایى ها تمامى اصول بهداشت 
محیط و بهداشت فردى نانواها رعایت شده وخصوصًا 
نانوایى ها از گرفتن پول نقد امتناع مى کنند و زمینه الزم 
براى پرداخت پول نان به وســیله کارت هاى بانکى را 
فراهم کرده اند اما برخى دیگر این اصول را رعایت نمى 
کنند. این موضوع نه تنها منجر به سرایت آلودگى ها از 
طریق پول نقد مى شود بلکه تهدید سالمتى شهروندان 

را به دنبال دارد.

نان داغ میکروبى! 

نصف جهان   جمــع آورى صحیح زبالــه هایى که 
هر روز توسط شــهروندان تولید مى شود، نیازمند 

فرهنگسازى مناسب است.
در چنــد روز اخیر، شــهردارى اصفهــان با نصب 
پالکاردهایى در سطح شهر اقدام به اطالع رسانى 
در مورد تغییر روزهاى گذاشتن زباله بیرون از منزل 
کرده اســت به طورى که از چهارم تیرماه که قرار 
اســت روند جمع آورى زباله تغییر کند و شهردارى 

دیگر جمعه ها اقدام به جمع آورى زباله نخواهد کرد. 
اما در این تغییر روند یک اشــکال وجود دارد و آن 
این است که در پایان هفته که خانواده ها دور همى 
هاى بیشترى دارند، زباله ها تا روز شنبه و در نواحى 
که روز جمع آورى شــان روزهاى فرد است تا روز 
یک شــنبه هفته بعد، یا در خانه ها و یا بر سر معابر 
مى ماند و با گرم شــدن هوا مشــکالتى را ایجاد 

خواهد کرد.

زباله هایى که در فصل گرما مشکل ساز مى شود

نصف جهــان    روزنامه «نســل فردا» در شماره 28 
خرداد ماه، تیتر اول خود را به کرسى نشینان مجلس 
اختصاص داده است. این روزنامه با زدن تیتر لزوم 
ترمیم کابینه بیش از هر چیز دیگر. در گزارشى هفته 
پرتالطمى را براى دولت تشریح کرده و گفته: وزیر 
کار پس از حدود 300 روز از سمت خود استعفا کرد، 
وزیر صمت از نمایندگان مجلس کارت زرد گرفت و 

به نظر مى رسد وزیر اقتصاد هم نفر بعدى باشد. این 
روزنامه در بخش دیگرى از این گزارش به این نتیجه 
رسیده که اســتعفاى وزیر کار و کارت زرد گرفتن 
وزیر صمت در یک روز نشــان داد که دولتمردان 
نباید به تمجیدها و سعایت ها اعتماد کنند، آنان اگر 
مى خواهند در کار خود موفق باشند، باید راه انتقاد 

را باز بگذارند.

پیام یک استعفا و یک کارت زرد

رئیس جمهور با دیدن نامه پسربچه  8 ساله که همراه 
نامه  مادرش به صورت مجزا با دســتخطى کودکانه 
درخواستش را مطرح کرد، دســتور داد در کمترین 
زمان به خواســته  «امیرحســین» به عنوان اولین 
نامه مردمى مورد رســیدگى قرار گیرد و ســاعاتى 
بعد، نمایندگان آیت ا... رئیســى راهــى جوى آباد 

خمینى شهر مى شوند.
در سفر روز پنج شــنبه گذشــته رئیس جمهور به 
اصفهان، تعداد زیادى از مردم با ارســال نامه هاى 
خود براى مرکز ارتباطات مردمى ریاست جمهورى 
به بیان گزارش ها و درخواست هاى خود از باالترین 
مقام اجرایى کشــور پرداختند امــا در میان نامه ها، 
نامه اى کودکانه همان اول نظر آیت ا... رئیســى را 

جلب کرد.
خانمى از اهالى جوى آباد خمینى شهر که همسرش 
کارگر و البته به دلیل درآمد اندك اجاره نشین هستند، 

نامه اى براى آیت ا... رئیسى مى نویسد و به جاى طرح 
درخواست هاى مادى از رئیس جمهور، خواستار آن 
مى شود که دولت شــرایط سفرشان به مشهد براى 
زیارت امام مهربانى ها را فراهم کند. همراه این نامه، 
تّکه  کاغذى بریده شده از یک دفتر مشق قرار داشت 
که روى آن با خطى کودکانــه و متنى بى تعارف و 

تکلُّف نوشته شده بود:
«با َسالم خدمت رئیس جمهور. از شما درخاست یک 

ُدَچرخه داَرم. دوستون داَرم. امیرحسین...». 
هنگامى که مســئوالن مرکز ارتباطــات مردمى 
ریاست جمهورى نامه را به آیت ا... رئیسى مى دهند او 
مى گوید: «شاد کردن دل این کودك نیاز به گذراندن 
مراحل پیچیده ادارى ندارد و از ساده ترین کارهاست؛ 
اگر همین امروز هم مى توانید این کار را انجام دهید، 

تأخیر نکنید.»
حجت االسالم احمد صالحى، رئیس مرکز ارتباطات 
مردمى هم بالفاصله دســتور الزم بــراى تهیه و 
تحویل دوچرخــه را صادر مى کنــد و تیمى از این 
مرکز هم پس از تهیه دوچرخــه، عصر همان روز و 
در فاصله اى کمتر از نصــف روز براى تحویل هدیه  
رئیس جمهور به «امیرحســین» راهى خمینى شهر 
شــدند و البته با توجه به بررسى وضعیت اقتصادى 
خانواده  او قرار شد تســهیالتى نیز براى آنها در نظر

 گرفته شود.

ماجراى پسربچه اصفهانى که از رئیس جمهور 
دوچرخه گرفت

آمار درگیرى هاى خیابانى تکان دهنده است. کارشناسان 
پزشــکى قانونى مى گویند بیش از نیمى از افرادى که به 
مراکز معاینات پزشــکى قانونى مراجعه مى کنند، قربانى 

خشونت هاى خیابانى هستند.
تحقیقات نشان مى دهد ما کشورى هستیم که یقه همدیگر 
را زیاد مى گیریم؛ دالیل آن هم روشــن است؛ مشکالت 
اقتصادى، اجتماعى، عدم فرهنگسازى مناسب، مهاجرت 
به شهرها، حاشیه نشینى و... باعث شده که ما به آدم هاى 
عصبانى تبدیل شویم و قاتالنمان هم معموًال جزو همین 

شهروندان عصبانى باشند.
در بیشتر این درگیرى ها و نزاع هاى خونین خیابانى، پاى 
یک سالح سرد در میان است؛ از پنجه بوکس و قمه گرفته 
تا چاقو و شمشیر، وسیله هایى هستند که این روزها در دست 
نزاع کنندگان خیابانى دیده مى شود؛ سالح هایى که قرار 
بود به کمک مصوبات قانونى کمتر در دست این و آن دیده 
شوند اما بگیر و ببندهاى قانونى هم کارى از پیش نبردند 

تا جایى که پاى این سالح ها به فضاى مجازى نیز باز شد.
محمد کاظمى، یکــى از اعضاى کمیســیون حقوقى و 
قضایى مجلــس، در توضیح این مطلب مــى گوید:«در 
طرح ممنوعیت خرید و فروش، تولید و حمل سالح سرد، 
ممنوعیت به همراه داشــتن قمه، شمشیر و پنجه بوکس 
پیش بینى شد و همراه داشتن این اقالم به قصد ارتکاب 
جرم نیز قابل مجازات دیده شده است. همچنین در تصویب 
نهایى جزئیات این طرح خرید و فروش و ساخت سالح سرد 

ممنوع شده است.»
اما این مصوبه به واسطه نواقصى که داشت نتوانست آنطور 
که باید و شاید در کاهش به کارگیرى سالح سرد در کف 
خیابان صراحت داشته باشــد و همچنان برخى نزاع ها و 
ضرب و شتم ها با سالح ســرد در نزاع هاى خیابانى جزو 

باالترین آمار خشونت به شمار مى رود. 
گرچه گاهى هم نیازى نیست که حتماً مرگى اتفاق بیافتد یا 
معلولیتى با سالح، حادث شود تا بفهمیم که خشونت سایه 

به سایه با ما حرکت مى کند؛ کافى است یک روز عادى را 
در نظر بگیریم؛ از اتوبوس گرفته تا تاکسى تا خیابان و پیاده 
رو، همه به سالح خشونت مسلح شده ایم تا در وقت مناسب 

از آنها استفاده کنیم، این بار با سالح فحاشى و بددهنى.
اما در حالى که براى مقابله با این نوع خشــونت هم مانند 
خشونت ورزى با سالح سرد، قانون و مقرراتى وجود دارد، 
این ماده قانونــى نیز براى جلوگیرى کــردن از این همه 
عصبانیت به خرج دادن کافى نیست. طبق ماده 608 قانون 
مجازات اسالمى، توهین به افراد از قبیل فحاشى و استعمال 
الفاظ رکیک و بددهنى نیز مجازات شالق تا 74 ضربه و یا 

50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزاى نقدى دارد.
ماده 614 همین قانون نیز مى گوید اگر کسى عمداً طرف 
را طورى جرح و ضرب کند که باعث ایجاد مشکل و ایجاد 
شکســتگى یا از کار افتادن عضوى از اعضاى او شده یا 
سبب مرض دائمى بشود و یا یکى از حواس پنجگانه او را 
از کار بیاندازد یا باعث از بین رفتن عقلش بشود در حالتى 

که قصاص ممکن نیست دو تا 5 سال باید به زندان برود. 

ردپاى خشونت تا پاى تخته سیاه
سازمان پزشکی قانونى کشــور به تازگى اعالم کرده که 
در ده سال گذشته به طور متوسط هر ســال، 598 هزار و 
374 پرونده نزاع به پزشــکى قانونى ارجاع شده که رقم 
فاجعه بارى به شمار مى رود؛ و تازه باید به این عدد بزرگ، 
آمار خشونتگران و خشونت دیدگانى را هم اضافه کنید که 
به مراکز پزشکى قانونى مراجعه نمى کنند، ولى در ترویج 
خشونت نقش دارند و کم کم دارند به تمامى زوایا و اقشار 

جامعه راه پیدا مى کنند.
شاهد این مدعا هم ویدیوها و خبرهایى است که مثًال در 
قالب جایگاه معلم یا دانش آموز خبرساز مى شود و نشان 
مى دهد که پرخاشگرى و خشونت این بار تا پاى تخته هاى 

سیاه نیز رسیده است.
تبدیل شــدن جامعه ما به یک انبار بــاروت حاال نه فقط 
بخاطر سیستم الکن آموزشى بلکه، به واسطه عدم مهارت 

خانواده ها نیز هست، جمع هایى که دیگر جمع نیستند و 
خود زاینده خشونت شده اند.

دوز عصبانیت اصفهانى ها باالست 
30درصد از کل ارجاعات به بخش معاینات بالینى پزشکى 
قانونى مربوط به آسیب دیدگان ناشــى از نزاع و درگیرى 
است که ســهم عمده این درگیرى ها هم در خیابان و در 
درون خانواده ها اتفاق افتاده است . بعد از تهران و خراسان 
رضوى، اصفهان، سومین استان بى اعصاب کشور است. 

بنابر اعالم پزشــکى قانونى که مرجــع این اطالعات در 
کشور است، سال 1400، دو دهم درصد بیشتر از سال پیش 
از آن مصدوم ناشى از نزاع داشته ایم و در مجموع، حدود 
600هزار نفر به این دلیل، به مراکز این ســازمان مراجعه 
کرده اند که حدود  400هزار نفرشان مرد بوده اند. آمارى 
که نشــان مى دهد مردان عالوه بر حضور پر تعدادتر در 
محیط  هاى شهرى و کارى، بیشتر با هم دست به گریبان 
مى شــوند و تالش مى کنند مشکالتشــان را به صورت 

فیزیکى و نه با حرف، حل کنند!
در این مدت استان هاى تهران با 96هزار و 496، خراسان 
رضوى با 51هزار و 630و اصفهان بــا 41 هزار و 64نفر 
بیشترین و اســتان هاى ایالم با سه هزار و 490، بوشهر با 
سه هزار و 641و خراســان جنوبى با چهار هزار و 164 نفر 

کمترین آمار ارجاعات نزاع را داشته اند.
از نگاهى دیگر بیشترین نرخ نزاع بر اساس تعداد بر حسب 
جمعیت استان مربوط به اســتان هاى اردبیل، آذربایجان 
شــرقى، همدان و زنجان بوده و کمترین نرخ نیز مربوط 
به استان هاى سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و 

خوزستان است. 
همچنین ماه هاى خرداد با 60 هزار و 175 و شهریور با 60 
هزار و چهار نفر پر ارجاع ترین ماه هاى سال از جهت موارد 
نزاع در ســال 1400بوده است. آمارهاى سازمان پزشکى 
قانونى، یک مدرك مســتدل براى اثبات ریشــه دوانى 

خشونت در جامعه است. 

اصفهان، سومین شهر
بى اعصاب کشور

امام جمعه اصفهان با اشــاره به ظرفیت هاى گســترده 
گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان گفت: پیشنهاد 

مى شود موزه مردم شناسى در اصفهان راه اندازى شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد با بیان اینکه اصفهان  
از نظر میراث فرهنگى و گردشگرى داراى ظرفیت هاى 
گسترده اى اســت، اظهار کرد: اینکه جایى باشد تا مردم 
بتوانند با وســایل و ابزارهاى گذشتگان آشنا شوند بسیار 
خوب است؛ همانند کوزه ها، وسایل و ادوات کشاورزى و 
صنایع دستى و یا ابزارهایى که در زندگى روزمره استفاده 

مى شد و امروزه کاربردى ندارد.
وى افزود: بهتر اســت ایــن مجموعه به عنــوان موزه 

مردم شناسى و در مرکز اســتان و در یکى از مکان هاى 
تاریخى کــه قابلیت برپایى نمایشــگاه دائمــى را دارد، 
راه اندازى شــود. امام جمعه اصفهان با بیان اینکه برخى 
تنگ نظرى ها در اداره میراث فرهنگى سبب مى شود که 
کارها دشوار شود، خاطرنشان کرد: وجود سخت گیرى هاى 
بى مورد سبب شده که برخى از مکان تاریخى به جاى اینکه 
محلى براى بازدید و یا فعالیت باشد، به مخروبه اى تبدیل 

شود که دیگر هیچ خاصیتى ندارد.
وى ادامه داد: متأسفانه به بهانه هاى مختلف و یا استناد به 
قوانین دست و پا گیر، تعمیر و بازسازى برخى از مکان هاى 

تاریخى و یا قدیمى انجام نمى شود.

رئیس اداره بیابان زدایــى اداره کل منابع طبیعى اســتان 
اصفهان گفت: بیابان هاى استان اصفهان ساالنه 50 هزار 

هکتار رشد مى کند.
حســینعلى نریمانى گفت: تغییــرات اقلیمى بــه عنوان 
اصلى ترین عامل افزایش بیابان ، ســاالنه حدود 50هزار 

هکتار در استان اصفهان افزایش بیابان داریم.
وى خاطرنشــان کرد: بر اســاس مطالعات صورت گرفته 
اســتان اصفهان 736 هزار هکتار کانون بحرانى فرسایش 
بادى داریم، اظهار داشــت: این مطالعات در سال 81 انجام 
شد و پس از یک دهه با به روزرسانى اطالعات این میزان 
مرکز کانون فرسایش به یک میلیون و 92 هزار هکتار رسید.

وى با بیان اینکه در ســال 98 میزان مرکز کانون بحران 
فرسایش بادى به یک میلیون و 500 هزار هکتار رسید، ابراز 
داشت: منظور از کانون فرسایش آن است که شدت فرسایش 

بیشتر و به دنبال آن میزان خسارت نیز بیشتر شده است.
به گفته رئیــس اداره بیابان زدایــى اداره کل منابع طبیعى 
استان اصفهان با بررسى هاى صورت گرفته مشخص شده 
که نزدیک به 40 الى 50 هزار هکتار افزایش بیابان داریم، 
بیشترین عامل در این افزایش تغییرات اقلیمى است چراکه 
اگر عاملى به جز تغییرات اقلیمى بود انتظار مى رفت که این 
افزایش نوسان داشته باشد در حالى که این افزایش تقریبا با 

نرخ ثابت بوده است.

رئیس جمهور در سفرى یک روزه در جمع اصفهانى ها 
در جریان اصلى ترین مشــکالت این استان پهناور قرار 
گرفت و با حضور در مراکز مهم علمى اصفهان، ظرفیت ها 
و پتانسیل هاى دانشمندان این خطه را از نزدیک مشاهده 

کرد و نویدهایى از حمایت دولت در این بخش داد.
رئیس دولت سیزدهم در بیست وپنجمین سفر استانى خود 
به نصف جهان سفر کرد؛ دیدار با نخبگان استان، دیدار با 
اقشار مختلف مردم، ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا، 
بازدید از برخى پروژه ها و طرح هاى عمرانى و خدماتى، 
شرکت در جلسه شوراى ادارى و برگزارى نشست خبرى 
از مهم ترین برنامه هاى سفر یک روزه سید ابراهیم رئیسى 

به اصفهان بود.
به جرات مى توان گفت یکى از مهم ترین بخش هاى این 

بازدیدهاى رئیس جمهور، حضور در مراکز علمى استان 
اصفهان و شناسایى ظرفیت ها و آشنایى با مشکالت این 
حوزه از نزدیک بود. اگرچه مهم ترین مطالبه اصفهانى ها 
در این سفر از سوى اصفهانى ها احیاى زاینده رود عنوان 
شده بود و رئیس جمهور نیز از وجود برنامه دولت براى 
احیاى این رود خبر داد، اما توجه ویــژه دولت به مراکز 
علمى استان براى نصف جهانى که مى تواند قطب علمى 

کشور باشد نیز از اهمیت باالیى برخوردار است.
جعفر قیصرى، رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 
در گفت وگو با ایسنا، نتایج بازدید رئیس جمهور از مراکز 
علمى استان را بسیار خوب ارزیابى کرد و گفت: این سفر 
فرصتى براى معرفى دســتاوردهاى شرکت هاى فناور 
و دانش بنیان اصفهان به رئیــس جمهور و هیئت دولت 

بود که از نزدیک با شــرکت هاى فناور و دســتاوردها و 
چالش هاى آنها آشنا شــدند. خوشبختانه در جمع بندى 
نهایى رئیس جمهور اصفهــان را به عنوان قطب علم و 
فناورى کشور معرفى کردند و برجستگى هاى شهرك 

علمى و تحقیقاتى اصفهان مورد تأکید قرار گرفت.

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان از تصادف زنجیره اى 
30 دستگاه خودرو در کمربندى شرق اصفهان به علت 

ریخته شدن مواد روغنى بر روى سطح جاده خبر داد.
ســرهنگ اصغر زارع با اعالم این خبر، گفت: ساعت 
4 بامداد روز شــنبه، 28 خردادماه در کمربندى شــرق 
اصفهان یک تصادف بین 30 دستگاه خودرو رخ داد که 
بالفاصله مأموران پلیس راه استان به منظور بررسى این 

حادثه در محل حضور یافتند.
افزود: در بررسى صورت گرفته مشخص شد علت وقوع 
این حادثه  ریخته شدن مواد روغنى بر روى سطح جاده 

است که باعث لغزنده شدن محور و ُسر خوردن خودروها 
شده است. رئیس پلیس راه استان ادامه داد:  با همکارى 
اداره راه به سرعت نســبت به خاك  ریزى در  دو محور 
بهارستان به اصفهان و سجزى به اصفهان و پاك سازى 

سطح جاده از مواد روغنى اقدام شد.
سرهنگ زارع از شناسایى کامیون تانکر دار حامل مواد 
روغنى که مخزن آن ســوراخ شد و در حال نشت آن بر 
روى جاده بود خبر داد و گفت: این خودرو در شانه خاکى 
کمربندى شرق متوقف و راننده آن براى انجام تحقیقات 

به یگان انتظامى منتقل شد.

تصادف زنجیره اى30 خودرو در کمربندى شرق

دستاورد علمى اصفهان از سفر رئیس جمهور 

دریا قدرتى پور
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 ورود فرزندان به دوره نوجوانى به خودى خــود نگرانى هایى را در والدین 
ایجاد مى کند.اگر در این شرایط نوجوان بخواهد ارتباطات بیشترى را تجربه 
کند و براى گوشــى تلفن همراهش رمز بگذارد اوضاع از آنچه که هست 

بغرنج تر به نظر مى رسد.
برخى از رفتار هاى نابهنجار و مخالف با فرهنگ خانواده در نوجوان به واسطه 
تأثیرپذیرى از شبکه هاى اجتماعى و ارتباط با دوستان از این طریق شکل 
مى گیرد و برخى نوجوان ها براى حفظ حریم خصوصى شــان روى تلفن 
همراهشان رمز مى گذارند؛ بسیارى از والدین مى گویند رمز داشتن گوشى 
تلفن همراه نوجوان نگرانى آن ها را بیشتر مى کند. با این حال در این شرایط 
نباید با مشــاجره به این بحث خاتمه داد. بلکه پیش از در اختیار دادن این 
امکانات باید پیش شرط هایى براى نوجوانان 12 تا 17 ساله گذاشته شود. 
در این باره با دکتر آسیه انارى عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسى بالینى 
کودك و نوجوان گفتگو کردیم و راهکار هاى حل این مسئله را جویا شدیم.

نوجوان از والدین الگو بردارى مى کند
دکتر انارى به عنوان روانشناسى که بیش از 18 سال در ارتباط با خانواده ها و 
نوجوانان کار بالینى انجام مى دهد، معتقد است تلفن همراه حریم خصوصى 
نیست: «اگر گوشــى براى من به عنوان والد حریم خصوصى باشد براى 
نوجوان هم حریم خصوصى است. مگر من در تلفن همراهم چه چیزى دارم 
که نمى خواهم فرزندم بداند؛ مسلماً اگر من به عنوان والد براى تلفن همراهم 
رمز بگذارم و اجازه ندهم فرزندم دست به گوشى ام بزند، فرزندم هم از من 

الگوبردارى خواهد کرد.»
وى ادامه مى دهد: «والدین حداقل تا 17-18 سالگى فرزندشان باید فضایى 
را به وجود بیاورند که هیچ فردى در خانواده روى تلفن همراهش رمز نگذارد 
تا نوجوان این دوره بحران را با موفقیت سپرى کند. نکته مهم دیگرى که 
والدین باید به آن توجه داشته باشــند این است که براى دادن تلفن همراه 
به نوجوانشــان شــرط بگذارند که رمز موبایل او را بدانند؛ عالوه بر این، 
برنامه هاى موبایلى متنوعى وجود دارد که والدین مى توانند از طریق آن ها 
تلفن همراه نوجوانشان را کنترل کنند. قرار نیست که والدین با استفاده از 

نرم افزار هاى کنترل گوشى، چت هاى خصوصى نوجوانشان را بخوانند بلکه 
قرار است والدین به کلیت گوشى دسترسى داشته باشند.»

اگر نوجوان براى تلفن همراهش رمز گذاشــت، چه باید 
کرد؟

دکتر انارى در پاسخ به این سؤال مى گوید: «قبل از دادن گوشى باید شرط 
شود که نوجوان براى تلفن همراهش رمز نگذارد، اما اگر این مسئله شرط 
نشده باشــد و درعین حال خوِد والدین روى تلفن همراهشان رمز داشته 

باشند، اوضاع بسیار سخت خواهد بود.
 به هرحال، اگر نوجوان در سنین 16-17-18 سالگى براى تلفن همراهش 
رمز گذاشــت، حقیقتاً نمى توان کارى انجام داد، چون این مرحله نوجوانى 

انتهایى اســت و در این مرحله تنها با رابطه مى توان 
نوجوان را کنتــرل کرد، اما اگــر نوجوان در 
ســنین پایین تر براى تلفن همراهش رمز 

گذاشــت، والدین در عین اینکه باید رمز تلفن 
همراهشــان را در اختیار نوجوانشان قرار دهند 
باید از او بخواهند که رمــز موبایلش را به آن ها 
بدهد در غیر این صورت موبایل را از او خواهند 

گرفت. والدین باید دقت کنند که الزم است 
یک ارتباط متقابل بین آن ها برقرار شود که 
هر دو طرف یک قانونى مى گذارند و اجرایى 

مى کنند. چنانچه نوجوان در سنین 
پایین تر حاضر نشــد رمز تلفن 
همراهش را در اختیار والدینش 
قــرار دهیــد، در ایــن صورت 

الزم اســت از یک متخصص و 
روانشــناس کمک گرفت تا بررسى 

شــود که در ذهــن و روان نوجوان چه 
مى گذرد.»

قوانین دادن تلفن همراه به نوجوان
نظارت بر گوشى نوجوان زمانى معناداراست که والدین ابتدا با قوانین درست، 
گوشى را در اختیار نوجوانشان قرار دهند. دکتر انارى در این باره مى گوید: 
«اگر والدین از ابتدا تلفن همراه را با قوانین و شرایط مناسب در اختیار نوجوان 
قرار دهند، به مشــکلى برنمى خورند. دادن تلفن همراه به نوجوان باید با 
قوانین درستى همراه باشد، قوانینى مثل استفاده از تلفن همراه در ساعات 
خاص، تحویل گوشى به والدین در شب، داشتن اینترنت محدود، ممنوعیت 
استفاده از شبکه هاى اجتماعى تا ســنین 15-16 سالگى و استفاده از نرم 

افراز هاى کنترل والدین.»

زمینه سرکشى نوجوانان را فراهم نکنیم
این متخصص روانشناســى کودك و نوجوان در پایان توصیه 
مى کند: «والدین ابتدا بایــد با تغییرات و نیاز هاى 
دوران نوجوانى آشــنا شوند. مهم ترین 
خواســته نوجوانــان در این دوره 
استقالل است. اما برخى از والدین 
درك درســتى از دوران نوجوانــى 
ندارند و با برخورد هاى نادرست زمینه 
لجبازى و سرکشــى نوجــوان را فراهم

 مى کنند. 
بنابراین، والدین براى نظارت غیرمستقیم 
بر روى نوجوان الزم اســت با کســب 
اطالعات درباره دوره نوجوانى، برقرارى 
ارتباط درســت با نوجوان، وقت گذراندن 
و سرگرم کردن نوجوان با بازى و ورزش، 
نداشتن زبان تند در ارتباط با نوجوان، عدم 
کنترل و نداشتن انتظارات بیجا از نوجوان 
زمینه مناسب براى برقرارى ارتباط درست با 

او را فراهم آورند.»

دادستان کل تگزاس قصد دارد درباره تعداد ربات هاى توئیتر و حساب هاى جعلى تحقیق کند.
کن پکستون، دادستان کل تگزاس، تحقیقاتى را درباره توئیتر به دلیل نگرانى از گزارش هاى اشتباهى که مربوط به 

تعداد ربات ها و سایر حساب هاى جعلى در این شبکه اجتماعى آغاز کرده است.
 پکستون دادستان کل تگزاس در یک بیانیه مطبوعاتى ادعا کرد: حساب هاى نامعتبر ممکن است به افزایش ارزش 
توئیتر کمک کنند، بنابراین او قصد دارد تحقیقات خود را تحت عنوان قانون شیوه هاى تجارى فریبنده ایالت که از 

مشاغل و کاربران محافظت مى کند، شروع کند.
درحال حاضر دفتر پکستون در حال پیگیرى این پرونده است. به نظر مى رسد ایالن ماسک، مدیر عامل تسال، قصد 
دارد پیشنهاد خود براى خرید توئیتر را پس بگیرد. ماسک چندین هفته است اعالم کرده که احتماال تعداد ربات هاى 

این پلتفرم بسیار بیشتر از آن چیزى است که مدیران فعلى آن گزارش داده اند.
 به توئیتر دستور داده شده اسناد ویرایش نشده که تعداد کاربران فعال این شرکت از سال 2017، حجم حساب هاى 
نامعتبر در آن دوره و محاسبه نسبت حساب هاى جعلى را نشان مى دهد، منتشر کند. توییتر مدت ها است که ادعا هاى 

سوگیرى ایدئولوژیک را رد و از پکستون به دلیل ادعا هاى تالفى جویانه سیاسى شکایت کرده است.
شرکت توئیتر قبًال اعالم کرده بود که حساب هاى جعلى کمتر از پنج درصد کاربران را تشکیل مى دهند. پکستون 
نگرانى هاى ماسک را در مورد اکانت هاى جعلى که ممکن است 20 درصد یا بیشتر از تمام حساب هاى توئیتر را تشکیل 
دهند، اعالم کرد. دادســتان کل تگزاس 
از چندین شــرکت فناورى از جمله گوگل 
(براى تجارت تبلیغاتى خود) و متا (به دلیل 
تشخیص چهره) به دلیل فعالیت هایشان 
شکایت کرده است، اما هنوز مشخص نیست 
که پکستون علیه توئیتر چه قصدى دارد.
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کارمند Google Cloud عدد پى را تا 100 تریلیون رقم 
محاسبه کرد این توسعه دهنده در سال 2019 عدد پى را 

تا رقم 31,4 تریلیونم محاسبه کرده بود.
 Google اِما هاروکا ایوائو»، توسعه دهنده» 

Cloud، رکورد سه ســال پیش خود را براى 
تعداد ارقام محاسبه شــده عدد پى شکسته 
است. در سال 2019 او توانست عدد پى را 
تا رقم 31,4 تریلیونم محاسبه کند و اکنون 

 Google Cloud با اســتفاده از همان برنامه
y-cruncher ایوائو توانســت عدد پــى را تا رقم 100 

تریلیونم که صفر است پیدا کند.
پس از شــروع فرآیند در اکتبر 2021، کار کامپیوترها 
تا مارس 2022 به طول انجامید. به گفتــه ایوائو، او از 
ابزارها و تکنیک هاى مشــابهى اســتفاده مى کرد، اما 

 Google سرعت افزایش یافته به دلیل بهبود بخش هاى
Cloud از آن زمــان با شبکه ســازى 100 گیگابیت بر 
ثانیه، دیســک هاى پایدار متعادل و ســایر 
ویژگى هایى است که در این بررسى عمیق 

در محاسبات توضیح داده شده است.
یکى دیگر از تفاوت هاى مهم، حجم عظیمى از 
داده هاى پردازش شده براى محاسبه اعداد 
است. در این پست وبالگ آمده است که در 
طى اولین محاسبه رکوردشــکنى، رایانه ها 
حدود 19000 ترابایت (ترابایت) داده را پردازش کردند. 
این بار براى محاسبه 100 تریلیون رقم، کامپیوتر حدود 

82000 ترابایت داده را پردازش کرد.
این پســت وبالگ همچنین حقایق جالبى را نشــان 

مى دهندکه 100 تریلیون براى ما انسان ها چقدر است.

 واتس آپ یکى از پرطرفدار ترین اپلیکشن هاى ارتباطى است، این برنامه 
ترفند هاى پنهانى دارد که خوب است بدانید.

امروزه با گســترش فضاى مجازى و دسترســى تمامى مــردم به آن، 
برقــرارى ارتباطــات در سراســر جهــان آســان شــده اســت؛ بــه 

گونه اى که تعدادى از افراد در موقعیت هاى جغرافیایى 
مختلــف مى توانند در هر ســاعت از شــبانه روز با 
یکدیگر در تماس باشــند؛ اما این فضا داراى معایبى 

نیز است.
 واتس اپ یکى از برنامه هایى است که در حال حاضر 
از محبوبیت زیادى برخوردار اســت، اما به دلیل آن 
که تنها با شــماره مى توان این برنامه را فعال کرد و 
دیگران هم تنها با داشــتن شــماره مى توانند پیامى 
را ارســال کنند، گاهى حریم شــخصى افراد دچار 

آسیب مى شود.
برخــى اوقــات کاربــران واتــس اپ مى تواننــد 

بــه افــرادى کــه در یــک گــروه هســتند و شــماره یکدیگــر را 
ذخیره ندارند نیز پیام دهند و گفتگویى داشته باشند، اما براى آن که متوجه 
شوند آیا شماره شــان ذخیره شــده یا خیر؛ باید فرآیندى را طى کنند که

 ما در این بخش از ترفندســتان تکنولوژى نمناك بیان مى کنیم تا شــما 
با انجام آن بتوانید کســانى که شــماره شــما را در واتس اپ خود ذخیره 

کرده اند، شناسایى کنید.

ترفندى براى آنکه بدانیم شماره واتساپ ما را چه کسانى 
دارند

اگر شما نیز کنجکاو هستید و عالقه دارید که بدانید چه کسى شماره شما را 
در واتس اپ خود ذخیره کرده است، بهتر است این مقاله را از دست ندهید؛ 

زیرا ما در ادامه راه حل هایى براى فهمیدن این موضوع بیان کرده ایم که 
با انجام هر کدام مى توانید فردى که شماره شــما را ذخیره کرده است را 

شناسایى کنید.

روش اول:
در این روش ابتدا باید شماره فرد را ذخیره کنید و وارد واتس اپ شوید، سپس 

سه نقطه باالى صفحه را بزنید تا صفحه جدیدى با تعدادى گزینه نمایان 
شود، حال بر روى گزینه New broadcast یا لیست انتشار جدید کلیک 
کنید تا لیستى از مخاطبین تان دیده شــود، بعد از آن باید شماره فرد مورد 
نظر و یک نفر دیگر که مطمئن هستید شماره تان را ذخیره دارد، را انتخاب 
کنید تا لیست انتشار جدیدى ایجاد شود و بتوانید پیامى 

ارسال نمایید.
پس از ارســال پیام صبر کنید تا توسط آن فرد خوانده 
شــود. پس از گذشــت مدت زمانى براى چند ثانیه 
روى پیام ارسال شده نگه دارید و روى گزینه Info یا 
اطالعات کلیک کنید تا صفحه اى به نام pop-up با دو 
گزینه Read by و Delivered by باز شود؛ اگر شماره 
فرد در قســمت Read by بود؛ یعنى شماره شما را از 
 Delivered قبل ذخیره داشته است، اما اگر در قسمت

by دیده شود؛ یعنى شماره تان را ذخیره ندارد.

روش دوم:
در روش دوم باید برنامه اى به نام ME را دانلود کرد؛ زیرا تنها برنامه در جهان 
است که به افراد کمک مى کند تا بتوانند افرادى که شماره شان را ذخیره 
کرده اند؛ شناسایى کنند. این برنامه همچنین نشان مى دهد که دیگران با 
چه نامى شماره را در لیســت مخاطبین خود ذخیره کرده اند یا چه کسانى 

شما را بالك کرده اند.

چگونه در واتساپ متوجه شویم چه کسى شماره ما را دارد؟

شرکت تکنو به تازگى گوشى هاى سرى اســپارك 9 خود را با ویژگى هاى ممتاز و 
ارتقاء هاى زیادى براى عالقمندان به تصاویر و ویدئو هاى سلفى عرضه کرده است. 
سرى جدید گوشى هاى اسپارك 9 با دوربین سلفى 32 مگاپیکسلى، بدنه باریک، وزن 

سبک، پردازنده قوى و باترى بادوام عرضه مى شوند.
 این گوشى داراى فیلتر ها و نرم افزار ویرایش تصاویر پیشرفته براى عکاسى مى باشد. 
سرى تکنو اسپارك 9 دوربین ســلفى خود را از سنسور 8 مگاپیکسلى به دوربین 32 

مگاپیکسلى HD به روز کرده است.
دوربین جلوى 32 مگاپیکسلى حتى در صورت بزرگ نمایى، سلفى هایى واضح، دقیق و 
با جزئیات زیادى را ارائه مى دهد. این دوربین با برخوردارى از حالت Ultra HD، تراشه 
سنسور 4 در 1 با تراز پیکسل هوشمند، و دیافراگم دوربین جلو F/2,45 با فوکوس ثابت 

گسترده قادر به ثبت تصاویر و ویدئو هاى با کیفیت است. 
گوشــى اســپارك 9 پرو تکنو داراى حالت Super Night Mode 3,0 مى باشــد و 
ویژگى هاى پیشــرفته اى مانند تشــخیص نور صحنه با هوش مصنوعى، الگوریتم 
بهینه ســازى فیوژن چند فریمى و فناورى پیشــرفته ترمیم لمســى را به ارمغان 

مى آورد.
ترکیبى از این ویژگى ها به کاربران امکان روشن کردن مطلوب تصاویر را مى دهند. 
کاربران مى توانند با استفاده از این ویژگى حتى در هنگام عکاسى در تاریکى، تصویرى 

شفاف و طبیعى به ثبت برسانند.

 همچنین به منظور عکاسى ســلفى در شب، دوربین ســلفى داراى چراغ پرکننده 
Ring Screen است که نور پرکننده ســه بعدى براى چهره، حتى در شرایط کم نور 

فراهم مى کند. اسپارك 9 پرو داراى ویژگى هاى دیگرى مانند بازیابى پرتره با هوش 
مصنوعى، حالت زیبایى چهره (5.0)، کاهش هوشمند نویز در دامنه RAW و فوکوس 
خودکار هوشمند تمام صحنه است که در سناریو هاى مختلف چهره شما را روشن و 

زیبا مى کند.
سرى تکنو اسپارك 9 به غیر از سلفى بر روى دوربین عقب نیز تمرکز دارد. این گوشى 
 ،1,6/F داراى دوربین پشتى ســه گانه با دوربین اصلى 50 مگاپیکسلى با دیافراگم

سنسور عمق 2 مگاپیکسلى و لنز هوش مصنوعى 8 واتى است. 
سرى گوشى هاى تکنو اسپارك 9 بر طراحى و ظاهر گوشى نیز متمرکز شده است تا 
آن را نه تنها به یک گجت با کارایى باال، بلکه به یک محصول با طراحى فوق العاده 
نیز تبدیل کند. این سرى با لبه راست گوشه (right-angled) محبوب و بدنه اى کمى 

باریک 8.42 میلى مترى ظاهرى تازه از خود نشان مى دهد.
بدنه پشتى گوشى نیز داراى بافت موزاییکى براق مى باشد. این گوشى در چهار رنگ 
مشکى، آبى، ســفید و Hacker Storm عرضه مى شــود. همچنین داراى صفحه 
نمایش بــزرگ 6.6 اینچى Ultra HD اســت و از نرخ رفرش 90 هرتز پشــتیبانى

 مى کند. 
سرى گوشى هاى تکنو اسپارك 9 مجهز به چیپست Helio G۸۵ مدیاتک، پردازنده 
گرافیکى Arm Mali-G۵۲ و پردازنده مرکزى هشت هسته اى با دو پردازنده قدرتمند 
Arm Cortex-A۷۵ نیز مى باشد. این گوشى ها داراى یک باترى بزرگ 5000 میلى 

آمپر ساعتى مى باشند و از شارژ فلش 18 واتى پشتیبانى مى کنند.

تکنو یک گوشى 
جذاب براى 
عاشقان سلفى 
عرضه کرد

ممممممم
ررتررر
ررکاررر
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فىىىىىىىىىىىىى
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قابلیت Split Screen به شما امکان مى دهد تا از چندین برنامه به طور همزمان استفاده کنید. ا استفاده از قابلیت Split Screen مى توانید صفحه 
نمایش کامپیوتر یا دسکتاپ ویندوز 11 خود را به دو یا چند قسمت تقسیم کرده و به طور همزمان از چند برنامه استفاده کنید.

 در نسخه هاى قبلى ویندوز این قابلیت به صورت محدود وجود داشته، اما در ویندوز 11 مهندسان  به ویژگى Split Screen گزینه هایى 
اضافه کردند که به کاربران اجازه اســتفاده همزمان از چند صفحه نمایش را مى دهند. در ویندوز 11، صفحه تقســیم شده به طرح 
اسنپ شات تغییر نام داده است. اکنون مى توانید حداکثر چهار صفحه نمایش را راه اندازى و همزمان روى چند برنامه کار کنید. 
اگر مى خواهید از این قابلیت در ویندوز 11 اســتفاده کنید، باید آن را فعال کنید. اگر آن را فعال نکنید، محدود به اســتفاده از 
صفحه نمایش دوگانه در پیکربندى صفحه تقسیم شده خواهید بود. در ادامه به شما آموزش مى دهیم که چگونه از قابلیت 
split screen استفاده کنید. ابتدا به قسمت تنظیمات رفته و سپس گزینه سیستم را انتخاب کنید. در این مرحله بر روى 

Multitasking ضربه بزنید و با کلبک بر روى Snap Windows آن را خاموش یا روشــن کنید. با کمک گزینه زوم 

مى توانید طرح بندى ها را مشاهده و یکى از آن ها را انتخاب کنید تا صفحه نمایش مطابق با آن بازآرایى شود.

نحوه استفاده از قابلیت split screen در ویندوز 11

ِمتا پلتفرمز (شــرکت مادر فیس بوك)، ساخت ساعت 
هوشمند مجهز به دو دوربین را متوقف کرد و در عوض 
به ساخت دستگاه هاى مچى دیگر متمرکز شده است.

 این دستگاه که حداقل به مدت دو سال در دست ساخت 
بود، به شکلى طراحى شده بود که شامل چندین قابلیت 
مشابه ساعت هاى هوشمند دیگر شامل ردیابى فعالیت، 

پخش آهنگ و ارســال پیام بود. نمونه اولیه 
این دستگاه که ساخت آن اکنون 

متوقف شــده اســت، 
شــامل دو دوربین بود 

ر کــه آن را از پرچمداران  ا ز بــا
نظیر اپل واچ متمایز مى کرد. یک دوربین 

پایین صفحه نمایش و دوربین دیگر در پشت 
ساعت و رو به مچ دست قرار مى گرفت.

دوربین دوم طراحى شده بود تا کاربران بتوانند صفحه 
ساعت را از بند آن جدا کرده و به سرعت عکس بگیرند. 
اما به گفته یک منبع آگاه، وجود این دوربین، مشکالتى 
را براى قابلیت تبدیل ســیگنال هاى عصبى از مچ به 
فرامین دیجیتالى ایجاد کرد. ایــن توانایى فنى که به 
الکترومیوگرافى معروف اســت، اولویت اصلى براى 

ِمتا بود.
ِمتا از مزایاى الکترومیوگرافى بــه عنوان راهى براى 
اســتفاده از دســت فرد به عنوان یــک کنترلر براى 
دستگاههاى دیگر از جمله دستگاه هاى ویژه متاورس 
(دنیاى مجازى)، تعریف کرده است. مدیران ِمتا درباره 
پتانسیل ساعتهاى هوشمند به عنوان بخشى از نگرش 
خود براى متاورس صحبت کرده اند. حسگرهایى که 
در دستگاه هاى مچى هستند مى توانند براى کمک به 

افراد براى کنترل آواتار خود یا تعامل با آنچه از طریق 
عینک هاى واقعیت افزوده مشاهده مى کنند، استفاده 

شوند.
با وجود توقف ساخت دســتگاه دو دوربینه، شرکت ِمتا 
سرگرم کار روى دســتگاه هاى مچى متعددى است. 
به کارمندانى که روى این دستگاه با نام کد میالن کار 
مى کردند، اعالم شــد این دســتگاه دیگر قرار نیست 
تولید شود. در ابتدا قرار بود این دستگاه در بهار سال 
2023 با قیمت 349 دالر عرضه شود. بعضى از 
قابلیت هاى طراحى شــده براى ســاعت 
هوشــمند دو دوربینــه، احتمــاال در 
محصوالت آینده ِمتا بکار خواهند رفت.

کاهــش هزینــه هــا، احتماال 
در تصمیــم ِمتا بــراى توقف 
ساخت این ســاعت هوشمند، 
نقش داشته اســت. مدیران ِمتا 
در آوریل اعالم کردنــد با توجه 
به کندى کسب و کار، هزینه هاى 
ساالنه این شرکت امسال به میزان سه 
میلیــارد دالر کاهش پیدا خواهــد کرد و این 
کاهش هزینه روى اســتخدام در ِمتا هم تاثیر گذاشته 
اســت. مارك زاکربرگ، مدیرعامل ِمتــا در آن زمان 
به ســرمایه گذاران اعالم کرده بــود کاهش عمومى

 هزینه ها به معناى آن است که بعضى از پروژه ها نسبت 
به تالش هاى دیگر، در اولویت قرار مى گیرند.

 ِمتا این هفته به کارمندانش اعالم کرد یک مدل عینک 
واقعیت افزوده که به مدت ســه سال در دست طراحى 

بوده است را براى فروش، عرضه نخواهد کرد.

توقف ساخت ساعت هوشمند مِتا با  2 دوربین

نمونه اولیه ســال پیام بود.
خت آن اکنون 

ــت، 
ن بود 
ر مداران ا ز بــا

ز مى کرد. یک دوربین 
ش و دوربین دیگر در پشت 

ست قرار مى گرفت.
ى شده بود تا کاربران بتوانند صفحه 
جدا کرده و به سرعت عکس بگیرند. 
ع آگاه، وجود این دوربین، مشکالتى

یل ســیگنال هاى عصبى از مچ به 
ایــن توانایى فنى که به  یجاد کرد.

مى کردند، اعالم شــد ایندسـ
تولید شود. در ابتدا قرار بود ای
9 با قیمت349 دال 2023
قابلیت هاى طراحى
هوشــمند دو
محصوالت آی
کاهــشه
در تصمیـ
ساخت ای
نقش داش
ا در آوریل
به کندى کس
ساالنه این شرکت
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هواى سرد زمستان باعث مى شود که شما توجه 
بیشترى به پوست تان داشــته باشید و به دنبال 
راهکار هایى براى ســالم و مرطوب نگه داشتن 
آن بیفتید. روتین مراقبت از پوســت بسیار مهم 
است، اما گاهى اوقات با وجود مراقبت هایى که از 
پوســت تان دارید، متوجه بعضى از مشــکالت 
خاص در آن مى شوید که ممکن است مرتبط با 

بیمارى هاى کلیوى باشد.
بیمارى کلیوى خیلى عالئــم خاصى از خودش 
نشــان نمى دهد و یک کشــنده خاموش است؛ 
بنابراین باید به پوســت تان خیلى توجه کنید و 

تمام عالئم آن را زیر نظر بگیرید.

پوست خشک و خارش دار 
عالمت اولیه بیمارى کلیوى است

بیمارى هاى کلیــوى بیــش از 37 میلیون نفر 
را در کشــور هاى بزرگ درگیر کرده اســت، اما 
عالئم آن خیلى مشهود نیستند و شما باید خیلى 
حواس تان را جمع کنید؛ زیرا ممکن است باعث 
ایجاد مشکالت شدید تر شــود. شاید تشخیص 

بیمارى در مراحل اول خیلى سخت باشد.
وظیفه اصلى کلیه این اســت که استخوان ها را 
محکم نگه دارد و به گونــه اى کار کند که مقدار 
کافى مواد معدنى وارد خون شــود. هنگامى که 
کلیه نتواند این مواد معدنى و مغذى را مدیریت 
کند، بدن بــا کمبود این مواد مواجه مى شــود و 

پوست خشک و خارش زا خواهد شد.

خارش پوستى که باید جدى گرفت
تقریبا نیمى از بیمــاران مبتال به بیمارى کلیوى 
مزمن؛ خارش پوست را تجربه مى کنند. خارش 
و خشــکى پوســت یکى از رایج تریــن عالئم 
بیمارى هاى کلیوى اســت و 50 درصد بیماران 
کلیوى این وضعیت را تجربه مى کنند. این خارش 
معموًال زمانى افزایش پیــدا مى کند که وضعیت 
کلیه بدتر شود؛ حتى افراد دیالیزى هم با این مسئله 
مواجه هستند و از این میزان خارش زیاد جلوى بقیه 
خجالت مى کشند. بسیارى از آن ها اظهار کرده اند 

که ما هر روز این خارش را تجربه مى کنیم.

خارش پوستى همیشه از کلیه نیست
دالیل بسیار زیاد دیگر هم براى خارش پوست 
وجود دارد. درســت اســت که خارش پوســت 
مى تواند یکى از عالمت هــاى بیمارى کلیوى 
باشــد، اما گاهى اوقات دالیل دیگرى دارد. به 
عنوان مثال بیمارى هاى آلرژیک، آسم و اگزما 
هم مى توانــد جزء عوامل ایجــاد کننده خارش 
پوست باشد، زیرا بدن به اندازه کافى مواد مرطوب 
کننده تولید نمى کند. پس بــراى این که علت 
خارش را بفهمید، حتما به پزشک مراجعه کنید. 
آزمایش خون، آزمایش آلرژى، عکسبردارى ها و 
نمونه بردارى از پوست چیز هاى زیادى را در مورد 

وضعیت بدنى شما نشان خواهد داد.

همه میوه ها غنى از مواد مغذى محافظت کننده در 
برابر بیمارى هستند؛ اما به دلیل فواید ضد التهابى 

مورد توجه ویژه قرار گرفته اند.
 یکــى از راهکار هــا بــراى افزایــش فعالیت 
آنتى اکسیدانى و کاهش التهاب بدن، این است 
که انتخاب هاى فصلى داشته باشید. در تابستان 
انگور و میوه هاى هســته دار، در پاییز ســیب و 
گالبى، در زمستان خرمالو و انار و در بهار مرکبات 

و گیالس را انتخاب کنید.

سیب: مطالعه اى کــه روى تقریباً 35 هزار زن 
انجام شد، نشان داد که مصرف این میوه با خطر 
کمتر مرگ ناشى از بیمارى قلبى مرتبط است. 
 ،C ریزمغذى هاى ســیب یعنى فیبــر، ویتامین
پکتین و پلى فنول ها عمدتاً در مطالعات حیوانى با 
اثرات ضد التهابى و افزایش میکروب هاى مفید 

در روده مرتبط بوده اند.

انگور: این میوه هــاى آبدار سرشــار از فیبر، 
ویتامین هاى C و K و مواد شــیمیایى گیاهى، 
به ویژه رســوراترول (موجود در انگــور قرمز) 

هستند.
مرکبــات: پرتقال، گریــپ فــروت، لیمو و 
لیموترش سرشــار از ویتامیــن C و همچنین 
حاوى فیبر، پتاسیم، کلســیم، ویتامین B، مس 
و مواد شــیمیایى گیاهــى ضد  التهابــى مانند 
فالونوئید ها و کاروتنوئید ها هستند. مواد مغذى 
موجود در مرکبــات اثــرات محافظتى بر قلب 
دارند؛ مانند بهبود کلســترول خون، قند خون و 
بهبود عملکرد عروق خونى. اگر به  دنبال افزایش 
فعالیت آنتى اکسیدانى هســتید، پرتقال خونى 
بخورید. رنگ قرمز - نارنجى گوشت آن ناشى 
از آنتوسیانین ها است، همان ترکیباتى که توت ها 

ماده غذایى ضد  التهاب تبدیل را بــه یــک 
مى کند.

چغندر: یــک منبع 
عالــى از پتاســیم، 
 C فوالت و ویتامین
است. یعنى همه مواد 
مغذى که نقش هاى 
مختلفــى در تنظیم 
التهاب سیستم ایمنى 
دارند. امــا دو ترکیب دیگر در چغنــدر از جمله 
بتائین و نیترات، واقعــًا آن را به عنوان یک منبع 
ضد التهاب برجسته مى کند. بتائین یک ترکیب 
شبهه آنتى اکســیدانى کمتر شناخته شده است. 
به نظر مى رســد نیترات هــاى طبیعى (متفاوت 
از آن هایى که به غذا هاى فرآورى شــده اضافه 
مى شــوند و خطرات آشــکارى براى سالمتى 
دارند) داراى اثر ضد التهابى است که فشار خون 

را کاهش مى دهد.

زمان هایى که نباید از ترازو براى وزن کردن استفاده کرد10 راه حل رفع سریع اسیدیته بدن
هنگامى که بدن ما به وضعیت اسیدوز وارد مى شود، مستعد ابتال به انواع بیمارى هاى 
مزمن خواهد بود. در این حالت مواد معدنى گرانبها از جمله کلسیم، سدیم، منیزیم، 
و پتاسیم از اندام و استخوان ها حذف مى شوند تا اسید را خنثى کرده و از بدن خارج 

کنند. به همین دلیل ما شاهد افزایش پوکى استخوان خواهیم بود.
 تخلیه جبران ناپذیر این ذخایر معدنى، بدن را همچنان در حالت اسیدى نگه مى دارد 

و این زمانى براى افزایش خطر ابتال به بیمارى هاى عمده اى مانند سرطان است.
در اینجا 20 نشانه اسیدى شدن بدن معرفى شده است:افزایش خلط-سرفه مزمن-

درد قفسه سینه-خستگى مزمن-مشکالت ســینوس-پوکى استخوان-شرایط 
عصبى مانند آلزایمر، پارکینســون و زوال عقل-کاهش وضوح ذهنى-آســیب 
قلبى عروقى ناشى از پالك اســیدى-افزایش خطر حمله قلبى و سکته مغزى-

عفونت هاى مثانه و کلیه-کمبود ایمنى-مســائل 
پوست مانند اگزما، آکنه، بثورات و درماتیت-
مشــکالت معده از جمله نفخ، سوء هاضمه، 

ریفالکــس معــده و گاز-عفونت هاى 
قارچى-افزایــش وزن و چاقى-دیابت-
آلرژى-سیاتیک و سفتى گردن-حفره ها 
و لثه هاى حســاس-درد مفصلى و درد 

عضالت

10راه حل سریع
در اینجا بهترین گام هایى که مى توانید براى جلوگیرى 

از اسیدیته بدن بردارید معرفى شده است:
هر روز مقادیر زیادى آب تصفیه شده بنوشید. این کار باعث رفع 

سریعتر سموم از بدن مى شود.-غذا هاى اسیدى 
را از رژیــم تان اگــر به طور 

کامــل حذف 

نمى کنید، مصرف آن ها را بسیار محدود کنید. مواد غذایى مانند نوشابه ها، پاپ کورن، 
لبنیات چرب، شیرینى، قهوه، سرکه سفید، شیرین کننده ها، گوشت، محصوالت گندم و 
 Journal تولید اسید مى کنند.-رژیم غذایى بر پایه گیاهى داشته باشید. مطالعه اى در ...
of the International Society of Sports Nutrition منتشر شد که نشان داد مصرف 

مکمل هاى گیاهى موجب افزایش حالت قلیایى در بدن میشود. مصرف غذا هاى مملو از 
میوه ها و سبزیجات راهکار خوبى براى خنثى کردن اسید است. سبزیجاتى مانند اسفناج، 
بروکلى و حبوبات یا میوه هایى مانند کشمش، موز و سیب گزینه هاى خوبى براى خنثى 
کردن اسیدیته بدن هستند.-آب سبزیجات نیز اسید بدن را خنثى مى کند.-وضعیت 
عاطفى شما بر میزان اسیدیته بدن تاثیر مى گذارد. خشم، ترس، استرس، باعث اسیدى 
شدن مایعات بدن مى شود. با مدیتیشن و یوگا تنش را تا ممکن از 
خود دور کنید.-از غذا هاى اصالح شده ژنتیکى اجتناب 
کنید.-مصرف آجیل، دانه ها، لوبیا و حبوبات را 
فراموش نکنید.-نوشیدن آب لیمو مى تواند 
به تعادل سطوح اسیدى بدن کمک کند.-به 
جاى شیر لبنى، شــیر نارگیل یا شیر بادام 
مصرف کنید.-عدد پ. هاش خون تان را 

به طور مرتب چک کنید.

وزن ما در زمان هاى خاصى دچار نوسان مى شود و این نوسانات مى توانند باعث 
دلسردى و بى انگیزگى ما شوند. توصیه مى شود در 7 زمان، براى پى بردن به 

وزن دقیق تان از ترازو استفاده نکنید:
روز هاى خاصى از هفته: در مطالعه اى که توســط محققان دانشــگاه کورنل 
انجام شد، مشــخص گردید وزن افراد در روز هاى خاصى از هفته و بخصوص 
در روز هاى آخر هفته دچار نوســانات زیادى مى شود و ترازو ها افزایش وزن را 
نشان مى دهند. به عنوان مثال وزن شــرکت کنندگان در این مطالعه، در روز 
دوشنبه بسیار بیشــتر از روز جمعه بوده است. محققان توصیه مى کنند که یک 
روز مشخص را براى وزن کردن خود با ترازو انتخاب کنید و از وزن کردن خود 

در روز هاى مختلف هفته بپرهیزید.
عدم تخمین لباس هایى که مى پوشیم: به گفته محققان، لباس مردان باعث 

مى شود که به طور متوسط، 1،1 کیلوگرم به وزن واقعى آن ها اضافه 
گردد. وزن زنان نیز با محاســبه لباس، 0.9 گرم بیشتر از میزان 

واقعى است.
عدم محاســبه عضالت: وزن ماهیچه ها از چربى ها بیشتر است، 

اما چربى ها حجم بیشترى را نســبت به ماهیچه ها در بدن اشغال 
مى کنند. به همین دلیل افرادى که چربى بیشــترى دارند، نسبت به 

کسانى که داراى ماهیچه هستند، چاقتر نشان مى دهند. 
انجام ورزش هاى استقامتى باعث عضله 
سازى مى شود و ترازو 

عددى بیش از حد انتظار را به ما نشــان مى دهد. با این که این عدد باال رفته، 
سایز بدن در حال کاهش اســت و فرد فاصله کمترى با رسیدن به تناسب اندام 

دارد.
نوشیدن آب زیاد: نوشــیدن 475 میلى لیتر آب در روز، وزن را تا نیم کیلوگرم 

افزایش مى دهد بنابراین هیچگاه بعد از نوشیدن آب، خود را وزن نکنید.
انجام ورزش هاى شدید: وزن کردن بعد از انجام یک جلسه ورزش شدید همراه 
با تعریق، وزن ما را کمتر از حد معمول نشــان مى دهد، زیرا مایعات زیادى را از 
دست داده ایم. وزن واقعى در این هنگام نیم تا یک کیلوگرم بیشتر از وزنى است 

که ترازو نشان مى دهد.
مصرف بیش از حــد کربوهیدرات یــا نمک: مصرف 
غذا هاى شور، باعث احتباس آب در بدن مى شود 
و وزن را به طور موقت افزایش 
مى دهــد. کربوهیدرات ها 
نیز همین خاصیت را دارند. 
مقادیر اضافى آن ها به شکل 
گلیکوژن در کبد ذخیره مى شود. 
کلیکوژن آب را جــذب مى کند؛ 
بنابرایــن بعــد از مصرف این 
دو گروه غذایــى، خود را وزن 

نکنید.
ابتال به یبوســت: عــدم اجابت 
مزاج بین دو تا سه روز، در حدود 
نیم تا دو کیلوگــرم وزن کاذب به 
شــما اضافه مى کند. با اجابت مزاج 
وزن شــما بــه حالــت طبیعى

 بر مى گردد.

و ن ر وزن ز و ی ب زو ر ب
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چه ها از چربى ها بیشتر است، 
ت به ماهیچه ها در بدن اشغال 

ربى بیشــترى دارند، نسبت به 
چه هستند، چاقتر نشان مى دهند. 

ورزش هاى استقامتى باعث عضله 
سازى مى شود و ترازو 
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خوراکى هایى که
 شما را جــــوان نگه مى دارد

ظاهرى جوان شاید با پرداخت هزینه هاى گزاف و عمل هاى زیبایى ممکن باشد، اما رعایت چند نکته در خوراکى هاى روزانه این امر را ساده تر مى کند.مصرف غذا هاى سالم مى تواند فواید زیادى 
داشته باشد، از کمک به کاهش وزن گرفته تا انرژى بیشتر. فراتر از آن، غذا هاى خاصى وجود دارد که مى توانید آن ها را در رژیم غذایى معمول خود بگنجانید که نه تنها شما را سالم تر نگه مى دارد، 
بلکه ظاهر و احساس جوانى شما را نیز حفظ مى کند.متخصصان تغذیه معتقدند غذاى ما در تعیین احساس ما، چگونگى پیرى و مهمتر از همه اینکه چند بار بیمار مى شویم، بسیار مهم است. یک 
رژیم غذایى بد یا نامناسب که شامل غذا هاى فوق العاده فرآورى شده و شکر است، بدن را با التهاب طوالنى مدت مواجه مى کند.در ادامه این گزارش به برخى خوراکى ها اشاره شده است که اگر 

مرتب در وعده هاى غذایى ما گنجانده شوند، ظاهر و باطنى جوان تر نسبت به هم سن هاى خود خواهیم داشت.

روغن زیتونقهوهعسلتوت فرنگى گردو
گردو را مى توان به عنــوان ضمانت 
سالمت قلب دانست همینطور پزشکان 
آجیل را به عنوان تغذیه مغز انســان 
معرفى مى کنند. روزانه یک واحد گردو 
همراه با ســاالد مى تواند سالمت را 

براى افراد سالم تضمین کند.

افزایش مصرف توت فرنگى در حفظ 
عملکرد میتوکندرى مفید اســت که 
کلیدى براى تیزبینى و جوان ماندن 

است.

عسل یک داروى رایج براى بسیارى 
از بیمارى ها در تمدن هاى باســتانى 
بوده است. مشــخص شده است که 
عســل مخلوطى از ترکیبات حاوى 
خواص ضد باکتریایى است و مى تواند 
به بهبود و بازسازى بافت کمک کند.

اگر سعى کرده اید براى سالمتى بهتر 
قهوه را کاهش دهید، در تصمیم خود 
تجدید نظر کنید. قهوه حاوى از آنتى 
اکسیدان است و معموال افرادى که 
روزانه به اندزه نیاز قهوه مى نوشند، از 
طول عمر بیشترى برخوردار هستند.

مطالعه اخیر توســط مجله پزشکى 
قلبى عروقى نشان مى دهد که مصرف 
منظم روغن زیتــون بر بیمارى هاى 
قلبى از جمله بیمــارى عروق کرونر، 
بیمارى عروق محیطى و نارســایى 

مزمن قلبى تأثیر مثبت دارد.

توت فرنگى دو گ

و ى ن م ب ب ر ن ىجو

ل روغن زیتونقهوهع

زغال اختهچاى سبز پستهآب انار
این نوشیدنى مملو از آنتى اکسیدان ها 
و ترکیباتى اســت که براى بدن شما 
مفید اســت، از جمله خطــر ابتال به 

سرطان معده را کاهش مى دهد.
نوشیدن چاى سبز اثر پیشگیرانه اى 
در کاهش احتمال ابتال به ســرطان 
معده دارد. به لطــف ترکیباتى که در 
چاى سبز به نام کاتچین وجود دارد، 
مى تواند در الغرى به شما کمک کند.

به اندازه کافــى زغال اخته بخورید و 
خطر نیاز به دندان مصنوعى کاهش 

مى یابد.
مصرف عصاره زغــال اخته میزان 
ساییدگى بافت کلســیفیه دندان ها 
را کاهــش مى دهد، به ایــن معنى 
کــه دندان هــا قوى تر مى شــوند 
و کمتــر احتمــال دارد کــه ترك

 بخورند.

 آب انار در پیشگیرى از سرطان سینه 
نقش دارد. هنگامــى که عصاره آب 
انار به ســلول هاى بنیادى سرطانى 
تزریق مى شود، عصاره این آب میوه 
توانایى دارد سلول ها را براى تکثیر و 
تشــکیل تومور مهار کند و محققان 
به این باور رســیدند که مى توان از 
انار در پیشگیرى از ســرطان سینه 

استفاده کرد.

همگام با افزایش سن، مراقبت از چشم 
باید بیشتر شود چراکه روند ضعیفى آن 
سرعت بیشترى به خود مى گیرد. پسته 
بهترین دفاع در برابر آســیب بینایى 
مرتبط با افزایش سن است عالوه بر 
این، چربى ســالم موجود در پسته به 
شما کمک مى کند تا سایر مواد مغذى 
تقویت کننده بینایــى را که مصرف 

مى کنید جذب چشم شوند.

انا آ انواع بادام
انواع بادام سرشــار از بیوتین، مس، 
ویتامیــن E و چربى هــاى تــک 
غیراشباع است که همگى پوست شما 
را انعطاف پذیر، شــفاف و بدون چین 
و چروك نگه مى دارنــد. یک رژیم 
غذایى غنى از ویتامین E و چربى هاى 
سالم به شما کمک مى کند تا نسبت 
به هــم ســن هاى خــود جوان تر 

باشید.

چه زمانى 
تغییرات پوستى 
خطرناك هستند؟

کدام میوه ها خاصیت 
آنتى اکسیدانى دارند؟

ى
مى کند.

چغندر:
عالــى از
فوالتو
است. یعن
مغذى ک
مختلفــ

التها

 کشمش سیاه، یک خوردنى سالم و مفید به خصوص براى فصل زمستان 
است، زیرا نه تنها به کاهش وزن کمک مى کند بلکه براى کنترل سطح 
کلسترول و فشارخون نیز موثر است. اغلب افراد در طول روز ممکن است 
به دفعات بیشترى احساس گرسنگى کنند و از این رو اگر به دنبال میان 
وعده اى سالم و شیرین براى کنترل اشتها در بین وعده هاى غذایى در طول 
فصل سرما هستید، کشمش سیاه گزینه مناسبى است، زیرا نه تنها باعث 
مى شود فرد براى مدت طوالنى گرسنه نشود و وزن کاهش پیدا کند، بلکه 
باعث مى شود سطح کلسترول و فشار خون نیز تحت کنترل باقى بماند.  
روزنامه "هندوستان تایمز" در این مطلب به شرح مختصِر برخى از خواص 

کشمش سیاه براى سالمتى پرداخته است:

پیشگیرى از پوکى استخوان
کشمش سیاه به غیر از پتاسیم داراى مقادیر بسیار باالیى کلسیم است که 
آن را به یک ماده غذایى ضرورى و مفید براى استخوان ها تبدیل مى کند. 
طبق مطالعات انجام شــده، ریز مغذى هاى موجود در کشمش سیاه به 

جلوگیرى از شروع پوکى استخوان کمک مى کند

جلوگیرى از سفید شدن و ریزش مو
به افرادى که در فصل سرما با مشکالتى مانند خشکى و شکنندگى تار هاى 
مو مواجه هستند، توصیه مى شود که روزانه کشمش سیاه مصرف کنند. این 
خوراکى حاوى آهن و همچنین داراى مقدار زیادى ویتامین C است که 

جذب سریع مواد معدنى را تسهیل و مواد مغذى مورد نیاز براى 
سالمت مو ها را تامین مى کند.

کنترل فشار خون
کشمش سیاه مى تواند تسکین دهنده عالئم فشار خون باشد. 
سطح باالى پتاسیم موجود در کشمش به کاهش سدیم از خون 

و کنترل فشار خون کمک مى کند.

رفع یبوست
کشمش ســیاه داراى مقادیر زیادى فیبر خوراکى اســت که مانع از بروز 

مشکل یبوست مى شود.

پیشگیرى از کم خونى
به افراد مبتال به کم خونى نیز توصیه مى شود به طور منظم از این خوراکى 

مصرف کنند، زیرا داراى میزان باالیى آهن است.

خواص فوق العاده کشمش سیاه براى سالمتى

مزم
و خ
بیما
کلیو
معمو
کلیه
مواجه

خجالت
کهما

خار
دالیل
وجود د
مى توان
باشــد،
م عنوان
هم مى ت
پوست با
کننده تو

ورند. ب
ر

مى کنید جذب چشم شوند.

 ریزش مو
شکى و شکنندگى تار هاى
شسیاه مصرف کنند. این
Cادىویتامین C است که

 مورد نیاز براى

ر خون باشد. 
سدیم از خون

از بروز  اســت که مانع
پیشگیرى از کم خونى
ط ش ه زت ن به افراد مبتالبهکمخون
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006002482 - تاریخ ارسال نامه: 1401/03/21 - بدین وسیله اعالم 
مى دارد ورثه آقاى حسن آقامحمدى فرزند محمدهاشم با تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعى 
هستند سند مالکیت تحریرى دفترچه اى شــش  دانگ پالك ثبتى 119/267 واقع در خمینى 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان که مالکیت ذیل شماره دفتر امالك 318 صفحه 16 و شماره چاپى 
729824 ثبت و تســلیم گردیده و به موجب ماده 148 قانون ثبت طبق راى ش/2/228 مورخ 
1377/03/19 به نامبرده انتقال یافته و متعاقبا توســط مرجع قضایى مورد بازداشت قرار گرفته 
است، مفقود شده است و لذا سند مالکیت در اثر مفقودى فاقد اصالت مى باشد و تقاضاى صدور 
سند مالکیت المثنى نموده اند؛ لذا 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 سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 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: 1336467 – سید امیرحسین حسن زاده - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از 

طرف مهدى رضایى آدریانى /3/291

فقدان سند مالکیت
خانم افسر عامرى برکى احدى از ورثه مع الواســطه مرحوم حسین باقرى مهرآبادى به موجب 
گواهى حصر وراثت شماره 9900540 مورخ 1399/08/10 شعبه اول شوراى حل اختالف زواره 
و گواهى واریز مالیاتى 2443 - 1400/11/04 دارایى زواره باستناد دوبرگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضاء مشهود رسما گواهى شده و مدعى است که سند مالکیت 17 سهم مشاع از 480 
سهم ششدانگ مزرعه درقه پالك 100 اصلى ناحیه سفلى بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 
13دفتر 21 امالك بنام آقاى حســین باقرى مهرابادى ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طى 
سند قطعى شماره 8405 – 1338/07/29 دفترخانه اسناد رسمى 50، تمامت 12 سهم از مالکیت 
خویش را بغیر انتقال وهمچنین تمامت 2/5 سهم مشاع از 480 سهم پالك مذکور نیز در صفحه 
220 دفتر 121 امالك بنام حسین باقرى مهرابادى سابقه ثبت وسند مالکیت داشته و به حکایت 
دفتر امالك معامله اى انجام نگردیده و در اثر سهل انگارى مفقود شده است نظر باینکه درخواست 
صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن با وجود اسناد 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 

اسناد به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
اسناد مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود ، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد .م الف: 1337625 - خیراله عصارى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زواره /3/300

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 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 1738 مورخه 1401/03/12 آقاى رسول قیصریان فرزند عباسعلى نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 180/95 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1151   اصلى واقع در قطعه10 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/3/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/13 - 1337117/ م الف - حجت اله کاظم 
زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/296

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 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 1506 مورخه 1401/03/03 آقاى محمد عباسى فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 177/35 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 6  فرعى از 741 اصلى واقع 
در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/29 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/4/13 - 1336475/ م 

الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 
آفرین میرعباسى /3/281

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 شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. 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 شــماره 0701مورخه 1401/02/04 خانم فاطمه رحیمى فرزند اکبر نســبت به ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 99/01 مترمربع قسمتى از پالك شماره 347   اصلى واقع در قطعه10 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/3/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/13 - 1337141/  م الف - حجت اله کاظم زاده 

اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/292 

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 شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. 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 1483 مورخه 1401/03/02 آقاى کریم ابراهیم زاده نجف آبادى فرزند اسمعیل ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 299/2 مترمربع قسمتى از پالك شماره 90/1 و 90   اصلى واقع در قطعه6 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/3/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13 - 1336861/ م الف - حجت اله کاظم 

زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/294

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

شــماره: 140160302006000501- تاریخ: 1401/01/27 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000927 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمدعلى عابدى اندانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه 413 دفتر 223 و صفحه 
413 و دفتر الکترونیک 2974 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 نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ 
خانم محمدعلى عابدى اندانى به شناسنامه شماره 2090 کدملى 1141156687 صادره فرزند 
قدیرعلى در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 280/44 مترمربع پالك شماره 815 
فرعى از 111 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 11/42 متر دیوار و درب است به گذر 

شرقا به طول21/09 متر دیوار به دیوار پالك 111/1328 
جنوبا به طول 12/80 متر دیوار و درب است به گذر 

غربا به طول 27/72 متر دیوار به دیوار پالك هاى 1186 و 1287 فرعى 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/29- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/04/13- م الف: 1336672 – رئیس اداره راه و شهرســازى - سعید حاج احمدى. عضو 
قضائى – مجتبى پور على. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر – مرتضى ملک زاده /3/298

وزیر بهداشت و درمان گفت: براى نخستین بار نابارورى 
تحت پوشش بیمه سالمت در اصفهان از اول خرداد ماه 
امسال عملیاتى شده است.بهرام عین الهى ، افزود: بر این 
اســاس90 درصد خدمات نابارورى تحت پوشش بیمه 
سالمت است. وى گفت:  از ابتداى خرداد امسال نیاز به 
پرداخت هزینه هاى نابارورى نیست و با مراجعه به این 
مراکز، هزینه هاى درمانى بیماران کامل از صورت حساب 
آن ها کسر مى شود.وزیربهداشت و درمان افزود: به دنبال 
ماندگارى نیروهاى متخصص، 20 درصد افزایش رشته 
پزشــکى به مناطق محروم اختصاص داده شده که بر 
اساس آن افراد پذیرفته شــده باید از نیروهاى محلى و 

بومى باشــند تا پس از اخذ تخصص در منطقه بمانند و 
مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم رفع شود.

وى با بیان اینکه  ســقف کارانه و پلکان درآمد پزشکان 
متناســب با محل خدمت آنها تعیین خواهد شد اظهار 
داشت: نسبت درآمد پزشکان شاغل در مناطق محروم و 
کالنشهرها اصالح و باز تعریف مى شود بطوریکه توزیع 

پزشک  با سند آمایش سرزمین منطبق شود.
وزیر بهداشت از اجراى صددرصدى طرح نسخه نویسى 
الکترونیکى از دى ماه سال گذشــته در کشور و استان 
اصفهان خبــر داد و گفت: با اجراى ایــن طرح، در بیمه 

سالمت نسخه غیرالکترونیک نداریم.

عضو هیات علمى دانشــگاه صنعتــى اصفهان گفت: 
پیگیرى و تسریع تکمیل طرح هاى آبى تعهد شده پیشین، 

از سوى دولت فعلى در استان اصفهان ضرورى است.
حمیدرضا صفوى افزود: در دیدار روز پنجشنبه گذشته با 
رییس جمهور مطرح کردیم که طرح هایى که دولت هاى 
قبل متعهد بوده اند آب را به استان بیاورد و بر مبناى آن 
پروژه هاى انتقال آب از زاینده رود به جاهاى دیگر انجام 

شد باید به سرانجام برسد.
وى اضافه کرد: استان اصفهان در این ارتباط به تعهدات 
خود نسبت به انتقال آب به سایر استان ها و مناطق پایبند 
بود اما به دلیل بدقولى مسووالن، خود دچار مشکل شد 

هم اینک رگ هاى خشکیده حوضه آبریز زاینده رود به 
گونه اى اســت که دیگر حتى نمى توان یک بارگذارى 
روى آن انجام داد بنابراین نباید طرح هاى انتقال از آن 

انجام گیرد.
صفوى خاطرنشــان کرد: امروز هم قرار است آب از این 
استان انتقال داده شود و زمانى که آب تعهد داده شده 15 
ســاله را دنبال مى کنیم مى گویند این کار امکان پذیر 

نیست.
این پژوهشگر آب اظهارداشــت: آب به عنوان پیشران 
حــل تمامى مشــکالت اســتان اصفهان محســوب 

مى شود.

پوشش بیمه نابارورى در 
اصفهان آغاز شده است

تسریع در تکمیل طرح هاى 
آبى در اصفهان ضرورى است

خبر

تاسیس
 شرکت سهامى خاص فراز پلیمر نقش جهان درتاریخ 1401/03/18 به شماره ثبت 71195 به شناسه ملى 14011219740 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد :
 تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ کارت بازرگانى جهت شرکت و ترخیص کاال از گمرکات داخلى و خارجى و گشایش 
اعتبارو اعتبار اسنادى و تسهیالت و اعتبار ریالى و ارزى و ضمانت نامه و حوالجات جهت شرکت و شرکت در نمایشگاه ها و غرفه ها و کلیه خرید و فروش مواد 
پالستیک و مواد پتروشیمى 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 امیر کبیر ، خیابان مخترعان ، خیابان نوآوران ، پالك 46 ، پالك قدیم 63 بلوك 16 ، طبقه همکف کدپستى 
8195149573 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با 
نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 9250 مورخ 1401/03/09 نزد بانک ملت شعبه خیابان مشیرالدوله اصفهان با 
کد 92502 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى عماد الدین بلوچستانى اصل به شماره ملى 1291994841 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ساناز بابائى باغبادرانى به شماره ملى 5110311951 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى نیما فقیهى به شماره ملى 5110680922 به سمت رئیس 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 مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على بلوچستانى اصل به شماره ملى 1284984958 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم پریسا مختارى کرچگانى به شماره ملى 1292143193 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 (1336331)

آگهى تغییرات 
شرکت پویش گیربکس سامان ســهامى خاص به شماره ثبت 
68055 و شناسه ملى 14010090225 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1401/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
:طبق اختیارات حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 
1401/03/09 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با 
رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و الیحه اصالحى قانون تجارت 
سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و از طریق صدور سهام جدید 
طى گواهى بانکى شــماره 1 مورخ 1401/3/10 بانک صادارت 
شــعبه میدان آزادى اصفهان از مبلــغ 500/000/000 ریال به 
مبلغ1/500/000/000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه 
به شرح زیر اصالح شد. سرمایه شرکت مبلغ1/500/000/000 
ریال نقدى است که به 150/000 سهم 10/000 ریالى بانام عادى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1336917)

آگهى تغییرات
 شرکت پارســا پخش مبارکه شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 2079 و شناسه ملى 14006265448 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : احمد 
یزدان به کدملى 5419116936 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره و پرویز نوروزى به کدملى 5419122847 بعنوان 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب 
شدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : 
چک ، سفته ، بروات ، عقود اسالمى و قراردادها و اوراق عادى 
و ادارى با امضاء پرویز نوروزى همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1335365)

شهردار اصفهان گفت: در جلسه اى با حضور نماینده نهاد 
ریاست جمهورى و نمایندگان اداره کل راه و شهرسازى، 
استاندارى و سایر دستگاه هاى مربوطه، مشکل مالکیت 
زمین هاى على آباد کلنگان پس از گذشت بیش از نیم 
قرن رفع شد.على قاســم زاده با اشاره به دستاوردهاى 
سفر رئیس جمهور به اصفهان، گفت: یکى از معماهاى 
عجیب شهر مربوط به ساکنان منطقه على آباد کلنگان 
(شهرك انتهاى رباط ســوم) به عنوان منطقه الحاقى 
در شمال شــهر اصفهان بوده اســت که از دوران قبل 
از انقالب تعاونى ها یا افراد حقیقــى زمین هایى را در 
آن خریدارى کرده بودند، اما مالکیت آن از ســال 47 
تاکنون در بالتکلیفى به سر مى برد، لذا از دستاوردهاى 
سفر ریاست جمهورى به اصفهان، برگزارى جلسه اى 
با حضور نماینده این نهاد و نماینــدگان اداره کل راه و 
شهرسازى، استاندارى و سایر دستگاه هاى مربوطه بود 
که مشکل مالکیت زمین هاى على آباد کلنگان پس از 
گذشت بیش از نیم قرن رفع شد و از این پس مردم این 
منطقه مى توانند در منازل خود آسوده باشند. وى با تاکید 
بر اینکه با توجه به شعار این دوره مدیریت شهرى مبنى 
بر «اصفهان من، شهر زندگى» تالش مى کنیم نقطه 
نقطه شهر براى سکونت و زندگى حال بهترى پیدا کند، 
تصریح کرد: در اصفهان مشکل بافت هاى فرسوده را 
داریم، به طورى که اگر کمى از نقاط مرکزى شهر فاصله 
بگیریم و وارد محله هاى شهر شویم، با بافت فرسوده 
مواجه مى شویم که زیبنده شهر نیســت، زیرا تبدیل 
به فضاهاى بى دفاع شــهرى و مرکز انواع بزهکارى، 
خالف و تجمعاتى شده است که مى تواند مبدا بسیارى از 
مشکالت اجتماعى باشد، لذا سه تصمیم براى بازآفرینى 

بافت فرسوده شهر گرفته شده است.

خط 3 تندروى اصفهان 
روى خط پرش

سرپرســت اداره حمل ونقــل همگانــى معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت:طرح 
خط پرش در خیابان مسجدسید حدفاصل چهارراه 
هفتم محرم (وفایى) تا چهــارراه تختى اجرا خواهد 
شد. طرح خط پرش در خیابان مسجد سید، با هدف 
کاهش زمان سفر با سیستم تندرو حمل ونقل عمومى 
و بهبود وضعیت خط سه بى. آر. تى حدفاصل پایانه 
ارغوانیه و پایانه خرم انجام مى شــود. به گفته مجید 
عموچى،  ایستگاه هاى میانى خیابان مسجد سید در 
بهمن سال گذشــته مورد بهره بردارى قرار گرفت و 
پیش بینى مى شود در شهریور امسال خطوط پرش 
مرتبط با این ایســتگاه ها به اتمام برسد. عموچى با 
بیان این که در گذشــته با جمع آورى رفیوژ میانى 
خیابان عبدالرزاق و افزایش ســطح ســواره رو این 
خیابان، شرایط تردد خودرو هاى ســوارى و برنامه 
زمان بنــدى تقاطع ها بهبــود یافته اســت، گفت: 
براى ایجاد خط پــرش در خیابان مسجدســید، از 
تجربیات مثبت به دســت آمده نیز استفاده خواهد 
شد. سرپرســت اداره حمل ونقل همگانى اداره کل 
مطالعات و برنامه ریزى معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شهردارى اصفهان مى گوید:خط پرش خیابان امام 
خمینــى (ره) و خیابان عبدالرزاق در ســال 1400 
راه اندازى شد و از نظر ترافیکى نتایج مثبتى به دنبال 
داشت، همچنین سومین خط پرش شهر اصفهان در 
خیابان مسجدســید با مبلغ پنج میلیارد تومان اجرا

 خواهد شد.

رفع مشکل مالکیت زمین هاى 
على آباد کلنگان

مانى مهدوى
شــعرخوانى ســیدصولت مرتضوى، معاون 
اجرایى رئیس جمهور در جلسه شوراى ادارى 
این استان که با محتوایى ضد اصفهانى همراه 
بود همچنان توسط مقامات ارشد پاسخ داده 
مى شود. در بیشتر این پاســخ ها نیز از همان 
ابزار شعر و شاعرى که مرتضوى از آن استفاده 

کرد بهره گرفته شده است. 
درحالى کــه مطالبه اصلى مــردم اصفهان 
احیاى زاینده رود و مشکالت آبى استان بود، 
سیدصولت مرتضوى که اصالتًا چهارمحالى 
است در جلسه شــوراى ادارى به جاى ارائه 
مصوبات و گزارش سفر، این شعر را خواند: «چو 
دخلت نیست خرج آهسته تر کن / که مى گویند 
مالحان سرودى / اگر باران به کوهستان نبارد / 

به سالى دجله گردد خشک رودى.»
این شعرخوانى مورد اعتراض جدى اعضاى 
جلســه قرار گرفت و برخى اعضاى شوراى 
شهر اصفهان به تندى با این موضوع برخورد 
کردند. آنها معتقد بودند خواندن چنین شعرى، 
بى اعتنایى دولت به خواسته هاى آبى ساکنان 

این استان را نشان مى داد.
در همین رابطه دبیر ســتاد امــر به معروف و 
نهى از منکر اســتان اصفهان در واکنش به 

سخنان معاون اجرایى رئیس جمهورى شعرى 
از سعدى در صفحه توییترى خود منتشر کرد. 
حجت االســالم احمد عبداللهى نژاد نوشت: 
«جناب آقاى مرتضوى، در جلســه شورا که 
امکان پاسخگویى برایم فراهم نبود، پاسختان 
را اینجا از جناب سعدى بشنوید: هر آنکه تخم 
بدى کشت و چشم نیکى داشت /  ِدماغ بیهده 
پخت و خیال باطل بست /  ز گوش پنبه برون 
آر و داِد خلق بده / وگر تــو مى ندهى داد، روِز 

دادى هست!»
دفتر حجت االسالم حسین میرزایى، نماینده 
اصفهان در مجلس نیز در واکنش به سخنان 
مطرح شده در جلسه شــوراى ادارى استان با 
حضور رئیس جمهور بیانیــه اى صادر کرد. در 
این بیانیه آمده است: «امیدواریم کسانى که 
در پایین دست زاینده رود به کم خرجى تشویق 
مى کنند با ترجیحات قومى و اســتانى، دولت 
محتــرم را براى ولخرجــى و بارگذارى هاى 
غیرقانونى جدید در باالدست زاینده رود، تحت 
فشار نگذارند چرا که این امر متأسفانه مسبوق 
به سابقه است. استان اصفهان دخلش آنقدر 
هســت که جوابگوى خرج خودش باشد ولى 
حرمت همســایگى را در چارچوب قانون نگه 
مى دارد تا آب به همســایگان برســد. استان 

چهارمحال وبختیارى در حوضه هاى ونک و 
خرسان استان پایین دستى اصفهان محسوب 
مى شود. استان خوزستان هم در حوضه آبریز 
کارون بزرگ پایین دست استان اصفهان قرار 
گرفته است و بهره بردارى استان اصفهان از 
منابع این حوضه هاى آبریز، کمتر از خروجى 
آب از ایــن اســتان در این حوضه ها اســت. 
همچنین تأمین آب شــرب استان هاى قم و 
مرکزى به گلپایگان اصفهان وابســته است 
و عمده رواناب هاى شهرســتان فریدونشهر 
اصفهان در حوضه آبریز دز نیز وارد اســتان 
لرستان مى شــود در حالى که غرب اصفهان 
با چالش هــاى جدى در زمینــه بهره بردارى 
از منابع آب خروجى از اســتان، مواجه بوده و 
هست. تأمین آب استان یزد نیز بر دوش منابع 
حوضه زاینده رود و اســتان اصفهان است و 
استان کرمان نیز در یک دهه اخیر به طرح هاى 
حوضه هاى ونک و خرسان اضافه شده است...
دخلمان هست و آهســته تر خرج مى کنیم تا 
به همسایگان هم برسد و در عین حال اجازه 
قانون گریزى به فرصت طلبــان نمى دهیم.
کســانى که در خصوص منابع آب این استان 
اظهار نظــر مى کنند اوًال اطالعــات خود را 
افزایش دهند ثانیًا با مردم استان اصفهان به 

زبان کنایه سخن نگویند که خالف ادب است 
و ادب مرد به ز دولت اوست.»

در این میان روزنامه «اصفهــان امروز» هم 
در سرمقاله شــماره دیروز شنبه خود خواستار 
برکنارى معاون اجرایى رئیس جمهور شد. این 

روزنامه نوشت: 
«در ســاختار دولت، معاون اجرایى مســئول 
برگــزارى و پیگیــرى مصوبات ســفرهاى 
استانى رئیس جمهورى است. به همین دلیل 
یک نهاد مجرى بوده و سیاســتگذار نیست. 
اما با رویکردى که از معاون اجرایى در ســفر 
به اصفهان دیده شــده، شــخص فعلى فاقد 
مشــروعیت براى تصدى یک جایگاه مهم 
ملى است. به دلیل آنکه از جایگاه مجرى در 
جایگاه سیاستگذارى دخالت کرده و براى ایجاد 
چهره اى بزك شــده از اصفهان و به انحراف 
کشاندن دیدگاه رئیس جمهور و اعضاى کابینه 
نســبت به احیاى دائمى زاینده رود از سراب تا 
پایاب به عنوان مطالبه اساسى استان تالش 
کرد... وقتى پس از ماه ها برگزارى جلسات با 

حضور مسئوالن و کارشناسان براى جمع بندى 
اولویت ها و مشکالت اصفهان در محل معاونت 
اجرایى ریاست جمهورى، در حضور همه با زبان 
به ظاهر لطیف به خواســته مشروع، قانونى و 
تاریخى احیاى زاینده رود تاخت و تاز مى شود، 
باید احتمال داد که «چون به خلوت مى روند آن 
کار دیگر مى کنند» و بســیار راحت تر اندیشه 
پنهان مقابل اصفهان را نمایندگى یا حمایت 
مى کنند... براین اساس پیشــنهاد مى شود با 
قید فوریت شخص یا اشخاصى که فاقد افق 
دید ملى و همه جانبه هستند از مسئولیت هاى 
کشورى کنار گذاشته شده و زمینه ظلم، تبعیض 
و مشکالت بعدى حاشیه ســاز در روابط بین 
استان ها و اقوام در همین ابتدا برچیده شود. در 
غیر این صورت دولت نیز مشمول ادامه حکایت 
خوانده شده در جلسه خواهد شد که مى گوید: 
«گر چه دانى که نشنوند بگوى/ هر چه دانى ز 
نیکخواهى و پند/ زود باشد که خیره سر بینى/ 
به دوپاى اوفتاده اندر بند/ دســت بر دســت 

مى زند که دریغ/ نشنیدم حدیث دانشمند».

حاشیه سازى معاون رئیس جمهور
 با واکنش مقامات اصفهان مواجه شد

شاعرانه هاى آبى!
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درحالى که سه مهره تاثیرگذار فصل پیش سپاهان با پایان قراردادشان راهى پایتخت 
شده اند این باشگاه به هیچ بازیکنى رضایت نامه نمى دهد.

فصل نقل و انتقاالت تابستانى امسال سپاهان کامال متفاوت با فصل گذشته شروع 
شده است. زردپوشان فصل پیش خیلى زود فعالیت خود را در بازار نقل و انتقاالت شروع 

کردند و تیم پرستاره اى را براى لیگ بیست و یکم بستند.
این تابستان اما کار براى این باشگاه پیچیده تر اســت چرا که هنوز تکلیف نیمکت 
سپاهان مشخص نشده است. ســپاهان در روزهاى اولیه نقل و انتقاالت سه بازیکن 
فصل گذشته خود را پایان قراردادشان از دست رفته دید. دانیال اسماعیلى فر و سروش 
رفیعى به پرسپولیس و سجاد شهباززاده به استقالل رفتند؛ همچنین زمزمه هایى مبنى 

بر پرسپولیسى شدن ولسیانى نیز وجود دارد.
در این شرایط اما شــنیده مى شود تیم هاى دیگر خواهان ســتاره هاى تحت قرارداد 
سپاهانى ها هستند اما اینطور که پیداست مدیران طالیى پوشان به هیچ وجه و با هیچ 

رقمى قصد صدور رضایت نامه و از دست دادن بازیکنان شان را ندارند .
شهریار مغانلو، محمدرضا حسینى و البته امیدنورافکن بازیکنان تحت قرارداد سپاهان 

هستند که باتوجه به داشتن قرارداد نمى توانند اصفهان را ترك کنند. 
نورافکن یکى از مورد توجه ترین ســتاره هاى ســپاهان اســت که مدت ها اســت 
صحبت هایى مبنى بر حضورش در پرسپولیس مطرح مى شود اما ماجرا جایى جالب 
مى شود که پیشنهاد پانصدهزار دالرى یک تیم از لیگ ستارگان قطر نیز باعث نشده 

مدیران این تیم از امیدنورافکن در فصلى که کار براى سپاهان سخت شده بگذرند.
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آینده کریم انصارى فرد مهاجم ملى پوش کشورمان با آ.اك 
طبق رسانه هاى یونان مبهم است و این بازیکن ایرانى در 
لیست خروج باشــگاه یونانى قرار گرفته است. نشریه «نوا 
اســپورت» یونان در این زمینه نوشت: کریم انصارى فرد، 
مهاجم ایرانى آ.اك از قرار گرفتن نامش در لیســت مازاد 
باشگاه آگاه شده به همین دلیل در حال بررسى پیشنهادات 
رسیده به خود است. باشگاه سامسون اسپور ترکیه به دنبال 
جذب مهاجم ایرانى ا.اك است و این روزها طرفین در حال 

مذاکره هستند تا به توافق برسند.

باشگاه ســپاهان که تا امروز در نقل و انتقاالت تابستانى 
منفعل بوده و به جز خروج تعــدادى از نفرات کلیدى اش 
نتوانسته عملکردى در جذب بازیکن داشته باشد، مشغول 
مذاکره با چند گزینه لیگ برترى از جمله محســن آذرباد، 
بازیکن مس رفسنجان است تا در صورت توافق آنها را به 
خدمت بگیرد.با توجه به جدایى سروش رفیعى و پیوستنش 
به پرسپولیس، طالیى پوشان قصد دارند جاى خالى او را با 
مهندس مس رفسنجان پر کنند ولى این بازیکن یک فصل 
دیگر با تیم خودش قرارداد دارد و جدایى او منوط به دریافت 
رضایت نامه است. باید دید دو باشگاه صنعتى براى انتقال 

این بازیکن به توافق خواهند رسید یا نه. 

روزنامه «ال یونیورسال» در گزارشى با اشاره به اینکه تیم 
ملى فوتبال انگلیس بخت اول صعود از گروه B جام جهانى 
2022 است و سه تیم  ایران، آمریکا و ولز نیز روى کاغذ براى 
سهمیه دوم صعود از این گروه با یکدیگر خواهند جنگید، 
ســتاره هاى هر تیم در این گروه را معرفى کرد. این رسانه 
مکزیکى با اشــاره به مهاجم ایران نوشته است: «مهدى 
طارمى که در پورتوى پرتغال بازى مى کند، ستاره تیم ملى 
ایران است. گل هاى او در اروپا خبرساز بوده است.» در این 
گزارش از «هرى کین» به عنوان ستاره انگلیس، «گرت 
بیل» به عنوان ستاره ولز و «کریستین پولیسیچ» به عنوان 

ستاره آمریکا یاد شده است.

فرشید اسماعیلى هافبک ســابق استقالل در اولین فصل 
حضورش در لیگ ستارگان قطر عملکرد خوبى به همراه 
العربى داشت و بعد از 10 سال موفق شدند دوباره در میان 
4 تیم اول جدول قرار بگیرنــدو همچنین جام حذفى قطر 
را کسب کردند اما آنطور که نشــریه «الرایه» قطر نوشته 
یونس على سرمربى العربى آینده مبهمى به همراه تیم دارد 
و هنوز مشخص نیســت در این تیم در فصل آینده حضور 
داشته باشد چرا که مدیران باشگاه العربى به دنبال آوردن 
یک مربى خارجى در فصل آینده هستند. اسماعیلى یکى 
از خریدهاى یونس على بود و در صورت جدایى این مربى 
قطرى آینده ستاره ایرانى در تیم العربى به تصمیم سرمربى 

جدید گره خواهد خورد.

رقابت مرحله یک هشتم نهایى مسابقات تنیس روى میز 
کرواسى برگزار شد و نماینده ایران موفق به صعود به یک 
چهارم نهایى نشد. نوشاد عالمیان که تنها نماینده باقیمانده 
ایران در این مســابقات بود، در مرحله یک هشتم نهایى 
جدول اصلى برابر بازیکن 41 ساله چین تایپه با رنکینگ 
18 جهان، قرار گرفت و در یک بازى نزدیک شکست خورد. 
نتیجه این مسابقه بدین شرح است: نوشاد عالمیان از ایران2 
- چیوانگ چى یود آن از چین تایپه 3. عالمیان با رنکینگ 
96 جهان پیش از این در جــدول مقدماتى نمایندگانى از 
هنگ کنگ و اوکراین را شکســت داد و به جدول اصلى 
مسابقات صعود کرد و در جدول اصلى بازیکنى از بلژیک 

را شکست داد و در نهایت مغلوب نماینده چین تایپه شد.

مهاجم تیم ملى در راه ترکیه؟

سپاهان
 به دنبال جذب آذرباد

 طارمى، ستاره ایران است

آینده مبهم اسماعیلى در قطر

شکست میلیمترى
 نوشاد عالمیان

مرضیه غفاریان
همزمان با به راه افتادن کارزارى علیه دراگان اسکوچیچ، کمپینى هم در حمایت از 
کارلوس کى روش در فضاى مجازى به راه افتاده است. جالب آنجاست که شنیده 

مى شود سرمنشأ هر دوى اینها رختکن تیم ملى کشورمان است. 
برخى از ملى پوشان بعد از باخت برابر الجزایر با موضعگیرى علیه سکاندار تیم 
ملى خواهان اخراج او شدند و یکى از نشــریات معتبر پرتغالى نیز در این زمینه 
مدعى شــد ســتاره ایرانى پورتو به همراه چند بازیکن کلیدى تیم ملى براى 
برگرداندن کى روش وارد عمل شــده اند. احتماًال اشاره «آبوال» در این ادعا به 
توییت عکاس مشهور ماجراى پالســکو در خصوص حضور مهدى طارمى و 

علیرضا جهانبخش در نهاد ریاست جمهورى باشد.
طارمى پیش از این هــم در مصاحبه هاى خودش با اشــاره به «نظم، انضباط، 
دســیپلین و همدلى که بین بازیکنان در زمان کى روش وجود داشت» پرده از 
عالقه اش به بازگشــت این پیرمرد پرتغالى به تیم ملى برداشته بود؛ بر همین 
اساس، هیچ بعید نیست مهاجم ایرانى پورتو حاال فرصت را غنیمت شمرده باشد 
تا به بهانه باخت اخیر تیم ملى خواسته اش را محقق کند. این احتمال با درنظر 
گرفتن سابقه اختالف او با اسکوچیچ قوت بیشترى مى گیرد. پربیراه نیست اگر 
بگوییم اختالف بین پسربوشهرى فوتبال ایران با سرمربى کروات تیم ملى بعد از 
اظهار نظر اسکوچیچ در خصوص «توانایى تکنیکى» لژیونرهاى ایرانى جرقه زد 

و حاال  شعله آن دامنگیر دراگان شده است.
گویا طارمى که آن زمان به دلیل واکنش انتقادآمیزش نسبت به صحبت هاى 
سرمربى تیم ملى از جانب وى جریمه و مجبور به کوتاه آمدن شده بود حاال قصد 
دارد با برکنارى اسکوچیچ انتقام خود را از وى بگیرد. او در این راه البته حامیانى هم 
بین ملى پوشان و همچنین بازیکنانى که با نشستن دراگان روى نیمکت تیم ملى 
از لیست این تیم خط خوردند، دارد. عده اى از شاگردان اسکوچیچ این مرد کروات 
را از نظر فنى قبول ندارند. آنها اگرچه از ترس از دست دادن پیراهن تیم ملى در این 
خصوص اظهار نظرى نمى کنند اما آنطور که شنیده شده براى برکنارى اسکوچیچ 
از سمتش بى کار هم ننشسته اند. ماجراى آن دسته از یاران ثابت تیم ملى که از 
زمان سپرده شدن سکان هدایت این تیم  به دراگان دیگر شانس حضور در جمع 
ملى پوشان را نیافتند اما فرق مى کند. آنها بدون آنکه از چیزى واهمه داشته اند 
دیدگاهشان را در این خصوص بازگو مى کنند و همانطور که مى توان حدس زد 

اکثر آنها روى بازگشت کى روش اتفاق نظر دارند. 
این قبیل بازیکنان هجمه به راه افتاده علیه اسکوچیچ را بهترین بخت خود براى 
حضور دوباره در تیم ملى مى دانند و پر واضح است که بخواهند با افزودن هیزم 

آتش این اتفاق از فرصت پیش آمده به بهترین نحو ممکن ســود برند تا شاید با 
تغییر او ستاره اقبال باز به آنها چشمک بزند و افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملى را 
در جام جهانى قطر پیدا کنند. حاال اگر سرمربى جدید فردى به نام کارلوس کى 
روش باشد که به آنها اعتقاد داشته چه بهتر، چراکه شانسشان براى پیروزى در 

این رقابت پررنگ تر خواهد شد.
اما نقطه مقابل آنها، ملى پوشــانى قراردارند که در زمان کى روش جایى در تیم 
ملى نداشتند و حاال به مهره هاى اصلى تیم اسکوچیچ تبدیل شده اند. این افراد 
این روزها جزو حامیان سرسخت سکاندار خود هستند و قاطعانه از عملکرد او و 
تصمیماتش در خصوص تیم ملى دفاع مى کنند. این دســته از شاگردان وفادار 
دراگان با تاختن به کى روش و اشــاره به برخى نتایج ضعیف تیم ایران در زمان 
حضور این پیرمرد پرتغالى مخالفتشان را در مورد بازگشت او به کشورمان اعالم 
مى کنند. آنها که جزو لیست مغضوبین کى روش قراردارند، خوب مى دانند در 
صورت برگشتن این سرمربى باید رؤیاى حضور در جام جهانى قطر را در خواب 
ببینند براى همین کارنامه نه چندان موفق کى روش در تیم هاى دیگر را بهترین 

حجت براى ناکامى ایران در این رقابت ها با حضور وى معرفى مى کنند.
البته حامیان دراگان اسکوچیچ فقط به این عده محدود نمى شوند. با وجود اینکه 
چند ستاره تیم ملى دوست دارند دوباره با مربى اسبق خود کار کنند، بسیارى از 
شاگردان اسکو همچنان به توانایى سکاندار فعلى تیم اعتقاد دارند. آنها در برابر 
انتقاداتى که علیه دراگان شکل گرفته به جانبدارى همه جانبه از وى پرداخته اند 
و برنامه ریزى نامناسب فدراسیون و امکانات کمى که در اختیارشان قرار گرفته 
را از جمله دالیل شکست اخیرشان برابر الجزایر برشمرده اند. آنها متفق القول بر 

این عقیده اند که تغییر سرمربى در این برهه زمانى اصًال به نفع تیم ملى نیست.
پیشکسوتان و کارشناســان فوتبال ایران هم با این دســته از یاران اسکوچیچ 
هم نظرند. پربیراه نیست اگر بگوییم در میان این کارکشــته ها و پیراهن پاره 
کرده هاى فوتبال ایران کسى موافق برکنارى اسکوچیچ و بازگشت کى روش به 
ایران نیست. در حقیقت آنها معتقدند ایراد از مربى نیست؛ زیرساخت ها و ساختار 

فوتبال ماست که مشکل دارد و حرفه اى نیست.
 با همه اینها این روزها سرمربى نه چندان با سابقه و مطرح تیم ملى ایران سایه 
خطر را بیش از گذشته باالى سر خود حس مى کند. هیچ بعید نیست فدراسیون 
فوتبال ایران هم کــه با بى برنامگى و عملکرد ضعیف خــود از مقصران اصلى 
شرایط حال حاضر تیم ملى است تصمیم بگیرد به درخواست موج راه افتاده علیه 
اسکوچیچ پاسخ مثبت دهد. بدون شک آسان ترین راه در این خصوص هم قربانى 

کردن دراگان اسکوچیچ خواهد بود.  
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ى فرد مهاجم ملى پوش کشورمان با آ.اك 
 یونان مبهم است و این بازیکن ایرانى در 
ــگاه یونانى قرار گرفته است. نشریه «نوا

ن در این زمینه نوشت: کریم انصارى فرد، 
ك از قرار گرفتن نامش در لیســت مازاد 
به همین دلیل در حال بررسى پیشنهادات 
ت. باشگاه سامسون اسپور ترکیه به دنبال 
نى ا.اك است و این روزها طرفین در حال 

به توافق برسند.

ن که تا امروز در نقل و انتقاالت تابستانى 
جز خروج تعــدادى از نفرات کلیدى اش 
ى در جذب بازیکن داشته باشد، مشغول 

یم ملى در راه ترکیه؟

جذب آذرباد

010111111111111111

درحالى که سه مهره تاثیرگذار
شده اند این باشگاه به هیچ باز

فصل نقل و انتقاالت تابستانى
شده است. زردپوشان فصل پیش
کردند و تیم پرستاره اى را براى
این تابستان اما کار براى این
سپاهان مشخص نشده است
فصل گذشته خود را پایان قرار
رفیعى به پرسپولیس و سجادش
بر پرسپولیسى شدن ولسیانى
در این شرایط اما شــنیده مى
سپاهانى ها هستند اما اینطور دو گانه کى روش -   اسکوچیچ دو گانه کى روش -   اسکوچیچ 

در تیم ملىدر تیم ملى

مدافع گل گهر در پنجره تابستانى لیگ بیست و دوم با پیشنهاد سه تیم سپاهان، استقالل 
و گل گهر مواجه شده است.

آرمین سهرابیان که از سپاهان به استقالل پیوست و پس از حضور استراماچونى به عنوان 
سرمربى آبى ها تصمیم گرفت در سایپا به کار خود ادامه بدهد، طى یک فصل حضور در 
اردوى نارنجى پوشان تهرانى مورد توجه امیرقلعه نویى قرار گرفت و حاال دومین فصل 
حضور خود در جمع آبى پوشان سیرجانى را با موفقیت پشت سر گذاشته و در آخرین اردوى 

تیم ملى نیز حاضر بوده است.
سهرابیان که قرارداد دو ساله اش با گل گهر تمام شده، حاال با دو پیشنهاد از استقالل و 
سپاهان مواجه شده و از سوى دیگر امیرقلعه نویى نیز به مدیران باشگاه تاکید کرده که 

براى حفظ او اقدام کنند.
این بازیکن حاال یک انتخاب سخت پیش رو دارد. او مى تواند به سپاهان بازگردد که در 
آکادمى این باشگاه رشد کرده و البته با خاطره خوشى از جمع آنها جدا نشده است. تصمیم 
دیگر او مى  تواند ادامه حضور در گل گهر باشد و درنهایت انتخاب استقالل گزینه دیگرى 
است که پیش روى مدافع 26 ساله گرگانى دو فصل گذشته گل گهر قرار دارد.البته که از 
میان این سه پیشنهاد بازگشت به استقالل مى تواند گزینه جذاب ترى براى سهرابیان باشد 
تا هم بار دیگر توانایى هاى خود را با افزایش تجربه در این تیم پرهوادار به نمایش بگذارد و 

از سوى دیگر شانس بیشترى هم براى حضور در تیم ملى به دست بیاورد.
هنوز سرمربى استقالل و سپاهان مشخص نشده است ولى طى روزهاى آتى با انتخاب 
مربیان این دو تیم در تهران و اصفه ان، احتماال مقصد آرمین سهرابیان هم نهایى شده 

است.

سپاهان به هیچ بازیکنى 
رضایتنامه نمى دهد

سپاهان و استقالل به دنبال سهرابیان

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: قراردادش با این باشگاه 
را بدون قید و شرط تمدید کرده است.مســعود ابراهیم زاده درباره 

تمدید قراردادش با ذوب آهن اصفهان گفت: بابت این اتفاق خیلى 
خوشحالم، چون اصفهان و ذوب آهن را مثل خانه خودم مى دانم. 
وقتى پیشنهاد باشگاه به من رســید بدون قید و شرط قراردادم 

را با ذوب آهن تمدید کردم و امیدوارم فصــل خوبى را با این تیم 
تجربه کنم.وى درباره عملکرد تیمش در فصل گذشته و اینکه آنها رتبه 

هفتمى را به دست آوردند، خاطر نشان کرد: در مجموع جایگاه ما خوب بود و البته 
مى توانســتیم در نتیجه گیرى بهتر عمل کنیم. تیم ما با شروع فصل تغییرات 

نسبتاً زیادى داشــت و همین موضوع کمى کار را سخت کرد. متأسفانه در 
نیم فصل اول شرایط طبق پیش بینى ما جلو نرفت، ولى در نیم فصل دوم 
خدا را شکر نتایج خوبى گرفتیم. البته این را هم باید در نظر گرفت که در 
بعضى از بازى ها به شدت از داورى ضربه خوردیم و امتیازهاى حساسى را 

از دست دادیم.کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پاسخ به این پرسش 
که آیا آنها مى توانند نسبت به فصل گذشته نتایج بهترى را رقم بزنند، اظهار 

داشت: بدون شک مى خواهیم خیلى بهتر از فصل گذشته باشیم و هدف مان این 
است که نتایج بهترى بگیریم. خوشبختانه آقاى تارتار هم در تیم ماندنى شد. قطعًا 

شناخت او از ذوب آهن این کمک را به تیم  ما خواهد کرد که خیلى 
بهتر از فصل گذشته باشیم.

ى ر م وص ن ر
مربیان این دو تیم در تهران

است.
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کاپیتان گاندوها:
قراردادم را بدون

 قید و شرط تمدید کردم
دســتیار کى روش از زمــان تصمیم گیــرى نهایى مربى پرتغالــى درباره

 آینده اش خبر داد.
کارلوس کى روش سرمربى سابق ایران این روزها با فدراسیون فوتبال مصر در 
حال مذاکره است و در این میان شایعاتى هم در زمینه آینده اسکوچیچ سرمربى 

تیم ملى کشورمان و احتمال بازگشت مربى پرتغالى به ایران مطرح مى شود.
اما اخبار رسیده از مصر نشان مى دهد که کى روش در حال مذاکره جدى با 
فدراسیون فوتبال این کشور است و شروطى را براى مصرى ها تعیین کرده 

است.
در همین رابطه راجر دى سار دستیار کى روش درباره آخرین وضعیت و تصمیم 
کى روش این طور، گفت: من در هفته اخیر با کى روش دو یا ســه بار تماس 
داشتم و درباره آینده اش صحبت کردیم. وقتى از او درباره پیشنهاد فدراسیون 

مصر سوال کردم به من پاسخ داد هنوز تصمیم نهایى اش را نگرفته است.
وى افــزود: کــى روش به من گفــت تصمیم گیــرى نهایــى اش را روز 
دوشــنبه اعالم مى کند. من اطالعى نــدارم که او دربــاره چه چیزى فکر 
مى کند ولــى با او در تمــاس بودم و ایــن آخرین اطالعاتى اســت که در

 اختیار دارم. 
کى روش براى مدت 5 ماه روى نیمکت مصرى ها نشست و عملکرد خوبى 
را از خود به جاى گذاشت و موفق شد این تیم را به فینال جام ملت هاى آفریقا 
برساند ولى در ضربات پنالتى مغلوب سنگال شد و از قهرمانى بازماند. مربى 

پرتغالى ماه گذشته از مصر جدا شد.

اعالم زمان
 تصمیم گیرى کى روش

رسانه انگلیسى پیش بینى کرد که ایران در جام جهانى 2022 قطر 
مثل یک توریست و بازدیدکننده خواهد بود.

سایت givemesport به بررســى قدرت تیم هاى حاضر در 
جام جهانى قطر پرداخت و مدعیان قهرمانى را پیش بینى کرد. این 
رسانه انگلیسى از برخى تیم ها به عنوان تیم هاى توریست و بازدید 
کننده از قطر نام برد که تیم ملى کشورمان در این دسته قرار داشت.

givemesport با تیتر بررسى 32 تیم حاضر از مدعى تا توریست به 
ذکر قدرت تیم ها پرداخت و نوشت: در 4 دسته (مدعى، کاندید قهرمانى، 

سورپرایزکننده و توریست) مى توان تیم ها را جداسازى کرد.
تیم هایى مثل کاستاریکا، عربستان، کانادا، ایران، مراکش، قطر، تونس، 
کره جنوبى، استرالیا، آمریکا، مکزیک، غنا، ژاپن و کامرون در این دسته 

قرار گرفتند.
ســایت givemesport تیم هاى اکوادور، ولز، لهستان، دانمارك، 
صربستان، سوئیس ، سنگال و اروگوئه  را در دسته سورپرایزکننده قرار 
داد و از تیم هاى کرواسى، پرتغال، هلند، بلژیک، انگلیس و اسپانیا به 

عنوان کاندیداهاى قهرمانى در قطر نام برد. 
این رسانه انگلیسى از 4 تیم آرژانتین، آلمان، فرانسه و برزیل 
به عنوان مدعیان اصلى قهرمانى در جام جهانى 2022 قطر 
صحبت کرد و نوشت که لیونل مسى مى تواند در زمستان این 
افتخار را بدست آورد و با جام از بازى ملى خداحافظى کند.

ایران در جام جهانى قطر مثل 
یک توریست است؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بارخدایا، تو به دوستانت از همه دوستانشان مهربان ترى و بر آنان که به تو 
توکل کنند از هرکس دیگر کارسازتر. درون پرده رازشان را مى بینى و 
بر ضمایرشان آگاهى و اندازه بصیرتشان را مى شناسى و اسرارشان بر تو 
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همزمان با سفر رئیس جمهور به اصفهان، نماینده 
هیئت دولت ســیزدهم در شهرستان اصفهان و 
وزیر میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
با مدیران و صاحبنظران شهرســتان اصفهان 
در اتاق بازرگانى، صنایع و معادن و کشــاورزى 
اصفهان نشســت برگــزار کرد و به مســائل و 
مشکالت آنان در زمینه هاى مختلف به منظور 
ارائه در شــوراى ادارى اســتان با حضور رئیس 

جمهور گوش فرا داد. 
فرماندار شهرستان اصفهان در ابتداى این نشست 
با خیرمقدم به نماینده هیئت دولت در سفر رئیس 
جمهور به اصفهان گفت: انصافًا ســفر استانى 
هیئت دولت به استان ها کارى فاخر و ارزشمند 
بود که در اولین ســال کار این دولت انجام شد و 

نباید ناسپاسى کرد. 
محمدعلى احمدى با بیان اینکه از حدود سه ماه 
پیش جلســات مختلف برگزار شد و چالش ها و 
نیازها به تفکیک صورت گرفت و پیشنهادات و 
مصوبات بررسى شد، افزود: سامانه 111 پیام هاى 
مردم را دریافت کرد و کد رهگیرى به آنان داده 
شد. از دیگر سو در این سفر مالقات هاى مردمى، 
اجرایى شد و در نهایت شعار مردمى براى ایران 

قوى عملیاتى شده است. 
فرماندار شهرســتان اصفهان این استان را مهد 
علم، ایثار و شــهادت دانســت و گفت: استان و 
شهرســتان اصفهان داراى ظرفیت هاى بسیار 
زیادى اســت و در عرصه هاى مختلف پیشتاز و 
پیشران مى باشــد و در نیروى انسانى در کشور 
سرآمد اســت. البته در این میان، مشکالتى هم 
هست که بر اثر ســوء مدیریت مدیران قبلى به 

وجود آمده است. 
احمدى آب، فرونشســت زمین، هواى ناسالم 
و... را از جمله مشکالتى خواند که باید به همت 

مسئوالن برطرف شود. 
■■■

حجت االسالم و المسلمین حســین میرزایى، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
هم گفت: امروز مسئله اصلى در استان اصفهان 
آب است که اگر حل نشود بقیه مشکالت مردم 
هم حل نخواهد شد و اگر حل شود بقیه مشکالت 
را مردم خود حل مى کننــد و حتى مى تواند الگو 
باشد، بنابراین رئیس جمهور اگر مسئله آب را حل 
نکند هر اقدامى براى استان اصفهان صورت گیرد 

در واقع هیچ کارى انجام نشده است. 
وى ادامه داد: براى رفع مشکالت آب، پیشنهادات 
عملى داده شده و همه ذینفعان مى توانند استفاده 
کنند که امید است بدرقه هیئت دولت از اصفهان 
با کلیدخوردن اســتیضاح وزیر نیرو با توجه به 

قول هایى که داده شد همراه نباشد. 
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اسالمى مى گوید: اصفهان یکى از پرقابلیت ترین 
استان ها براى سرمایه گذارى است که مى تواند به 

محرومیت زدایى کمک کند. 
حجت االسالم والمسلمین میرزایى گفت: باتوجه 
به بحران آب، سیاست دولت باید سیاست هایتک 
بوده و به نظر مى رسد اصفهان ظرفیت مناسبى 

براى پایلوت ایرانى اسالمى است. 
وى افزود: اگر رئیس جمهور مسیر الگوى پایدار 
رؤساى جمهور قبلى را طى کند مشکالت حل 
نخواهد شد و ریل کشــور نسبت به گذشته باید 

تغییر کند تا پیشرفت کنیم. 

■■■
زهرا شــیخى، دیگر نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شوراى اســالمى هم استان اصفهان را 
تاریخى ترین استان کشور خواند و از وزیر میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى خواست 

تحول اساسى در این راستا ایجاد نماید. 
وى با بیان اینکــه آب یعنى رکن اصلى حیات و 
کشاورزى را نداریم و زمین در حال فرونشست 
است در حقیقت آبروى کشور مى رود گفت: امروز 
اگر اتفاقى در میدان نقش جهــان اصفهان رخ 
دهد فاجعه بزرگى است که هیچکس نمى تواند 
پاسخگوى آن باشد و اصفهان در چاله فرو خواهد 

رفت. 
شــیخى بار دیگر آب را رگ حیات ملى برشمرد 
و خواســتار راهکارهاى رفع این مشکل اساسى 

اصفهان شد. 
■■■

در ادامه این نشســت على کرباسى زاده، رئیس 
کمیسیون گردشــگرى اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان پیشنهاداتى به وزیر 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى ارائه 
داد و گفت: کار را به بخش خصوصى واگذار و به 

آنها اعتماد کنید. 
سپس امام جمعه بهارستان، اصفهان را قلب تپنده 

کشــور خواند که اگر ضعیف شود آثار آن در کل 
کشور مشهود خواهد بود. 

وى خواستار فکر اساسى براى حل مشکل آب 
شد و افزود: درحالى که قرار بود بهارستان سرریز 
جمعیت اصفهان باشد امروز جمعیت چهار استان 
سرریز بهارستان شده اند. این درحالى است که 
کلنگ ایجــاد 70 هزار واحد مســکونى در این 
شهر به زمین زده شده اســت و اینها مشکالت 

زیرساختى ایجاد کرده است. 
امام جمعه بهارستان خواستار طرح این مسائل، 
همچنین مشکالت آب، آموزش و پرورش، مترو 
و بیمارستان بهارستان در جلسه شوراى ادارى 

هیئت دولت شد. 
■■■

یک استاد دانشــگاه نیز گفت: امروز مشکالت 
حقوقى مالکیت، عدم شناخت کافى از اصفهان، 
مرمت آثار تاریخى، گنجانــدن آموزش میراث 

فرهنگى در برنامه هاى دانش آموزان مى باشد. 
رئیس شوراى شــهر بخش مرکزى نیز با اشاره 
به مشکالت گفت: فشار آب منطقه اى بر روى 
کشاورزان، عدم فضاى آموزشــى در روستاها، 
نداشتن حمل ونقل مناسب در روستاها و... موجب 

کوچ روستاییان هستند. 
یک پژوهشــگر هم گفت: از گذشته فرهنگ و 
تمدن و تاریخ در اصفهان مرکزیت داشته و آب 
اصلى ترین شاه بیت این شهر است و از این جهت 

باید به اصفهان توجه شود. 
در ادامه چند تن دیگر از مسئوالن، پژوهشگران و 
دانشگاهیان، مسائل و مشکالت محدوده فعالیت 
خود را بیان کرده و خواستار رسیدگى و طرح آنها 
در شــوراى ادارى هیئت دولت و تصویب براى 

اجراى آنها شدند. 
در پایان این نشســت، نماینده هیئت دولت در 
سفر اســتانى رئیس جمهور به اصفهان در پایان 
این جلسه با قدردانى از همه کسانى که مسائل 
و مشــکالت خود را مطرح کردند گفت: آنچه 
مربوط به هیئت دولت اســت سعى خواهم کرد 
در شوراى ادارى هیئت دولت مطرح کنم و آنچه 
مربوط به وزارت میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى است سعى خواهم کرد اقدامات الزم 

را به عمل آورم تا اجرایى شود. 
عزت ا... ضرغامى افزود: در دولت سیزدهم، این 
سومین بار است که به اصفهان سفر مى کنم و باز 

هم خواهم آمد و جالب است بدانید در این دوره 
با 170 نماینده رو در رو صحبت و دیدار داشته ام. 
وى با بیان اینکه امروز صنایع دســتى، پیشران 
اقتصاد است افزود: صنایع دستى بدون اصفهان 

شناسنامه اى ندارد. 
وزیر میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
گفت: من از منطقه حصه اصفهان بازدید داشتم و 
معتقدم پدیده اى مثل شهرك ها را باید بازخوانى 
کنیم و اگر شهرك مى سازیم باید امکانات این 
شهرك ها هم مهیا باشــد وگرنه بمب ساعتى 

است. 
نماینده هیئت دولت در سفر استانى رئیس جمهور 
به اصفهان در شهرســتان اصفهــان ادامه داد: 
بسیارى از کارها را که برخى تصور دارند براساس 
آئین نامه و... قابل حل نیست را به راحتى مى توان 

انجام داد و به مردم آرامش بخشید. 
ضرغامى مى گوید: در مملکت، تملک بالى جان 
مردم شده است. این درحالى است که قوانین ما 
درست است و همه ما ید واحده هستیم و نباید با 

هم مشکلى داشته باشیم. 
وى به مدیران و مســئوالن ادارات توصیه کرد 
بسیارى از مشکالت را مى توان در محل برطرف 
کرد. راه هاى الزم براى برون رفت از مشکالت 

را باید یافت. 
ضرغامى گفت: ما باید اشــراف مدیریتى داشته 
باشیم و فرماندار شهرســتان اصفهان مى تواند 
یک پست چالشى ایجاد کرده و مشکل حصه که 
مالکیت آن با اوقاف بوده و آســیب دیده است به 
گونه اى برطرف گردد و بدینسان مشکل مدیرکل 
اوقاف در شهرك حصه با دادن زمین معوض به 

اوقاف روشن شود. 

وزیر میراث فرهنگى: 

اگر شهرك مى سازیم باید امکانات هم براى آن مهیا کنیم 
ساسان اکبرزاده

گزارش عملکرد شهردارى فالورجان در سال 1400

محمد على عزیزى 
شهردار فالورجان 

عملکرد مصوب / اصالحیه شرح ردیف
مأموریت ها

19,784,321,293 21,370,000,000 کالبدى و شهرسازى 1
142,947,428,641 142,600,000,000 محیط زیست و خدمات شهرى 2

8,781,066,190 7,900,000,000 ایمنى و مدیریت بحران 3
75,677,401,207 73,650,000,000 حمل و نقل و ترافیک 4

175,549,376,040 179,088,000,000 خدمات مدیریت 5
33,514,870,088 32,400,000,000 اجتماعى و فرهنگى 6

456,254,463,459 457,008,000,000 جمع کل مأموریت ها
28,421,428,619 28,000,000,000 تبصره پرداخت بدهى هاى قطعى شده سنواتى **

484,675,892,078 485,008,000,000 جمع کل مصارف شهردارى

0 0 مصارف سازمانها*،شرکتها و مؤسسات
0 0 کسر مى شود ارقامى که دوبار منظور شده است

484,675,892,078 485,008,000,000 مصارف بودجه کل تلفیقى شهردارى

مبلغ به حروف :چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و پنج میلیون و هشتصد و نود و دو هزار و هفتاد و هشت  ریال

سهم جارى و عمرانى کل بودجه
عمرانى جارى

عملکرد مصوب / اصالحیه عنوان عملکرد مصوب / اصالحیه عنوان
274,944,172,223 269,560,000,000 مبلغ 209,731,719,855 215,448,000,000 مبلغ

57 56 درصد 43 44 درصد

سهم جارى و عمرانى کل بودجه در سطح مأموریت
سرجمع عمرانى جارى

عنوان
عملکرد مصوب / اصالحیه عملکرد مصوب / اصالحیه عملکرد مصوب / اصالحیه

19,784,321,293 21,370,000,000 19,784,321,293 21,370,000,000 0 0 کالبدى و شهرسازى
142,947,428,641 142,600,000,000 107,721,362,726 106,850,000,000 35,226,065,915 35,750,000,000 محیط زیست و خدمات شهرى

8,781,066,190 7,900,000,000 6,598,256,670 5,500,000,000 2,182,809,520 2,400,000,000 ایمنى و مدیریت بحران
75,677,401,207 73,650,000,000 73,928,826,287 71,000,000,000 1,748,574,920 2,650,000,000 حمل و نقل و ترافیک

175,549,376,040 179,088,000,000 7,756,408,500 7,700,000,000 167,792,967,540 171,388,000,000 خدمات مدیریت
33,514,870,088 32,400,000,000 30,733,568,128 29,140,000,000 2,781,301,960 3,260,000,000 اجتماعى و فرهنگى
28,421,428,619 28,000,000,000 28,421,428,619 28,000,000,000 0 0 تبصره پرداخت بدهى هاى قطعى شده سنواتى

عملکرد مصوب / اصالحیه شرح ردیف
درآمد ها

375,917,629,121 400,933,300,000 درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى 110000
440,068,240 439,770,000 درآمدهاى ناشى ازعوارض اختصاصى شهردارى  120000

5,025,588,389 4,587,000,000 بهاى خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى شهردارى 130000
13,354,616,971 13,389,000,000 درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى 140000
12,072,248,492 12,100,000,000 کمک هاى اعطائى دولت و سازمانهاى دولتى 150000
15,954,847,356 13,889,930,000 اعانات،کمک هاى اهدائى و دارائى ها 160000

422,764,998,569 445,339,000,000 جمع کل درآمدها 100000
44,678,105,932 39,669,000,000 جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى سرمایه اى 200000

0 0 جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى مالى 300000
467,443,104,501 485,008,000,000 جمع کل منابع شهردارى

0 0 منابع سازمانها*،شرکتها و مؤسسات
0 0 کسر مى شود ارقامى که دوبار منظور شده است

467,443,104,501 485,008,000,000 منابع بودجه کل تلفیقى شهردارى

مبلغ به حروف : چهارصد و شصت و هفت میلیارد و چهارصد و چهل و سه میلیون و صد و چهار هزار و پانصد و یک  ریال

به استناد ماده 71 قانون شهرداریها ،گزارش بودجه وعملکرد سال 1400شهردارى فالورجان شامل منابع درآمد ،هزینه هاى جارى وعمرانى به شرح جداول پیوست جهت اطالع عمومى منتشر مى گردد.
هزینهمنابع

واحد ارقام : ریال


