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مالیات میوه فروشان 
بیش از درآمدشان است 

کمبود سرانه فضاى سبز 
در منطقه 7
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پل هایى که زیبایى بصرى 
ندارد 

ارائه آنالین خدمات 
آزمایشگاهى در خمینى شهر
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برگزارى مسابقات
 موشک هاى آبى
 درگلپایگان

ضرورت برپایى گردشگرى 
رویداد محور در نوش آباد

توجه ویژه 
به احداث گلخانه هاى 
هیدروپونیک درکاشان
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مهمترین خواص 
لبو قرمز که 
نمى دانستید

خرید کارتى نان به اصفهان رسید
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خارجى ها پنبه 
نخ اصفهان را زدند

لبو به عنوان یکى از سالم ترین سبزیجات طرفداران خود 
را داردکه حاوى مقدار زیادى ویتامین و مواد معدنى است.

 لبو در واقع ریشــه اصلى گیاه چغندر است که طبخ شده و 
یکى از انواع مختلف چغندر است که بیشتر 

آنها به خاطر ...

 دیوارهاى تبله کرده، غم آور و ریخته، پشت بن 
بست درهاى زنگ زده، نمایى کامل از امپراطورى 
از دســت رفته نســاجى هاى اصفهان اســت. 
خاطره اى که به 1302 خورشیدى باز مى گردد؛ 
زمانى که تاریخ ورق خــورد و عطاالملک دهش 
اولین ســنگ بناى آنها را بنیان گذاشت. پروژه 
عظیمى که در آن زمان چشــم آبى هاى آلمانى 
افتخار آن را داشتند تا به دست آنها کلنگ بخورد. 
از همان زمان بود که کارخانه هاى نساجى یکى 
پس از دیگرى توسعه یافت و هزاران کارگر در آن 
مشغول شدند و روزگارى که در همین نساجى ها 

پارچه لباس هاى...

هر کس مردم را   از آیندههر کس مردم را   از آینده
 نا امید کند به سود  دشمن نا امید کند به سود  دشمن

 کار مى کند کار مى کند

حضرت آیت  ا... خامنه اىحضرت آیت  ا... خامنه اى
در دیدار دست اندرکاران کنگره ملى شهداى عشایر:در دیدار دست اندرکاران کنگره ملى شهداى عشایر:
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تا پایان هفته آینده همه واحدهاى نانوایى به دستگاه هاى پوز هوشمند مجهز مى شوند

شجاعى مسى مى شود؟
على شجاعى یکى از بازیکنانى است که با پایان قراردادش از پرسپولیس 
جدا شد و حاال در تالش است تا از بین پیشنهاداتش یکى را انتخاب کند 
و به تیم موردنظر ملحق شود. گفته مى شود مس رفسنجان تیمى است 
که به جذب هافبک سابق پرسپولیس نزدیک شده و ممکن است در 

همین روزها مراحل انتقال شجاعى..
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

ضربه واردات به صنعت نساجى 

پیدا کنید پرتقال 
فروش را

قانون هایى که در فوتبال حرفه اى ما 
 ضمانت اجرایى ندارند...

گرما همه رکوردها را شکست
دماى هوا در حداقل 5 استان کشور از 50 درجه سانتیگراد عبور کرد
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مدافع سپاهان مقصد مدافع سپاهان مقصد 
جدیدش را لو نداد!

ذخیره سدهاى اصفهان 13 درصد کمتر از پارسال حذف کارت سوخت و گرانى بنزین شایعه استاستان جاسوسى برنامه هاى گوگل و اپل از کودکاناستان تکنولوژى زمان ورود رنگ سبز به نقشه کرونایى کشور  جهان نما

فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى 
زیر را بصورت مناقصه عمومى از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. 
1- (تجدید مناقصــه) عملیات آســفالت معابر     روســتاى   رحمت آباد    
شهرستان   خوانســار    به شماره اســناد  1400/2/535  و شماره مناقصه  

2001005175000012
2- عملیات  آســفالت معابر     روســتاهاى  تیدجان، قودجان شــهرکها     
شهرستان   خوانسار   به  شـــماره  اسناد  1400/2/572  و شماره مناقصه  

2001005175000011
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/03/31 مى باشد . 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :
 از ساعت 16 روز  سه شنبه تاریخ 1401/03/31  لغایت   ساعت 16 روز  یکشنبه  

1401/04/05
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  چهارشنبه  1401/04/15 

مهلت زمانى ارائه اصــل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  چهارشــنبه  
1401/04/15

زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  پنج شنبه  تاریخ  1401/04/16
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : اصفهان ، کوى زمانى ، اداره 

کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان  و تلفن : 03136288085
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت دومنوبت دوم
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استان حداقل5 در 5دماىهوا

ش
على شجاعى
جدا شد و حا
و به تیم مور
که به جذب
همین روزه

ل 

خود  سبزیجات طرفداران
مین و مواد معدنىاست.

غندر است که طبخ شده و 
رشتر  که بی
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دها ه ذخ کشور ی
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بیانات رهبر انقالب اســالمى در دیدار دست اندرکاران 
کنگره ملى شهداى عشایر که 22 خرداد 1401 برگزار 
شده بود، صبح روز گذشته در محل برگزارى این همایش 

در شهرکرد منتشر شد.
حضرت آیت ا... خامنه اى در این دیدار با اشاره به تعبیر 
امام بزرگوار از عشــایر به عنوان ذخایر کشور، برگزارى 
این کنگره را فرصتى مناسب براى توجه و آشنایى مردم 
با عشایر دانستند و گفتند: امروز تکیه بدخواهان ایران و 
اسالم به جنگ نرم است بنابراین همه آحاد ملت از جمله 
عشایر به امور و تولیدات فرهنگى نیاز دارند البته در کار 
فرهنگى همچون تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر 

تولیدات مورد توجه و اندازه گیرى قرار بگیرد.
رهبر انقالب با اشــاره به ایستادگى عشــایر در مقابل 
تالش هاى پر شــمار بیگانگان در طول دو ســه قرن 
گذشته، گفتند: هدف از این تالش ها وادار کردن عشایر 
به خیانت به کشور و اقداماتى همچون تجزیه و جنگ 
داخلى بود که هرگز موفق نشدند، بنابراین عشایر ایران 

جزو وفادارترین قشرهاى ملت هستند.
ایشان فداکارى عشایر در دوران انقالب و دفاع مقدس 
را جلوه  دیگرى از وفادارى آنان دانســتند و خاطرنشان 
کردند: عامل اصلى وحدت، پیشرفت و از خودگذشتگى 
مردم از جمله عشایر، عامل «دین» بود که امام بزرگوار 
با اســتفاده از آن عنصر حیاتى، انقــالب را به پیروزى 
رساند و پس از انقالب نیز در مقابل انبوه پشتیبانى هاى 
قدرت هاى بیگانه و دولت هاى مرتجع از صدام به منظور 
از پا درآوردن انقالب، موجب مصونیت و حفظ کشور شد.

حضرت آیت ا... خامنه اى شهیدان را مظهر زیبا و با شکوه 
ایماِن دینى خواندند و بــا تأکید بر نقش منحصر به فرد 
انگیزه دینى در مجاهدت رزمندگان و همچنین صبر و 
آرامش خانواده هاى شهدا، گفتند: البته بعضى ها که سر 
و کارى با دین ندارند به دنبال دست بردن در انگیزه هاى 
دینى شــهدا و رزمندگان هســتند اما نباید انگیزه هاى 
عزتمندانه شهدا را به چیزى کمتر از انگیزه دینى و کسب 

رضاى خداوند فروکاست.
ایشان از مهمترین ابعاد جنگ نرم را خاموش یا تضعیف 
کردن انگیزه هاى دینى در کشور خواندند و افزودند: امروز 
هر کارى در کشور علیه دین، سنت ها، مقدسات و شعائر 
دینى انجام مى شود، متکى به یک انگیزه سیاسى و مورد 
استفاده دشمن است اگرچه ممکن است عامل انجام آن 

کار از این واقعیت غافل و ناآگاه باشد.
رهبر انقــالب، تضعیف ایمــان دینــى، تضعیف امید 
و خوش بینى به آینده کشــور را از جملــه مؤلفه هاى 

جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطرنشان کردند: القاء 
بى آینده گى، بن بست و اینکه مسئوالن اداره کشور را بلد 
نیستند از جمله کارهاى بدخواهان ایران است و امروز 
هر کس مردم را از آینده ناامید، یــا ایمان هاى مردم را 
تضعیف، یا مــردم را به تالش هــا و برنامه ریزى هاى 
مسئوالن بى اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به 

سود دشمن کار مى کند.
ایشــان درس مهم شــهیدان را درس امید خواندند و 
خاطرنشان کردند: رزمندگان ما در شرایطى وارد میدان 

رزم شدند که بر اســاس محاســبات عادى امیدى به 
پیروزى وجود نداشــت اما در اثــر آن مجاهدت هاى 
امیدوارانه، جنگ با عزت جمهورى اسالمى و منکوب 
شدن متجاوزان خاتمه یافت و این یعنى در سخت ترین 

شرایط نیز باید به کمک الهى و همت خود امیدوار بود.
رهبر انقالب همچنین با تقدیــر از فعالیت ها و خدمات 
بسیج در بخش هاى عشایرى، شناسایى و رفع مشکالت 
عشــایر به ویژه برنامه ریزى و اقدام براى حل مســائل 

فرهنگى را وظیفه همه مسئوالن ذیربط خواندند.

عضو کمیســیون عمران مجلس شــوراى اسالمى در 
حاشیه نشست بررسى علت وقوع حادثه قطار مشهد-
یزد، اظهار کرد: کمیســیون عمران مجلس جلساتى را 
با کمیسیون عالى ســوانح برگزار کرد و در آن جلسات 
علت وقوع حادثه قطار بررسى شد. احمد دنیامالى افزود: 
در بررســى هاى صورت گرفته مشــخص شد راننده 
قطار مقصر این حادثه بوده اســت زیرا در زمان حادثه 
لوکوموتیوران سکان هدایت قطار را برعهده نداشته بلکه 
کمک وى عهده دار هدایت قطار بوده اســت که قانونًا 
این مورد خالف قانون اســت.عضو کمیسیون عمران 
مجلس گفت: نکته مهمى که وجود داشته این است که 

قطار مى بایست در محل سانحه با سرعت 15 کیلومتر 
عبور مى کرد، اما متأسفانه سرعت قطار در مراحلى 144 
کیلومتر سرعت داشته و در محلى که باید تقلیل سرعت 
مى داشت ســرعت قطار 137 کیلومتر مى رسد و بعد 
از ترمز، ســرعت قطار به 108 کیلومتر رسیده و به بیل 
مکانیکى برخورد مى کند. دنیامالى تصریح کرد: از این 
رو قطار در محل حادثه باالى 90 کیلومتر سرعت داشته 
که یک تخلف آشکار در اینجا وجود داشته اما موضوع 
بعدى که وجود دارد و جاى سئوال اســت اینکه بعد از 
اتمام کار بیل مکانیکى این بیل در محل حادثه چه کار 

مى کرده است؟

دبیر کمیته اپیدمیولوژى و پژوهش کمیته علمى کشورى 
مقابله با کووید19 ضمن تشریح وضعیت ابتال و مرگ 
ناشى از کرونا در دنیا، گفت: در منطقه شرق خاورمیانه که 
ایران هم در آن منطقه قرار دارد، اخیراً و پس از هفته ها 
کاهش مداوم تعداد موارد، شاهد رشد موارد بوده ایم که 

کمى جاى نگرانى دارد.
دکتر مسعود یونسیان درباره مبناى رنگبندى در کشور 
و زمان ورود رنگ سبز به نقشــه رنگبندى کرونایى به 
عنوان شهر بدون کرونا، گفت: باید توجه کرد تا زمانى که 
حتى در یک شهر موردى از کرونا داشته باشیم، باتوجه 
به جابه جایى هاى سریع جمعیتى که فردى در کمتر از 

یک ســاعت مى تواند با هواپیما از شرق به غرب کشور 
برود، صحبت از شهر بدون کرونا اصًال کار محتاطانه اى 

نیست.
وى با بیان اینکه تا زمانى که در دنیا پاندمى وجود دارد، 
ما هم باید حداقل آمادگى را داشته باشیم، افزود: مبناى 
رنگبندى نقشه کرونایى هم مانند سابق بر اساس تعداد 
موارد جدید بر حسب جمعیت است؛ به طورى که تعداد 
موارد جدید ابتال را تقسیم بندى مى کنند و بر اساس آن 
رنگبندى اعالم مى شود. البته شاید در ابتدا مبناى متقنى 
براى رنگبنــدى پیدا نکردیم، امــا نمى توانیم جامعه را 

متوقف نگه داریم.

بیل مکانیکى 
فعالً تبرئه شد!

زمان ورود رنگ سبز
 به نقشه کرونایى کشور 

خبرخوان
 بنز از خودروى چینى 

ارزان تر است!
  گجت نیوز |بررســى قیمت خودروهاى 
مرسدس بنز در بازار امارات و ایران نشان مى دهد 
خودروهاى خارجى بســیار گران تر از بازارهاى 
همســایه در ایران عرضه مى شوند. براى مثال 
در حالى مرســدس بنــز اى 200 ادونتج مدل 
2022 در بازار امارات با قیمت 135 هزار درهم (1 
میلیارد و 161 میلیون تومان) به فروش مى رسد 
که خودروسازان داخلى براى خودروهاى چینى 

مونتاژى قیمتى فراتر آن را در نظر گرفتند.

مسمومیت الکلى گسترده
  رکنا |رئیس مرکــز مدیریت حــوادث و 
فوریت هاى پزشکى استان اردبیل گفت: به دلیل 
مصرف الکل صنعتى در شهرستان مشگین شهر، 
19 نفر بســترى و یک نفر فوت کرده اســت. 
مجیدمحمد غریبانى اظهار کرد: در شهرستان 
مشگین شهر شــش نفر به بیمارستان  مراجعه 
کردند که بعد از گذشــت مدت زمانــى، تعداد 
مراجعین مسموم شــده به 31 نفر افزایش پیدا 
کرده اســت. غریبانى گفت: ســه نفر به دلیل 
وضعیت بحرانى بالینى در ICU بسترى هستند، 
بنابر اطالعات موجود مسمومیت الکلى در جشن 
تولد رخ داده است و رده سنى مسمومین بین 20 

الى 40 سال است.

دز هم خشکید
رودخانــه دز هم خشــکید. بحران    ایرنا|
آب در رودهاى خوزســتان، پــس از کرخه، به 
رود خروشان دز رســیده است. در روزهاى اخیر 
فعاالن محیط زیست و اهالى حاشیه پایین دست 
رودخانه دز در بخش شعیبیه از توابع شوشتر در 
شمال خوزستان، با انتشــار ویدیوهایى فاجعه 
خشــکیدگى رودخانه دز را به تصویر کشیدند. 
مدیر انجمن محیط زیســتى رمانه در این باره 
گفت: حدود یک هفته اســت که رودخانه دز در 
روستاهاى پایین دست بخش شــعیبیه کامًال 

خشک شده و کف رودخانه مشخص است. 

آماده میزبانى از 
گردشگران جام جهانى  

  برنا | رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: از 
روز اول اعالم کردیم که ما آمادگى صد درصدى 
داریم تا پذیراى مهمانان جــام جهانى قطر در 
جزایر کیش، قشم، بوشهر، فارس و استان هاى 
همجوار باشیم. جمشــید حمزه زاده اظهار کرد: 
ما تا 70 هزار تخت در هر شب آمادگى میزبانى 
داریم، به عبارتــى 20 هزار تخت در اســتان 
هرمزگان و فارس و 50 هزار تخت در بوشــهر 
و سایر اســتان ها حتى تهران آماده پذیرایى از 
گردشــگران ورزشى اســت. حمزه زاده گفت: 
قیمت ما نسبت به قیمت هتل ها در قطر تقریبًا 

هیچ است.

مثل رونالدو باشید!
  برترین ها |روزنامه «جام جم» با تأکید 
بر موضوع افزایش جمعیــت در مطلبى عجیب 
و بى سابقه خواستار ترویج سبک زندگى رونالدو، 
فوتبالیســت مطرح جهان در این زمینه شــده 
اســت! ارگان مطبوعاتى صداوســیما نوشت: 
فرزند پنجم کریســتیانو رونالدو، ستاره پرتغالى 
فوتبال به دنیا آمد و این روزهــا تقریبًا دو ماهه 
است. انتشار تصاویر خانواده هفت نفره رونالدو 
و ارزشمند نشــان دادن داشــتن فرزندان زیاد 
از ســوى این ســتاره دنیاى فوتبال، خیلى از 
خانواده ها را به داشــتن فرزندان بیشتر ترغیب 
مى کند. همچنان که مصاحبه ها و اظهارنظرهاى 
سلبریتى هاى کشــورمان که برخى وارد دهه 
پنجم زندگى خود شــده و هنــوز مجردند، در 
عادى سازى تجرد و نداشتن فرزند یا کم فرزندى 
و عادى ســازى آن در میان خانواده ها بى تأثیر 

نیست.

واحد پول «زر» نیست!
مدیــرکل روابط عمومــى بانک    برترین ها |
مرکزى از تکذیب خبر تغییر واحد پول ملى خبر داد. 
مصطفى قمرى وفا در حساب توییتر خود نوشت: اخیراً 
کلیپى در فضاى مجازى منتشر شده که در آن ادعا 
شده است بانک مرکزى قصد دارد واحد پول ملى را 
به«َزر» تغییر دهد! ضمن تکذیب صریح این شایعه 
ساختگى، تأکید مى شود بانک مرکزى هیچ برنامه اى 

براى تغییر واحد پول ملى در دستور کار خود ندارد.

مأموریت ویژه به استانداران 
  ایرنا| احمد وحیدى، وزیر کشور در نشست بررسى 
مسائل و مشکالت مربوط به تنظیم بازار که با حضور 
استانداران سراسر کشور و چند تن از وزراى کابینه در 
محل وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به تأکید رئیس 
جمهور براى کنترل قیمت ها و تأمین اقالم اساســى 
مورد نیاز مردم، از اســتانداران سراسر کشور خواست 
که با اتخاذ تدابیر مناسب و نظارت دقیق میدانى براى 

مدیریت بازار،  قیمت ها را کنترل کنند.

ساعت خواب به وقت «کیهان»
  برترین ها |روزنامــه «کیهــان» در ادامــه 
مخالفت هاى خود با فضاى مجازى، در گزارشــى  به 
این موضوع پرداخته اســت. در بخشى از این گزارش 
آمده: بهتر است همه افراد اعم از بزرگسال، کودك و 
زن و مرد از ساعت 10 یا 11 شب بخوابند؛ این تجربه 
اجداد ما در دوره غارنشــینى هم بوده و چشــم بعد از 
تاریکى به راحتى مى پذیرد که خوابیده اســت. اکنون 
وجود نور موبایل در آغاز خواب و در رختخواب آسیب 
بسیار شدیدى به سالمت انسان ازجمله چشمان هر 

فرد وارد مى کند. 

سن بازنشستگى
 از نگاه «ایران»

فــرض کنیــد اگــر ســن    روزنامه ایران |
بازنشســتگى ثابت باشد مثًال 60 ســال باشد و امید 
زندگى 70 سال باشــد این یعنى وقتى فرد 60 سالش 
تمام شد 10سال باید مستمرى دریافت کند و متوسط 
حقوقش را بگیرد. االن امید زندگى 76 سال است یعنى 
فرد به جاى 10 سال باید 16 سال مستمرى دریافت کند 
و این عمًال فشار مضاعفى بر صندوق هاى بازنشستگى 
وارد مى کند و اگر سیاستگذارى مناسبى صورت نگیرد 

این صندوق ها حتى ممکن است ورشکست شوند. 

عجیب تر از عجیب
  برترین ها |قیمت یک دستگاه لندکروز 2009 
در ایران برابر است با 5 لندکروز در آمریکا. این اختالف 
قیمت فاحش را نمى توان هضم کرد. اینکه مردم ایران 
با درآمد ریالى زندگى خود را به گزاف معامله مى کنند. 

اینکه جاى هیچ حرفى باقى نمى ماند.

 درمان نابارورى دنبال شود
  ایسنا|  رئیس مجلس شوراى اسالمى از وزیر 
بهداشت خواست که با جدیت موضوع درمان نابارورى 
را دنبال کند. محمدباقر قالیباف در جلســه علنى روز 
سه شنبه مجلس  با اشــاره به سئوال مربوط به درمان 
نابارورى گفت: جمعیت حدود سه میلیون نفرى نابارور 
داریم که پیش بینى هاى الزم بــراى توجه به آنها در 
قانون جوانى جمعیت آمده است. وزیر بهداشت قول 

دهد با جدیت این موارد را دنبال کند.

 وعده برخورد با سلبریتى ها
  فارس|  وزیر ارشاد گفت: با ســیاه نمایى بعضى 
سلبریتى ها در جریان جشنواره هاى خارجى برخورد مى 
شود. اســماعیلى گفت: با برخورد قاطعى که مجموعه 
سازمان سینمایى وزارت ارشاد انجام داد در حال حاضر 
موضوع  سیاه نمایى بعضى سلبریتى ها به ویژه در جریان 
جشنواره هاى خارجى در مسیر قانونى خود در حال طى 

شدن است.

سازمان زیباسازى شــهردارى تهران مدتى است در 
سطح پایتخت مشغول نصیحت مســئوالن فعلى و 
پیشین کشور است. این ســازمان با تهیه بنرهایى به 
مناسبت هاى مختلف در سطح تهران،توصیه هایى به 
مسئوالن مى کند. گاهى این توصیه ها به افرادى است 
که دیگر مسئولیتى ندارند. البته جنس این توصیه ها 

بیشتر نقد به مسئوالن است.

سازمان زیباسازى شــهردارى این بنرها را در مقابل 
منزل برخى مســئوالن فعلى و پیشین کشور از جمله 
حسن روحانى نصب کرده بود. بنرى که براى روحانى 
انتخاب شــده بود درباره مذمت کاخ نشینى بود. نکته 
اینجاست که حسن روحانى از ســوى منتقدان خود 
همیشه به عنوان فردى معرفى شد که بخاطر سکونت 
در ولنجک فردى اعیان نشــین بوده و از جنس مردم 

نیست.
بنر دیگرى که این روزها به چشم آمده، درباره اظهارات 
شــهید چمران اســت با این مضمون که «کسى که 
تخصصى ندارد و کارى را مى پذیرد، تقوا ندارد.» این 
بنر این روزها در خیابان آزادى و در مقابل وزارت تعاون 
نصب شده است. همان وزارتخانه اى که وزیرش چند 
روز پیش استعفا کرد. وزیرى که در این 9 ماه مورد انتقاد 

بود که تخصص کافى براى پذیرش مســئولیت مهم 
وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعى را ندارد.

از سوى دیگر وقتى مردم این بنرها را مى بینند ممکن 
است برایشان این ســئوال پیش بیاید که چرا اصًال از 
همان ابتدا چنین وزیرى انتخاب شــود که کارش در 
پایان اینگونه به اســتعفا برسد و شــهردارى هم او را 

عبرت سایر مسئوالن قرار دهد؟ 

حضرت آیت  ا... خامنه اى در دیدار دست اندرکاران کنگره ملى شهداى عشایر:

هر کس مردم را  از آینده ناامید کند به سود 
دشمن کار مى کند

بنر کنایه آمیز مقابل منزل روحانى

آرمان کیانى

امروز اولین روز تابستان است و به روایت آمارهاى هواشناسى، روند صعودى 
دماى هوا که از نیمه خردادماه آغاز شــده اســت همچنان ادامــه دارد. هم 
اکنون دماى هوا در برخى اســتان هاى جنوبى و غربى کشــور به باالى 50 
درجه سانتیگراد رسیده است. عالوه بر خوزســتان که معموًال در صدر چنین
 فهرست هایى قرار دارد،  دما در فارس، ایالم، بوشهر و برخى نقاط سیستان و 

بلوچستان هم مرز 50 درجه را رد کرده است.
در آبادان، بعداز ظهر دوشــنبه 30 خردادماه بیشینه دماى هوا به 52/2 درجه 
سلسیوس رسید و رکورد 70 ساله دماى خردادماه این شهر و استان خوزستان 
را شکســت. تا بعدازظهراین روز، شهرستان مهران در اســتان ایالم با 52 
درجه گرم ترین نقطه کشــور بود اما بعد ازظهر دوشــنبه، آبادان گرم ترین

 شهر کشور شد. 
 تا پیش از این باالترین دمایى که خوزســتان در خردادمــاه به خود دیده بود 
مربوط به ســال 1389 بود.  24 خرداد این سال بیشــینه دماى هوا در آبادان 
به 52 درجه سلســیوس رســید و گرم ترین دماى این ماه اســتان از زمان 
تأسیس ایستگاه هاى هواشناسى تا آن موقع ثبت شد. هواشناسى آبادان جزو 
قدیمى ترین ایستگاه هاى هواشناسى کشــور است که قبل از 1330 و پس از 

اکتشاف نفت در جنوب ایران وتأسیس شده ا ست.
رکورد دمایى بعدازظهر دوشنبه آبادان تنها چهاردهم درجه کمتر از رکورد 70 
ساله بیشینه دماى مطلق ایران در خردادماه یعنى 52/6 درجه سلسیوس است. 

این دما سال 1394 در میناب هرمزگان به ثبت رسیده  بود.
در همین حال سازمان هواشناسى پیش بینى کرده است روند افزایش دما در 
کشور تا پایان هفته ادامه داشته باشــد و به تدریج استان هاى ساحلى خزر را 

هم در برب گیرد.

گرما همه رکوردها را شکست

على دایى با حسینى پور استاندار مازندران دیدار کرد؛ این دیدار گمانه  هاى 
زیادى را در پى داشت.

براساس پیگیرى ها، حضور على دایى در استاندارى مازندران فقط دیدار 
دوستانه با حسینى پور بوده و در ارتباط با موضوعات کارى نبوده است. این 
دیدار دوستانه گویا بر اساس رفاقت على دایى با وى صورت گرفته است. 
ظاهراً از زمانى که حسینى پور در استان تهران مشغول به خدمت بوده با 

على دایى رفاقت داشته و این دیدار نیز صرفًا دیدار دو دوست صمیمى 
که از قبل با هم در ارتباط بوده اند، انجام شده است.  گفته مى شود ارتباط 

دوستى حسینى پور و على دایى سابقه بیش از 20 ساله دارد.
همچنین حسینى پور یادداشــتى درباره این دیدار منتشر کرد و نوشت 
که با اســطوره فوتبال ایران درباره مسائل ورزشــى مازندران از جمله 
توریسم گردشــگرى و ضرورت تبدیل مازندران به قطب گردشگرى 
ورزشى بین المللى صحبت کرد. اســتاندار مازندران همچنین نوشت 
که با على دایــى در باره تیم فوتبال نســاجى هم صحبــت کرد و به 
پرســش هاى مرد اول فوتبال آســیا در باره ورزشــگاه شهید وطنى 

پاسخ گفت.
دایى از معدود چهره هاى شاخص ورزشى غیربومى است که شخصیتى 
محبوب بین مازندرانى هاست و از ورزش مازندران به ویژه فوتبال آن 
اطالعات خوبى دارد و شخصًا تعداد زیادى از بازیکنان صاحب شهرت 
مازندرانى را که در فوتبال کشور حضور دارند از مازندران شناسایى و به 

تیم هاى مختلف معرفى کرد. 

رئیس پلیس پایتخت با تشریح جزئیاتى جدید از سرقت صندوق هاى امانات 
شعبه دانشــگاه بانک ملى، اعالم کرد که ســه متهم جدید در این خصوص 
دستگیر شده اند. سردار حسین رحیمى گفت: در مجموع بیش از 90 کیلوگرم 
طال و جواهرات ســرقت شــده از صندوق هاى امانات بانک ملى از متهمان 
دستگیر شده کشــف شــد که تمامى این اقالم به خزانه بانک ملى تحویل 
داده شد.وى از دســتگیرى ســه متهم جدید در جریان این پرونده خبر داد و 

گفت:  این سه نفر عالوه بر آن 10نفر دســتگیر شده بوده و به تازگى دستگیر  
شــده اند. تحقیقات و بازجویى از این افراد در حال انجام است. همچنین سه 
متهمى هم که در خارج از کشور و یکى از کشورهاى همسایه با همکارى اینترپل 
دستگیر شده بودند، در هفته جارى به کشور منتقل خواهند شد. رحیمى درباره 
اینکه آیا اموال قدیمى نیز در میان کشفیات وجود داشت یا خیر گفت: برخى از 

طال و جواهرات کشف شده بسیار قدیمى بوده و قدمت باالیى دارند.

در دیدار على دایى با استاندار مازندران چه گذشت؟

دستگیرى 3 متهم جدید در پرونده  سرقت از بانک ملى
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رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: هفت هزار و 490 
خودروى پالك مخدوش و یا فاقد پالك خودرو در اصفهان 

اعمال قانون شد.
سرهنگ محمدرضا محمدى با بیان اینکه کسانى که پالك 
خودرو را دستکارى مى کنند حقوق دیگر شهروندان را تضییع 
مى کنند، اظهار داشــت: مجرمان حرفه اى با دستکارى و 
پوشــش در پالك انواع جرایم مانند دزدى، ســرقت هاى 
مسلحانه، زورگیرى، مزاحمت براى نوامیس و ... را مرتکب 

مى شوند و از این شرایط نهایت بهره بردارى را مى کنند.
وى با اشاره به اینکه پوشاندن پالك با قاب هاى شیشه اى و 
دودى به قصد فرار از ثبت تخلفات رانندگى توسط دوربین ها 

جرم محسوب مى شود، ادامه داد: پلیس در راستاى احقاق 
حقوق شهروندى نسبت به شناسایى، احضار و برخورد قانونى 

رانندگان متخلف اقدام مى کند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به میزان برخورد 
با خودروها با پالك مخدوش در اصفهان در دو ماه گذشته 
ابراز داشــت: در این بازه زمانى هفت هزار و 490 خودرو به 
دلیل مخدوش بودن و یا نداشتن پالك خودرو اعمال قانون 

شده است.
وى افزود: از این تعداد 246 مــورد نصب پالك غیر مجاز 
داشــته، 78 خودرو و 543 دســتگاه موتورسیکلت توقیف 

شده اند.

روابط عمومى شــرکت پخش فراورده هــاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: حذف کارت سوخت جایگاه ها شایعه است و 
هیچ تصمیمى براى افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است.

بهمن علیپور درباره شــایعه حــذف کارت ســوخت آزاد 
جایگاه داران در اصفهان اظهار کرد: برخى اخبار در رسانه ها و 
فضاى مجازى درخصوص حذف کارت سوخت جایگاه داران 
از چرخه عرضه بنزین در جایگاه هاى عرضه سوخت استان 
شایعه اى بیش نیست. وى با تکذیب موضوع افزایش قیمت 
بنزین، تصریح کرد: هیچ تصمیمى بــراى افزایش قیمت 
بنزین گرفته نشده و اساساً چنین موضوعى هم مطرح نیست. 
همچنین مدیر شــرکت پخش فراورده هاى نفتى منطقه 

اصفهان درباره شــایعه حذف کارت سوخت در جایگاه هاى 
گازوئیل و شــلوغى برخى جایگاه ها، به ایســنا، گفت: این 
شــلوغى ها مربوط به دریافت گازوئیل با نرخ 600 تومانى 
است. عبدا...گیتى منش با بیان اینکه گازوئیل نرخ دوم، نرخ 
آزاد نیست، اظهار کرد: برخى تصور مى کنند که گازوئیل نرخ 
دوم، نرخ آزاد است و محدودیتى براى آن نیست و به هر میزان 

که نیاز دارند، مى توانند دریافت کنند.
وى ادامه داد: گازوئیل 600 تحت عنوان گازوئیل در شرایط 
اضطرار است، این نرخ گازوئیل در برخى جایگاه هاى کشور و 
اصفهان توزیع مى شود و اگر راننده اى کارت سوختش مسدود 

و یا دچار مشکل فنى باشد، این کارت تعریف شده است.

حذف کارت سوخت و 
گرانى بنزین شایعه است

توجه ویژه پلیس اصفهان به 
پالك خودروها

کشف 112 ُتن احتکار 4 قلم 
کاالى اساسى در اصفهان

جانشـین فرمانـده انتظامـى اسـتان اصفهـان از 
مردم اسـتان خواسـت تا هرگونـه موارد مشـکوك 
درخصوص احتکار کاالهاى اساسـى شامل اجناس 
و مـواد خوراکـى را به پلیس گـزارش دهند. سـردار 
محمدرضـا هاشـمى فـر افـزود: از زمـان مردمـى 
شـدن یارانه ها تاکنون موارد بسـیارى مبنـى بر دپو 
کاالهـاى اساسـى توسـط افـراد سـودجو و فرصت 
طلـب در اسـتان گـزارش، کشـف و پیگیرى شـده 
اسـت. وى اظهار داشـت: این کاالها بدون اسـناد و 
مدارك معتبر و بدون ثبت در سامانه جامع انبارها در 
منازل و یـا انبارهاى خصوصى بصـورت غیرقانونى 
انبار شـده اسـت. وى به کشـف چهار ُتن آرد احتکار 
شـده در شهرسـتان فالورجان، 9 ُتن برنج ایرانى در 
خمینـى شـهر،39ُتن روغـن خوراکـى در اصفهان 
و کاشـان و 60 ُتـن گنـدم در فالورجـان در خـرداد 

سالجارى در استان اشاره کرد.

فروش قرص هاى الغرى
 آلوده به شیشه در اصفهان

فرمانده انتظامى استان اصفهان از انهدام باند فروش 
قرص هاى الغرى آلوده به شیشه در عملیات مأموران 
پلیس مبارزه با مـواد مخدر این فرماندهـى خبر داد. 
سـردار محمدرضا میرحیدرى گفت: در پى شـکایت 
خانمى مبنـى بر اینکه با خریـد قرص هاى الغرى از 
فردى در فضاى مجـازى دچار آسـیب هاى روحى و 
جسـمى فراوان و اختـالل در خواب شـده بالفاصله 
تعدادى از این کپسـول هـا به آزمایشـگاه تخصصى 
پلیس مبارزه با مواد مخدر ارجاع داده شد که در نتیجه 
مشخص شـد این قرص ها حاوى ماده مخدرصنعتى 
شیشه هسـتند. میرحیدرى افزود: با همکارى پلیس 
فتا باند 3 نفره اى که از طریق تبلیغ در فضاى مجازى 
قرص هـاى الغـرى آلوده بـه مـاده مخـدر صنعتى 
شیشـه را به فروش مى رساندند، شناسـایى و در یک 
عملیات ضربتى دسـتگیر شـدند. این افراد با فروش 
این داروها، مشتریان خود را آلوده مى کردند تا به آن ها 
وابسـته شـده و بتوانند مرتب این قرص ها را از آن ها 

خریدارى کنند.

قاچاق طال با 
گلدان هاى مسى 

رئیـس پلیـس فـرودگاه اصفهـان گفـت: ماموران 
مسـتقر در گیت بازرسـى پلیـس فـرودگاه اصفهان 
حین کنترل بار مسافر یکى از پرواز هاى خارجى 56 
عدد سکه از دوره پیش از انقالب و 800 گرم طالى 
آب شده جاسـاز در گلدان هاى مسـى را کشف کرد. 
سرهنگ ذبیح ا... دالور، ارزش این محموله طالیى 
را 20 میلیارد ریال بیان کـرد و افزود: دراین عملیات 
متهم دستگیر و به همراه پرونده براى انجام اقدامات 

قانونى تحویل مرجع قضایى شد.

کشف 4 تن 
کله پاچه فاسد 

4 تن کلـه پاچـه فاسـد بـه ارزش 2 میلیـارد ریـال از 
سردخانه اى در شهرسـتان فالورجان کشف و توقیف 
شد. فرمانده انتظامى فالورجان گفت: در این عملیات 
یک نفر دسـتگیر و پس از تشـکیل پرونده بـه مراجع 

قضایى تحویل داده شد.

عطر گل محمدى در 
فریدونشهر پیچید

کارشـناس باغبانـى جهـاد کشـاورزى شهرسـتان 
فریدونشهر با اشـاره به آغاز برداشـت این محصول 
از اواخر تیرمـاه گفت: به طـور متوسـط از هر هکتار 
گلسـتان هاى گل محمدى شهرسـتان فریدونشهر 
چهار تـن محصول برداشـت و امسـال پیـش بینى 
مى شود بیش از 200 تن گل محمدى در شهرستان 
فریدونشهر برداشت شـود. ابراهیم اصالنى گفت: از 
هر تن گل محمـدى حدود 1000 لیتـر گالب ویک 

کیلو گرم اسانس به دست مى آید.

 دیوارهاى تبله کرده، غم آور و ریخته، پشــت بن بست 
درهاى زنگ زده، نمایى کامل از امپراطورى از دســت 
رفته نساجى هاى اصفهان است. خاطره اى که به 1302 
خورشــیدى باز مى گردد؛ زمانى که تاریخ ورق خورد و 
عطاالملک دهش اولین سنگ بناى آنها را بنیان گذاشت. 
پروژه عظیمى که در آن زمان چشــم آبى هاى آلمانى 

افتخار آن را داشتند تا به دست آنها کلنگ بخورد. 
از همان زمان بود که کارخانه هاى نساجى یکى پس از 
دیگرى توسعه یافت و هزاران کارگر در آن مشغول شدند 
و روزگارى که در همین نســاجى ها پارچه لباس هاى 
نظامى انگلیسى ها تولید مى شــد و همین باعث شده 
بود که اصفهان به منچســتر ایران شهرت یابد و قطب 

صنعت کشور شود. 
اما این شکوه و عظمت، دیرى نپایید و ستون نساجى هاى 
اصفهان کم کم ترك خورد. چرخ کارخانه ها نچرخید و 
شهرت نســاجى هاى اصفهان رو به افول رفت.  بعدها 
تنها خاطره اى که بعد از به کما رفتن کارخانجات باقى 
ماند، تجمع کارگرانى بود که بدون هیچ حق و حقوقى یا 
بازخرید شده بودند و یا با 20 سال سابقه به یکباره خانه 
نشینى را تجربه کردند. تولید خوابید و سکوت جاى سر 
و صداى چرخ دنده هاى برخى از کارخانه هاى نساجى 

اصفهان را گرفت.
در همان دوران بود که مدیرکل دفتر صنایع نســاجى 
و پوشــاك وزارت صنعت، معدن و تجارت تریبون را به 
دست گرفت و از تالش هایى خبر داد که به منظور ارتقاى 
صنعت نساجى کشور و صنایع پیرامونى با هدف محدود 
کردن واردات انجام شده اما این شعارها به عمل نرسید و 
واردات بى رویه پارچه هاى خارجى، پنبه داخلى ها را زد؛ 
هیچکس جلوى کاهش تعرفه واردات پوشاك به کشور 
را نگرفت و محصوالت کشــورهاى همسایه رونق را از 

بازار پوشاك ایران دزدید.
هند، چین، پاکستان و ترکیه بازار پارچه و پوشاك ایران و 
اصفهان را در دست گرفتند و پارچه هاى قاچاق جایگزین 
تولید نســاجى هاى اصفهان شــد. این در حالى بود که 
تا قبل از آن 70 درصد نیاز کشــور به پوشاك از طریق 

نساجى هاى اصفهان تأمین مى شد.
این موضوع باعث شد که فعاالن صنعت پشت تریبون ها 

بیایند و از صنعتى دفاع کنند که در حال از دست رفتن بود. 
سید عبدالوهاب سهل آبادى بارها و در زمانى که بر کرسى 
ریاست اتاق بازرگانى اصفهان نشسته بود در باب حمایت 
از تولید داخل و نســاجى هاى اصفهان سخن گفت، اما 
قدرت خارجى ها گویا بیشتر بود و آنچه اتفاق افتاد واردات 

بى رویه پارچه از کشورهاى همسایه بود.
ســهل آبادى زمانى هم کــه مرد اول خانــه صنعت و 
معدن ایران شد، درست  5 ســال پیش در جمع فعاالن 
صنعت نســاجى باز هم در باب نســاجى هاى اصفهان 
در این باره توضیحات بیشــترى داد و اعالم کرد که راه 
اندازى یک تشکل صادراتى نساجى در استان اصفهان 
مى تواند صادرات نساجى اصفهان را بهبود بخشد؛ امرى 
که باز هم به شــکل جدى به آن پرداخته نشــد. همین 
موضوع باعث شد که 500 الى 600 واحد تولید پوشاك 
در اصفهان به دلیل نبود تسهیالت مناسب و عدم حمایت 
از آنها چرخشان نچرخد و بسیارى از آنها تعطیل یا نیمه 

تعطیل شوند.
این عوامل باعث شد که بعد از بسته شدن کارخانه هاى 
بزرگ نساجى اصفهان تنها 40 درصد از صنعت نساجى 
این شهر امکان زنده ماندن پیدا کنند و بقیه تعطیل یا نیمه 
تعطیل شدند و همین بازار قاچاق پوشاك را گرم تر کرد و 

به تن نیمه جان نساجى ها ضربه آخر را زد.

پارچه ایرانى با برچسب خارجى 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاك 
دوخته در اصفهان در گفتگو بــا «نصف جهان» درباره 
وضعیت فعلى بازار پوشــاك اصفهان گفت که با اینکه 
واردات بى رویه پارچه و پوشاك از چندى پیش متوقف 
شــده اما همچنان قاچاقى ها بر بازار پوشاك اصفهان 
احاطه دارند: «پوشــاك قاچاقى که از آن سوى مرزها 
مى آید قابــل رقابت با جنس ایرانــى و تولیدات ایرانى 
نیست و جالب اینکه پارچه هاى ایرانى به صورت دوخته 
با برچســب ترك و با قیمت هاى چند برابرى به خود ما 

فروخته مى شود.»
او دیدگاه غلط مردم در مورد کیفیت پارچه هاى ترك را 
دلیل اصلى رونق پوشــاك قاچاقى مى داند: «متأسفانه 
در سال هاى اخیر بازار بزرگ داخلى ما در تسخیر کامل 
پوشاك خارجى درآمده و نزدیک 98 درصد این پوشاك 

از راه قاچاق وارد کشور مى شود. در واقع، ما سهم بسیار 
زیادى از بازار پوشــاك داخلى خود را از دست داده ایم و 
در شــرایط خوبى قرار نداریم؛ البته اوضاع بد اقتصادى 
هم مزید بر علت شــده و بدنه نحیف تولید را نحیف تر 
مى کند. به اعتقاد من اگر شرایط به همین منوال پیش 
برود، ممکن است در سال هاى آتى چیزى به نام تولید 

پوشاك در ایران نداشته باشیم.»
بازار پوشاك اصفهان حاال قصه ها و غصه هاى زیادى 
دارد. تولید کنندگان نه تجهیزات بــه روزى دارند و نه 
تنوع تولیداتشان به شکلى است که بتواند قابل رقابت با 
تولیدات خارجى باشد. از سوى دیگر به گفته فعاالن این 
صنعت پارچه هاى ایرانى دوخته مى شود و به این دلیل 
که مشتریان معموًال کاالى خارجى را بیشتر مى پسندند 
با برچسب ترك فروخته مى شوند.  در کنار این مشکالت، 
مالیات بر ارزش افزوده و بانک ها دو عامل دیگرى هستند 
که مانعى بر ســر تولید داخل هستند و نمکى شده اند بر 

زخم تولید داخل.
به گفته رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان با اینکه 
حدود 40 درصد صنعت نساجى کشور در اصفهان واقع 
اســت و دو هزار واحد کارگاهى کوچک و متوســط در 
این حوزه فعالیت مى کنند اما با تمام اینها مشــکالت 
نمى گذارد که پارچه هــاى تولید داخل به بازار رقابتى با 

چین و کره و ژاپن و اندونزى وارد شود. 
در حــال حاضر تنها تولیــد داخل ما ختم مى شــود به 
پارچه هاى مصرفــى براى لباس هاى بیمارســتانى و 
روپوش مدارس و در مابقى موارد وابســته به واردات یا 
پوشــاك قاچاق هســتیم. همین موضوع، بازدهى این 

صنعت را به حداقل رسانده است. 
از ســویى دیگر به گفته رئیس اتحادیه پارچه فروشان 
اصفهان، باال و پایین رفتن تعرفه هاى واردات که منجر 
به وارد آمدن شوك به بنیان این صنعت ارزان شده است 
از جمله مهمترین علل این کاهــش بازدهى در صنعت 
نساجى تلقى مى شــود که باعث شده است کارخانجات 
نتوانند آنچنان که باید به زنده نگه داشتن صنعت حساس 
پوشاك یارى برسانند؛ موضوعى که بر حمایت هاى انجام 
شده یا وعده داده شده نیز ُمهر بى رنگى مى زند تا گسستن 
تار و پود پوسیده صنعت نساجى ایران در آینده اى که شاید 

چندان هم دور نباشد اجتناب ناپذیر شود.

ضربه واردات به صنعت نساجى 

خارجى ها پنبه نخ اصفهان را زدند 

نان کارتى به اصفهان هم رسید. این طرح دولت که به نام 
«هوشمندسازى فروش نان» معروف شده است از ابتداى 
سال تا امروز در چند استان کشور به مرحله اجرا رسیده و 
حاال گفته شده از ابتداى تیرماه در اصفهان هم به مرحله 

اجرا خواهد رسید.
معاون توسعه بازرگانى جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: با اجراى این طرح قیمت نان براى مردم افزایش 
نخواهد داشت. امید شــریفى افزود: در استان اصفهان، 
درمجموع حــدود 4600 واحد نانوایــى و خبازى انواع 

نان ســنتى فعال اســت که گام نخســِت ایــن طرح، 
هوشمندسازى براى آنها اجرا مى شــود و تا پایان هفته 
آینده همه واحدهاى نانوایى استان به دستگاه هاى پوز 

هوشمند مجهز خواهد شد.
در همین حال محمدرضا خواجــه، نایب رئیس انجمن 
علوم و فنون غالت اصفهان با اشــاره به فروش نان با 
کارتخوان هاى هوشمند در اصفهان از ابتداى تیرماه، با 
بیان اینکه آرد در کشور به سه دسته دولتى کیسه اى 35 
هزار تومان، آرد نیمه دولتى 50 هزار تومان و آرد آزاد 550 
هزار تومانى عرضه مى شود، توضیح داد: تا سال گذشته 

هر نانوایى که کمبود آرد داشــت، آرد خود را به صورت 
زیرزمینى تهیه مى کرد. آردهاى زیرزمینى همان آردهاى 
50 هزار تومانى اســت که اکنون و به یکباره 550 هزار 
تومان شده است، بنابراین تا قبل از آن براى نانوا به صرفه 
بود که این آرد را خریدارى کند، اما امروز آرد شماره دو 50 
هزار تومانى به قیمت 550 هزار تومان عرضه مى شود، 
در حالى که تا قبل از آن همیــن آرد زیرزمینى درنهایت 
300 هزار تومان بود. امروز هم با سختگیرى هاى دولت 
براى جلوگیرى از قاچاق، آرد شماره دو کمیاب شده و این 

موجب گرانى نان در آزادپزها شده است.

خرید کارتى نان به اصفهان رسید

دریا قدرتى پور

نصف جهان  مالیات یکى از مواردى است که پرداخت 
آن ضرورت دارد اما مسئله اینجاست که در برخى موارد، 
بدون احتســاب درآمد و تنها بر حسب گردش مالى از 

افراد مالیات گرفته مى شود.
یکى از اقشارى که در این زمینه گالیه مند هستند میوه 
فروشان و صنف میوه و تره بار هستند که نه تنها درآمد 
آنچنانى ندارند، بلکه با مشقت فراوان در این بازار کار 
مى کنند اما بخاطر گردش مالــى زیادى که دارند باید 

مالیات فراوانى بدهند. به گفته برخى از میوه فروشان، 
بسیارى از آنها در شرایط اقتصادى امروز با مشکل روبه 
رو شده اند چون بخش زیادى از گردش مالى آنها مربوط 
به بازار میوه و تره بار اســت و در جیب میوه فروشــان 
نمى رود. در این زمینه میوه فروشان مى گویند: ما هرگز 
منکر اهمیت دریافت مالیات نشده ایم. اما حرف ما این 
اســت که مالیات را از کســانى بگیرند که درآمدهاى 

آنچنانى دارند. 

مالیات میوه فروشان بیش از درآمدشان است 

نصف جهان  سرانه فضاى سبز منطقه 7 و کوچه ها 
و معابر منتهى به خیابان ضابط زاده به نسبت دیگر 
مناطق اصفهان کمتر است و با استانداردهاى تعریف 

شده فاصله دارد.
در ایــن خیابــان بافــت هــاى فرســوده زیاد و

 آپارتمان هاى نوساز فراوانى وجود دارد اما از لحاظ 
فضاى سبز فقیر است و مردم این منطقه نسبت به 
این موضوع گالیه مند هســتند. مشکل دیگر این 
منطقه کمبود فضاهاى ورزشى عمومى است. مردم 

این منطقه اگر بخواهند به فضاهاى تفریحى مثل 
پارك محله اى و یا فضاهاى ورزشى دسترسى پیدا 

کنند باید مسافت زیادى را طى کنند.
به گفته شهروندان این منطقه، با توجه به اینکه در 
این منطقه آزادســازى ها سخت است و شهردارى 
ترجیح مى دهد با بخش خصوصــى وارد مذاکره 
نشود، شاهد توزیع نامناسب فضاى سبز هستیم و 
این موضوع مشکالت زیادى را براى مردم  منطقه 

از لحاظ نداشتن فضاى سبز ایجاد کرده است.

کمبود سرانه فضاى سبز در منطقه 7

نصف جهــان  ســاختن پل روى جوى هاى معابر و 
خیابان ها یکى از ضروریات و حقوق شــهروندى 
است اما در بیشــتر خیابان هاى شهر اصفهان هر 
کدام از این پل ها ســاز جداگانه اى براى خود مى 
زنند و از لحاظ زیبایى بصرى براى شــهر اصفهان 

مناسب نیستند.
گاهى دیده شــده که این پل ها با مصالحى ساخته 
مى شود که همســو با معمارى اصفهان نیست. از 
سویى دیگر با توجه به اینکه این پل ها معموًال در 
مرکز شهر و خیابان هاى تاریخى هستند مى طلبد 
که از لحاظ کیفیت و زیبایى توجه بیشترى به آنها 

بشــود. در کنار این مورد، به ایــن خاطر که برخى 
از مغازه داران با هزینه شــخصى اقدام به ساخت 
پل هاى زیبایى جلوى مغازه هایشان مى کنند، این 
پل ها در کنار پل هایى که شهردارى ساخته است 
به عنوان وصله ناجورى به نظر مى رســد و شکل 

ناهمگونى ایجاد مى کند. 
گفتنى است با توجه به اینکه اصفهان داراى ساخت 
و ســازهاى زیادى است و به واســطه روان آب ها 
جوى هاى بسیارى در این شهر وجود دارد ساخت 
پل ها بر روى این جوى ها باید با نگرش جذاب ترى 

اتفاق بیافتد.

پل هایى که زیبایى بصرى ندارد 

نصف جهان  اولین دوره مســابقات موشــک هاى 
آبى ویژه دانش آموزان، باهمکارى پژوهشســراى 

دانش آموزى در گلپایگان برگزار شد.

در این دوره از مســابقات که درهنرســتان شهید 
بهشتى گلپایگان برگزار شد، از دانش آموزان برتر 

شرکت کننده تجلیل و قدردانى شد.

برگزارى مسابقات موشک هاى آبى در گلپایگان

 نصف جهــان رئیس اداره خدمات آزمایشــگاهى و 
کارگاهى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 
برنامه آتى این دانشــگاه را، ارائه خدمات و برپایى 
کارگاه هاى تخصصى به صورت آنالین عنوان کرد 
و گفت: متقاضیان مى توانند از اقصى نقاط کشــور 

براى درج سفارش اقدام کنند.
مهرداد آقاجانى با اشــاره به برتــرى کارگاه ها و 
آزمایشــگاه هاى این واحد دانشــگاهى گفت: در 

راستاى حرکت به سوى اقتصاد دانش بنیان و کسب 
درآمدهاى غیرشهریه اى، این واحد دانشگاهى به 
بهینه سازى فضاهاى آموزشى و کارگاهى خود اقدام 
کرد و در کوتاه ترین زمان اقدام به راه اندازى کارگاه 
مرکزى ساخت و تولید قطعات صنعتى کرد. وى ادامه 
داد: هم اکنون این کارگاه به عنوان مجموعه قابل 
اعتماد در ساخت قطعات پیچیده صنعتى و مهندسى 

براى صنایع بزرگ محسوب مى شود.

ارائه آنالین خدمات آزمایشگاهى در خمینى شهر

نصف جهــان شــهردار نوش آباد حرکت رو به جلو 
در راستاى توسعه گردشگرى شــهر نوش آباد را 
ســتودنى دانســت و گفت: هنوز در نقاط مختلف 
شــهر،توانایى هاى بالقــوه و بالفعــل زیادى در 
زمینــه پویایى اقتصاد گردشــگرى وجــود دارد 
که یا ناشــناخته مانــده و یا به دلیــل کم اهمیت 
پنداشتن سیاحت شهرى همچنان بى اعتبار مالى

 است. 

احمد شــاه باالئى بیان کرد: توجه به «گردشگرى 
رویدادمحــور» یکــى از موارد مهمى اســت که 
مى تواند عالوه بر تبلیغ و تشــویق گردشــگرى، 
توجه به سمت گردشگرى و جایگاه واقعى آن را در 
شهر نهادینه کند و برگزارى مراسم ، جشنواره ها و
 آیین هــاى مذهبى مى تواند دغدغــه هاى مهم 
فرهنگى را پاسخگو و زبان، سنت ها و آداب  و  رسوم 

نوش آباد را بیش از پیش معرفى کند.

ضرورت برپایى گردشگرى رویداد محور در نوش آباد

نصف جهان  سرپرست فرماندارى ویژه کاشان گفت: 
احداث گلخانــه هیدروپونیک بــا توجه به اهمیت 
توسعه کشاورزى گلخانه اى در این شهرستان بسیار 
با اهمیت است و متأسفانه کاشان در حوزه کشاورزى 
گلخانــه اى و مدیریــت منابع آبــى گام اقدامات 

شایسته اى انجام نداده است.
محمد شریف زارعى افزود: کشــاورزى سنتى در 
شــرایط فعلى جوابگوى شــرایط آبى شهرستان 
نیست و ضرورت دارد به سمت کشاورزى مکانیزه و 

گلخانه اى حرکت کنیم.

توجه ویژه به احداث گلخانه هاى هیدروپونیک
 در کاشان

مانى مهدوى
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ممکن است برایتان پیش آمده باشد که درگیر یک مکالمه 
بوده و یا بخواهیــد بدون آنالین شــدن، پیام هایى که در 
واتساپ برایتان ارسال مى شود را بخوانید. چندین راه حل 
براى این کار وجود دارد که در این مطلب آن ها را به شــما 

آموزش مى دهیم.

راه اول: غیرفعال کردن تیک آبى
اگر نمى خواهید فرســتنده متوجه خواندن پیام توسط شما 
شود، مى توانید ویژگى Read Receipts را در تنظیمات 
واتســاپ خود غیر فعال کنید. به یاد داشــته باشید که این 
تنظیمات بصورت دو طرفــه کار مى کند؛ با خاموش کردن 
Read Receipts نه تنها فرستنده بلکه شما نیز نمى توانید 

متوجه شوید که آیا فرستنده نیز پیام شما را خوانده است یا 
خیر. براى خاموش کــردن Read Receipts مراحل زیر 

را دنبال کنید:
1- ابتدا واتساپ را باز کرده و ب قسمت settings بروید.
2- روى Accounts و سپس Privacy ضربه بزنید.3- در 

این قسمت گزینه Read Receipts را غیر فعال کنید.

راه دوم: خواندن پیام ها از طریق نوار اعالن
وقتى اعالن پیام واتساپ را در صفحه قفل گوشى مشاهده 
مى کنید، آن را کنار نزنید. قفل گوشــى خــود را باز کنید و 

نوار اعالن را فشار دهید. در این قسمت پیام هاى واتساپ 
را به همراه ســایر اعالن هاى گوشى 

خواهید دید. روى پیام واتساپ 
ضربه زده و نگه دارید. پس 

از آن پیام گسترش یافته 
و مى توانیــد بدون باز 
کــردن چــت پیــام 
ارسالى را بخوانید. به 
این ترتیــب مى توانید 

بــدون متوجه شــدن 
فرستنده، پیام را بخوانید.

راه سوم: استفاده از حالت هواپیما
وقتى پیام را در واتســاپ دریافت کردید، حالت هواپیما را 
در گوشى هوشمند خود روشــن کنید. با این کار داده هاى 
وایفاى و موبایل در دستگاه شما خاموش مى شود. سپس به 
واتساپ برگشته و پیام هاى چت را بخوانید. در این صورت 
اگر Read Receipts را در دستگاه خود روشن کرده باشید، 
تیک آبى نمایش داده نخواهد شد و فرستنده متوجه خواندن 
پیام توسط شما نمى شود. به خاطر داشته باشید حتما پیش 
از غیرفعال کردن حالت هواپیما در دســتگاه خود، واتساپ 

را ببندید.

راه چهــارم: اضافه کردن واتســاپ به 
ویجت هاى صفحه اصلى

کاربران گوشى هاى هوشمند اندرویدى مى توانند 
ویجت واتساپ را به صفحه اصلى خود اضافه 

کنند.
 آن ها با اســتفاده از این ویژگى مى توانند 
پیام هاى دریافتى از مخاطبین در واتس اپ 
را بدون باز کردن برنامه بخوانند. با ضربه 
زدن روى چت نشــان داده شده در ویجت 
واتساپ باز مى شود. در صورتى که نمى خواهید 
فرستنده متوجه خواندن پیام توسط شما شود، باید 

از ضربه زدن بر روى چت خوددارى کنند.

راه پنجم: نگه داشتن بر روى پیام واتساپ 
دسکتاپ

کاربرانى که از نسخه دسکتاپ واتساپ استفاده مى کنند، 
مى توانند بدون باز کردن پیام فرســتنده، آن را بخوانند. به 
سادگى و با نگه داشتن بر روى چت مخاطبى که مى خواهید 
پیام آن را بخوانید، یک حباب چت کل پیام را به شما نشان 

خواهد داد.
 این ترفند فقط براى آخرین پیام دریافت شده در چت کار 

مى کند.

به ترتیــب 67 و 80 درصد از نــرم افزار هاى آیفــون و اندروید، 
اطالعات شــخصى کودکان را جمع آورى و براى شرکت هاى 

تبلیغاتى ارسال مى کنند.
واشــنگتن پســت در گزارشــى که به تحقیق یک شرکت نرم 
افزارى اســتناد مى کند، اعالم کرده که اپ اســتور هاى متعلق 
به شــرکت هاى اپل و گوگل داراى اپلیکیشن هایى هستند که 

اطالعات و داده هاى مربوط به کودکان را جمع آورى مى کنند.
اگر غریبه اى در جلوى پنجره اتاق خواب کودك شــما بایستد و 
به داخل اتاق نگاه کند، اولین کارى که مى کنید این اســت که با 
پلیس تماس مى گیرید اما اتفاقى مشابه هر روز به صورت آنالین 
از سوى شــرکت هاى بزرگ فناورى رخ مى دهد و ما حتى از آن 

مطلع نمى شویم.
واشنگتن پست مدعى است که برنامه ها در مقیاسى از کودکان 
جاسوسى مى کنند که ممکن است براى ما شوکه کننده باشد. بر 
 Pixalate اساس یک مطالعه جدیدکه توسط شرکت نرم افزارى
به اشتراك گذاشته شده است، بیش از دو سوم از هزار اپلیکیشن 
محبوب آیفون که احتماال توسط کودکان هم مورد استفاده قرار 
مى گیرند اطالعات شــخصى کودکان را جمع آورى کرده و به 
شــرکت هاى تبلیغاتى ارســال مى کنند. در بین اپلیکیشن هاى 
اندرویدى هــم وضعیت مشــابهى وجــود دارد و 79 درصد از 
برنامه هاى محبوب کودکان اطالعات شخصى را جمع آورى و 

براى اهداف تبلیغاتى استفاده مى کنند.
بازى ها و حتى اپلیکیشــن هاى آموزشى مخصوص کودکان که 
ظاهر و محتوایى کودکانه دارند، موقعیت مکانى و سایر اطالعات 
هویتى کودکان را جمع آورى مى کنند و آن ها را براى شرکت هایى 
ارسال مى کنند که مى توانند عالیق آن ها را ردیابى و پیش بینى 
کنند که آن ها تمایل به خرید چه چیز هایى دارند. حتى در موارد 

دیگر ممکن است اطالعات آن ها را به دیگران بفروشند.
اپل و گوگل مدیریت اپ استور ها را بر عهده دارند، اما در حقیقت 
به جاى کنترل این فضا، به نقض قانون حفظ اطالعات کاربران 
دامن مى زنند. شرکت هاى فناورى نباید از این مسئله که کودکان 

از محصوالتشان استفاده مى کنند چشم پوشى کنند؛ در غیر این 
صورت نیاز به قوانینى است که مسئولیتى را بر شرکت هاى فناورى 

تحمیل کند.
حریم خصوصى کــودکان نیازمند توجهى ویژه اســت، زیرا از 
داده هاى کودکان مى توان در زمینه هایى که بسیار آسیب زا خواهند 
بود، سوء استفاده کرد. تحقیقات نشان مى دهد که تعداد زیادى از 
کودکان توانایى تشخیص تبلیغات از محتواى اصلى را ندارند و 
فناورى ردیابى به شرکت هاى تبلیغاتى اجازه مى دهد ذهن این 

قشر را مورد هدف قرار دهند.
به همین دلیل است که کودکان در یکى از معدود قوانین آمریکا در 
زمینه حریم خصوصى در کانون توجه قرار گرفته اند. این قانون، 
 COPPA حفاظت از حریم خصوصى آنالین کودکان یا به اختصار
نام دارد که در سال 1998 تصویب شد. بر اساس این قانون، هیچ 
شرکت تجارى یا تبلیغاتى حق ندارد اطالعات کودکان زیر 13 را 
بدون اجازه والدین آن ها جمع آورى کنــد. با این وجود اد مارکى 
سناتور، و یکى از نویســندگان قانون کوپا، فکر مى کنند که این 

قانون نیاز به تکمیل شدن دارد.
تا زمانى که یک کودك به 13 ســالگى مى رســد شرکت هاى 
تبلیغاتى آنالین، به طور متوسط 72 میلیون نقطه داده را در مورد 
آن ها نگه  دارى مى کنند. این آمارى اســت که از سوى شرکت 
SuperAwesome، که به توسعه دهندگان اپلیکیشن ها در زمینه 

قوانین حریم خصوصى کمک مى کند، منتشر شده است.

قانون کوپا نیاز به کامل شدن دارد
یکى از نرم افزار هاى سرگرمى (ESRB) مى گوید: قانون کوپا در 
زمان و دنیایى تصویب شد که والدین در اتاقى که کودکشان از یک 
رایانه استفاده مى کرد حضور داشتند، اما تلفن همراه و هر فناورى 
که تا سال 2022 در دسترس ما قرار گرفته چالش هاى جدیدى 
را به همراه آورده اســت. «اى اس آربى» یک نهاد غیرانتفاعى و 
رده بندى سنى و محتواى بازى هاى ویدئویى است که در آمریکا، 

کانادا و مکزیک فعالیت مى کند.

Pixalate مى گوید که از نرم افزار و نیرو هاى انســانى، از جمله 

معلمان، براى انجام کارى اســتفاده است که اپل و گوگل در آن 
موفق نشده اند. این اقدام در واقع دسته بندى اپلیکیشن هایى بود 
که ممکن است براى کودکان جذاب به نظر برسند. این شرکت 
بیش از 391 هزار اپلیکیشــن مخصوص کــودکان را در هر دو 

فروشگاه (اپ استور و گوگل پلى استور) 
شناسایى کرده است.

پس از شناسایى برنامه هاى کودك 
محــور، Pixalate نحوه مدیریت 
اطالعات شــخصى هر کــدام از 
آن ها را مورد مطالعه قــرار داد، به 
خصوص این مســئله که هر کدام 
از آن ها چه داده هایــى را به منظور 
استفاده در تبلیغات ارسال مى کنند. 
از تمام برنامه هاى شناسایى شده، 
7 درصد اطالعات مکانى یا آدرس 
اینترنتى کاربران کودك را ارسال 
کردند. اما برنامه هاى محبوبتر 
بیشتر در زمینه ردیابى متمرکز 
هستند، زیرا براى کسب درآمد 
از تبلیغات هدفمند انگیزه دارند.

گوگل و اپل اعــالم کردند که 
فروشگاه هاى اپلیکیشن آن ها 

محافظ حریم خصوصى کودکان 
است. اپل در واکنش به این موضوع 

مى گوید کــه با فرضیه ایــن تحقیقات 
مخالف است و معتقد است شرکت Pixalate تضاد منافع دارد، 
زیرا خدماتى را به تبلیغ کنندگان مى فروشد. گوگل هم روشى را 
که شرکت مذکور براى تعیین اینکه آیا یک برنامه براى کودکان 

طراحى شده است بیش از حد گسترده مى داند.
یکى از محدودیت ها در تحقیقات Pixalate این است که بررسى 

ضبط صفحه نمایش یک ویژگى مفید در هر دستگاهى است. کاربران آیفون ممکن 
است از نحوه ضبط صفحه نمایش آگاه باشند زیرا این یک ویژگى نسبتاً شناخته شده

 است.
 Control شما به راحتى مى توانید یک میانبر در  
Center آیفون خود ایجاد کرده و صفحه نمایش 

خود را ضبط کنید. با این حال، ضبط صفحه در 
دستگاه هاى مک نیز موجود و در واقع انجام آن 

نیز بسیار ساده است.
 اگــر از نحوه ضبــط صفحه نمایــش در مک 
بوك اطالعــى ندارید، ایــن مراحــل را دنبال 

کنید.

مواردى که باید در نظر داشت:
دســتگاه مکى که داراى macOS Mojave یا جدیدتر است.نســخه هاى قدیمى 

macOS از این ویژگى پشتیبانى نمى کنند.

1.اگر برنامه یا برنامه اى را اجرا مى کنید و مى خواهید صفحه نمایش را ضبط کنید، 
Command + Shift +5 را فشار دهید.2.اکنون یک کادر محاوره اى با چندین گزینه 

در وسط صفحه مشــاهده خواهید کرد.3.اگر مى خواهید کل صفحه را ضبط کنید، 
مستطیل را با نماد دایره انتخاب کنید.4.اگر مى خواهید قسمت خاصى از صفحه را 
ضبط کنید، مستطیل نقطه چین را با نماد دایره انتخاب کنید.5.دکمه Stop را در نوار 
منوى ضبط صفحه فشــار دهید تا ضبط پایان یابد.6.همه ضبط هاى صفحه به طور 
پیش فرض روى دسک تاپ مک ذخیره مى شوند. مى توانید مکان دیگرى را نیز براى 

آن انتخاب کنید.

اپلیکیشــن هاى بانکى براى اکوسیســتم اندروید که بیش از یک میلیارد بار دانلود 
آلودگى به تروجان هاى خطرناك قرار دارند.شــده اند، در معــرض 

 بررســى بیــش از 600 اپلیکیشــن 
مالى توسط شــرکت امنیت موبایل 
"زیمپریــوم" نشــان داد 10 خانواده 
تروجــان بانکى، این اپلیکیشــن ها را 
هدف مى گیرند و بیشترین حمالت علیه 
اپلیکیشن بانکى همراه، علیه اپلیکیشن 
بانک اسپانیایى BBVA صورت گرفته که 

بیش از 10 میلیون بار دانلود شده است.
در آمریکا، 121 اپلیکیشــن مالى که بیش از 280 

میلیون بار دانلود شده است، هدف حمالت تروجان ها قرار گرفته اند. پس از آمریکا، 
کشورهاى انگلیس و ایتالیا رکورددار بیشترین حمالت به اپلیکیشن هاى مالى بوده اند 

و به ترتیب 55 اپلیکیشن و 43 اپلیکیشن هدف حمله قرار گرفته اند.
طبق یافته هاى زیمپریوم، تروجان ها به اپلیکیشن هاى بانکى سنتى عالقمند نیستند و 
راه کارهاى فناورى مدرن را ترجیح مى دهند. اپلیکیشن هایى که به پرداختهاى موبایلى 
یا رمزارزها متمرکز هستند، محبوبیت باالیى دارند. در واقع سه اپلیکیشن مالى موبایلى 

که هدف این نوع بدافزار قرار گرفتند، مربوط به دارایى هاى مالى آلترنیتیو هستند.
 تى پات، فعال ترین تروجان بانکى بوده و از 600 اپلیکیشن مورد بررسى، علیه 410 
اپلیکیشن مورد استفاده قرار گرفته اســت و "اگزوبات کامپکت دى" که به "اوکتو" 
معروف اســت، قدیمى ترین تروجان بانکى است که نخســتین بار پنج سال پیش 

شناسایى شد.

به گفته افشــاگر معروف Ice Universe، سرى آتى 
سامسونگ گلکسى واچ 5 ممکن است از نظر زیبایى 

شناختى چندان خوشایند نباشد.
 به نظر مى رسد سامســونگ در طراحى گلکسى واچ 
5 نسخه کالســیک و قاب چرخان فیزیکى نمادین را 
کنار گذاشته و قصد دارد آن ها را با یک نسخه حرفه اى 
ممتاز جایگزین کند. Ice عقیده دارد گلکسى واچ 5 

زشت ترین ساعت هوشمند در سال 2022 است.
گلکســى واچ 4 معمولى در اندازه هاى 40 و 

44 میلى مترى عرضه شــده 
بود و طبق برخى شایعات 

جانشین آن، گلکسى 
واچ 5 در انــواع 40 و 

42 میلى متــرى عرضه 
مى شود. اندازه این ساعت هنوز بطور 

دقیق مشخص نیســت، اما با توجه 
به اینکه انتظار مى رود باترى آن 

60 درصد بزرگتر از بزرگترین 
نسخه کالسیک 4 (572 

میلى آمپر ساعت در 
مقابل 361 میلى 

آمپر ســاعت) 

باشد، مى توان اینطور حدس زد که اندازه آن به میزان 
قابل توجهى افزایش خواهد 

یافت.
همچنیــن تراشــه و 
سیســتم عامــل این 
گوشى نیز نســبت به مدل 
 Ice .قبلى بهبود یافته تر شــده اند
پیش از این نیز گفته بــود که واچ 5 
پرو داراى حاشیه هاى بسیار بزرگى خواهد 
بود. او اکنون بار دیگر نیز اعالم کرده که این 
ساعت داراى حاشــیه هاى بسیار بزرگ و فاقد 
طراحى یکپارچه خواهد بود. او همچنین تصویرى 
از طراحى احتمالى این 

ساعت هوشــمند نیز 
منتشر کرده است. Ice معتقد اســت که با ارائه 

گلکسى واچ 5 شکاف طراحى بین ساعت هاى هوشمند 
سامسونگ و پوشیدنى هاى اپل افزایش خواهد یافت.

اپل واچ سرى 7 با طراحى مربعى و در دو اندازه 41 و 45 
میلى مترى عرضه مى شود. حاشیه هاى بسیار کم این 
ساعت هوشمند اندازه نمایشگر را به حداکثر مى رساند. 
Ice عقیــده دارد که کاربران نباید گلکســى واچ 5 را 

خریدارى کنند.
 اگرچه طراحى این ساعت هوشمند ممکن است براى 
برخى ناامید کننده باشــد، اما نباید ویژگى هاى ممتاز 
ساعت هاى هوشمند قبلى سامسونگ را نادیده گرفت. 
گلکسى واچ 4 و 4 کالسیک در هنگام عرضه به ترتیب 
سومین و چهارمین ساعت هوشمند محبوب در مدت 

سه ماه بودند.
انتظار نمى رود که گلکسى واچ 5 پرو داراى یک قاب 
چرخشى باشــد، اما با توجه به شــایعات منتشر شده 
درخصوص ویژگى هاى ممتاز این ســاعت هوشمند، 
همچنان ساعت جالبى به نظر مى رسد. همچنین انتظار 
مى رود ســاعت هاى بعدى نیز داراى ویژگى دماسنج 
جدیدى باشند که مکمل بســیارى از ویژگى هاى 
مرتبط با سالمتى موجود در حال حاضر 

است.

هوآوى این هفته به طور رسمى یک پتنت جدید در چین منتشر کرد. این ثبت 
اختراع مربوط به یک ساعت هوشــمند، هدفون یا گوشى هوشمند نیست؛ 
بلکه یک محاسبه کوانتومى است. گام انقالبى بعدى در مورد نحوه عملکرد 

فناورى ما در 10 سال آینده!
این پتنت با شــماره CN۱۱۴۶۱۳۷۵۸A به ثبت رســیده است و هوآوى با 
ارائه آن نوعى «تراشه و دستگاه محاسبات کوانتومى» را توسعه داده است.

هــدف دســتگاه کوانتومى جدیــد هوآوى حل مشــکالت فعلــى تولید 
چیپ ست هاى کوانتومى است. مشکل اصلى تولید این چیپست ها پیچیدگى 
ساخت و بازدهى پایین آنها در مقایسه با چیپ ســت هاى محاسباتى رایج 
امروزى مى باشــد. به گفته هوآوى نه تنها مونتاژ این تراشه جدید در آینده 
آسان تر است، بلکه مى توان واحد هاى بیشترى از آن را با بازدهى باالتر تولید 

کرد و سهم بیشترى از بازار را در صنعت به خود اختصاص داد.
در فهرست ثبت اختراع، معمارى چیپست کوانتومى جدید هوآوى این گونه 
توصیف مى شود: " یک بستر، تراشــه هاى فرعى M، یک ساختار کوپلینگ 
 N هر تراشــه فرعى شامل .suppression و یک ســاختار (coupling)
کیوبیت است و تراشــه هاى فرعى M در فواصل زمانى روى سطح زیرالیه 
 M چیده شده اند. ساختار کوپلینگ براى تحقق اتصال بین تراشه هاى فرعى
استفاده مى شود ساختار suppression حالت حفره در لبه هر زیر تراشه یا 
در شکاف بین تراشه هاى فرعى M مى باشد و براى افزایش فرکانس حالت 
حفره تراشه کوانتومى استفاده مى شــود. در اینجا، اصطالح M و N به یک 
عدد صحیح مثبت اشــاره دارد. M بزرگ تر از یک و N بزرگ تر یا مساوى 

مساوى یک است. "
تراشه هاى فرعى M سبب کاهش فشــار تولید در تراشه کوانتومى شده و 
بازدهى تولید را بهبود مى بخشــند. به عنوان مثال، هنگامى که یک تراشه 
فرعى دچار نقص مى شود، فقط تراشــه فرعى دور انداخته مى شود و تراشه 
کلى را مى توان تعمیر یا دوباره استفاده کرد و از تولید ضایعات الکترونیکى 

جلوگیرى کرد.
محاسبات کوانتومى که به عنوان نسل بعدى محاسبات معرفى مى شود، با 
هدف کاهش مصرف اینترنت و افزایش ده برابرى سرعت محاسبات شکل 
گرفته است. به عنوان مثال، 108 روز (بیش ازسه ماه) طول مى کشد تا یک 
ابرکامپیوتر امروزى بتواند "عدد پى" را تا 62.8 تریلیون رقم محاســبه کند. 
یک کامپیوتر کوانتومى نسل بعدى مى تواند تنها در 10 روز 62.8 تریلیون 
عدد پى را محاسبه کند که بسیار سریع تر از سه ماه است. اگرچه ما هنوز در 
مراحل ابتدایى توسعه رایانه هاى کوانتومى آینده هستیم، اما وعده محاسبات 
کوانتومى با قابلیت هاى افزایش ســرعت اینترنت، تجزیه و تحلیل سریع 
داده هاى مالى، رفت وآمد هاى کوتاه تر، دارو هاى مؤثرتر سرطان و پیش بینى 

آب وهواى بهتر بسیار جذاب به نظر مى رسد.

تهدید بدافزارى براى یک میلیارد دانلود اپلیکیشن اندرویدىنحوه ضبط صفحه نمایش در مک بوك
آلودگىبه تروجانشــده اند، در معــرض
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نمى کند کــدام برنامه ها همانطور که قانون کوپــا آن ها را ملزم 
مى کند، مجوز والدیــن را براى جمــع آورى اطالعات دریافت 
مى کنند، اما بررسى هاى نقطه اى من نشــان داد که بسیارى از 

آن ها این کار را انجام نمى دهند.
البته این تمام ماجرا نیست؛ مطالعه اخیرى بر روى 164 اپلیکیشن 
آموزشى و وب سایت انجام شده نشــان مى دهد نزدیک به 90 
درصد از آن ها اطالعاتى را به شــرکت هاى تبلیغاتى ارســال 
مى کننــد. مطالعه اى در ســال 2020 نشــان داد که دو ســوم 
برنامه هایى که 124 کودك پیش دبســتانى بــازى مى کردند، 
اطالعات هویتى آن ها را جمع آورى و به اشــتراك مى گذاشتند. 
مطالعه دیگرى در سال 2018 روى حدود 6 هزار برنامه رایگان و 
محبوب کودکان نشان داد که اکثریت آن ها قانون کوپا را نقض 

مى کنند.
اد مارکــى ســناتور آمریکایى به واشــنگتن پســت مى گوید: 
اپلیکیشن ها و شرکت ها ســود خود در تاثیر گذارى بر سالمت 
روان کودکان یافته اند، زیرا این قدرتى است که امروزه در اختیار 

آن ها است.
به نظر مى رسد شرکت هاى فناورى بزرگ و سازندگان اپلیکیشن 
یک خأل بزرگ در قانون کوپا پیدا کرده اند. آن ها ادعا مى کنند که 
اطالعات واقعى در مورد اینکه اطالعات از کودکان جمع آورى 

مى شود ندارند.

شکاف در قانون حریم خصوصى کودکان
برنامه هایى در فروشگاه هاى اپلیکیشن وجود دارد که محدودیت 
سنى مربوط به کودکان دارد و در تصاویر مرتبط به آن، محتوایى 
کودکانه مربوط به رنگ آمیزى یا آموزش دیده مى شــود. اما به 
گفته Pixalate هنگامى که کــودکان این برنامه رنگ آمیزى را 
باز مى کند، موقعیت مکانى، آدرس اینترنتى و اطالعات 
دیگرى را بــه صنعت تبلیغات مى فرســتد تا تلفن 

همراه او را شناسایى کند.
بسیارى از سازندگان برنامه مى گویند که 
تنها در صورتى باید جمع آورى داده ها 
را متوقــف کنند یا رضایــت والدین را 
دریافت کنند کــه «به طور قطع» بدانند 
کاربرانشان کودکان زیر 13 سال هستند. 
با توجه به این مسئله، سازندگان مى توانند 
ادعا کننــد که محصــول آن ها براى 
مخاطب عمومى است و نه منحصرا 
براى کودکان. شرکت پیکسالیت 
در تحقیق خود مدعى شــده که 
اپل و گوگل براى اینکه به تخطى از 
این قانون و نقض حریم خصوصى کودکان متهم 
نشوند، این اپلیکیشن ها که عمدتا فرم و محتواى 
کودك پسند دارند، (مثل اپلیکیشن هاى نقاشى) را 
تحت عنوان "اپلیکیشن هاى مختص کودکان" 
برچسب گذارى نکرده و سن کاربران را نیز پیش از 

استفاده از آنها درخواست نمى کنند.
کالیفرنیا براى پر کردن این خال قانونى در حال بررسى 
ایجاد نســخه اى از قانون انگلیس اســت که به نام کد طراحى 
مناسب سن شــناخته مى شــود. این قانون شــرکت ها را ملزم 
مى کند تا سن مصرف کنندگان را تعیین کنند و به طور پیش فرض 
باالترین ســطح حریــم خصوصى ممکــن را بــراى کودکان 

حفظ کنند.
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دگرگون خواهد کرد!
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 سامســونگ در طراحى گلکسى واچ 
ـیک و قاب چرخان فیزیکى نمادین را 
صد دارد آن ها را با یک نسخه حرفه اى 

5 عقیده دارد گلکسى واچ 5 Ice .کند e

2ت هوشمند در سال 2022 است.
0 معمولى در اندازه هاى 40 و  4

 عرضه شــده 
ى شایعات 

ىىکسى گل
ع 40 و 

ى عرضه 
رطور ین ساعت هنوز ب
هههوجه نیســت، اما با ت
نننننننننننننن آن مى رود باترى

ننننننننننننننرین از بزرگت ر
4ک 4 (572

ت در
ى

و یش ز وجهى بل
یافت.

همچنیــن تراشــه و 
سیســتم عامــل این 
گوشى نیز نســبت به مدل 
Ice .قبلى بهبود یافته تر شــده اندe

5پیش از این نیز گفته بــود که واچ 5
پرو داراى حاشیه هاى بسیار بزرگى خواهد 
بود. او اکنون بار دیگر نیز اعالم کرده که این 
ساعت داراى حاشــیه هاى بسیار بزرگ و فاقد 
طططططراحى یکپارچه خواهد بود. او همچنین تصویرى 
ازززززززز طراحى احتمالى این 

ساعت هوشــمند نیز 
eمنتشر کرده است. Ice معتقد اســت که با ارائه 

5گلکسى واچ 5 شکاف طراحى بین ساعت هاى هوشمند 
سامسونگ و پوشیدنى هاى اپل افزایش خواهد یافت.

ین م ر ی ىب ی و ى ر رى ى ی
ساعت هوشمند اندازه نمایشگر را به حداکثر مى رساند. 
5 عقیــده دارد که کاربران نباید گلکســى واچ 5 را Ice

خریدارى کنند.
 اگرچه طراحى این ساعت هوشمند ممکن است براى 
برخى ناامید کننده باشــد، اما نباید ویژگى هاى ممتاز 
ساعت هاى هوشمند قبلى سامسونگ را نادیده گرفت. 
4 و 4 کالسیک در هنگام عرضه به ترتیب  4گلکسى واچ 4
مدت  سومین و چهارمین ساعت هوشمند محبوب در

سه ماه بودند.
5انتظار نمى رود که گلکسى واچ 5 پرو داراى یک قاب 
چرخشى باشــد، اما با توجه به شــایعات منتشر شده 
درخصوص ویژگى هاى ممتاز این ســاعت هوشمند، 
همچنان ساعت جالبى به نظر مى رسد. همچنین انتظار 
مى رود ســاعت هاى بعدى نیز داراى ویژگى دماسنج 
جججججججججججدجدجدیدى باشند که مکمل بســیارى از ویژگى هاى 
در حال حاضر مرتبط با سالمتى موجود

است.
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کشف مزایاى 
عجیب اهداى منظم 

خـــون
نتایج تحقیقات اثبات کرده اســت که فرد اهداکننده خون نه تنها 
جان انســان هاى دیگر را نجات مى دهد، بلکه به سالمتى خودش 

هم کمک شایان توجهى مى کند.
 اغراق نیســت اگر بگوییم اهداى خون مى تواند جان انســان ها را 
نجات دهد. اکنــون، محققان یک مزیت جالــب و جدید نیز براى 
اهداکننده پیدا کرده اند. به نظر مى رسد مراجعه منظم به بانک خون 
و اهداى دائمى خون، میزان برخى از مواد شیمیایى مضر که همیشه 

در جریان خون وجود دارند را کاهش مى دهد.
دانشمندان هنوز مطمئن نیســتند که مواد پرفلوئوروآلکیل و پلى 
فلوئوروآلکیــل (PFAS) چقدر خطرناك هســتند. با این حال این 
مواد معموال به عنوان «مواد شــیمیایى دائمــى» یا «آالینده هاى 
آلى دیرپا» نامیده مى شــوند، زیرا براى مــدت طوالنى در طبیعت 

تجزیه نمى شوند.
در جدیدترین آزمایش، محققان 285 آتش نشان را که در سرویس 
نجات آتش نشانى ایالت ویکتوریا در استرالیا کار مى کردند، بررسى 
کردند. این آتش نشــانان هم خون و هم پالسما را در طول 12 ماه 
اهدا کردند. متأسفانه آتش نشان ها دائما از طریق فوم آتش نشانى 
در معرض PFAS قرار مى گیرند و به طور معمول نسبت به دیگران 

سطوح باالترى از این مواد را در خون خود دارند.

بــا بــدن  در  شــیمیایى  مــواد  چشــمگیر  کاهــش 
 اهداى خون

رابین گاسیوروســکى، متخصص خون از دانشــگاه مک کوارى 
استرالیا، مى گوید: «نتایج این مطالعه نشان مى دهد که اهداى منظم 
خون یا پالسما منجر به کاهش قابل توجه سطح PFAS خون در 

مقایسه با گروه کنترل مى شود.»
وى افزود: «در حالى که هر دو شکل اهداى خون یا پالسما تأثیر به 
سزایى در کاهش سطح PFAS دارند، اهداى پالسما موثرتر بوده و 

نشان از کاهش 30 درصدى این مواد در خون آتش نشانان دارد.»
 PFAS جالب است که این اولین بار اســت که راهى براى کاهش
در خون پیدا مى شود و از آن جالب تر این است که این شیوه کاهش 
نیازى به درمان دارویى یا روش هاى پیچیده ى بیمارستانى ندارد و 
با یک عمل خیریه که به نفع جامعه نیز است، امکان پذیر خواهد بود.

در طول مدت این آزمایش، 95 آتش نشان هر 12 هفته یک بار خون 
دادند، 95 آتش نشان دیگر هر 6 هفته پالسما دادند و 95 آتش نشان 
دسته سوم اصال خون یا پالسما اهدا نکردند. سطوح PFAS در گروه 

سوم که اهداى خون نداشتند، بدون تغییر باقى ماند.

به نظر مى رسد که از آنجایى که PFAS به پروتئین هاى سرم خون 
متصل مى شود، کاهش مقدار آن جزء خون مى تواند به مرور زمان 
ســطوح PFAS را کاهش دهد. با این حال، هنوز در مراحل اولیه 
تحقیق هستیم و تجزیه و تحلیل بسیار بیشترى در مورد گروه هاى 

بزرگترى از مردم مورد نیاز است.
مارك تیلور، دانشــمند محیط زیســت از دانشــگاه مک کوارى، 
مى گوید: «این مطالعه اثرات PFAS بر ســالمتى یا مزایاى بالینى 
کاهش آن در آتش نشانان را بررســى نکرده است. با این حال، این 
موضوع حســاس و مهم ارزش تحقیقات بیشتر را دارند. تحقیقاتى 
که به درك بهتر پیامد هاى این مواد بر سالمتى انسان کمک کند

 و مشــکالتى که قرار گرفتن در معرض این مواد ایجاد مى کند را 
درمان کند.»

مواد PFAS فقط مشکل آتش نشــانان نیست، بلکه همه انسان ها 
با این مواد ســر و کار دارند، چرا که مى توان آن ها را در همه جا از 
رنگ هاى صنعتى گرفته تا ماهیتابه آشــپزخانه پیدا کرد. این مواد 
ممکن است پیش از هر چیز با مشکالتى همچون چاقى، دیابت و 

انواع خاصى از سرطان مرتبط باشند.
این مواد شــیمیایى نه تنها به بدن ما نفوذ مى کنند، بلکه به برخى 
از دورافتاده ترین نقــاط روى زمین نیز مى رســند. همانطور که از 
نام مســتعار آن ها پیداســت، این مواد براى مدت طوالنى تجزیه 
نمى شوند، بنابراین ما باید در مورد موادى که با آن سر و کار داریم، 

بیشتر بدانیم.
اولین نتایج امیدوارکننده بود و گام بعدى آزمایش هایى است بر روى 
گروه هاى متنوع تر انجام مى شود تا ببینیم آیا دسته هاى خاصى از 
افراد که بیشتر در معرض خطر هستند ممکن است بیشترین سود را 

از فرآیند هاى اهداى پالسما و خون ببرند یا خیر.
میک تیسبرى، دستیار افسر ارشد آتش نشانى در مرکز آتش نشانى 
ایالت ویکتوریاى استرالیا، مى گوید: «آتش نشان ها اغلب سالمت 
و ایمنى دیگران را مقدم بر ســالمتى خود مى دانند، بنابراین باعث 
خوشحالى است که نتایج این تحقیق مى تواند براى بهبود سالمت 
آتش نشانانى که به دلیل شغل اجتماعى حیاتى خود داراى سطوح 

باالترى از PFAS شده اند، استفاده شود.»
«همچنین مهم است آتش نشــانانى را که داوطلبانه زمان خود را 
براى شرکت در این مطالعه مهم اختصاص داده اند، بشناسیم. این 
یافته هاى جدید نه تنها براى جامعه آتش نشــانى، بلکه براى سایر 
افراد شــاغل در بخش هاى پرخطر که در معرض مواد شــیمیایى 

PFAS هستند، مفید خواهد بود.»

استفاده از ماسک سطح اکسیژن را پایین نمى آورد؟

کشف مزایاى 
عجیب اهداى منظم 

خـــون

از ابتداى پاندمى تــا کنون، رســانه هاى اجتماعى بر 
شایعاتى نظیر اینکه ماسک ها دریافت اکسیژن را کاهش 
مى دهند، باعث مسمومیت دى اکسید کربن و تضعیف 
سیستم ایمنى بدن مى شوند، تا حدى دامن زده اند؛ اما 

این باور غلط است.
 با وجود اینکه سازمان بهداشــت جهانى و انجمن ریه 
آمریکا بیانیه هایــى صادر کرده اند که ایــن ادعا را رد 

مى کند، اما چنین باورهاى غلطى هنوز پابرجا هستند.
محققان دانشگاه مک مســتر کانادا در صدد آزمایش 
این ادعا برآمدند: به 25 بزرگســال (با میانگین ســنى 

75.6 سال)، دســتگاه قابل حمل اندازه گیرى اکسیژن 
وصل کردند تا میزان اکسیژن خونشان را حین استفاده 
از ماســک صورت و همین طور در زمان عدم استفاده 
از ماســک اندازه بگیرند. نتیجه این بود که محققان با 
هیچگونه عالمت هیپوکسى یا کاهش اکسیژن خون 

مواجه نشدند.
دکتــر آرون گالت، متخصص بیمارى هــاى عفونى، 
در رابطه با این آزمایش گفت: نتایــج با دانش قبلى ما 
تطبیق داشت؛ یعنى در اثر استفاده از ماسک، اکسیژن 

کاهش نمى یابد.
گالت، سخنگوى انجمن بیمارى هاى عفونى آمریکا، 
اشــاره کرد: اســتفاده مداوم از ماســک براى برخى 
ناخوشایند است اما حداقل در این شرایط بهانه اى براى 

عدم استفاده از 
آن وجود ندارد.

یکى از سؤاالت مردم 
این است که آیا مى توانند با ماسک ورزش کنند یا نه؟

گالت گفت: اگر افراد براى پیاده روى یا دویدن بیرون 
برونــد و هیچ کس دیگــرى در نزدیکى آنها نباشــد، 

مى توانند ماسک خود را بردارند.
مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى ایاالت متحده 
به اکثر افراد توصیه مى کند زمانــى که در مکان هاى 
عمومى هستند از ماسک صورت استفاده کنند؛ ماسکى 
که حداقل دو الیه پارچــه دارد و روى دهان و بینى را 

کامل مى پوشاند.
از جمله کســانى کــه اجازه ماســک نــزدن دارند،
 کودکان زیر دو ســال و افراد داراى بیمارى تنفســى 

هستند.

سالمتسالمت

ورد؟
م استفاده از 

 وجود ندارد.
ى از سؤاالت مردم

ن است که آیا مى توانند با ماسک ورزش کنند یا نه؟
الت گفت: اگر افراد براى پیاده روى یا دویدن بیرون 
نــد و هیچ کس دیگــرى در نزدیکى آنها نباشــد، 

علل اختالالت بینایى متفاوت اســت، برخى ساده و 
برخى دیگر جدى هستند و در صورت بروز آن ها باید 

فوراً با پزشک مشورت شود.
انجمن "بینایى خوب" آلمان اعالم کرد که احساس 
وجود جسم خارجى یا دانه شن در داخل چشم اغلب 
به دلیل خشکى چشــم اســت که معموًال به دلیل 
نشستن طوالنى مدت در مقابل صفحه کامپیوتر رخ 

مى دهد.
با اســتراحت دادن گاه به گاه به چشم ها، استفاده از 
قطره هاى چشمى حاوى اسید هیالورونیک و استفاده 
از عینک هاى مخصــوص مى توان با خشــکى آن 

مقابله کرد.
تکان خوردن پلک ها نشــان دهنده خستگى شدید 
چشم اســت و در اینجا باید با اســتفاده از قطره هاى 
چشمى مرطوب کننده استراحت کرد و خواب کافى 

داشت.
اگر دچار پرش پلک هستید، این نشان دهنده سطح 
پایین قند خون یا حمله میگرنى است. قند خون پایین 

را مى توان با خوردن چیزى مناســب مقابله کرد، در 
حالى که حمله میگرن را مى توان با مصرف دارو هاى 

میگرن برطرف کرد.
زمانى که حروف در هنگام خواندن به صورت مورب 
به نظر مى رسند یا خطوط مســتقیم به طور ناگهانى 
کج به نظر مى رسند، این حالت خطرناك تر مى شود 
ومى تواند نشــان دهنده چیزى باشــد که به عنوان 

"دژنراسیون ماکوال وابسته به سن" شناخته مى شود. 
در صورت تشــخیص زودهنگام، چشــم پزشکان 
مى توانند از دست دادن بینایى قریب الوقوع را با دارو 

جلوگیرى کنند.
اگــر هاله هــاى رنگــى همــراه بــا چشــم درد 
و حالت تهوع مشاهده کردید، نشان دهنده آب سیاه 

است.
اگر آنچه را که بــه عنوان"باران دوده" شــناخته 
مى شود، مشاهده کردید، یعنى بسیارى از نقاط سیاه 
کوچک که در یک جهت حرکت مى کنند، این هشدار 
از جدا شدن شــبکیه مى دهد، و همین امر در هنگام 
مشاهده فالش هاى مکرر نور یا در مورد از دست دادن 

جزئى بینایى صدق مى کند.
دوبینى همراه با سردرد شــدید و عالئم فلج نیز 
هشدار دهنده سکته مغزى یا خونریزى 

مغزى است.

علت احساس وجود شن در چشم

ن

دید
هاى
کافى

سطح ه
ن پایین 

کج به نظر
چیزىب ومى تواند نشــان دهنده

ر
ی کردی مى شود، مشاهده

کوچک که در یک جهت حرکت مى کنند، این هش
جدا شدن شــبکیه مى دهد، و همین امر در هنگام  از
مشاهده فالش هاى مکرر نور یا در مورد از دست دادن 

جزئى بینایى صدق مى کند.
دوبینى همراه با سردرد شــدید و عالئم فلج نیز 
هشدار دهنده سکته مغزى یا خونریزى 

مغزىاست.

لبو به عنوان یکى از سالم ترین سبزیجات طرفداران خود را داردکه 
حاوى مقدار زیادى ویتامین و مواد معدنى است.

 لبو در واقع ریشه اصلى گیاه چغندر اســت که طبخ شده و یکى 
از انواع مختلف چغندر اســت که بیشــتر آن ها به خاطر ریشــه 
خوراکى شــان پــرورش داده مى شــوند لبو به عنــوان یکى از 
سالم ترین سبزیجات طرفداران خود را دارد؛  لبو گذشته از این که 
خوراکى دلپذیرى اســت، یک داروى گیاهى و رنگ خوراکى نیز 

هست.
چغندر حاوى مقدار زیادى ویتامین و مواد معدنى اســت کالرى 
بســیار کم و مقادیر ناچیزى کلســترول دارد؛  بامصرف چغندر 
مى توانید از خواص بى نظیر آن برخوردار شــوید و بدنى ســالم 

داشته باشید.
 چغندر منبع غنى از ویتامین و مواد معدنى است و مى تواند پوست 
را نرم تر و سفید تر بکند. خواص لبو قرمز و چغندر براى پوست نا 

محدود است.
 چغندر غنى از کلسیم است کلسیم یکى از مواد معدنى است که 
وجود آن براى داشتن اســتخوان ها و دندان هاى سالم و محکم 

ضرورى است.
 نیترات موجود در چغندر در بدن به نیتریک اسید تبدیل مى شود. 
یکى از بیمارى هایى که نیتریک اســید از آن جلوگیرى مى کند، 

پوکى استخوان است.
همچنین  چغندر به علت داشتن فیبر بسیار باال مى تواند به هضم 

کمک کند.
از دیگــر خــواص لبــو قرمــز کنتــرل میــزان کلســترول 
اســت اگــر به طــور منظــم چغنــدر مصــرف کنیــد، فیبر 
محلــول در آن مى توانــد بــه کاهــش و کنترل کلســترول 
بد که دلیل اصلى بیمارى هاى قلبى شناخته شده اند، کمک کند.

 آب چغندر خواص ضد التهابى قــوى دارد و براى درمان آکنه و 
جوش صورت مفید است براى درمان جوش و آکنه هر روز صورت 

خود را با ترکیب آب چغندر و سرکه بشویید.
 لبو حاوى آنتى اکسیدان است که چین و چروك پوست را کاهش 

مى دهد و به جوان سازى پوست کمک مى کند.
 براى درمان لکه هاى پوستى از خواص لبو براى پوست استفاده 

کنید و به صورت منظم آب لبو بنوشید.
چغندر غنى از فیبر است و کالرى کمى دارد افراد از چغندر در رژیم 
غذایى کاهش وزن و الغرى استفاده مى کنند، زیرا خواصى دارد 
که مى تواند در برابر چربى مبارزه کند همچنین خواص لبو قرمز 
به هیدراته نگه داشتن بدن و سم زدایى آن کمک مى کند از این 
طریق هم به الغرى و هم به داشــتن پوســتى درخشان کمک 

مى کند.

مهمترین خواص لبو قرمز که نمى دانستید
لبو به عنوان یکى از سالم ترین سبزیجات طرفداران خود را داردکه 

حاوى مقدار زیادى ویتامین و مواد معدنى است.
اق ل

پوکىاستخوان است.
اال ا ف علتداشت به چغندر همچنین

بادام زمینى ها سرشار از خواص فراوانى هســتند که مى توانند به مهمترین خواص لبو قرمز که نمى دانستید
جلوگیرى از بروز بیمارى هاى گوناگون بپردازند.

 طعم و ارزش غذایى بادام زمینى مانند گردو و بادام بوده که داراى 
مواد مغذى است و بر سالمت بدن بسیار موثر خواهد بود.

بادام زمینى سرشار از منگنز، نیاســین، ویتامین E، اسید فولیک، 
فیبر و فسفر اســت و در خانه برخى از افراد این خوراکى مغذى و 
خوشمزه یافت مى شود و مى تواند از بیمارى هاى گوناگون مانند: 
کاهش خطــر بیمارى هاى قلبى، کنترل وزن، تثبیت ســطح قند 
خون، افزایش متابولیک در بدن انسان، سرطان، بیمارى هاى قلبى، 
بیمارى هاى عصبى و یا هر نوع قارچ ویروسى و ... جلوگیرى کند.

بادام زمینى به عنوان لوبیا، نخود فرنگى و خانواده ســویا شناخته 
مى شود و در کشور هند تحت محصول بنشن به عنوان دانه هاى 
خوراکى طبقه بندى خواهد شد و هر 100 گرم بادام زمینى داراى 
567 کالرى، 49 گرم چربى کامل، 18 میلى گرم سدیم، 705 میلى 

گرم پتاسیم، 16 گرم کربوهیدرات کل و 26 گرم پروتئین است.
بیشــتر از آقایان دچار چاقــى و اضافه وزن زنان معموال 

مى شــوند که احتمال دارد به علت 
یائســگى، افسردگى، 
تغییرات هورمونى، 
.. این  حاملگــى و .
اتفــاق رخ دهــد که 
در اینصــورت متخصصان 

یــه  تغذ
توصیه مى کنند

 کــه افــراد بــراى 
جلوگیــرى از چاقى و 

اضافه وزن به صورت مداوم 
و منظم بــادام زمینى مصــرف کنند یا 

اینکه دوبار در هفته یک قاشــق کره 
بادام زمینى بخورند.

خواص بى نظیر پوست بادام زمینى براى بدن
برخى ها عادات دارند که در زمان مصرف بادام زمینى پوســت آن 
را بکنند، اما جالب است بدانید که پوســت بادام زمینى سرشار از 
ویتامین و مواد مغذى اســت که باید استفاده شود، در واقع پوست 
بادام زمینى منبع بســیار زیادى از آنتى اکسیدان ها بوده که داراى 
محتواى باالى فیبر رژیمى است. انواع مختلف پوست بادام زمینى 
شامل مقدار زیادى مواد مغذى است. در ضمن، اضافه کردن کره 
بادام زمینى به رژیم غذایى روزانه باعث افزایش محتواى غذایى 

مى شود.
بادام زمینى سرشار از آهن و کلسیم است که براى افراد کم خون 
یا کسانى که پوکى استخوان دارند بسیار مناسب است؛ بنابراین به 
هیچ عنوان از مصرف آن غافل نشوید. گفتنى است که مصرف 1.5 
اونس روزانه بادام زمینى احتماال خطر بیمارى هاى قلبى را کاهش 

خواهد داد. در واقع آن ها به عنوان غذاى ســالم منبع خوب 
ویتامین B هستند.

استفاده مداوم از بادام زمینى باعث جذب کلسیم، چربى ها و کربو 
هیدرات ها مى شــود و مى تواند ســطح قند خون در بدن انسان را 

تنظیم مى کند.
این نکته را به یاد داشــته باشــید که بادام زمینى نســبت به کره 
بادام زمینى چربى کمترى دارد و محتواى پروتئینى آن باالســت. 
همچنیــن داراى طعم خوبى اســت و بــه عنوان میــان وعده 
محبوب در کشــور هایى مانند: چین، هند و غــرب آفریقا مصرف 

مى شود.
بادام زمینى مى تواند به عنوان ماده مغذى و سالم با سوتغذیه مقابله 
کند و همچنین باعث درمــان بیمارى هاى مختلف مانند: خارش، 
آکنه و ... خواهد شــد که در این زمینه به عنوان محصول زیبایى 

عمل مى کند.

آنچه باید درباره
بادام زمینى بدانید

 رژیم
 دارد 
قرمز 
ز این 
مک 

بیشــتر از آقایان دچار چاقــىزنان معموال
مى شــوند که احتمال
یائســگى
تغییرات
حاملگـ
اتفــاق

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

شماره: 140060302006008910- تاریخ: 1400/12/23 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شــماره 230028 مورخ 
1394/8/19 دفترخانه 73 خمینى شهر و سند شماره 34195 مورخ 1359/6/16 دفترخانه 63 
خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
ربابه عابدى اندانى به شناسنامه شماره 27 کدملى 1141583992 صادره خمینى شهر فرزند 
عبداله در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156/01 مترمربع پالك شماره 
285 فرعى از 105 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شــماره 230028 مورخ 
1394/8/19 دفترخانه 73 خمینى شهر و سند شماره 34195 مورخ 1359/6/16 دفترخانه 63 
خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
محمدحسین کاظمى اندانى به شناسنامه شماره 1130152235 کدملى 1130152235 صادره 
خمینى شهر فرزند رحیم در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 156/01 
مترمربع پالك شــماره 285 فرعى از 105 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 6/30 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 

شرقا به طول 26/40 متر دیوار به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 5/70 متر دیوار و درب است به شارع 

غربا به طول هاى 0/70 متر و 24/50 متر و 0/50 متر اول دیواریست به پالك باقیمانده دوم و 
سوم دیوار به دیوار پالك باقیمانده 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/17- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/01- م الف: 1329847 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. 
عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر- سید امیرحسین 

حسن زاده /3/217

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

شــماره: 140160302006002067- تاریخ: 1401/03/19 - جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1398114402006002466 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عبدالرضا زمانى فروشانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى 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 اظهارنامه ثبتى از پالك 72/987 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس 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 عبدالرضا زمانى 
فروشانى به شناسنامه شــماره 371 کدملى 1141631644 صادره خمینى شهر فرزند رضا در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 397/58 مترمربع پالك شماره 987 فرعى از 72 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

شماال به طول  هاى 2/12 متر و 1/97 متر و 7/10 متر دیوار و درب است به گذر 
شــرقا به طول هاى 1/06 متر و 1/15 متر و 1/41 متر و 1/30 متر و 36/35 متر دیوار به دیوار 

باقیمانده پالك 
جنوبا به طول هاى 2/70 متر و 0/15 متر که شرقیســت و 7/18 متر دیــوار به دیوار باقیمانده 

پالك 72/987 
غربا به طول 38/44 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 72/987 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/01- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/16- م الف: 1338185 - رئیس اداره راه و شهرســازى - سعید حاج احمدى. 
عضو قضائى - مجتبى پور على. قائم مقام رئیس اداره واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک 

زاده /3/315

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

شــماره: 140160302006001937- تاریخ: 1401/03/11 - جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000874 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم تقى دهقانى خوزانى مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب صفحه 509 دفتر 337 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 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 تقى دهقانى خوزانى 
به شناسنامه شــماره 13243 کدملى 1140508601 صادره فرزند میرزا در ششدانگ یکباب 
خانه در حال ساخت و سفت کارى به مســاحت 140/65 مترمربع پالك شماره 160 فرعى از 
85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
شماال در پنج قسمت که قسمت دوم غربیست و قسمت چهارم شرقى محسوب است به طول 
هاى 5/47 متر و 3/75 متر و 6/48 متــر و 4/20 متر و 8/70 متر دیــوار به دیوار پالك هاى 

85/159 و 85/160 باقیمانده 
شرقا به طول 4/82 متر خط مستقیم مفروض به شارع 

جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم شرقیست به طول هاى 8/75 متر و 0/35 متر و 12/10 متر 
دیواریست به فاصله بین دو دیوار متقاضى با دیوار مجاور از پالك ثبتى 85/181 

غربا به طول 6/60 متر دیواریست به فاصله بین دو دیوار متقاضى با دیوار مجاور از پالك 85/166 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/01- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/16- م الف: 1338203 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. 
عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین 

حسن زاده /3/317

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

1400 و راى اصالحــى  /12 راى شــماره 140060302026016206 مــورخ 23/
140160302026003418 مورخ 1401/03/02 هیات دو مالکیت آقاى سید آیت اله فتاحى 
به شناسنامه شماره 1416 کدملى 1159347964 صادره از فریدن فرزند سید عین اله بصورت 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 328,85 مترمربع از پالك شماره 6405 فرعى از 
15182 و 15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت حسین و مژگان (حاج کاظمیان) و بدرالسادات 
عراقچى مورد ثبت صفحه 335. 338. 341 دفتر شــماره 209 امالك و سند تعویض وکالت 
20212 مورخ 98/03/12 دفتر 229 اصفهان مقدار 150 سهم مشاع و همچنین به موجب سند 

25272 مورخ 97/10/10 دفتر 237 اصفهان مقدار 178,85 سهم مشاع
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/16 - م الف: 

1339217 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/319

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

راى شــماره 140160302026000219 مورخ 1400/01/21 هیات چهار مالکیت آقاى باقر 
شیروانى فیل آبادى به شناسنامه شماره 2316 کدملى 4679265833 صادره از فارسان فرزند 
سهراب بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 170,23 مترمربع از پالك شماره 
15189 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مع الواسطه 

خریدارى از مالکیت محمد ابراهیم فیض موضوع اظهارنامه ثبتى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/16 - م الف: 

1339616 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/321

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

راى شماره 140060302026015873 مورخ 1400/12/11 هیات یک خانم فریبا زنوپى به 
شناسنامه شماره 1165 کدملى 1282759191 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 174,62 مترمربع از پالك شماره 1492 فرعى از 15177 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى 

موضوع سند انتقال 66829- 1393/05/26 دفتر 89 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/16 - م الف: 

1339689 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/325 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002068- تاریخ: 1401/03/19

برابر راى شماره 2068 مورخ 1401/03/19 به شــماره کالسه 2586 تصرفات مالکانه آقاى/ 
خانم فرشاد دفاعى به شناسنامه شــماره 16702 کدملى 1140165879 صادره خمینى شهر 
فرزند محمد در ششدانگ یکباب باغ ویال به مساحت 4922,77 مترمربع پالك شماره 6 فرعى 
از 104 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند شماره 
14885 مورخ 1344/11/17 دفترخانه 81 اصفهان و دفتر 46 صفحه 169 مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول:1401/04/01 
- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/16 - م الف: 1338661- رئیس ثبت اســناد و امالك

 خمینى شهر /3/327

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

راى شــماره 140160302026003144 مورخ 1401/02/26 هیات یــک مالکیت آقاى 
مهدى نعمت بخش به شناســنامه شــماره 1381 کدملى 1287935761 صادره اصفهان 
فرزند علیخان در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 103,50مترمربع پالك شماره 79 
فرعى از 15187 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه 
عادى مع الواسطه از مالک رســمى بیگم اغا امین الرعایا موضوع سند انتقال 9445 مورخه 

2535/09/01 دفتر 83)
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/16 - م الف: 

1339719 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/329

مدیر بهره بردارى و نگهدارى از ســدهاى شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: ذخیره فعلى تمام سدهاى این 
اســتان 446 میلیون متر مکعب و نسبت به سال گذشته 

حدود 13 درصد کمتر است.
سید مجتبى موســوى نایینى افزود: سال قبل در چنین 
روزهایى در مجموع افزون بر 513 میلیون متر مکعب آب 
در پشت سدهاى استان شامل زاینده رود، گلپایگان، قره 
آچاق، حنا،خمیران، باغکل، کمانه و آغچه استان ذخیره 

شده بود.
وى ادامه داد: مقایسه ذخیره فعلى این سدها به نسبت دراز 

مدت(دوره 52 ساله) نیز 57 درصد افت نشان مى دهد.

مدیر بهره بردارى و نگهدارى از ســدهاى شــرکت آب 
منطقــه اى اصفهان تصریح کرد: حجم کلى ســدهاى 
استان یک میلیارد و 370 میلیون متر مکعب است و تنها 

33 درصد آنها آب دارد.
وى اظهارداشت: مجموع ذخیره سدهاى استان اصفهان 
در میانگین بلند مدت یک میلیارد و 47 میلیون متر مکعب 

بوده است.
موسوى خاطرنشان کرد: ذخیره سد زاینده رود به عنوان 
اصلى ترین منبع آبى در استان اکنون 366.5 میلیون متر 
مکعب است و نسبت به سال قبل 18 درصد و در مقایسه با 

بلند مدت 62 درصد کاهش داشته است.

معاون محیط زیست و خدمات شــهرى شهردار اصفهان 
با اشاره به حذف جمعه ها از تقویم جمع آورى پسماندهاى 
تر خانگى، گفت: از چهارم تیرماه پسماندهاى تر بر اساس 
روزهاى زوج و فرد هفته از در منازل شهروندان جمع آورى 

مى شود.
مهدى بقایى اظهار کرد: بنا بر آمار به دســت آمده بین 20 
تا 30 درصد شــهروندان اصفهانى روزهــاى جمع آورى 
پسماندهاى تر بر اساس تقویم را فراموش مى کنند و بهتر 
است روزهاى زوج و فرد هفته مبناى جمع آورى زباله باشد؛ 
لذا قرار اســت از چهارم تیرماه ســال جارى این پسماندها 
روزهاى شنبه، دوشنبه و چهارشــنبه هر هفته از در منازل 

شهروندان جمع آورى شود تا پاکبانان نیز روزهاى جمعه را در 
کنار خانواده خود باشند. وى با بیان اینکه پسماندهاى تر در 
حاشیه خیابان هاى اصلى شهر هر شب جمع آورى مى شود، 
گفت:با فرهنگ سازى، این طرح تا دى ماه سال جارى 90 
درصد موفقیت خواهد داشت. وى با بیان اینکه از روز چهارم 
تیرماه، «روز جمعه» از برنامه جمع آورى پسماندهاى تر حذف 
مى شود، تاکید کرد: اجراى این طرح به هیچ عنوان منجر به 
تعدیل نیرو یا کاهش حقوق کارگران خدمات شهرى نخواهد 
شد، بلکه یکى از اهداف اصلى اجراى این طرح ارتقاى رفاه 
کارگران شهردارى است تا آنها بتوانند حداقل یک شب در 

هفته را در جمع خانواده خود باشند.

ذخیره سدهاى اصفهان
 13 درصد کمتر از پارسال

تغییر زمان جمع آورى 
پسماندهاى تر در اصفهان 

برگزارى مجمع ختم تصفیه 
شرکت آبفا

مجمع پایان تصفیه شـرکت آب و فاضالب روستایى 
اسـتان اصفهان برگزار شـد. در این مجمـع  گزارش 
دوره فعالیت تصفیه شـرکت آبفاى روستایى اصفهان 
از تاریـخ 1400/1/1 تـا 1400/9/21  و گـزارش 
حسابرسـى قانونى مطرح شـد و به تصویب ریاسـت 
مجمع عمومى شرکت آب و فاضالب روستایى استان 

اصفهان رسید.

معارفه 2 مدیر جدید برق 
مراسـم تودیع و معارفه مدیـران برق شهرسـتان هاي 
سـمیرم و دهاقان در فرمانداري هاي هر دو شهرسـتان 
انجام گردید. طی این آیین فرماندار شهرستان سمیرم از 
خدمات مهندس اکبر ترابی در مدت تصدي 3/5 سـال 
مدیریت وى تشکر و قدردانی نموده و انتصاب مهندس 

عبدالرضا جهان نما را تبریک گفت.

انتصاب سرپرست منطقه 7 
شـهردار اصفهان با صدور حکمى «محسـن گلى» 
را به سـمت سرپرست منطقه 7 شـهردارى اصفهان 
منصوب کرد. ، از جمله سوابق کارى و اجرایى محسن 
گلى، مدیر ادارى و مالى معاونت فرهنگى اجتماعى 
سـازمان فرهنگى تفریحى شـهردارى اصفهان و... 

بوده است.

خبر

آگهى تغییرات 
موسسه خیریه گلزار شــهداى گرگاب به شــماره ثبت 1596 و شناسه ملى 
10260191510 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/10/10 و نامه شــماره 1452/14/502/0121 مورخ 1401/1/21 
فرماندهى نیروى انتظامى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه مشتمل 
بر3 فصل و 41 ماده و 32 تبصره تصویب گردید. ماده 12 اصالح شــد: تعداد 
اعضاء هیئت امناء از 36 نفر به 45 نفر تغییر کرد. ماده 13 اصالح شد: دعوت از 
اعضاء هیئت امناء بصورت کتبى و درج در روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1335259)

عضو هیئت  مدیره اتحادیــه لوازم خانگى اصفهان با 
تأکید برافزایش قیمت لوازم خانگــى گفت: افزایش 
قیمت تقریبًا از ســه ماه قبل آغاز شــده بود و اکنون 

به طوررسمى تایید شد.
محمدجواد روغنى اظهار کرد: اوایل امسال درخواست 
افزایش قیمت ها داده شــده بود و از همان زمان نیز 
کم وبیش بین 10 تــا 25 درصد افزایــش قیمت در 
انواع لوازم خانگى آغاز شــد و اکنون به طوررسمى به 

تصویب رسید.
وى در رابطه با دالیل گرانى افزود: نخســتین دلیل، 
حذف ارز دولتى و جایگزینى ارز نیمایى براى واردات 
مواد اولیه است؛ زمانى که مواد اولیه با ارز چند برابرى 

وارد مى شود، بر قیمت نهایى تولیدات هم مؤثر است.
عضو هیئت مدیــره اتحادیــه لوازم خانگى اصفهان 
تصریح کرد: مورد دیگر که به نظــر مهم ترین دلیل 
به شــمار مى آید، توقف واردات اســت؛ با وارد نشدن 
محصوالت لوازم خانگى، انحصار به دست محصوالت 
ایرانى افتاده اســت و در بازار بدون رقیب، هر قیمتى 

تعیین مى شود.
به گفته روغنى با توجه به شرایط اقتصادى و افزایش 
قیمت ها، استقبال خریداران کاهش شدیدى داشته و 
این بازار در رکود فرو رفته اســت؛ به طورى که کمتر 
کسى خریدى انجام مى دهد مگر آنکه براى جهیزیه 

باشد.
وى در پاســخ به میزان تمایل مردم به خرید کاالى 
ایرانى خاطرنشــان کرد: خرید کاالى ایرانى به دلیل 

خدمات پس از فروش و کیفیت قابل قبولى که بسیارى 
از آن ها دارد، مورد استقبال قرار مى گیرد.

عضو هیئت مدیــره اتحادیــه لوازم خانگى اصفهان 
یادآور شــد: اگر افرادى عالقه مند بــه خرید کاالى 

خارجى هستند، باید توجه داشــته باشند که به دلیل 
توقف واردات که از ســال 96 آغاز و تاکنون هم ادامه 
داشته است، اجناس خارجى موجود در بازار، یا به طور 
غیررسمى وارد کشور شــده است یا قبل از ممنوعیت 

وارد شده اند. بنابراین جنس خارجى اگر به طور قاچاق 
وارد شده باشد، معموًال قابل اعتماد نیست و در صورت 
تمایل هم بهتر اســت افراد از فروشــگاه هاى معتبر 

خریدارى کنند.

عضو هیئت  مدیره اتحادیه لوازم خانگى اصفهان: استقبال خریداران کاهش شدیدى داشته و بازار در رکود است

لوازم خانگى را فقط براى جهیزیه مى خرند
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با بیان اینکه 
در حوزه کنترل مجرمان حرفه اى و ســابقه دار، 
فعالیت ها باید هدفمند باشــد تا نتیجه مورد نظر 
حاصل شــود گفت: در این زمینه دستگاه قضا با 

مجرمان به شدت برخورد مى کند.
حجت االسالم و المسلمین اســدا... جعفرى در 
نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه اى و سابقه دار 
استان مسأله امنیت را در صدر اولویت هاى کشور و 
زندگى مردم دانست و اظهار داشت: گاهى ناامنى، 
در بستر جامعه و از جنبه هاى مادى اتفاق مى افتد 
و گاه به لحاظ روانى ممکن اســت افراد جامعه را 
تحت تأثیر قرار دهد که این نوع ناامنى به مراتب 
مخاطرات بیشــترى براى مردم دارد اما ضرورت 
بررســى و مبارزه با هر نوعــى از ناامنى، امرى 

اجتناب ناپذیر است.
وى ادامــه داد: اگر نقصــى در عملکردها وجود 
داشته باشد و آن را نپذیریم نمى توان واقعیت هاى 
جامعه را به نحو مطلوب پذیرفت و مشــکالت را 

برطرف کرد.
رئیس کل دادگسترى استان تصریح کرد: در حوزه 
کنترل مجرمان حرفه اى و سابقه دار، فعالیت ها باید 
هدفمند باشد به نحوى که ابتدا مسیر به گونه اى 

طى شود تا نتیجه مورد نظر حاصل شود.
وى گفت: دادستان باید با پیگیرى مرحله به مرحله 
نسبت به ماهیت جرم مجرمان حرفه اى و سابقه دار 

آگاهى و حساسیت الزم را ایجاد کند.

مجرمان حرفه اى
 در اصفهان 

کنترل مى شوند
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میالد محمدى، دفاع چپ تیم ملى فوتبال کشورمان که به 
دلیل ابتال به ویروس کرونا نتوانست در اردوى قطر شرکت 
کند،  براى پیگیرى تمرینات اختصاصى در مرکز ملى فوتبال 
حاضر شد. محمدى که ظاهراً دو فصل دیگر با باشگاه آ.ا.ك 
آتن قرارداد دارد و به همین دلیل قصد دارد قبل از سفر به 
یونان با انجام تمرینات اختصاصى آمادگى خود را حفظ کند.

مراد ناظرى بازیکن تیم هاى فوتســال سپاهان و زندى 
بتن پس از مذاکره با مدیران باشــگاه شــنژن چین براى 
مدت یکسال به توافق نهایى رســید. مراد فوتسال ایران 
که راهى چین شده پس از 21 روز قرنطینه در تمرینات این 
تیم شــرکت مى کند.ناظرى همبازى احمد اسماعیل پور 
ملى پوش سایق تیم ملى خواهد شد که چند سالى است در 

شنژن حضور دارد.

على شجاعى یکى از بازیکنانى است که با پایان قراردادش 
از پرسپولیس جدا شــد و حاال در تالش اســت تا از بین 
پیشنهاداتش یکى را انتخاب کند و به تیم موردنظر ملحق 
شود. گفته مى شود مس رفسنجان تیمى است که به جذب 
هافبک سابق پرســپولیس نزدیک شــده و ممکن است 

در همین روزها مراحــل انتقال 
شجاعى به تیم محمد ربیعى 
نهایى شود. شــجاعى که 
زننده گل صعود پرسپولیس 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا 

محســوب مى شود، در 
این تیــم اغلب در 
پست غیرتخصصى 
دفاع چپ به میدان 
رفت. او در صورتى 
که قــراردادش را 
امضا کند، نخستین 
خرید تابستانى مس 
خواهد  رفسنجان 

بود.

پایان قرنطینه مدافع تیم ملى

مراد ناظرى لژیونر شد

شجاعى مسى مى شود؟

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

راى شماره 140060302026015834 مورخ 1400/12/09 هیات دو آقاى تقى فدائى حیدرى 
به شناسنامه شماره 1685 کدملى 4621184636 صادره از بن فرزند علیقلى بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 62,72 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت باقر 
زراعتى شمس آبادى موضوع سند انتقال 33088- 1348/7/14 دفتر 65 اصفهان و اقرارنامه 

شماره 158783 - 1400/01/18 دفتر 82 اصفهان 
راى شــماره 140060302026016255 مورخ 1400/12/24 هیات یک لذا مالکیت آقاى 
تقى فدائى حیدرى به شناسنامه شماره 1685 کدملى 4621184636 صادره از شهرکرد فرزند 
علیقلى بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 80,56 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 
عادى مع الواسطه از مالکیت باقر زراعتى شمس آبادى موضوع سند انتقال شماره 33088 مورخ 

47/07/14 دفتر 65 اصفهان 

راى شــماره 140060302026016256 مورخ 1400/12/24 هیات یک مالکیت آقاى تقى 
فدائى حیدرى به شناسنامه شــماره 1685 کدملى 4621184636 صادره باز شهرکرد فرزند 
علیقلى بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 55,58 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 
عادى مع الواسطه از مالکیت باقر زراعتى شمس آبادى موضوع سند انتقال شماره 33088 مورخ 

48/07/14 دفتر 65 اصفهان)
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/16 - م الف: 

1339862 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/331

فوتبال ما هــم مثل خیلى از ارکان کشــورمان مملو از 
قانون هایى است که تصویب شده اما یا به درستى اجرا 
نمى شــوند یا  کًال نادیده گرفته مى شوند. یکى از این 
قوانین که اهالى فوتبال ما به آن وقعى نمى نهند و برایش 
پشیزى ارزش قائل نیستند قانون نقل و انتقاالت است. 
فرقى هم نمى کند بازیکن باشند یا مربى یا جزو عوامل 
باشگاه. در قانون نقل و انتقاالت تأکید شده هر باشگاهى 
که قصد انعقاد قرارداد با یک بازیکن حرفه اى را دارد قبل 
از شروع مذاکرات با وى باید باشگاه کنونى بازیکن را کتبًا 
از این امر مطلع سازد و در صورتى مى تواند با بازیکنى 
که قرارداد دارد وارد مذاکره شود که باشگاِه خواهان و یا 
بازیکن، مجوز کتبى از باشگاه انتقال دهنده داشته باشند. 
از ســوى دیگر خاطر نشان شــده هیچ بازیکن تحت 
قراردادى هم حق ندارد بدون مجوز کتبى باشگاهش با 
یک باشگاه دیگر وارد مذاکره شود حتى اگر این مذاکره 
به طور غیر مستقیم و توســط نماینده قانونى او صورت 
گیرد. حتى در این قانون به این نکته هم اشــاره شــده 
که هر باشگاهى که در رســانه هاى گروهى نسبت به 
استخدام یک بازیکن از باشگاه دیگر ابراز عالقه نماید 
در صورت اثبات مذاکره اعم از مستقیم و غیر مستقیم، 

مقصر تلقى مى شود.
جالب آنجاســت که مطابق با همین مقررات، هر نوع 
تخلف از این قواعد وضع شده باید منجر به جریمه هاى 
متناسب شود در حالى که تا بوده بسیار دیده و شنیده ایم 
که باشگاه  یا بازیکن و حتى مربى تیمى تعهدات عنوان 
شده در این مقررات را به راحتى زیرپا گذاشته بدون آنکه 

با کوچک ترین مجازات انضباطى رو به رو شده باشد.
با این تفاسیر، وقتى «آقا معلم» فوتبال ایران به قراردادهاى 
یکساله تیم هاى لیگ برترى با بازیکنان انتقاد مى کند و 
مى گوید این نوع قراردادها به باشــگاه و بازیکن آسیب

 مى رســاند، به نظر مى رســد مجید جاللــى از آنچه 

مدتهاست در این حوزه روى مى دهد خبرندارد. این نکته 
اى که این مدرس بین المللى فیفا به آن اشــاره مى کند 
مربوط به بازیکنان و باشگاه هاى حرفه اى است نه فوتبال 

ما که از حرفه اى بودن فقط نامش را یدك مى کشد.

سرمربى اسبق سایپا براى اثبات ادعاى خود از قرارداد 
5 ساله مهدى ترابى، شاگردش در آن تیم یاد مى کند و 
مى گوید وقتى بازیکن قراردادش پنج ساله باشد دیگر 
باشــگاه ها او را رها مى کنند و او با آسودگى بازى و در 

نتیجه پیشرفت مى کند! 
آقا معلم راســت مى گوید البتــه اگر واقعًا باشــگاه ها 
فوتبالیست هاى جوان مستعدى که در تیم هاى نه چندان 
مطرح قد مى کشند را به حال خود رها کنند. تا تور صید 

ماهى و شاه ماهى، بدون پایبندى به هیچ قاعده و قانونى 
در لیگ برتر پهن اســت اوضاع آنطور که مجید جاللى 
مى گوید نخواهد شد، حتى با وجود عقد قراردادهاى بلند 
مدت. پربیراه نیست اگر بگوییم نه باشگاه ها، نه بازیکنان 
و نه مربیان ما هیچکدام حرفه اى عمل نمى کنند. کافى 
اســت بازیکنى در تیمى با عملکردى عالى بدرخشد یا 
یک مربى به دلیل کســب نتایج فوق العاده با تیمش بر 
سر زبان ها بیافتاد؛ همه شکار آنها رادر برنامه خود قرار 
مى دهند. قرارداد داشته باشند یا نه فرقى نمى کند؛ تا به 
خواسته خود نرسند دست از پا نمى کشند. با پیشنهاد هاى 
وسوسه انگیزشان، شاه ماهى مورد نظر را هوایى کرده و 
به دام مى اندازند. بعد از آن هم که دیگر معلوم است چه 

مى شود و حاجت به بیان نیست. 
ماجرا مربوط به امروز و دیروز هم نیست. سال هاست که 
به تکرار آن عادت کرده ایم.  این ادعایى است که براى 
آن شواهد بســیارى وجود دارد که از قضا یه نمونه اش 
هم مربوط به یکى از شاگردان آقا معلم مى شود.همان 
مهاجم نیجریه اى که در لیگ شانزدهم در پیکان جاللى 
درخشید و فصل بعد بمب نقل و انتقاالت شد. «گادوین 
منشا» بالفاصله بعد از پایان لیگ قرمزپوش شد هرچند 
سرمربى پیکان معتقد بود که او در تعطیالت نیم فصل 
مذاکرات نهایى خود را با پرســپولیس انجــام داده و با 
مدیران ســرخ هاى تهران به توافق هم رسیده بود. اما 
پرسپولیسى ها هرگونه مذاکره با شاگرد آقا معلم را در آن 

مقطع تکذیب مى کردند. 
با وجــود این معضل و تا وقتى ســاختار ایــن فوتبال، 
حرفه اى نشود، تا زمانى که بازیکنان و مربیان و مدیران 
باشگاه هاى لیگ برترى ما خود را به اجراى قوانین ملزم 
ندانند، مدت قراردادهایى که بین بازیکنان با باشگاه ها 
منعقد مى شود نمى تواند کوچک ترین تأثیرى در نفع و 
ضرر آنها داشته باشد چرا که قوانین در فوتبال ما به قول 

انگلیسى ها فقط دندان خود را نشان مى دهند...

قانون هایى که در فوتبال حرفه اى ما  ضمانت اجرایى ندارند...

پیدا کنید پرتقال فروش را

مدافع باتجربه ســپاهان اعالم کرد هنوز تصمیمى براى آینده 
خودش نگرفته است.

محمد نژادمهدى مدافع سپاهان در لیگ بیست و یکم در چند سال 
گذشته یکى از مدافعان خوب لیگ برتر بوده است. او حاال قراردادش 

با سپاهان به اتمام رسیده و مشخص نیست فوتبالش را در چه تیمى 
دنبال خواهد کرد.

نژادمهدى با توجه بــه اصالت بابلى کــه دارددر زادگاه خودش در یک 
تورنمنت خیریه حضور یافت و بازى کرد. نژاد مهدى در حاشیه این تورنمنت 

گفت: «فوتبال بابل را دنبال مى کنم؛ متاسفانه زیرساخت خوبى در شهر پدرى ام 
نیست. امیدوارم مسئوالن شهر کمک کنند تا جوانان شهرمان در لیگ یک بمانند و 

در سال هاى بعد به لیگ برتر برسند.»
او درباره وضعیتش براى فصل آینده بیان کرد: «هنوز تصمیمى نگرفته ام. قراردادم 
تمام شــده و پیشــنهادهایى نیز دارم. منتظرم ببینم در روزهاى آینده چه اتفاقاتى 

مى افتد.»
اصرار خبرنگاران حاضر براى آنکه هدف نژادمهدى را در انتخاب 
تیم آینده اش متوجه شوند فایده نداشت و این بازیکن باتجربه 

تیم بعدى اش را لو نداد!

مدافع سپاهان 
مقصد جدیدش را 

لو نداد!

جلســه دادگاه حکمیــت ورزش CAS جهــت 
رسیدگى به اعتراض میودراگ رادولوویچ سرمربى 
پیشــین تیم فوتبال ذوب آهن بــه راى صادره از 

کمیته وضعیت فیفا که متضمن محکومیت این 
مربى به پرداخت غرامت به ذوب آهن بوده است، 
به صورت آنالیــن و با حضــور وکالى طرفین 

برگزار شد. 
پس از اعالم خاتمه همکارى باشــگاه ذوب آهن 
با رادولوویچ کــه در دوران کرونا و به دلیل امتناع 
این مربى از بازگشت به ایران رخ داد، باشگاه ذوب 

آهن ضمن شکایت از رادولوویچ خواستار دریافت 
غرامت از این مربى شــد. فیفا ســرمربى اسبق 
ذوب آهن را به پرداخت غرامت محکوم کرد که 
این موضوع سبب شد رادولوویچ در دادگاه عالى 
ورزش نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند و 
حاال مسئوالن ذوب آهن باید در انتظار صدور راى 

نهایى از سوى دادگاه عالى ورزش باشند.

درخواست مالى سرمربى پرتغالى مد نظر سپاهان در 
هیات مدیره باشگاه بررسى شده و مورد موافقت 

قرار نگرفت.
باشگاه سپاهان پس از مذاکرات بى نتیجه با 
فیلیس ماگات آلمانى براى جانشــینى محرم 
نویدکیا، در چند روز اخیــر و پس از مذاکره با 
مورایس مشغول بررسى وضعیت همکارى 
با این سرمربى پرتغالى بود و درخواست مالى 
نسبتًا ســنگین وى همانطور که پیش بینى 
مى شد در هیات مدیره باشگاه مورد تایید قرار 

نگرفت تا این همکارى منتفى شود.
ژوزه مورایس که به کشــورش برگشته است 
در انتظار پاسخ سپاهانى ها بود و حاال به او خبر 
دادند که توانایى پرداخت دســتمزد مورد نظر او 

را ندارد.
باشگاه ســپاهان در فصل جارى سیاست متفاوتى نسبت به 
سه چهار  فصل اخیر در پیش گرفته و سعى دارد در هزینه ها 
صرفه جویى کند و تیمى خوب و مدعى ولى به دور از ریخت و 
پاش هاى مرسوم ببندد و از همین رو در مسائل مالى مسئوالن 

باشگاه با دقت نظر زیادى عمل مى کنند.
با توجه به طوالنى شدن مذاکره با ماگات و مورایس و به نتیجه 
نرسیدن با این گزینه ها و از دست رفتن زمان براى این تیم، 
مسئوالن باشگاه در حال بررسى گزینه هاى داخلى هستند تا 
در فصل بعد روى نیمکت سپاهان بنشیند و با وجود اینکه در 
هیات مدیره سپاهان تاکید بر استفاده از مربى خارجى وجود 
دارد و به همین دلیل توافق با یک گزینه داخلى منتفى شد باید 
دید این بار و در شرایط جدید زیر بار همکارى با مربى ایرانى 

خواهند رفت یا نه.
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سرمربى پرســپولیس در صحبت هایش تأکید زیادى بر تقویت خط حمله 
داشــت و اعالم کرد دو مهاجم مى خواهد که ممکن است خارجى یا داخلى 
باشند و به نظر مى رسد گزینه داخلى یحیى براى خط حمله هم کسى نیست 

جز مهاجم سپاهان.
صحبت هاى یحیى گل محمدى در وهله نخست نشان مى دهد او بعد از تمدید 
قرارداد با سیامک نعمتى قید جذب بازیکن جدید در خط میانى را زده و احتماًال 

سعید صادقى هم راهى تیم دیگرى شده است.
در عین حال اگر پرســپولیس دو بازیکن دیگر در خط حمله اش جذب کند 
لیست بزرگســالش پر خواهد شــد و جا براى بازیکنانى که بیرون مانده اند 
نخواهد بود. با این حساب جدایى احسان پهلوان هم قطعى نیست و نفراتى 
مثل رامین رضاییان، علیرضا ابراهیمى، محمد شــریفى، رضا اسدى، سعید 
آقایى، عیسى آل کثیر و على شجاعى هم جایى در فهرست نخواهند داشت 
و تنها اگر همچنان بحث فهرست زیر 25 سال برقرار باشد شاید نهایتًا یک 

بازیکن از این جمع به اسکواد فصل جدید اضافه شود.
یحیى دو مهاجم دیگر مى خواهد و اگر یکى از آنها خارجى باشد باید یکى از 
خارجى هاى موجود در پرسپولیس کنار گذاشته شوند. در واقع از بین صفروف، 
تمیروف و هنانوف یکى کنار گذاشــته خواهد شد که احتماًال تمیروف قطعًا 

رفتنى است و صفروف هم شرایط متزلزلى دارد.
گفته مى شود گزینه هاى نهایى پرسپولیس براى خط حمله همان کاسیانو 
مهاجم برزیلى با سابقه بازى در لیگ پرتغال و البته شهریار مغانلو است. طى 

سه هفته گذشته اخبار و شایعات زیادى در مورد کاسیانو شنیده مى شود و انگار 
پرسپولیس گزینه خارجى دیگرى غیر از او ندارد و عجیب اینکه هیچ اتفاق 

تازه اى در مورد جذب او هم مطرح نشده است.
در عین حال به نظر مى رسد گزینه داخلى یحیى براى خط حمله هم کسى 
نیست جز شهریار مغانلو. مهاجمى که فصل قبل در سپاهان حضور داشت و 
با وجود شروع ضعیفى که داشت نهایتاً شرایط خوبى براى خود رقم زد. یحیى 
به خاطر شرایط فیزیکى مغانلو و کیفیت باالیى که او در نواختن ضربه نهایى 
دارد مایل است دوباره مغانلو را به خدمت بگیرد که باید دید باشگاه موفق به 

این مهم خواهد شد یا خیر.

مهاجم ملى پوش کشورمان در راس لیست خرید تابستانى 
هال سیتى قرار گرفت.

کار انتقال اللهیار صیادمنش مهاجم ملى پوش کشورمان از 
فنرباغچه به هال سیتى به خط پایان رسیده و به زودى این 

انتقال رسما اعالم خواهد شد.
در همین رابطه صفحــه خبرى «هال ســیتى» نام اللهیار 
صیادمنش ستاره ایرانى فنرباغچه را در راس لیست خریدهاى 

تابستانى این باشگاه انگلیسى گذاشت.
هال ســیتى با مدیریت جدیدش که از کشــور ترکیه است 
مى خواهد در تابســتان انقالب بزرگى در ترکیب تیم ایجاد 
کند تا در فصل آینده بتواند براى صعود به لیگ برتر انگلیس 
رقابت کند. در لیست خریدهاى تابستانى هال سیتى عالوه 
بر صیادمنش نام 6 بازیکن جدید دیده مى شود که این نشان 

دهنده تغییرات گسترده در ترکیب تیم است.
صیادمنش در نیم فصل دوم سال گذشــته از فنرباغچه به 
صورت قرضى به هال سیتى منتقل شد. ستاره ایرانى در مدت 
کوتاه توانایى اش را نشان داد تا مدیریت باشگاه انگلیسى را 

مجاب کند تا او را به صورت دائمى به خدمت بگیرند.

سپاهان با سرمربى پرتغالى به توافق نرسید صیادمنش در رأس خریدهاى تابستانى هال سیتى

ذوب آهن و رادولوویچ 
CAS در دادگاه

چشم یحیى به دنبال مهاجم سپاهان

04

باشگاه ذوب آهن پس از تمدید قرارداد برخى از بازیکنان 
خود مشــغول مذاکره با نفرات جدیدى اســت که با نظر 
مهدى تارتار قرار اســت جذب این تیم شــوند تا در لیگ 
بیست و دوم در جمع گاندوها توپ بزنند. یکى از نفرات مد 
نظر ذوبى ها، امیرحسین جدى، مدافع راست فصل گذشته 
پیکان است که قراردادش با این باشگاه به اتمام رسیده و 
بازیکن آزاد محسوب مى شود. این بازیکن در مذاکراتى که 
با باشگاه ذوب آهن داشت به توافقات اولیه رسیده است و 
در ادامه مذاکرات اگر توافق نهایى حاصل شود قراردادش 

به امضا خواهد رسید.

مدافع پیکان 
در رادار گاندوها

05

کریم انصارى فرد یکى از بازیکنانى است که مدیران آ.اك 
از این تیم خارج کردند و به مهاجم ایرانى اعالم کردند تیمى 
جدید براى ادامه کار در جاى دیگر پیدا کند. چند روز پیش 
اولین ســناریوى اعالم شــده این بود که مهاجم ایرانى با 
باشگاه سامسون اسپور ترکیه وارد مذاکره شده است. حاال 
شنیده شده که باشگاه محد باگان که در لیگ هند به مقام 
سوم دست یافته نیز با کریم انصارى فرد تماس گرفته تا وى 
را متقاعد کند که به این کشور برود. با این حال، این بازیکن 

مى خواهد در یونان و آ.اك بماند.

هندى ها به دنبال شکار کریم
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رئیس هیئت مدیره فــوالد مبارکه نقش این 
شرکت را در ایجاد ارزش افزوده براى کشور 
مهم ارزیابى کرد و گفت: فــوالد مبارکه در 
دهه هاى گذشته توانسته قابلیت هاى خوبى 
از خود به نمایش بگذارد کــه باعث ارتقاى 
جایگاهش در صنعت و اقتصاد کشــور شده 
است و نتیجه این قابلیت ها، تولید محصوالتى 
اســت که این شــرکت را ازنظــر کیفى به 

بهترین ها در منطقه تبدیل کرده است.
محســن صالحى نیا که به همراه جمعى از 
اعضاى هیئت مدیره این شــرکت از خطوط 
تولید و تصفیه خانه پساب فوالد مبارکه بازدید 
کرد خاطرنشــان کرد: شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان یک مجموعه بزرگ صنعتى کشور، 
نقش بســیار مهمى در ایجاد ارزش افزوده و 
صادرات دارد و تأمین کننده نیازهاى بسیارى 

از صنایع تولیدى کشور است.
وى افزود: هرچند این روزها تولید با حداکثر 
ظرفیت، به دلیل وجود محدودیت هاى انرژى 
با چالش هاى جدى مواجه اســت، اما براى 
این که بتوانیم تولید با ظرفیت باالیى داشته 
باشــیم و آن را اســتمرار دهیم، پروژه هاى 
مختلفى براى تقویت زیرســاخت ها ازجمله 

تصفیه پساب و احداث نیروگاه تعریف شده تا 
بتوانیم از کاهش میزان تولید جلوگیرى کنیم.

رئیس هیئت مدیره شــرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه برنامه هاى 
ویژه اى براى ایجاد تنوع در تولید محصوالت 
خود دارد تا بتواند نیاز صنایع پایین دســتى 
همچــون خودروســازان و تولیدکنندگان 
لوازم خانگى را برطرف ســازد تا از واردات در 

این زمینه جلوگیرى کرده باشد.
وى اذعان داشت: پروژه هاى توسعه اى فوالد 
مبارکه همچون پروژه احداث واحد نورد گرم 
شماره 2، ایجاد نیروگاه هاى خورشیدى، بادى 
و سیکل ترکیبى براى تولید 1500 مگاوات 
برق و... که هم راستا با یکدیگر براى تکمیل 
زنجیره تولید از کنسانتره تا تولید محصوالت 
نهایى انجام مى شــود، مى تواند گام مهمى 
براى تحقق جهش تولید محصوالت کیفى 

فوالدى در کشور باشد.
صالحى نیا تصریح کرد: همه این ها با رعایت 
نکات زیست محیطى انجام مى شود و بسیارى 
از اقدامات مانند ایجاد تصفیه خانه، بازچرخانى 
آب، تصفیه پساب شهرهاى مجاور و اقدامات 
متنوع دیگر که توســط فوالد مبارکه انجام 

مى شوند، در کشور کم نظیر هستند.
وى ادامــه داد: دســتاوردهاى متعدد فوالد 
مبارکه نشــان مى دهد که این شــرکت در 
مســیر عمل به رســالت خود، فعالیت هاى 
همه جانبه اى در زمینه هاى اقتصادى، صنعتى 
و مسئولیت هاى اجتماعى انجام مى دهد و این 
حرکت همیشــه باید به صورت مستمر ادامه 
یابد چراکه موفقیت هاى امروز حاصل فعالیت 
در عرصه هاى مختلف به ویژه تولید و تأمین 

زیرساخت هاى الزم است.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه تأکید 
کرد: فوالد مبارکه باید به مدیران، کارکنان و 
شرکت هاى زیرمجموعه خود که طى سالیان 
متمادى تالش هاى گسترده اى در جهت رشد 
و ارتقاى صنعت و اقتصاد کشــور داشته اند، 

افتخار کند.
وى ابراز داشــت: فوالد مبارکه در دهه هاى 
گذشته توانسته قابلیت هاى خوبى از خود به 
نمایش بگذارد که باعث ارتقاى جایگاهش 
در صنعت و اقتصاد کشور شده است و نتیجه 

این قابلیت ها، تولید محصوالتى است که این 
شرکت را ازنظر کیفى به بهترین ها در منطقه 

تبدیل کرده است.
صالحى نیا متذکر شــد: على رغــم اعمال 
تحریم ها و محدودیت هاى بین المللى طى 
ســال هاى گذشــته، امروز فوالد مبارکه به 
نقطه اى رسیده که این تحریم ها را مدیریت 
مى کند و با حمایت از نخبگان و شرکت هاى 
دانش بنیان نقش مهمى را در این عرصه ایفا 

مى کند.

نقش مهم فوالد مبارکه در ایجاد 
ارزش افزوده براى کشور

معاون امور فرهنگى کمیتــه امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان با بیان 
اینکه 667 دانش آموز تحــت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان در طرح 
مدارس همدل تحصیل مى کنند، گفت: 305 مدرسه در طرح مدارس همدل 

مشارکت دارند.

آرش محمدحسینیان اظهار کرد: طرح ملى مدارس همدل براى ادامه تحصیل 
دانش آموزان مستعد و داراى انگیزه باالى علمى و با نگاه توسعه تعامالت انسان 
دوستانه و خیرخواهانه با همکارى ســازمان آموزش و پرورش استان در حال 
اجرا است.وى افزود: 305 مدرسه در طرح مدارس همدل مشارکت دارند که از 

این تعداد 215 مدرسه مشارکت کننده در این طرح از مدارس غیرانتفاعى، 66 
مدرسه هیئت امنایى و 24 مدرسه نیز نمونه دولتى هستند.معاون امور فرهنگى 
کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان با اشاره به حضور 667 دانش آموز 
مورد حمایت در این طرح، تصریح کرد: 341 دانش آموز دختر و 326 دانش آموز 
پسر در مقاطع مختلف ابتدایى و متوسطه با مشارکت مدیران نیکوکار، در این 

مدارس تحصیل مى کنند.

کارکنان پیمانکارى پاالیشگاه اصفهان
 تبدیل وضعیت شغلى مى شوند

1250 نفر از کارکنان پاالیشــگاه اصفهان از قرارداد 
پیمانى به قرار مســتقیم تبدیل وضعیت مى شــوند تا 

امنیت شغلى آنها تضمین شود.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در مراسم 
تبدیل وضعیت تعدادى از کارکنان این شــرکت که در 
محل این شــرکت برگزار شــد با بیان این که شرکت 
پاالیــش نفت اصفهان بر اســاس برنامــه راهبردى 
تدوین شده تا ســال 1405 به یک پتروپاالیش موفق 
در خاورمیانه تبدیل خواهد شد گفت: نیروى انسانى این 
شرکت که قرار است آن را در سال 1405 به یک پترو 

پاالیش موفق تبدیل کند نباید قراردادى باشد.
محسن قدیرى افزود: تحقق اهداف هر سازمان در گرو 
توجه به نیروى انسانى بوده و هنگامى نیروى انسانى 
یک سازمان به خود شــکوفایى مى رسند که سازمان 

براى آنان انگیزه و امنیت ایجاد کند.
وى با اشاره به این که 80 درصد سرمایه شرکت پاالیش 
نفت اصفهان را نیروى انسانى تشکیل مى دهد گفت: 
اگر این شــرکت براى کارکنان خــود انگیزه و امنیت 
کافى ایجاد کند اهداف بلنــد آن در افق 1405 محقق 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: تبدیل 
وضعیت کارکنان این شرکت هیچ هزینه اضافه به آن 
تحمیل نخواهد کرد و هزینه اى که شــرکت قبال به 
پیمانکار در قالب هزینه باالســرى مى داد اکنون بین 

نیروهاى قرارداد تقسیم مى کند.
قدیرى با بیان این که تمام نیروهاى شــرکت پاالیش 
نفت اصفهان تعدیل مدرك شده اند تا تفاوتى بین آنان 
ایجاد نشــود گفت: این امکان براى کارکنان قرارداد 
مستقیم نیز فراهم شده که بتوانند از واحدهاى مسکونى 
سازمانى این شرکت در شهرك شهید محمد منتظرى 

استفاده کنند.
او در ادامه عامل توسعه پایدار و توسعه متوازن شرکت 
پاالیش نفت اصفهان را داشتن برنامه جامع، جلوگیرى 
از دوباره کارى ها، توجه به استانداردسازى ها، داشتن 
جدول داده هاى درست، بسیج منابع و امکانات، هدایت 
و نظارت درست، بهبود مستمر و همچنین برنامه ریزى 
منابع کســب و کار اعالم کرد و افزود: نداشتن جدول 

داده هاى درست سبب دوباره کارى ها مى شود.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: یکى 
از مشکالت اساسى این شــرکت براى تبدیل شدن به 
پتروپاالیش اشکال در ساختار سازمانى همچون نبود 
اداره کنترل کیفیت در واحد مهندسى و واحد میترینگ 
و همچنین سازماندهى نیروها بود که این مشکالت در 

حال رفع شدن است.
قدیرى یادآور شد: شــرکت پاالیش نفت اصفهان بر 
اساس برنامه راهبردى تا سال 1405 به یک پتروپاالیش 
موفــق در خاورمیانه تبدیل خواهد شــد و تمام برنامه 

ریزى هاى الزم در این رابطه انجام شده است.

جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول  شــرکت تعاونى مصرف محلى وزوان رأس ساعت 
10 روز شــنبه مورخ1401/05/01 به آدرس وزوان خیابان امام خمینى کوچه شهید ولى  تشکیل

 مى گردد . لذا از کلیه نمایندگان اعضاء دعوت مى شود با در دست داشتن کارت شناسایى رأس 
ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید .

 دستور جلسه :
* گزارش هیئت مدیره و بازرس 

* طرح و تصویب صورتهاى مالى سال هاى1398 و 1399 نحوه تقسیم سود ویژه وبودجه سال 
جارى شرکت

* ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى 
* انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرس

 * تعیین خط مشى آینده شرکت تعاونى 
* تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت 

 داوطلبان تصدى سمت هیئت مدیره و بازرسى به موجب ماده ( 2 ) دستورالعمل موظفند حداکثر 
ظرف یک هفته از انتشار آگهى دعوت فرم داوطلبى را تکمیل و تحویل دفتر تعاونى نمایند .

هیئت مدیره شرکت تعاونى مصرف محلى وزوان

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه 

مشارکت 305 مدرسه در «طرح مدارس همدل»

برنامه گفت و گو محور «عشق شــور انگیز ما» با موضوع خانواده همراه با  شعرخوانى و اجراى 
علیرضا خمســه و با حضور دکتر راضیه ایزدى و محمدرضا عابدى از کارشناسان حوزه خانواده 

برنامه ریزى شده است.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شهردارى اصفهان، کارگردان برنامه عشق شورانگیز 
ما گفت: این برنامه راجع به بستر زندگى زن و شوهرها است تا بیان کند هیچ چیز به غیر از یک 
عشق شورانگیز نمى تواند خانواده و جریان روابط بین زن و مرد را مستحکم کند و موضوعى که 

مهم است جداشدن از َمنیت ها و پیوستن به ما شدن ها است.
حبیب  نریمانى اظهار داشت: این برنامه، یک تولید 26 قسمتى بوده که براى پخش از تلویزیون 
در حال تهیه است و با توجه به زندگى زوجین تالش مى کند تا راهکارهاى خوبى براى مستحکم 
کردن روابط زن و شوهرها ارائه دهد تا اگر کســى در زندگى خود مشکلى پیدا کرد با دیدن این 
برنامه و شنیدن صحبت هاى کارشناسان احســاس خوبى نسبت به زندگى خود پیدا کند و آن را 

بهتر ادامه دهد.
وى افزود: این برنامه تالش دارد که با گرافیک جدید و با استفاده از کادر و عوامل خوب و حرفه اى 
و با چهره هاى شناخته شــده حرکت مثبت خود را با موضوع خانواده پیش ببرد و برنامه مفیدى 

واقع شود.
وى تصریح کرد: تولید محتواى ما با هدف اثرگذارى بر روح و جان مخاطب خود بوده که امیدواریم 

این برنامه نیز بتواند تاثیر خوب خود را در جامعه و اجتماع بگذارد.
گفتنی است؛ برنامه تلویزیونی «عشق شــور انگیز ما» شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 18 از شبکه 

اصفهان پخش شده و یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 11 بازپخش می شود.

 «عشق شورانگیز ما» ؛
 بیان کننده استحکام خانواده ها 


