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6 محور برون شهرى خطرناك اصفهانبررسى وضعیت آب اصفهان با حضور معاون اول رئیسىچگونه روى برنامه هاى گوشى سامسونگ قفل بگذاریم ؟ ارائه اثر نقاش شهیر اصفهان در حراج ملى خط قرمز «استرا» روى نام سعید استاناستانتکنولوژى ورزش جهان نما

عادت هاى بدى 
که منجر به پیرى 

چشم مى شوند

با خوشگذران ها در اصفهان برخورد مى شود
3

7

کاریزما؛ کلید 
موفقیت در 
مستطیل سبز

  با باال رفتن سن، چشم انسان کارایى و قدرتى که در جوانى 
داشته را از دست مى دهد به همین دلیل است که بسیارى از افراد 

از سنین میانسالى اقدام به تهیه عینک مى کنند.
عوامل زیادى در کارایى چشم پس از جوانى تأثیرگذار هستند 
همچنین رعایت نکردن یکسرى عادت هاى بد، عمر چشم...

وقتى صحبت از «کاریزما» و ویژگى هاى افراد 
«کاریزماتیک» به میان مى آید، هر کس تصویر 
متفاوتى از این مفهوم ارائه مــى کند. اما زمانى 
که درباره نقش چنین شــخصیتى در مستطیل 
سبز ســخن مى گوییم ناخودآگاه نام بازیکنان و 
مربیان و داورانى همچون «سر الکس فرگوسن»، 
«پپ گواردیوال»، «لوئیز فیلیپه اســکوالرى»، 
«دیگو مارادونــا»، «لوتار ماتئــوس»،  «پله»، 
«فرانتس بکن بائر»،  «الیور کان»، «پیرلوئیجى 
کولینا» و... به ذهن فوتبالدوستان خطور مى کند. 

فوتبالى هایى با کاریزماى...

رقابت 8787 هزار نفر در اصفهان براى ورود به دانشگاه هزار نفر در اصفهان براى ورود به دانشگاه
کنکور کنکور 88 الى  الى 1111 تیرماه برگزار مى شود تیرماه برگزار مى شود
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هشدار رئیس کل دادگسترى استان  به سلب کنندگان آرامش مردم؛

تالش تارتار براى آمادگى گاندوها
ســرمربى ذوب آهن قصد دارد با حفظ بازیکنــان فعلى با چند خرید 

تیمش را آماده حضور در رقابت هاى لیگ بیست و دوم کند.
تاکنون حسین ابراهیمى، رضا خالقى فر، عارف رستمى و على خدادادى 
از اردوى سبزپوشان اصفهانى جدا شده اند و محمد خدابنده لو هم که 
قراردادش با ذوب آهن تمام شــده بود و مورد توجه پرسپولیس قرار 

داشت به گل گهر پیوست تا در شرایط...
8
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در صفحه 7 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

کلینیک تخصصى 
حقوقى خانواده در 
اصفهان افتتاح شد

جاى خالى طرح هاى مهارت محور در سیستم آموزشى
3

باشو در یک قدمىباشو در یک قدمى
 تیم فرهاد

3

اتمام زیباسازى بلوار و 
بوستان هاى میمه

یارى رسانى مددجویان 
کاشانى

3

بیمارستان برخوار 
پشت هفت خوان بودجه

رمپ هاى غیر استاندارد 
بانک ها

3

3

کمبود سرویس هاى 
بهداشتى در سطح شهر

3

گزارش عملکرد 
شهردارى  شاهین شهر

 در 6 ماه دوم سال 1400
به استناد ماده 71 قانون شهرداریها 
ارائه عملکرد 6 ماه دوم سال 1400 به 

شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم 
شهروندان ارائه مى گردد.

شهردارى شاهین شهر

کد طبقه 
عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهعنوانبندي

1,781,512,730,000943,607,064,726932,874,120,669هزینه100000

668,243,058,000351,602,590,262351,466,086,205 جبران خدمات کارکنان110000

790,750,000,000426,850,480,802422,440,779,114استفاده از کاالها و خدمات120000

50,000,00000هزینه هاي تأمین مالی و دارایی130000

000یارانه140000

20,650,000,00013,902,749,00011,915,380,000کمک هاي بالعوض150000

242,699,672,000126,253,666,083124,473,964,515رفاه اجتماعی160000

59,120,000,00024,997,578,57922,577,910,835سایر هزینه ها170000

1,866,400,000,0001,325,991,383,5571,081,404,273,500تملک دارایی هاي سرمایه اي200000

237,000,000,000139,519,017,02771,623,311,332کالبدى و شهرسازى1

کد طبقه 
عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهعنوانبندي

محیط زیست و خدمات 2
594,800,000,000338,099,908,018313,908,078,186شهري

64,200,000,00049,379,894,30349,379,894,303ایمنی و مدیریت بحران3

763,300,000,000672,755,924,698554,572,201,497حمل و نقل و ترافیک4

75,100,000,00063,857,523,84746,384,076,339خدمات مدیریت5

132,000,000,00062,379,115,66445,536,711,843اجتماعى و فرهنگى6

559,687,270,000271,078,014,364245,063,921,168تملک دارایی هاي مالی300000

432,419,301,954193,880,942,734167,866,849,538تعهدات انتقالی سنواتی310000

بازپرداخت اصل و سود 320000
127,267,968,04677,197,071,63077,197,071,630تسهیالت داخلی

4,207,600,000,0002,540,676,462,6472,259,342,315,337جمع کل مصارف شهرداري-

کد طبقه 
عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهعنوانبندي

2,509,759,026,0001,230,813,330,5591,511,775,432,206درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000

82,810,000,00040,610,931,50737,147,812,544درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري120000

85,270,000,00041,817,342,46667,638,458,215بهاى خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعی شهرداري130000

67,020,000,00032,867,342,46638,899,311,460درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري140000

140,974,00069,135,1950کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی150000

402,900,000,000197,586,575,342239,656,742,593اعانات ، کمک هاي اهدایی و دارائى ها160000

3,147,900,000,0001,543,764,657,5341,895,117,757,018جمع کل درآمدها100000

1,059,700,000,000519,688,493,151575,593,074,646جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي200000

000جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی مالی300000

4,207,600,000,0002,063,453,150,6852,470,710,831,664جمع کل منابع شهرداري-

گزارش درآمد هاى شهردارى در 6 ماه دوم سال 1400

گزارش هزینه هاى شهردارى در 6 ماه دوم سال 1400

ررفراد 
3

دستیار و مشاور عالى دستیار و مشاور عالى 
فرمانده معظم کل قوا:فرمانده معظم کل قوا:

امنیت تهران امنیت تهران 
امنیت ایران امنیت ایران 

استاست

2

چرا به من دکه دادند، به 
یزدانى زمین چند هکتارى؟!

2
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ررمم م
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کدام کاالها 
بیشتر احتکار مى شود؟

بخشى از جنگل هاى هیرکانى غیب شد!

امنیت تهران
 امنیت ایران است

خبرخوان
پیرترین و جوان ترین 

داوطلبان کنکور 
عبدالرســول    همشهرى آنالین |  
پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
درباره آمار جالب ســنى داوطلبان کنکور امسال 
گفت: امسال یک داوطلب 81 ساله، یک داوطلب 
78 ســاله، دو داوطلب 75 ساله، سه داوطلب 74 
ساله داریم. یک نفر هم 73 ساله است. این افراد، 
مســن ترین داوطلبان کنکور امسال محسوب 
مى شوند. چهار داوطلب هم 13 ساله هستند. بقیه 

داوطلبان در شرایط سنى معمول قرار دارند

یک روایت تازه درباره 
پگاه آهنگرانى

  سینما دیلى |همزمــان بــا اعــالم 
نامزدهاى جشــنواره چهلم بود که روایت هاى 
مختلفى درباره دلیل نامزد نشدن پگاه آهنگرانى 
در بخش بهترین بازیگر زن به گوش رسید. حاال 
بهروز شــعیبى اعالم کرده نام ایــن بازیگر را از 
فهرست نامزدهاى جشنواره درآورده اند! شعیبى 
در این مــورد گفت: «خانم آهنگرانــى آمد و در 
«بدون قرار قبلى»، با دل خود بازى کرد و خیلى 
هم انرژى گذاشت. در جشنواره با او چه برخوردى 
شــد؟ حتى براى این نقش کاندیدا هم نشد. آیا 
انتخاب هاى بعدى خانــم آهنگرانى باید چنین 

فیلم هایى باشد؟ حتى از لیست کاندیداها درآمد. 

خوشحالى «جام جم» از 
توقیف یک فیلم

روزنامــه «جام جــم» طى    برترین ها |
یادداشتى ضمن ابراز رضایت از برخورد با «برادران 
لیال» از توقیف این فیلــم جنجالى دفاع کرد. در 
بخشى از این یادداشت آمده: سازمان سینمایى، آب 
پاکى را روى دست کسانى ریخت که مى خواستند 
با دور زدن قانون، البیگــرى و همزمان با ایجاد 
حاشیه و باالبردن هزینه توقیف فیلم، زمینه هاى 

اکران آن را در داخل کشور فراهم کنند.

زوج مشهور 
ممنوع کار شدند؟ 

  برترین ها | پس از اعالم رســمى توقیف 
فیلم «برادران لیال» ساخته سعید روستایى، شنیده 
مى شود نوید محمدزاده و فرشته حسینى، هر دو 
ممنوع کار شدند! ســازمان سینمایى اعالم کرده: 
پروانه نمایش فیلم سینمایى «برادران لیال» به دلیل 
تخلفات و سرپیچى از مقررات از سوى تهیه کننده و 

کارگردان آن صادر نمى شود.

تصمیم دولت
 درباره یارانه بنزین 

با توجه به توضیحات وزیر اقتصاد،    مهر |
تخصیص بنزین به اشخاص به جاى خودرو، از 
اولویت خارج شد. سید احسان خاندوزى، وزیر امور 
اقتصادى و دارایى گفت: به جهت اینکه در دولت 
چند موضوع تصمیم گیرى اقتصادى دیگر مدنظر 
بود طرح واریز یارانه بنزین فعًال از اولویت خارج 
شده است تا دولت در مورد سیاست هاى اولویت دار 
تصمیم گیرى کند و بعد پرونده جدید باز شود. وى 
گفت: طرح پرداخت یارانه بنزین به صورت پایلوت 
در کیش و قشم انجام شده و اجراى این طرح در 

آن مناطق متوقف نمى شود.

 23 نوع مدرسه داریم!
عضو کمیسیون آموزش دیده بان    فارس| 
شفافیت و عدالت کشور اظهار کرد: تنوع مدارس 
به 23 نوع مدرسه رسیده اســت. على امرایى با 
بیان اینکه مى شود برخى از این مدارس را ادغام 
کرد، گفت: باید یک مدرسه تلفیقى داشته باشیم 
که در آن همه امکانات براى همه دانش آموزان 

تأمین شود .

عامل ترور سردار سلیمانى
منابع خبرى عراق گزارش دادند «طالل    برنا |
ناجى الذیابى»، عامل لو دهنده ســردار سلیمانى و 
ابومهدى المهندس است. گفته مى شود طالل ناجى 
که مســئول اطالعات فرودگاه بوده و به انگلیس 
منتقل شده است اطالعات ورود سردار سلیمانى به 

عراق را به آمریکایى ها داده است.

باید نظام را نگه داریم 
آیت ا... حســین نورى همدانى    تسنیم|
از مراجع تقلیــد گفت: همه بایــد تالش کنیم 
مردم نســبت به آینده امیدوار باشند و آینده این 
کشور روز به روز روشــن تر و محکم تر خواهد 
بود. وى تأکید کرد: باید این نظام را نگه داریم و 
راه نگهداشتن این نظام که ثمره خون شهیدان 
و مجاهدت هاى امام راحل(ره) است با خدمت به 

مردم خواهد بود.

وضع ایران
 از کل دنیا بهتر است 

  همشهرى آنالین |حجت االسالم مرتضى 
آقاتهرانى، نماینده مردم تهران در مجلس در نطق 
میان دستور خود با اشاره به اینکه مردم ایران بسیار 
مردم خوبى هستند گفت: برخى خیال مى کنند چهار 
اعتراضى که گوشه و کنار کشــور مى شود نظام را 
زیر و رو مى کند، اینطور نیست... توجه داشته باشید 
گاهى از اوقات فقط نقاط ضعف را مى بینیم و بنا را 
به سیاه نمایى مى گذاریم، االن وضع ایران ما نسبت 
به کل دنیا بهتر است... منتهى االن در حال جراحى 
هســتیم و امیدواریم این جراحى جواب دهد. البته 
جراحى درد دارد اما بعد از آن باید شــادى و سالمت 

به جامعه برگردد.

حذف اسالم از 
قانون اساسى تونس

رئیس جمهور تونس در اظهاراتى گفت    ایرنا |
که اســالم در قانون اساســى جدید این کشور که 
قرار است مورد همه پرســى قرار بگیرد، دیگر دین 
حکومت نیســت. «قیس ســعید» گفت: در قانون 
اساسى جدید از حکومتى سخن نخواهیم گفت که 
دینش اسالم اســت، بلکه از امتى سخن مى گوییم 
که دین آن اسالم است. امت با حکومت فرق دارد. 
رئیس جمهور تونس روز دوشنبه پیش نویس قانون 
اساسى جدید این کشور را دریافت کرد که قرار است 
آن را پیش از به همه پرسى گذاشتن در 25 ژوئیه (3 

مرداد) تأیید کند.

8 ماه درد را تحمل کنید
  برترین ها|حجت االسالم والمسلمین مهدى 
طائب، رئیس قرارگاه عمار با اشاره به جراحى بزرگ 
اقتصادى دولت رئیســى تصریح کــرد: ارز 4200 
تومانى مواد مخدرى بود که دولت قبل به مملکت ما 
تزریق کرده بود اما آیت ا... رئیسى در صدد اصالح 
این روند برآمد و همه باید در این مســیر به ایشان و 
دولت کمک کنند. وى ادامه داد: آنچه در کف بازار 
مى بینید اثر ترك اعتیاد است که اگر جامعه هشت 
ماه این درد را تحمل کند نتیجه و ثمرات آن را خواهد

 دید.

 پرونده «متروپل»
 بسته شده است

  مهر| وزیر کشور در رابطه با اینکه آیا گزارش 
جدیدى از متروپل به دولت ارائه شده یا گزارش در 
این زمینه خاتمه پیدا کرده اســت؟ اظهار کرد: کار 
متروپل از باب یک موضوع بحرانى خاتمه پیدا کرد و 
پرونده آن بسته شده است. احمد وحیدى عنوان کرد: 
متروپل در حال حاضر به یک مجموعه تحویل داده 
شده تا کارهاى تخریب ســاختمان را انجام دهند و 
از حیث فیزیکى، ماجرا به عنــوان یک طرح عادى 

دنبال خواهد شد.

طبق اعــالم ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، در اردیبهشت امسال بیش  از 13 هزار 
و 504 میلیارد تومان کاال شــامل کاالهاى اساسى از 
جمله برنج، چاى، روغن نباتى، شکر و تخم مرغ، انواع 

شوینده، لوازم خانگى و کاغذ کشف شده است.
اطالعات منتشر شده از ســوى سازمان حمایت حاکى 
از آن است که در اردیبهشت امســال بیش از 34 هزار 
بازرســى از انبار و مرکز نگهدارى کاال در سطح کشور 
براى مقابله با احتکار انجام شــده است.بر این اساس 
در این بازه زمانــى، 34 هزار و 246 مورد بازرســى از 
واحدهاى انبار و مراکز نگهدارى کاالها توسط بازرسان 

ســازمان هاى صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور 
صورت گرفته که منجر به تشکیل 4491 فقره پرونده 
براى واحدهاى متخلف شده است.کاالهاى مکشوفه 
شــامل کاالهاى اساســى از جمله برنج، چاى، روغن 
نباتى، شکر و تخم مرغ، انواع شــوینده، لوازم خانگى، 
کاغذ و نظایر آن به ارزش بیش از 13 هزار و 504 میلیارد 
تومان بوده اســت.به طور کلى از ابتداى ســال جارى 
تاکنون، در مجموع بالغ بر 66 هزار و 467 مورد بازرسى 
از انبارها و مراکز نگهدارى کاال صورت گرفته که منجر 
به تشکیل 9089 فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از 

13 هزارو 746 میلیارد تومان شده است.

اخیراً فیلمى از یک منطقه جنگلى که به شــکل عجیبــى درختان آن قطع 

شده است در فضاى مجازى منتشــر و ادعا شده است این عرصه جنگلى در 
شهرستان گلوگاه قرار دارد. بررسى ها نشــان مى دهد تعدادى از افراد که با 
پاالگالیدر بر روى آسمان منطقه لیوان شرقى در استان گلستان پرواز کرده 

بودند این تصاویر را ضبط کردند.
میرزاده یکى از فعاالن زیست محیطى بعد از انتشــار این تصویر در صفحه 
شخصى خود نوشت این پاك تراشى در سال هاى دور رخ داده و در حال حاضر 

عرصه به عنوان زمین کشاورزى مورد استفاده قرار مى گیرد.
 منابع محلى مى گویند این زمین در زمان جنگ جهانى دوم پاك تراشى شده 

و پایگاهى نظامى براى ارتش شوروى در آن قرار داشت.
اگرچه به گفته منابع محلى از زمان این پاك تراشى بیش از نیم قرن گذشته 
است، اما سئوال اصلى این است که بعد از پایان اشغال ارتش شوروى سابق 
این زمین چگونه به عنوان زمین کشــاورزى مورد استفاده قرار مى گیرد که 

مسئوالن استان گلستان باید پاسخگوى آن باشند.

دستیار و مشاور عالى فرمانده معظم کل قوا در مراسم 
گرامیداشت سى امین سالگرد تأســیس قرارگاه ثارا...

تهران گفت: ایمان بیاوریم به حکمت و دوراندیشــى 
رهبر عظیم الشأن انقالب اســالمى که از سال 1369 
فرمودنــد حفاظت ســرزمینى تهران بر عهده ســپاه 
پاسداران است و در ادامه ســال 1371 فرمان تشکیل 
قرارگاه ثارا... را صادر کردند.ســردار سرلشکر صفوى 
تأکید کرد: هدف اساسى و غیرقابل تغییر هر حکومت 
و دولت مردم پایه، حفظ امنیت ملى، منافع ملى و حفظ 
ارزش هاست و این هدف اساســى در مقابل تهدیدات 
مورد خطر واقع مى شود و عمده خطرات و تهدیدات، در 

پایتخت هر کشور اتفاق مى افتد.دستیار و مشاور عالى 
فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه امنیت تهران در واقع 
امنیت ایران اســت و اولین و مهمترین منطقه حیاتى 
ایران، تهران است خاطرنشان کرد: مهمترین قرارگاه 
سپاه پاسداران، قرارگاه ثارا... تهران است و مردم ما باید 
در پایتخت امنیت داشته باشند و این امنیت از تهران به 
دیگر استان ها گسترش یابد.سردار صفوى با بیان اینکه 
سپاه پاسداران وظیفه اش پاسدارى از انقالب اسالمى 
و نظام مقدس جمهورى اسالمى است، تأکید کرد: این 
پاسدارى اولین و مهمترین مأموریت آن، حفظ مردم، 

جامعه و سرزمین و مرکزیت حکومت است.

چندى است تصاویرى از تخت جمشید در فضاى مجازى 
دست به دست مى شود که نشــان از سرنوشت نامعلوم 

بخشى از نقش برجسته بار عام شاهى این بنا دارد.
بررسى تصاویر تخت جمشید از زمان بیرون آمدن از زیر 
خاك تاکنون نشــان مى دهد که «آکیناکه» یا دشنه اى 
که به کمر رئیس تشریفات در صحنه بار عام داریوش در 
دوره هاى مختلف بسته شده، سرنوشتى متفاوت داشته اما 

چند سالى است که اثرى از آن دیده نمى شود.
دو نقش برجســته  معروف به صحنه  بــار عام داریوش، 
سازنده بناى تخت جمشید، در تاریخ 10 فروردین سال 
1315 خورشــیدى و در جریان کاوش هاى مؤسســه 
خاورشناسى دانشگاه شیکاگو به سرپرستى اریک اشمیت 
از زیر آوار دیوارها و ســقف خزانه شــاهى بیرون آمده و 
کشف شــد. در این صحنه ها شــاه در زیر یک سایه بان 
نشســته بر روى یک تخت مجلل و در حالى که گلى در 
یک دست و عصاى شاهى در دست دیگر دارد، نشان داده 
شده است. در برابر او دو ظرف پایه دار مانند دو عودسوز 
قرار دارد. در پشت سر نیز شــاهزاده و در برابرش رئیس 
تشریفات مراسم دربار در تن پوش چرمى مادى به حالت 
احترام درحالى که کف دست راست خود را مقابل دهان 
گرفته و به حالت احترام اندکى خم شــده اســت، دیده 

مى شود. 
شــاید نمایش آکیناکه که به تازگى از سوى موزه گتى 
رونمایى شد و حواشى بســیارى را در پى داشت، نظرات 
را به سمت تخت جمشــید و آنچه در دوره هخامنشیان 
مى گذشت، بیشتر جلب کرده باشد چنانکه برخى از فعاالن 
میراث فرهنگى و باستان شناسان به این نتیجه رسیده اند 
که آکیناکه یا دشنه اى که در نقش بار عام شاهى بر روى 
کمر ارتابان سرپرســت نگهبانان دربار و همچنین یک 
تن دیگر که جنگ افزار و دشنه دار شاه بوده است، دیده 

مى شود، سرگذشت نامعلومى پیدا کرده است.
اردشــیر عمادى، باستان شــناس مى گوید: در نماها و 
عکس هایى که پانزده تا بیست سال پیش در ایران چاپ 
شده اند نقش بار عام شاهى در تخت جمشید را مى بینیم 

که تا اندازه اى ویران شده اســت ولى همچنان نیمى از 
دسته و بخشى از آکیناکه سرپرســت نگهبانان دربار را 
مى توان دید اما امروزه این بخش هم سرتاسر و کامل با 
ضربه و چکش تخریب شده که باید دید چه زمانى چنین 
ویرانى و به دست چه کسانى انجام شده است. اگر نگاهى 
به کتاب «والتر هینتس» بیاندازیم شــاهد آن خواهیم 
بود که در عکس آرشیوى آن، که متعلق به سال 1354 
است، بخش بیشترى از آکیناکه تخت جمشید برپا و سالم 
اســت. در کتاب چهره یا رخنمایى پرســپولیس یا سازه 
پرسپولیس به زبان انگلیسى سال 1976 میالدى، 1354 
نیز آکیناکه تخت جمشید برپا و ســالم است و شگفتى 
اینجاســت که در کتاب راهنماى مستند تخت جمشید 
که چاپ نخست آن به ســال 1384 بازمى گردد، عکس 

ویران شده آکیناکه منتشر شــده اما به ویران شدن این 
آکیناکه توجهى نشده است. در ســال 1391 نیز عکس 
آرشیوى پیش از سال 57 آورده شــده که در آن آکیناکه 

سالم است. 
حال این ســئوال پیش مى آید که چه کسانى در پانزده تا 
بیست سال گذشته آکیناکه بار عام شاهى تخت جمشید 

را تخریب کرده اند؟ 
افشین یزدانى، باستان شــناس دوران هخامنشى هم در 
این خصوص گفت: تصاویر ســال 1953 میالدى نشان 
مى دهد که سنگ هاى فرو افتاده مربوط به نقش برجسته 
بارعام از روى کف برداشته و در جاى خود قرار داده شده 
اســت. با همه اینها در عکس ها و مستنداتى که دستکم 
به دو دهه اخیر بازمى گردند، دیگر نشانى از دشنه وصل 

شده دیده نمى شود و این احتمال وجود دارد که به دلیل 
جداشدگى مجدد، به گنجینه تخت جمشید منتقل شده 

باشد. 
در همین رابطه عباســعلى بردبار، کلیــددار موزه تخت 
جمشید درخصوص این مهم که آیا در مدتى که به در این 
سمت در تخت جمشــید فعال بوده، شى ء موزه اى تخت 
عنوان آکیناکه بار عام شاهى یا دشنه مد نظر به او تحویل 
داده شده که در موزه نگهدارى شود، گفت: هیچ چیزى که 
اینگونه باشد به من داده نشد که به موزه ببرم. تازمانى که 
من در موزه تخت جمشید بودم هیچکس هیچ چیز غیر 
رسمى را از موزه خارج یا به موزه وارد نکرده است. ضمن 
آنکه از سال 1357 تا 1383 که در موزه فعال بودم، چنین 

شیئى به من تحویل داده نشد.

سرنوشت نامعلوم «آکیناکه» هخامنشى

هفتمین دوره حراج ملى، جمعه ســوم تیر مــاه در خانه همایش در 
خیابان فرشته تهران در حالى برپا مى شــود که در اتفاقى نادر، این 
حراجى با ارائه چهار اثر با بــرآورد باالى میلیــارد کار خود را آغاز

 مى کند!
حراج ملى هفتم 79 اثر هنرى و اشیاى کاربردى منقش به اثر هنرى 

را عرضه مى کند که 12 کار برآورد باالى میلیارد دارند.
نخســتین اثرى که روى میز حراج ملى مى رود مینیاتور قاجارى از 
حاج میرزا آقا امامى، نقاش مشهور اصفهان  و استاد محمود فرشچیان 
با قیمت پیشنهادى 4 تا 4/5 میلیارد تومان است؛ پس از آن اثرى از 
شاگرد او حسین خطایى با تکنیک سوخت چرم عرضه مى شود که 
3/5 تا 4 میلیارد تومان تخمین زده شده و پرتره اى از ناصرالدین شاه 
قاجار اثر یحیى خان غفارى (ابوالحسن ثالث) چکش مى خورد که 

1/5 تا 2 میلیارد تومان قیمتگذارى شده است.
گران ترین برآورد قیمت اما به مجموعه 21 قلمدان و 3 پاکت نامه 
قاجارى تعلق گرفته که پنج تا 5/5 میلیــارد تومان روى میز حراج 

مى رود.

آرمان کیانى
در کشور ما معموًال قهرمانان ورزشى در رشته هاى انفرادى مثل کشتى انتظار 
دارند بعد از هر بار قهرمان شدن در مسابقات بین المللى از طرف مسئوالن ورزش 
کشــور مورد تقدیر قرار بگیرند. این تقدیرها چه انجام بشود و چه نشود همیشه 
پر حرف و حدیث بوده تا جایى که بیشتر مواقع حتى به جدل هاى لفظى مدت 

دار هم کشیده شده است.
آخرین پرده از این ماجرا همین چند روز پیش درباره سعید عبدولى، کشتى گیر 
فرنگى کار دارنده مدال هاى طالى جهان و برنز المپیک رو شد که معتقد است 
زمانى که سکوهاى قهرمانى را در مسابقات کشتى فتح مى کرده، به درستى از 

او تقدیر نشده است. 

این دارنده یک مدال طال و 2 برنز جهان و یک برنز المپیک، مى گوید: «یک دکه 
6 مترى میوه فروشى در اندیمشک به من داده اند، دم به دقیقه هم مى روند امضا 
جمع مى کنند تا این دکه را جمع کنند. شهردارى هم مدام منت سر من مى گذارد 
که چون تو هستى دکه را جمع نمى کنیم وگرنه در طرح است و باید جمع شود.»
او مى گوید: «من خانه ام را با پول پاداش هایم ساختم و این دکه را هم استاندار 
داده است. شما مگر جز تخریب عبدولى کار دیگرى کرده اید؟ به کشتى گیرى 
مثل حسن یزدانى زمین چند هکتارى دادند و یک خّیر هم سالن ورزشى ساخت و 
او االن از آن استفاده مى کند. کشتى گیران شهرهاى دیگر هم در حد خود پاداش 
گرفتند. البته نوش جانشان اما من هیچ منتى سر کشتى ندارم و هر کارى کردم 

براى مردم و کشورم بوده است.»

سامسونگ پس از کاهش موج ویروس کرونا با مشکل 
فروش گوشى هایش مواجه شده و بیش از 50 میلیون 
نسخه گوشى داخل انبار این شــرکت در حال خاك 

خوردن است!
طى چند سال اخیر که کرونا کل جهان را تحت تأثیر 
خودش قرار داد، سازندگان بزرگ و کوچک با مشکل 
تأمین قطعات مواجه شدند. اما حاال گزارش جدیدى 
منتشر شده که ادعا مى کند سامسونگ دیگر نه تنها 
با مشــکل کمبود قطعات براى گوشى هایش مواجه 

نیست، بلکه قطعه بیش از حد نیازش هم دارد.
وجود میلیون ها گوشى فروخته نشــده در انبار براى 
یک شــرکت بین المللــى بزرگ مثل سامســونگ 
موضوع طبیعى اســت، اما موضوع جالب توجه تعداد 
این دستگاه هاست. تعداد این محصوالت معموًال دو 
برابر آن چیزى است که هدف ســاالنه غول کره اى 
براى موجود انبار است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، 
در واقع سامســونگ معموًال 10 درصد از حجم تولید 
ســاالنه خودش را وارد بازار نمى کند و در عوض به 

انبار خودش انتقال مى دهد. این یعنى امسال به جاى 
50 میلیون دســتگاه، باید 27 میلیون دستگاه در انبار 

سامسونگ وجود مى داشت.
به نظر مى رسد در اینجا یک اشــتباه محاسباتى رخ 
داده باشد. سامســونگ بیش از 300 میلیون فروش 
گوشى در ســال 2022 را هدف قرار داده و نزدیک به 
330 میلیون دستگاه را هم تولید کرده است؛ اما وقوع 
جنگ بین روسیه و اوکراین که باعث افزایش تورم در 

کل دنیا شده، تمام معادالت آن را به هم زده است.

سامسونگ سال 2022 میالدى را با تولید حدوداً 20 
میلیون دستگاه گوشى هوشــمند در ماه هاى ژانویه 
و فوریه آغاز کرده اســت. حجم تولید دســتگاه هاى 
سامســونگ در ماه مارس افزایش پیــدا کرد و این 
میزان تا ماه ِمى که به 10 میلیون دستگاه رسید، ادامه 
داشت. بزرگ ترین تولیدکننده گوشى موبایل در جهان 
همچنین سفارش قطعات مورد نیازش بین ماه آوریل 
تا ِمى را نیز 30 تا 70 درصد کاهش داده است که نشان 

مى دهد انتظار ندارد به این زودى اوضاع بهتر شود.

میلیون ها گوشى سامسونگ باد کرده است!

ارائه اثر نقاش شهیر اصفهان
 در حراج ملى

چرا به من دکه دادند، به یزدانى زمین چند هکتارى؟! 
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با خوشگذران ها در اصفهان 
برخورد مى شود

رقابت 87 هزار نفر در اصفهان 
براى ورود به دانشگاه

توقیف 2000 لیتر 
گازوئیل قاچاق 

بیـش از 2 هزار لیتـر گازوئیل قاچاق در محـور ترانزیت 
اردستان کشف وتوقیف شد. فرمانده انتظامى شهرستان 
اردسـتان گفت: مأمـوران پاسـگاه انتظامـى ظفرقند با 
همکارى مأموران پلیس آگاهى و یگان امداد در بازرسى 
از هفت دسـتگاه کامیـون کشـنده 2 هـزار و 850 لیتر 
گازوئیل قاچاق کشف کردند. سرهنگ مصطفى صادق 
زاده افزود: گازوئیل کشف شده تحویل شرکت نفت و در 

این زمینه 7 نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایى شدند.

زواره کمترین زندانى را دارد
رئیس دادگاه عمومـى بخش زواره گفـت: بخش زواره 
با 16 زندانى کم ترین تعداد زندانى را در استان اصفهان 
دارد.  حجت االسالم محمدحسـین عزیزى اظهار کرد: 
دادگاه بخـش زواره تا اوایل آبان ماه سـال گذشـته 16 
زندانى داشت که با اسـتفاده از مجازات جایگزین مانند 
کار فرهنگى و پرداخـت جزاى نقدى این آمـار به 3 نفر 
زندانى رسیده است تا بخش زواره کمترین تعداد زندانى 

در استان  اصفهان را داشته باشد. 

جشنواره اى براى اقلیت ها
عضـو انجمـن کلیمیـان اصفهـان از اجراى جشـنواره 
موسیقى اقلیت هاى دینى براى نخستین بار در اصفهان 
خبر داد. ایگال ساسـون اظهار کرد: جشـنواره موسیقى 
اقلیت هاى دینى بـه همـت اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمى اسـتان اصفهان و جنوب ایران و بـا همکارى 
انجمن هاى کریمیان زرتشتیان و انجمن کلیساى شرق 
آشورى شاهین شهر در حال طى مراحل آماده سازى براى 
برگزارى است. وى تصریح کرد: این جشنواره در نوع خود 

در کشورمان کم نظیر است.

تشویق و تنبیه برقى
مشـترکان خانگى برق در اسـتان اصفهان بـه ازاى هر 
کیلووات صرفه جویى کمتر از الگوى مصرف، مشمول 
تخفیف در قبض برق مى شوند. سخنگوى شرکت برق 
منطقه اى اسـتان الگوى مصـرف خانگى بـرق را 300 
کیلـووات در شـبانه روز عنوان کـرد و گفـت: صاحبان 
چاه هاى کشـاورزى نیـز کـه در سـاعت هاى 12 تا 13 
از برق شـبکه اسـتفاده نکنند، مشمول اسـتفاده از برق 
رایـگان در دیگر سـاعت ها مى شـوند. سـیدمحمدرضا 
نوحى افـزود: صرفـه جویى هـاى 20 مگاواتـى برق به 
تازگى در منـازل مسـکونى و ادارات باعـث تامین برق 
پایدار چهار هزار واحد منزل مسکونى شد. وى گفت: در 
ادامه سیاسـت هاى تنبیهى، برق 9 و 11 اداره پرمصرف 
به ترتیب در روز هـاى 29 و 30 خردادماه سـال جارى از 

ساعت 13 تا 16 قطع شد.

کشت پنبه در مزارع استان 
کارشـناس دانه هاى روغنـى و گیاهان صنعتى اسـتان 
اصفهان گفت:پیش بینى مى شـود از هر هکتـار مزارع 
استان حدود 3 تن پنبه برداشت شود، همچنین سازمان 
جهاد کشاورزى پیگیر توسعه کشت قراردادى پنبه است 
و به مرور زمان کل مزارع پنبه استان در قالب کشاورزى 
قراردادى کشـت خواهد شـد. به گفته او در سال زراعى 
جارى سازمان جهاد کشـاورزى اسـتان بیش از 15 تن 
بذر بدون کرك یارانه دار و گواهى شده ارقام میان رس و 

زودرس در اختیار کشاورزان استان قرارداده است.

کشت وطنى میوه هاى 
استوایى 

میوه هاى استوایى در گلخانه اى در شهرستان نجف آباد 
به ثمر نشست. منصور منتظرى تولید کننده میوه هاى 
اسـتوایى در گلخانه اى در نجف آباد، ایـن گلخانه را در 
حال پرورش و تولید 20 نوع میوه اسـتوایى دانسـت و 
گفت: در این گلخانه 2 هزار مترى بیش از 150 درخت 
مثمر کاشته شده که حدود 110 اصله درخت آن لیمویى 
پرشـین اسـت. وى افزود: پاپایا، آووکادو، مـوز، قهوه، 
دست بودا لیمویى خاویارى ازدیگر محصوالت تولیدى 

این گلخانه است.

نصف جهان    شــهردار میمه از احیا و بهسازى پارك 
شهید نیکونام این شهر خبر داد.

محســن صدرالدین کرمی افزود: در این زمینه اقدام 
به کف سازى، اجراى سکوهاى نشیمن و زیباسازى 
کردیم. وى در بخش دیگرى از سخنانش به زیباسازى 

بلوار شهید مطهرى شهر میمه هم اشاره و بیان کرد: 
اجراى ســنگ فرش، لوله گذارى و روشــنایى بلوار 
مطهرى از دیگر اقدامات مدیریت شهرى بوده است. 

وى عنوان کرد: زیباسازى و کم شدن هزینه گل کارى 
از اهداف مهم ما در این پروژه بود.

اتمام زیباسازى بلوار و بوستان هاى میمه

نصف جهان   رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
کاشان از افتتاح طرح ملى یاس با همکارى کمیته 

امداد امام خمینى(ره) خبر داد.
منصور میرابوطالبى افزود: در این طرح  از ظرفیت 
افراد مورد حمایت کمیته امداد به عنوان نیروهاى 
داوطلب و از ظرفیت هاى موجــود در هالل احمر 
در جهت آمــوزش و ارائه شــیوه هــاى صحیح 
مواجهه با بحران هــا و بالیاى طبیعى اســتفاده 

مى شود. 
 وى هــدف از اجــراى این طــرح را ارتقاى عزت 
نفس و پذیرش مسئولیت اجتماعى عنوان و اظهار 
کرد: توانمندســازى رفتارى، ارتباطى و فرهنگى 
مددجویان و ارتقاى سطح دانش و مهارت افراد در 
زمینه امداد رســانى و انجام کمک هاى اولیه مورد 
نیاز در سوانح و بالیاى طبیعى از نکات مورد توجه 

در این طرح است.

یارى رسانى مددجویان کاشانى

نصف جهان   فرماندار برخوار گفت: در ســفر رئیس 
جمهور به اصفهان، به بیمارســتان 96 تختخوابى 
بودجه اى اختصاص نیافت، امــا همچنان در حال 
رایزنى براى اختصاص بودجه به این پروژه هستیم.

محمدرضا قربانى با اشاره به اینکه بودجه اى 260 
میلیارد تومانى براى 63 طرح در این شهرســتان 

اختصاص یافته، افزود: براى تکمیل زیرساخت هاى 
تلفن ثابــت 20 میلیــارد تومان اعتبــار، تکمیل 
پروژه هاى نیمه تمام، بازســازى و مقاوم سازى 45 
میلیارد تومان، تکمیل پروژه در بخش بنیاد مسکن 
یک میلیارد و 500 میلیون تومان تخصیص یافته 

است.

بیمارستان برخوار پشت هفت خوان بودجه

دریا قدرتى پور
بیشتر از 15میلیون دانش آموز در سال تحصیلى جدید 
قرار اســت باز پشت نیمکت ها بنشــینند و از این تعداد 
نزدیک دو میلیون نفر، اولین سرمشق هایشان را تجربه 
مى کنند. سرمشق هایى که در خانه دوم بچه ها کاربردى 
ندارد و جاى خالى مهارت ها در آن واضح و مشــخص 

است.
سالیان ســال بود که درس پرورشى و مهارت آموزى به 
صورت دست و پا شکســته و براى خالى نبودن عریضه 
تدریس مى شد. اگر تعارف را کنار بگذاریم وضع کنونى 
هم چندان با گذشــته فرق نکرده است و هنوز مدارس 

آنطور که باید و شاید مهارت آموزى ندارند. 
حاصل این وضعیت تعداد عظیمى دانش آموز است که 
به جامانده از اجراى ناقص سند تحول آموزش و پرورش 
بوده و تنها زیر اهرم هاى مختلف فشار درس مى خوانند. 
مدارسى که اکنون شاهد افت تحصیلى بى سابقه دانش 
آموزانشان هستند و گویا روح پژوهشگرى و مطالعه خیلى 

وقت است از آنها رخت بربسته است.
همین اخیراً معاون وزارت آمــوزش و پرورش خبرهاى 
خوشحال کننده اى درباره توســعه مهارت هاى فنى و 
حرفه اى و کاردانش دانش آموزان متوسطه اول و دوم داد 
و آن را از اولویت هاى وزارت آموزش و پرورش دانست. 

اما این سخنان محمد مهدى کاظمى بیشتر جنبه شعار 
داشــت تا شــکل عملى به خود بگیرد چرا که تا زمانى 
که محتواى کتب درســى چیزى جز حفظیات نیســت 
نمى توانیم به این رویکرد خوشبینانه دست پیدا کنیم و 
به مهارت هایى برسیم که مى توانند دانش آموزان ما را 

متخصص کند. 
به گفته وزیر اسبق آموزش و پرورش، اولین عاملى که 
باعث شکست طرح هاى آموزش مهارت شده این است 
که تصمیم گیرندگان آموزش و پرورش عادت کرده اند در 
دوره متوسطه، زمان آموزش 36 ساعت در هفته باشد و 
کمتر از آن را نمى پذیرند و این روند سال هاست در حال 
تکرار است: «نظام آموزشــى، کتاب محور است و اگر 
کتاب درسى را از معلم بگیریم حرفى براى گفتن ندارد. با 

کاهش محتواى کتاب هاى درسى باید فعالیت هاى فوق 
برنامه طراحى شود اما چون نظام آموزشى کتاب محور 
است اگر بخشى از محتوا را حذف و موضوعى را جایگزین 

نکنند با مشکالتى مواجه خواهند شد.»
فانى از دیگر نقاط ضعف رسیدن به مهارت در آموزش 
و پرورش را ضعف توانمندى معلمان و انگیزه دانسته و 
گفته:«فعالیت محور شدن آموزش و پرورش به نیروى 
خاص نیاز دارد هــم اکنون 50 درصد معلمان کشــور 
دوره هاى تربیت معلم را طى نکرده اند و این موارد باعث 
مى شــود از کم کردن محتوا و مهارت محورى فاصله 
بگیریم. ممکن است در سایر کشــورها، دانش آموزان 
هفته اى 20 ســاعت درس بخوانند اما باقیمانده زمان 
را در مدرسه مشغول فعالیت هایى مانند مهارت آموزى 
هستند؛ در گذشــته "طرح کاد" در کشور اجرا مى شد و 
دانش آموزان هفته اى یک روز به جاى حضور در مدرسه 
با حضور در یک کارگاه، مهــارت فرا مى گرفتند اما این 
طرح بعد از سه ســال اجرا حذف شــد، چون جمعیت 
دانش آموزان دوره متوسطه بیشتر از مکان هایى بود که 
مى توانستند براى آموزش مهارت مراجعه کنند یعنى در 
یک شهرســتان 500 محل کار وجود داشت اما 1500 
دانش آموز داشــتیم بنابراین دانش آموزان محلى براى 

کار نداشتند.»
به گفته بسیارى از کارشناسان اگر در فرایند تعلیم و تربیت 
پژوهش نباشد تعلیم و تربیت ناقص است و این در حالى 
است که این فاکتور در اکثر مدارس ما یا وجود ندارد و یا 
اگر هم هست نمایى ناقص و ابتر از آن باقى مانده است .

جدى گرفته نشدن مهارت آموزى حاال نسلى را بار آورده 
که آســیب هاى زیادى را تجربه مى کننــد. از افزایش 
نابهنجارى ها در زندگى زناشویى، افزایش طالق و روابط 
خانوادگى تا نبود مهارت هاى شغلى، ته مانده چیزى است 
که به واسطه آموزش هاى بدون مهارت به خورد دانش 

آموزان ما داده شده است. 
به اعتقاد تحلیلگران، صرف بودِن میز و نیمکت و گچ و 
تخته سیاه یا ماژیک و وایت بورد، یک اتاق را به کالس 
تبدیل نمى کند و مــدارس ما حاال تبدیل شــده اند به 

فضاهاى ســختگیرانه آموزشــى که حتى اگر در ظاهر 
بتوانند تعداد بسیار کمى را به مدارج باال و نخبگى برسانند 
اما در باطن نتوانسته اند مسئولیت خود را آنطور که باید و 

شاید به شکل درستى به سرانجام برسانند. 
اگر دانش و مباحث تئوریک مى توانست مبناى توسعه 
باشد احتماًال اکنون ما یکى از پیشرفته ترین کشورهاى 
جهان بودیــم اما متأســفانه این اتفاق نیفتــاده و ما با 
خألهاى آموزشى که داریم کلید واژه توسعه را هم گم 

کرده ایم. 
ناتوانى در پیونــد دادن دانش با زندگــى واقعى دانش 
آموزان به گفته بسیارى از کارشناسان نیازمند تغییرات 
اساسى نظام آموزشــى ابتدایى تا متوسطه است. اینکه 
ما طى دو دهه گذشته چند بار سیستم آموزش و پرورش 
را دســتخوش تغییر کرده ایم ولى با ایــن تغییرات نیز 
نتوانسته ایم شاهد تحول اساسى در شرایط دانش آموزان 
باشــیم نکته اى است که نباید نســبت به آن به راحتى 
بگذریم. چرا که اگر راه، بى راه باشد، تنها و تنها سرمایه 

صرف مى کنیم و هزینه ها را هدر مى دهیم. 
به نظر مى رسد که باید کمى هم به کشورهاى توسعه 
یافته بنگریم، کشورهایى که در کنار مباحث تئوریک و 
پایه توانسته اند انگیزه یادگیرى را در دانش آموزانشان 
ایجاد کنند. در این کشــورها معلم تنها متکلم وحده 
نیست و مطالب درسى هم بیشتر کارکرد عملى دارد 
تا تئورى هــاى به درد نخور و تنهــا به صرف گرفتن 

مدرك. 
در این مسیر طبعاً باید با دقت حرکت کنیم تا دانش آموزى 
که از ابتدا با شوق وارد مدرسه مى شود بعد از مدتى دچار 
رکود و سرخوردگى نشود. کودك و نوجوان ما زمان زیادى 
را در مدرسه مى گذراند و بنابراین، بدیهى است که محیط 
مدرسه مى تواند نقش مثبت و سازنده اى در رشد و پرورش 
جنبه هاى مثبت و مفید روان و شخصیت او داشته باشد یا 
برعکس با بى اعتنایى به وظایف تربیتى و پرورشى خود 
به آسیب ها و جراحات روانى و شخصیتى جوان فرداى 
جامعه دامن بزند و از این رهگذر در شکل گیرى جامعه اى 

پرآشوب و بحران زده دخیل شود...

جاى خالى طرح هاى 
مهارت محور در سیستم آموزشى

نماینده تام االختیار ســازمان سنجش در استان اصفهان 
گفت: درآزمون سراسرى امسال 87 هزار و 611 داوطلب 

در استان اصفهان به رقابت مى پردازند.
رضاعلى نوروزى گفت: آزمون سراســرى ســال 1401 
همزمان با سراسر کشور در روز هاى چهارشنبه، پنج شنبه، 
جمعه و شنبه، 8 الى 11 تیرماه در استان اصفهان برگزار 
مى شود. این آزمون در 27 شهر استان به صورت همزمان 
برگزار خواهد شــد که بزرگ ترین محل برگزارى آزمون 
سراسرى استان اصفهان در شهرســتان اصفهان با دارا 

بودن 5 حوزه اصلى است.
آنطور که رئیس ستاد آزمون هاى استان اصفهان مى گوید 

در استان اصفهان بیشترین تعداد داوطلب در گروه علوم 
تجربى با 31 هزار و 832 نفر است که نزدیک به نیمى از 

داوطلبان را تشکیل مى دهد.
نماینده تام االختیار ســازمان سنجش در استان اصفهان 
گفت: آزمون گروه هنر صبح روز چهارشــنبه 8 تیر، گروه 
ریاضى و علوم انسانى صبح روزپنجشنبه 9 تیر، گروه علوم 
تجربى صبح روز جمعه 10 تیر و گروه زبان هاى خارجى 

صبح روز شنبه 11 تیرماه برگزار خواهد شد.
وى در پایان اضافه کرد: همراه داشتن شناسنامه عکس دار 
و یا کارت ملى معتبر براى شــرکت در آزمون سراسرى 

الزامى است.

رئیس کل دادگســترى اســتان  اصفهان گفت: همه باید 
خطوط قانونى را در حوزه شهروندى رعایت کنند. 

حجت االســالم اســدا... جعفرى با بیان اینکه مردم به ما 
مراجعه و از وضعیت برخى حوزه هاى اجتماعى گالیه دارند، 
توضیح داد: من هشدار نمى دهم، عمل مى کنم، چون برنامه 
ریزى انجام شده است. دشمن در حال انجام عملیات روانى 
اســت و االن محله هایى در اصفهان داریم که مردم به ما 
مراجعه مى کنند و از افراد بى توجه و بى مسئولیتى شکایت 
دارند که مى خواهند خوشــگذرانى کنند و آسایش مردم را 
سلب مى کنند. به نیروى انتظامى گفته ایم در هر محله اى 
که این افراد باعث سلب آسایش مردم هستند با قوت برخورد 

کنند و تأکید کردیم براى آزادى خودروهایشان توصیه هیچ 
احدى را نپذیرند.

وى بار دیگر هشدار داد: ظرف چند روز آینده با این پدیده در 
استان به شدت برخورد مى شود و ماشین ها و وسایل نقلیه 

توقیف و هیچ مالحظه اى نخواهد شد.
حجت االسالم جعفرى با بیان اینکه آمار جرایم خشن در 
استان باال نیست گفت: درحال حاضر آمار برخى جرائم خشن 
در استان کاهش داشته، اما سرقت در خیلى از استان هاى 

کشور ازجمله استان اصفهان در رده باالست.
وى اعالم کرد: سال گذشته در پرونده هاى کیفرى سرقت با 

95 هزار و 612 فقره پرونده رتبه اول بوده است.

فرمانده انتظامى شهرستان شهرضا از دستگیرى 
ضارب دختر 15 ســاله اى که بر اثــر تیراندازى 
ســهوى در یک مراسم عروســى جان باخته بود 

خبر داد.
سرهنگ ســهراب قرقانى اظهار داشت: روز 30 
خرداد در پى اعالم خبرى بــه مرکز فوریت هاى 
پلیسى 110 مبنى بر اینکه دختر 15 ساله اى براثر 
تیراندازى در مراسم عروسى از ناحیه گردن مجروح 
و به بیمارســتان منتقل شده اســت، موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه کهرویه 
فرماندهى انتظامى شهرستان شهرضا قرار گرفت.

وى ادامه داد: در بررسى و تحقیقات صورت گرفته 
توسط مأموران مشخص شد نوجوان مصدوم على 
رغم تالش پزشکان بر اثر جراحات شدید وارده جان 

خود را از دست داده است.
فرمانده انتظامى شهرستان شهرضا تصریح کرد: 
مأموران بالفاصله اقدامات پلیســى خود را براى 
دســتگیرى ضارب که یکى از اقوام متوفى بوده، 
آغاز و در کمترین زمان ممکن وى را دســتگیر و 
اسلحه اى که با آن دختر نوجوان مورد اصابت گلوله 

قرار گرفته بود نیز کشف شد.
این مقام انتظامى با اشــاره به اعتراف متهم مبنى 
بر تیراندازى ســهوى به ســمت دختر نوجوان از 
تشــکیل پرونده و تحویل وى بــه مرجع قضائى 
خبر داد و گفت: تیراندازى در مراسم هاى جشن و 
عروسى از رسم هاى غلطى است که بیشتر اوقات 
باعث وقوع حوادث تلخ و ناگــوارى همانند واقعه

 اخیر مى شود.

تیراندازى در شهرضا فاجعه آفرید

جلسات مسائل مربوط به مســائل آبى چهار استان 
خوزســتان، چهارمحــال و بختیــارى، اصفهــان 
و یــزد بــه ریاســت معــاون اول رئیس جمهورى

 برگزار شد.
در این جلســات جداگانه که با حضور محمد مخبر و 
وزراى نیرو و جهاد کشاورزى و همچنین استانداران 
چهار استان و مسئوالن ذیربط برگزار شد، چگونگى 
اجرا و نحــوه تامین مالــى و اختصــاص اعتبارات 

طرح هاى کوتاه مــدت تعدیل مشــکالت آبى این 
استان ها مورد بحث، بررســى و تصمیم گیرى قرار 

گرفت.
در این جلسه گزارشى از تامین آب کشاورزى استان 
اصفهان در ســال زراعى و افزایش ظرفیت تامین و 
انتقال آب شرب این استان در راستاى تامین مطمئن 
و پایدار آب شرب مراکز جمعیتى شهرى و روستایى 

ارایه شد.

در ادامــه نیــز رفع مشــکالت و تنش آبى اســتان 
چهارمحال و بختیارى مورد تاکید قرار گرفت و مقرر 
شد طرح آبرسانى به 144 مرکز جمعیتى روستایى با 
جمعیتى بالغ بر صد هزار نفر در این استان و همچنین 
طرح مطالعاتى جامــع تامین آب مراکز شــهرى و 
روستایى و اجراى طرح هاى تامین و انتقال منابع آب در 
راستاى رفع تنش آبى مراکز شهرى این استان هر چه 

سریعتر تکمیل و نهایى شود.

بررسى وضعیت آب اصفهان با حضور معاون اول رئیسى

نصف جهــان    یکى از مشکالت عمده معلوالن عدم 
مناسب سازى معابر و ساختمان هاى ادارى براى تردد 

آنهاست.
این قشــر از جامعه که ســالیان سال اســت درگیر 
بروکراسى هاى ادارى و مشکالت متعدد در رابطه با 
ساماندهى معابر هســتند با اینکه در برخى از نقاط به 
نتیجه رسیده اند اما در بســیارى نقاط دیگر همچنان 
به واسطه مشــکالت مربوط به مناســب سازى در 

ترددهایشان دچار مشکل مى شوند.

یکى از این موانع رمپ هایى است که بانک ها بخاطر 
فشار قوانین تعبیه مى کنند اما در عمل نه تنها استاندارد 
نیست؛ بلکه خود مانعى است براى حضور معلوالن در 
بانک ها به این خاطر که از ارتفاع زیادى برخوردار است 
و ممکن است فرد معلول با ویلچر خود دچار حادثه بشود. 
در کنار این مسئله بسیارى از معلوالنى که ویلچرنشین 
هستند عالوه بر عدم استفاده از عابر بانک ها، امکان 
دسترسى به برخى از ساختمان هاى ادارى، خدماتى 

را بخاطر نبود رمپ مخصوص تردد معلوالن ندارند.

رمپ هاى غیر استاندارد بانک ها 

نصف جهان     اصفهان یکى از کالنشهرهایى است 
که با وجود رشد و توسعه و جذب توریسم نسبت به 
شهرهاى کوچک تر از لحاظ دسترسى به امکانات 
و تجهیزات شــهرى همچنان با مشکالت زیادى 

روبه رو است.
یکــى از خدمات و امکانات شــهرى کــه به نظر 
مى رســد شــهردارى باید مورد توجه قــرار دهد 
جانمایى ســرویس هــاى بهداشــتى و افزایش

 آنهاست.

فراهم نبودن زیرساخت ها براى این موضوع اکنون 
باعث شــده که اصفهان با مشکالت جدى در این 
زمینه روبه رو باشــد. این در حالى است که تعداد 
زیادى از سرویس هاى بهداشتى و خدماتى که در 
سطح شهر وجود دارد نیز فرسوده و قدیمى و نیازمند 
به روز رسانى هســتند.  این موضوع نه تنها باعث 
تهدید سالمت عمومى شهروندان مى شود؛ بلکه 
به این علت که اصفهان شهرى توریستى به شمار 

مى رود مهم ارزیابى مى شود.

کمبود سرویس هاى بهداشتى در سطح شهر 

نصف جهان     طى ســال جارى بخــش عمده اى از
بانک ها دچار کســرى نقدینگى شــده اند و جلوى 

پرداخت وام ها را گرفته اند.
در این رابطه برخى ازشــهروندان با جمع آورى تمامى 
مدارك خود براى گرفتــن وام باز هم نتوانســته اند 

وام هایشان را دریافت کنند واین باعث گالیه مندى آنها 
شده است.  در حال حاضر بسیارى از بانک ها در اصفهان 
از ثبت نام جدید براى گرفتن وام خوددارى مى کنند و 
اعالم کرده اند که تا روشن نشدن تکلیفشان نمى توانند 

تسهیالتى را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

بانک ها وام نمى دهند
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اگرشــما هم دنبال بهترین راه حل براى رمزگذارى بر 
روى اپلیکیشن هاى گوشى سامسونگ خود هستید، این 
مطلب را دنبال کنید. ممکن است نیاز داشته باشید روى 
تصاویر یا پیام هاى واتساپ خود رمز بگذارید. جداى از 
این موارد داشتن یک الیه امنیتى اضافى بر روى تلفن 

همراه امرى ضرورى است.
گوشى هاى سامســونگ داراى سیســتم قفل داخلى 
هستند و به راحتى امکان قفل کردن اپلیکیشن ها را به 
کاربران خود مى دهند. در این مطلب نحوه قفل کردن 
اپلیکیشن هاى گوشى سامســونگ را به شما آموزش 

مى دهیم:

Secure Folder استفاده از اپلیکیشن
Secure Folder تنظیماتى اســت که منحصراً براى 

دستگاه هاى سامســونگ با رابط کاربرى One UI 4 و 
باالتر عرضه شده اســت. این قابلیت نه تنها مى تواند 
برنامه ها را قفل کند، بلکه قادر اســت تصاویر، فیلم ها 
و سایر اســناد مهم را نیز مخفى کند. در ادامه به نحوه 

فعالسازى Secure Folder مى پردازیم:
 Biometrics and و سپس Settings 1- ابتدا از قسمت

Security یک پوشه ایجاد کنید.

2- جزئیات حساب سامسونگ خود را وارد کنید، سپس 
 create a Samsung Account یــا Sign in روى

ضربه بزنید.
3- روش قفل گذارى (الگو، پین یا رمز عبور) را انتخاب 

کنید و بر روى Next ضربه بزنید.
4- مجدد قفل مورد نظر 
 Confirm را وارد کرده و
را انتخاب کنید. مى توانید 

قفل با اثر انگشت را نیز فعال و 
غیر فعال کنید.

5- یــک میانبــر به 
صفحه اصلــى و صفحه 
برنامه هاى شــما به نام 
Secure Folder اضافه 

مى شود. آن را باز کنید.
6- روى Add apps ضربــه 

بزنید و برنامــه اى را که مى خواهید قفل 

کنید را انتخاب کنید.
با این کار دو نســخه از این برنامه ایجاد مى شود. یک 
نسخه آن برنامه معمولى است که بدون رمز عبور قابل 
دسترسى است، در حالى که نســخه دیگر به رمز عبور 
نیاز دارد. مورد دوم در یک پوشــه امن ذخیره مى شود و 

داده هاى هر دو برنامه کامًال متفاوت خواهد بود.

S Secure استفاده از برنامه
در صورتى که یک گوشى سامسونگ قدیمى دارید 
و یا نمى خواهید از ویژگى Secure Folder براى 

رمز گذارى بر روى اپلیکیشن هاى گوشى خود استفاده 
کنید، مى توانید برنامه S Secure را امتحان کنید:

1- ابتدا اپلیکیشن S Secure را از پلى استور دانلود کنید.
2- به محض باز کردن برنامه، مى توانید مستقیماً و بدون 

ورود به سیستم برنامه ها را قفل کنید.
3- در قسمت Lock apps روى Setting ضربه بزنید از 

شما رمز عبور قفل صفحه درخواست مى شود.
4- پــس از وارد کردن رمــز عبــور، مى توانید بر روى 
برنامه هاى خود رمز بگذارید. قفل مى تواند یک پین، الگو 

یا رمز عبور باشد.
 «Add» 5- برنامه هایى که قفل کردید را انتخاب کرده و

را در گوشه باال سمت راست انتخاب کنید.
6- اکنون برنامه هایى را که مى خواهید قفل کنید اضافه 
کنید. خواهید دید برنامه هاى انتخاب شده بدون رمز عبور 

قابل دسترس نیستند.
این اپلیکیشن یک عیب دارد. هر شخصى که به گوشى 
 S شما دسترسى داشته باشــد مى تواند برنامه
Secure را حــذف کند. با ایــن کار قفل تمام 

برنامه ها حذف شده و اطالعات شما 
در معرض دید دیگران قرار مى گیرد. 
اپلیکیشن هاى شــخص ثالثى 
مانند نورتون راه حل بهترى براى 
این کار ارائــه مى دهد. این 
اپلیکیشن اجازه حذف نصب 

برنامه را به کسى نمى دهد.

Norton استفاده از اپلیکیشن
1- ابتدا Norton App Lock را از پلى استور دانلود 

کنید.
 Agree & Launch 2- اکنون برنامه را باز کنید و روى

ضربه بزنید.
3- مجوز هاى الزم را به برنامه اعطا کنید و سپس الگو یا 

پین خود را تنظیم کنید.
4- ســپس حســاب 

خــود  گــوگل 
را بــراى بازیابــى رمز عبور 

انتخاب کرده و ســپس Next را انتخاب 
کنید.

5- براى قفل کردن برنامه، روى قفل کنار برنامه ضربه 
بزنید. قفل ســبز در کنار یک برنامه نشان مى دهد که 
آن برنامه قفل است و قفل خاکســترى نشان مى دهد 
که برنامه قفل نیســت. اگر مى خواهید همه قفل هاى 
برنامه ها را با هم غیرفعال یا فعال کنید، به سادگى روى 
قفل زرد رنگ در گوشه باال ســمت راست ضربه بزنید. 
قفل آبى و لیســت خاکسترى نشــان مى دهد که قفل 

برنامه غیرفعال است.
براى امنیت بیشــتر مى توانید قابلیــت حقوق مدیریت 
دستگاه را در برنامه نورتون فعال کنید. این کار از حذف 
نصب برنامه توســط دیگران جلوگیــرى مى کند. این 
 Activate Device قابلیــت را مى توانیــد از قســمت
Administrator فعال کنید. این گزینه در منوى همبرگر 

در سمت چپ باالى لیست برنامه ها قابل مشاهده است. 
با فعال کردن این ویژگى کسى نمى تواند برنامه را حذف 
کند، مگر اینکه از طریق administrator دســتگاه در 

منوى Setting غیر فعال شود.

Secure Folder حذف اپلیکیشن
براى حذف اپلیکیشــن Secure Folder سامسونگ 

مراحل زیر را دنبال کنید:
 Settings> Biometrics and Security> 1- ابتدا به

Secure Folder رفته و 

روى More Settings ضربه 
بزنید.

2- ســپس Uninstall را انتخــاب کنیــد. در صورت 
درخواست دوباره روى Uninstall ضربه بزنید.

Norton حذف قفل اپلیکیشن
براى حذف قفل اپلیکیشن Norton مراحل زیر را دنبال 

کنید:
1- ابتدا باید مجوز administrator دستگاه را در برنامه 

Norton App Lock غیرفعال کنید.

2- پس از آن مى توانید اپلیکیشن Norton را حذف کنید.

اگر رمز عبور اپلیکیشــن قفل برنامه ها را 
فراموش کردیم چه کنیم؟

اگر از Secure Folder استفاده مى کنید:
1- پینى را که فکر مى کنید صحیح است وارد کنید.

2- پس از 2 یا 3 بار تــالش، گزینه Forgot PIN ظاهر 
مى شود، روى آن ضربه بزنید.

3- اکنون مى توانید پین را با استفاده از حساب سامسونگ 
خود بازنشانى کنید.

اگر از Norton استفاده مى کنید مى توانید پین اپلیکیشن 
را با استفاده از حساب گوگل خود بازنشانى کنید.

اگر برنامه S Secure را دارید، مى توانید به سادگى آن 
را حذف کنید.

آیفون 14 اپل بزرگترین ارتقاى دوربین جلو این گوشى را در چند سال اخیر خواهد داشت.
 ابتداى امسال گزارش هاى متعددى منتشر شــد که اپل روى ارتقاى مهم دوربین جلو 
در آیفون 14 کار مى کند. اکنون مینگ چى کوئو، تحلیلگر معروف اپل، جزییات جدید 
درباره تامین کنندگان قطعه را شرح داده که اپل براى قطعه دوربین سلفى در آیفون 14 
انتخاب کرده است. ارتقاى صورت گرفته در دوربین جلو آیفون 14، بزرگترین ارتقاى 

دوربین جلوى گوشى این شرکت در سالهاى اخیر به شمار مى رود.
به گفته این تحلیلگر، اپل تامین کنندگان قطعات براى دوربین جلو آیفون 14 را انتخاب 
کرده است. بعضى از آنها مانند ســونى که همچنان حسگرهاى دوربین را براى آیفون 

جدید تهیه مى کند، از شرکاى اپل هستند. لنزها از سوى شرکتهاى جنیوس و الرگان 
فراهم خواهند شد و ماژول فوکوس جدید از ســوى شرکتهاى الپس و لوکس شیر 

تامین مى شود.
 (Cowell) تأمین کنندگان اپل براى ماژول دوربین جلو گوشى، شرکتهاى کوول
و ال جى اینوتک (LG Innotek) خواهند بود. همکارى بین اپل و ال جى اینوتک 
ماه گذشته پس از این گزارش شــد که اپل تامین قطعات از سازندگان دوربین 

چینى را به دلیل مشکالت کیفیت، منتفى اعالم کرد.
به گفته تحلیلگر اپل، آیفون 14 بزرگترین ارتقاى دوربین جلو تلفن هوشمند اپل 
در سالهاى اخیر را خواهد داشت. این تحلیلگر پیش بینى کرد دوربین جدید، 
اتوفوکوس خواهد داشت که کیفیت بهتر عکســها و ویدیوهاى ضبط شده 

نسبت به فوکوس ثابت فعلى دوربین را به همراه خواهد داشت.
بهبودهاى صورت گرفته در دوربین سلفى براى کل ســرى آیفون 14 موجود خواهد 
بود اما بخشى از این ارتقاها به مدلهاى گران تر آیفون 14 پرو محدود خواهد بود. طبق 
گزارشهاى قبلى، مدلهاى امسال پرو، یک دوربین جدید با حسگر 48 مگاپیکسل خواهند 
داشت که قادر به ضبط ویدیوهایى با کیفیت ۸K است.

شــایع شــده که مدلهاى پایین تر آیفون 14 همان 
دوربین عقبى فعلى با لنز 12 مگاپیکسل را خواهند 
داشت. البته به معناى آن نیست که جنبه هاى دیگر 

این لنزها ارتقا پیدا نمى کند.
آیفون 14 در چهار مدل عرضه خواهد شد که دو 
مدل معمولى و دو مدل پرو هستند. انتظار مى رود 
عرضه آیفون مینى متوقف شــود و به جاى آن 
آیفون 14 مکس 6.7 اینچى عرضه شــود و 
مدلهاى پرو در اندازه مشابه نسل فعلى عرضه 
خواهند شد اما در طراحى جدید، حاشیه صفحه 

نمایش حذف شده است.
 اپل احتماال نسل جدید آیفون را در سپتامبر معرفى 

خواهد کرد.

شرکت ادوب قصد دارد نسخه وب جدید رایگان ابزار ویرایش عکس محبوب فوتوشاپ را منتشر کند.
 شرکت ادوب در حال حاضر سرگرم تست نسخه فریمیوم فوتوشاپ با کاربران در کاناداست اما احتماال 
در نهایت این نسخه را براى شمار گسترده اى از مخاطبان قابل دسترس خواهد کرد. اکنون هر کاربرى 
که در کانادا یک حساب ادوب ایجاد کند، مى تواند به نسخه تحت وب رایگان فوتوشاپ دسترسى پیدا 
کند.فوتوشاپ همواره استاندارد صنعتى براى ویرایش عکس بوده است اما هزینه مجوز ماهانه، احتماال 
مانع اصلى براى استفاده از این نرم افزار بوده است. در این بین، نرم افزارهاى ویرایش عکس رایگان 
یا فریمیوم مانند پیکســلر، کانوا و فوتوپى کاربران عادى را جذب کرده اند و در عرضه قابلیتهایشان، 

پیشرفتگى بیشترى پیدا کرده اند.
 ادوب ابزارهاى ابتدایى ویرایش عکس را به رایگان در دســترس کاربران قرار مى دهد تا کاربرانى 
را جذب کند که در زمره کاربران همیشگى نرم افزار این شــرکت نیستند. ادوب امیدوار است بعضى 
از کاربران فوتوشاپ پریمیوم، در نهایت به مشــترکان پولى تبدیل شوند به خصوص که این شرکت 
قصد دارد قابلیتهاى پیشرفته ترى در نسخه وب عرضه کند که تنها با داشتن اشتراك، قابل دسترس 

خواهند بود.
 ادوب پاییز گذشته نسخه وب فوتوشاپ و ایلوستریتور (Illustrator) را براى مشترکان راه اندازى کرد. با 
این حال امکانات آنها به ویرایش ابتدایى و اشتراك گذارى نظرات میان همکاران پروژه ها محدود بود. 
نســخه وب رایگان جدید فوتوشــاپ به شــکل قابــل توجهى ابزارهــاى موجود را گســترش 

خواهنــد داد و بــه کاربــران اجــازه
 مى دهــد پروژه هاى جدید شــروع 

کنند و بــه ابزارهاى اصالح رنگ 
پیشــرفته و ویرایش دسترسى 

داشته باشند.

 Unpluq Tag ابزارى است که مى توان با آن، برنامه ها و اعالن هاى مزاحم را به صورت برنامه ریزى 
شده، مسدود کرد.

 Unpluq Tag یک قطعه ســخت افزارى کوچک مانند جاکلیدى است که با وصل شدن به گوشى، 
برنامه هاى اعتیادآور گوشى را شناسایى کرده و آن ها را مسدود مى کند.

روش کار Unpluq Tag اینگونه اســت که برنامه هاى غیرضرورى را مسدود مى کند و اعالن هاى 
بى اهمیت را پنهان مى کند تا حین کار، بازى، استراحت یا مالقات با دوستان و خانواده، حواس پرتى را از 
بین ببرد و باعث افزایش تمرکز شود. این ابزار از طریق فناورى NFC و با اتصال به برنامه Unpluq کار 

مى کند تا دسترسى به برنامه هاى مزاحم را مسدود کند و اعالن ها را به تاخیر بیاندازد.
این ابزار را مى توان طورى تنظیم کرد که برنامه هــا را قفل کند و با انجام برنامه ریزى، کارى کند که 
 Yanko Design، Unpluq عوامل مزاحم به طور خودکار در ساعات مشخصى ناپدید شوند. طبق اعالم

مى تواند به طور خودکار تشخیص دهد که کدام برنامه ها نیاز به مسدود شدن دارند.

ابزارى که برنامه هاى مزاحم را مسدود مى کندتوسعه فیلتر محتواى حساس در اینستاگرامانتشار نسخه وب رایگان فوتوشاپ

چگونه روى برنامه هاى
 گوشى سامسونگ  قفل بگذاریم ؟
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استفاده از اپلیک
on App Lock ابتدا -k 1

گوگل به تازگى قابلیت جدیدى براى مشاهده کیفیت 
هوا (AQI) براى کاربران اندروید و iOS به گوگل مپس 

اضافه کرده است.
گوگل به تازگى قابلیت جدیدى براى مشاهده کیفیت 
هوا (AQI) براى کاربران اندروید و iOS به گوگل مپس 
اضافه کرده است. این ویژگى که پیش نمایش آن براى 
اولین بار در سال گذشته منتشر شد، اکنون در  ایاالت 

متحده و هند در دسترس قرار گرفته است.
 کاربران مى توانند با استفاده از این ویژگى از وضعیت 

آلودگــى هــواى منطقــه 
موردنظر خود مطلع شــده و 
براى تردد یا مسافرت در آن 
محدوده تصمیم گیرى کنند. 
این قابلیت عالوه بر نمایش 
کیفیت هوا، اطالعات دیگرى 
ماننــد راهنمایى هایى براى 
انجام فعالیت هاى ورزشــى 
در محیط بیــرون و آخرین 

اطالعات را در اختیار کاربران قرار مى دهد.
براى دسترسى به این ویژگى کافى است در اپلیکیشن 
گوگل مپس، روى دکمه باال ســمت راســت ضربه 
 Air Quality گزینه Map details بزنید و از قسمت
را انتخاب کنید. اطالعات منتشــر شده توسط نقشه 
گوگل، از آژانس هاى دولتى قابل اطمینان گرفته شده 
است که کاربران را از صحیح بودن اطالعات مطمئن 

مى سازد.
گوگل همچنین با همکارى ســازمان آتش نشــانى ملى 
آمریکا (NIFC) به زودى قابلیت 
دیگرى نیز به گوگل مپس اضافه 
خواهد کرد. این قابلیت در صورت 
بروز آتش ســوزى در اطراف، به 

کاربران هشدار مى دهد. 
کاربران مى توانند با جستجوى 
 «wildfires near me» عبارت
از وجود آتش سوزى در اطراف 

خود مطلع شوند.

اســتیکر مکان در واتس آپ براى اندروید سه گزینه 
طراحى را ارائه مى دهد و واتس آپ این استیکرهاى 
موقعیت مکانى جدید و ویژگى دیگرى را براى کاربران 

محدود اندروید بتا منتشر کرد.
 واتس آپ در حال ارائه یــک ویژگى جدید با آخرین 

نسخه آزمایشى واتس آپ براى iOS است که 
براى تشخیص فعال شدن حالت مزاحم 

نشــوید در iOS طراحى شده است. 
انتظار مى رود که بــه کاربران آپل 
کمک کند تا دلیل از دست دادن 
تماس را شناســایى کنند. ظاهراً 
 iOS جدید API این ویژگى از یک
15 اســتفاده مى کند. عالوه بر 

این، همچنین گفته مى شود که در 
حال کار بر روى آوردن استیکرهاى 

مکان بازطراحى شده به اندروید با نسخه 
بتا WhatsApp 2,22,13,16 اســت. گفته مى شود 
اســتیکرهاى مکان جدید در حال حاضر براى تعداد 

محدودى از کاربران بتا در دسترس هستند.
 ،WABetaInfo طبق گزارش ردیاب هاى بتا واتس آپ
پلتفرم ارتباطى متعلق به متا در حال آزمایش پشتیبانى 
از یک API جدید iOS 15 است. اگر یک کاربر آپل 
تماسى را به دلیل خاموش بودن اعالن هایش به دلیل 
حالت مزاحم نشوید از دست بدهد، واتس آپ اکنون 

برچسب جدیدى را در تاریخچه تماس نشان مى دهد 
 Do Not Disturb که تماس ســاکت شده توســط
است. بر اساس گزارش ها، این اطالعات به صورت 
محلى ذخیره مى شــود و با WhatsApp به اشتراك 
گذاشته نمى شود. گفته مى شود این ویژگى در حال 
حاضر براى کاربران iOS 15 در TestFlight در 
دسترس است و انتظار مى رود به زودى به 

آپ استور راه پیدا کند.
در اخبار مرتبط، طبق گزارش ها، 
واتس آپ استیکرهاى موقعیت 
مکانى بازطراحى شده را با نسخه 
بتا 2,22,13,16 به واتس آپ براى 
اندروید مى آورد. گفته مى شود که 
ویرایشــگر طراحى اکنون داراى 
ســه طرح براى برچسب مکان 
است. کاربران ظاهرا مى توانند 

ضربه زدن بر روى برچسب تغییر طرح ها را با 
دهند. گزارش شده اســت که این ویژگى براى تعداد 
محدودى از کاربران نســخه بتا اندروید در دسترس 
قرار گرفته است. این مى تواند در هفته هاى آینده در 
اختیار پایگاه کاربران گســترده ترى قرار گیرد. اگر از 
کاربران واتس آپ براى اندروید بتا هستید، مى توانید با 
رفتن به ویرایشگر طراحى، انتخاب عکس و رفتن به 

استیکرهاى محتوا، این ویژگى را بررسى کنید.

نمایش شاخص آلودگى هوا به گوگل مپ اضافه شد

معرفى ویژگى جدید واتس آپ
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زرگترین ارتقاى 

4ون 14 را انتخاب 
ن را براى آیفون 
وس و الرگان
 و لوکس شیر 

 (Cowell) 
ى اینوتک 
 دوربین

مند اپل
 جدید، 
ط شده 

داشت که قادر به ضبط
شــایع شــده که م
دوربین عقبى فعلى

داشت. البته به معناى
این لنزها ارتقا پید
4آیفون 14 در چه
مدل معمولى ود
عرضه آیفون م
4آیفون 14 مک
مدلهاى پرو د
خواهند شد اما
نمایشحذف شده
 اپل احتماال نسل ج

خواهد کرد.

بزرگ ترین ارتقاى دوربین جلو در آیفون 14 اپل

 اینستاگرام تنظیماتى که به کاربران امکان مى دهد محتواى 
حساس را در تب اکســپلور فیلتر کنند، توسعه خواهد داد و 
کاربران به زودى مى توانند مطالب حساســى که به عنوان 
محتواهاى توصیه شــده در این اپلیکیشــن نمایش داده 

مى شوند را فیلتر کنند.
 اینستاگرام درباره نحوه تعریف محتواى حساس 

یا این که چه محتوایى حســاس به حســاب 
مى آید، شــفافیت چندانى فراهــم نکرده 

است. 
هنگامى که سال میالدى گذشته کنترل 

محتواى حســاس در اینستاگرام 
معرفى شد، این شرکت محتواى 

حســاس را به عنوان پست هایى 
که لزوما مقررات را نقض نمى کنند اما 

ممکن است بعضى از کاربران را ناراحت 
کنند، تعریف کرد.

کنترل هــاى محتــواى توســعه یافته، به 
 ،(Reels) زودى در صفحات جست و جو، ریلز

هشــتگ، حســاب هایى که ممکن است دنبال 
کنید و پست هاى پیشنهاد شده در بخش فید، اعمال 

مى شوند.

 اینســتاگرام اعــالم کــرد ایــن تغییــرات تــا چنــد 
هفتــه آینــده بــراى همــه کاربــران عرضــه خواهند 

شد.
کنترل هــاى اینســتاگرام به جــاى این که بــه کاربران 
امکان دهنــد بعضــى از موضوعات محتــواى خاص 
را فیلتــر کننــد، تنهــا ســه تنظیمــات 
دارنــد: یکــى بــه کاربــر محتــواى

 حســاس را کمتــر نشــان مى دهد، 
یکــى تنظیمات اســتاندارد اســت 
بــراى گزینــه  ســومى،  و 
 مشاهده محتواى حساس 

بیشترى است.
 کاربران پایین 18 ســال در 
اینســتاگرام، قادر نخواهند بود 

گزینه سوم را انتخاب کنند.
 در پست مرکز کمک اینستاگرام در 
توضیح کنترل هاى محتوا، این پلتفرم 
به توضیح محتواهاى پرداخته که در دسته 
بندى محتواى حســاس قــرار مى گیرند از 
جمله محتواى ترویج خشــونت یا استفاده از 

محصوالتى مانند دخانیات و مواد مخدر.

ریفمحتواى حساس 
ــاس به حســاب 

 فراهــم نکرده 

لترل گذشته کن
تاگرام
حتواى 

ت هایى 
مى کنند اما 

ان را ناراحت 

وســعه یافته، به 
 ،(Reels) جو، ریلز 

 که ممکن است دنبال 
 شده در بخش فید، اعمال

امکان دهنــد بعضــى از موض
را فیلتــر کننــد، ت
دارنــد: یکــى
 حســاس را
یکــى تنظیم
ســو و 

 مش
بیش
 کار
اینســت
گزینه سوم
 در پست مر
توضیح کنترل
به توضیح محتوا
بندى محتواى حس
ترویج جمله محتواى

محصوالتى مانند دخانیات

پاول دورف، موســس تلگرام اعالم کرد این سرویس 
پیام رســان طرح اشــتراك پولى براى کاربرانش را 

ماه میالدى جارى راه اندازى خواهد کرد.
 دورف در کانال تلگرام خود اعــالم کرد کاربرانى که 
تلگرام پریمیوم را انتخاب کنند، از ظرفیت باالترى براى 

چت و بارگذارى رسانه و فایل برخوردار خواهند بود.
وى خاطرنشــان کرد: تنها راه بــراى تامین نیازهاى 
طرفداران این سرویس و همزمان رایگان نگه داشتن 
قابلیت هاى فعلى، گزینــه پولى براى عرضه امکانات 

بیشتر است.
تلگرام به همراه ســیگنال، پس از نگرانى هاى حریم 
خصوصى که کاربران واتساپ پیدا کردند، شاهد رشد 
شمار کاربرانشــان بودند. تلگرام در حال حاضر 500 
میلیون کاربر ماهانه فعــال دارد و در میان 10 

اپلیکیشن پردانلود در جهان است.
بر اساس گزارش رویترز، دورف گفت: اقدام براى عرضه 
نسخه اشتراك پولى، تضمین تامین مالى تلگرام توسط 
خود کاربران این سرویس و نه تبلیغات کنندگان است.
 در واقــع کاربرانى کــه پولى بابت تلگــرام پرداخت

 نمى کنند، نه تنهــا افت تجربه اســتفاده را نخواهند 
داشت بلکه قادر خواهند بود از برخى از مزایاى سرویس 
پولى مانند امکان مشاهده اســناد حجم باال، رسانه و 
استیکرهاى ارســال شده از ســوى کاربران پریمیوم 

برخوردار شوند.
جزییات دقیق از قابلیت هاى سرویس پریمیوم در پست 

دورف مورد اشاره قرار نگرفت.
 اما گزارش هاى متعددى که اخیرا منتشــر شــده اند، 
حاکى از آن اســت که قابلیت هاى تلگــرام پریمیوم 
شــامل بارگذارى فایل هاى پرحجم تر، سرعت دانلود 
سریع تر، تبدیل صدا به متن، اســتیکرهاى پریمیوم، 
قابلیت هــاى مدیریت چت پیشــرفته و عدم نمایش 
تبلیغات اســت. قیمت سرویس اشــتراکى تلگرام، بر 
مبناى تحلیل نسخه بتاى این اپلیکیشن، چهار دالر و 99 
سنت در هر ماه گزارش شده است اما باید دید در مناطق 

مختلف، قیمت رسمى چه خواهد بود.
تلگرام براى تامین مالى هزینه ســرور خود، به تامین 
مالى خارجى متوسل شده که شــامل دریافت بیش از 

یک میلیارد دالر در سال میالدى گذشته بوده است.

تلگرام پولى
 ماه جارى 
راه اندازى مى شود

طرفداران این س
قابلیت هاى فعلى

بیشتر است.
تلگرام به همراه
خصوصى که کا
شمار کاربرانشــ
میلیون ک
اپلیکیشن
بر اساسگزارش
نسخه اشتراك پو
خود کاربران این
 در واقــع کاربر
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عادت هایى که باعث ایجاد 
موخوره مى شوند

در این مقاله توضیحاتى در خصوص پنج اشتباه رایجى که به مو ها آسیب 
مى رسانند و نیز نحوه محدودســازى آســیب هاى برجاى مانده از این 

اشتباهات گردآورى شده است.

شامپو زدن نوك و 
انتهاى مو ها

وقتى ساقه و نوك مو ها را با شامپو مالش مى دهید، فیبر مویى ضعیف مى شود و 

کستگى شکل مى گیرد. مسئله بسیار مهمى 
در انتهاى ساقه موها، دوشاخگى و ش

گام حمام باید به آن توجه داشته باشید این است که شامپو فقط براى تمیز 
که هن

کردن پوست سر طراحى شده است.

هایتان را آبکشى مى کنید، کثیفى و آلودگى 
کف شامپو آنقدر هست که وقتى مو

اقه مو را از بین ببرد، به همین دلیل دیگر نیازى نیست که از ریشه 
موجود روى س

تا نوك مو ها را با شامپو مالش دهید و اصطالحاً مو ها را چنگ بزنید! بنابراین سر 

را کمى ماساژ دهید، با آب فراوان آبکشى کنید، آب مو ها را بگیرید و در نهایت 
نرم کننده بزنید. همین!

شانه زدن نامناسب و نابهنگام 
مو ها

مو هاى خیس بسیار شــکننده تر از مو هاى خشک هستند، بنابراین 
بیشتر مستعد شکستن هستند و هر مساله نامتعارفى مى تواند به آن ها 
آسیب برساند؛ بنابراین باید مراقب باشید و خصوصاً هنگام شانه زدن، 

تهاجمى برخورد نکنید!
به هیچ عنوان مو هاى خیس را شــانه نزنید. براى شانه زدن اصًال 
نیازى نیست که از ریشه تا انتهاى ساقه را درگیر کنید، چون گره هاى 
کوچک احتمالى موجود در موها، بزرگتر و در نهایت به پاره شــدن 
تار هاى مویى ختم مى شود؛ بنابراین براى بازکردن گره مو ها از انتهاى 
ساقه شروع کنید، با ضربات کوچِک شانه اى دندانه دار، آرام و بدون 

کشیدن مو ها به سمت ریشه ها بروید.
استفاده از 

سشوار خیلى داغ
شــوید که مو بیش از حد گرم نمى شــود. هنگامى که حدود 90 درصد مو ها خشک شدند، در ابتدا توصیه مى کنیم از سشوار با دماى متوسط و تنظیم سرعت استفاده کنید تا مطمئن و نیز بروز هرگونه موخوره، پیشنهاد مى کنیم که دماى سشوار را به درستى مدیریت کنید.رفت، بوى سوختگى به مشام خواهد رســید! بنابراین براى جلوگیرى از کم آبى ساقه مو ها در فیبر مویى را از بین مى برد. به طورى که وقتى تمام رطوبت موجود در الیاف مویى از بین مى رساند. سشوار، از یک سو مو ها را به خوبى خشک مى کند، اما از سوى دیگر رطوبت موجود بدون شک استفاده خیلى زیاد از سشــوار (و هر ابزار برقى حالت دهنده مو) به مو ها آسیب 

در پایان، یک دور از هواى سرد سشوار استفاده کنید تا پیوند هاى داخلى موجود در ساختار مى توان دما را براى حالت دادن مو ها افزایش داد.
مو ها بار دیگر برقرار شود.

باز کردن موخوره ها و 
شکستگى هاى موجود 

در نوك مو ها
شــاید خودتان متوجه عمق قضیه نباشید، ولى وقتى 

موخوره ها را دستکارى یا باز مى کنید، عمًال به ساقه مو آسیب مى رسانید. 
بله، با این کار کوتیکول مو (بیرونى ترین الیه ساقه مو) و نیز کورتکس مو 
(الیه میانى ساقه مو) به شدت آسیب پذیر مى شوند و در نهایت استحکام 

مو و انعطاف پذیرى آن به مرور زمان از بین مى رود.
براى محدود کردن آسیب هاى احتمالى، توصیه مى کنیم که نوك مو هاى 

خود را مرتب کوتاه کنید.

کوتاه نکردن مو ها 
به اندازه کافى

با کوتاه نکردن شاخه شاخه ها یا همان موخوره هایى که نوك مو ها جا خوش کرده اند، عمًال شما به آن ها 

این امکان را مى دهید که تا ساقه مو باال بروند، عملى که به طور اجتناب ناپذیرى منجر به شکستگى ساقه 
مو مى شود. براى جلوگیرى از این اتفاق، هیچ چیز موثرتر از کوتاهى با قیچى نیست.

اگر موهایتان شکاف خورده اند یا در اثر درمان هاى شیمیایى به شدت آسیب دیده اند، حتماً هر هشت هفته 
یکبار به کمک قیچى نوك مو ها را مرتب کنید تا حفظ سالمت آن ها تضمین گردد.

سیب مى رسانید. 
و نیز کورتکس مو 
تحاستحکام   درر نهایت 

به ان
با کوتاه نکردن شاخه شاخه ها یا همان موخو
اینامکان را مى دهید که تا ساقه مو باال بر
مو مى شود. براى جلوگیرى از این اتفاق
اگرموهایتان شکاف خورده اند یا در اثر
یکبار به کمک قیچى نوك مو ها را م
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ین سر  بر ب ز
هید، با آب فراوان آبکشى کنید، آب مو ها را بگیرید و در نهایت 

همین!

نابهنگامم ششانهزززدننامناسبو

واژه فیتوکمیکال ها به مواد مغذى اى اطالق مى شــود که 
از گیاهان گرفته شده اند و مى توانند از بدن انسان حفاظت 

کنند.
 به گفته متخصصان تغذیه، تمام انواع سبزى جات و میوه ها 
در این زمینه مفید هســتند و باید مصرف شوند، اما در این 
میان 10 گیاه خوراکى مهم به لحاظ خواص آنتى اکسیدانى 

شناخته شده تر هستند و مصرف آن ها بیشتر 
توصیه مى شود.

هندوانه: هندوانه و خربزه نیز سرشــار از 
ریزمغذى هاى گیاهى مفید مانند 
لوتئین و زیگزانتین هستند که 

به ویژه براى سالمت 
قلب و عــروق کاربرد 
دارند. هندوانه سرشار 

از لیکوپن براى مبارزه با 
پیرى پوست است.

سویا: ســویا بــه 
دلیل دارا بودن ماده اى 

به نام «جنستین» خواص ضدسرطانى فوق العاده اى دارد و 
همچنین حاوى فتیواستروژن است که خطر ابتال و پیشرفت 
سرطان پروستات را کاهش مى دهد و همچنین ترکیبى به نام 

ایزوفالوون را دارد که براى مقابله با سرطان سینه مفید است.

گوجه فرنگى: گوجــه فرنگى به دلیل مــاده اى به نام 
لیکوپن؛ یک کاروتنوئید است و رشــد برخى از سرطان ها 
را کاهش داده یا ســرکوب مى کنــد. همچنین در تقویت 
قدرت بینایى، سیستم ایمنى بدن و کاهش عوارض پیرى 

مفید است.

بروکلى: یــک فیتوریزمغذى 
اســت و خاصیــت آنتــى 
اکســیدانى دارد. آنتــى 
اکسیدان ها با مولکول هاى 
مضر رادیــکال آزاد مقابله 
کرده و خاصیت سم زدایى 

دارند.

ســیر: یک منبع خاص غنى از 
نوعى فیتوریزمغذى ها موسوم به 
ترکیبات ارگانوسولفور است که خواص ضد التهابى و 
آنتى اکسیدانى دارد و به کنترل کلسترول نیز کمک مى کند. 
همچنین ریز مغذى هــاى موجود در ســیر خاصیت ضد 

باکتریایى و ضد قارچى دارند.
دانه کتان: به لحاظ تعدیل کــردن هورمون هاى زنانه، 

بهبود قدرت بارورى و کاهش عالئم پیــش از قاعدگى و 
نیز پیشگیرى از سرطان سینه شناخته شده و معروف است. 
ریزمغذى هاى موجود در دانه کتان همچنین در پیشگیرى از 

دیابت نوع دوم مفید هستند.

مرکبات: ریزمغذى هاى مفید موجود در مرکبات شــامل 
آلکالوئیدها، فالوونوئیدها، فنول ها و تانیس ها هســتند که 
همگى خواص، ضد سرطانى، آنتى اکسیدانى و ضدالتهابى 

دارند.

زغال اخته: سرشــار از آنتوســیانین ها، یک ماده مغذى 
گیاهى است که منجر به کاهش التهاب، محافظت در برابر 

سرطان و حفظ سالمت چشم، عروق و مغز مى شود.

سیب زمینى شــیرین: حاوى کاروتن است به بهبود 
ارتباط بین سلولى کمک مى کند.

فلفل تند: فلفل تند حاوى ترکیبى موسوم به کپساسیسین 
اســت که باعث تندى زیــاد فلفل مى شــود. این ترکیب 
متابولیسم را تقویت مى کند، موجب آزاد سازى آندروفین ها 
مى شود، در رشد سلول هاى سرطانى اختالل ایجاد مى کند 
و مانع از لختگى خون مى شود. فلفل تند هم چنین سرشار 

از ویتامین ث است.

میوه ها و ســبزیجات در طول رشــد در مقابل عناصر 
مختلفى قرار مى گیرند و این باعث مى شــوند که مواد 
غذایى سودمند و منحصر بفردى در آن ها جمع شود. که 

شامل موارد زیر است:

پوست مرکبات:
شــاید هنوز ندانید که پوســت مرکبات 

سرشــار از مواد مغــذى مخفى 
هســتند. ویتامین سى موجود 
در پوســت لیمو 5 برابر بیشتر 

از پوســت آن است ضمن 
این که پوســت این میوه 
سرشــار از ویتامین هــا و 
مــواد مغذى ضــرورى 

مانند ریبوفالوین، تیمینف 
نیاسین، فوالت، ویتامین ب 5، ب6، 

ویتامین آ، کلســیم، آهن، پتاسیم، روى و 
منیزیم است. شــما مى توانید رنده شده 
پوست مرکبات را همراه با ماست، پنیر، و 

یا غالت، قهوه و چاى میل کنید.

پوست موز:
پوست موز سرشــار از تریپتوفان است و به تنظیم خلق 

و خو و بهتر شدن عالئم افسردگى کمک مى کند. شما 
مى توانید به خمیر کیک، کوکى ها و حتى سوپ ها پوست 

موز را اضافه کنید. 
حتى مى توانید از پوست موز سرکه موز تهیه کنید و از 
آن به عنوان چاشنى ساالد و سبزیجات استفاده 

نمایید.

پوست هندوانه:
پوست این میوه حاوى سیترولینین؛ اسید 
آمینه اى است که در بدن به آرژنین تبدیل 
مى شود و به بهبود گردش خون، افزایش 
جریان خون، بهبود سالمت قلب، افزایش 
ایمنى بدن و کاهش خســتگى عضالنى 

کمک مى کند.

ساقه هاى بروکلى:
ساقه هاى این سبزى تیره رنگ حاوى 
سولفوران است؛ یک آتى اکسیدان 
فیتوشــیمیایى کــه داراى خواص 
ضد التهابــى بوده و از ســلول ها در برابر 
آســیب هاى دى ان آ محافظت مى کند، سلول هاى 
ســرطانى را غیر فعال نموده و به جلوگیرى از تشکیل 

تومور مى پردازد.

هسته آناناس:
انواع ویتامین ها و مواد معدنى ضــرورى براى بدن، در 
این قســمت از آناناس پنهان شــده اند. هسته آناناس 
حاوى بروملین اســت؛ آنزیم هضم کننده پروتئین که 
داراى خواص ضد التهابى بوده و مى تواند التهاب بینى و 

سینوس ها را کاهش دهد.

برگ هاى هویج:
بیشتر از خود هویج، برگ هایش پر از کلروفیل هستند. 
این ماده به گیاه رنگدانه ســبز مى دهد. کلروفیل منبعى 
غنى از منیزیم است و فشــار خون را تنظیم مى کند و به 

قوى شدن استخوان ها و عضالت کمک مى کند.

پوست پیاز:
پوست هاى قهوه اى و کاغذ مانند پیاز و الیه هاى بیرونى 
سفت آن، منبعى سرشار از ترکیبات فنولى فیبر نامحلول 

از جمله کوئرسیتین و فالوونوئید هاى دیگر هستند.

برگ کرفس:
این برگ هــا پنج برابــر بیشــتر از ســاقه ها منیزیم 
و کلســیم دارند. منیزیــم براى بیــش از 300 واکنش
 بیوشــیمیایى در بدن از جمله متابولیسم انرژى و سنتز 

پروتئین الزم است.

  با باال رفتن سن، چشم انسان کارایى و قدرتى که در جوانى داشته 
را از دست مى دهد به همین دلیل است که بسیارى از افراد از سنین 

میانسالى اقدام به تهیه عینک مى کنند.
عوامل زیادى در کارایى چشــم پس از جوانى تاثیرگذار هســتند 
همچنین رعایت نکردن یک ســرى عادت هاى بد، عمر چشم را 

کوتاه مى کند و بعضا باعث کورى چشم افراد مى شود.

1. قرار گرفتن در معرض نور خورشید
نور خورشید اشعه هاى مضر بســیار زیادى دارد که 
تاثیرمنفى بر روى سالمت چشم ها مى گذارند، این 
به معنى نگاه کردن مستقیم به خورشید نیست بلکه 

بازتاب هاى نور خورشید هم اشعه هاى ماورا بنفش 
را انعکاس مى دهند که ضرر جدى براى چشم 

هستند.
 به همین دلیل پیشــنهاد مى شــود که 
در روزهاى آفتابى حتمــا از کاله هاى 
لبه دار یا عینک هاى آفتابى اســتفاده

مکرر شود.

2. تغذیه مناسب
تغذیه بر روى ســالمت چشــم تاثیر مثبت و منفى دارد. خوردن 
غذا هاى فرآورى شده باعث التهاب چشم مى شود و عمر آن را کوتاه 
مى کند اما میوه و خوراکى هاى طبیعى تاثیر مثبت بر روى سالمت 

چشم ها دارد.

3. مرتب پلک بزنید
از خیره شــدن مکرر به یک صفحه 
به خصوص صفحه هاى دیجیتال 
خوددارى کنید. بهتر اســت پلک 
زدن هاى خود را در این زمان ها افزایش 

دهید تا استراحت چشم بیشتر شود.

4. جوان نگه داشتن سلول هاى چشم
عاملى که باعث پیرى چشم و ضعیف شدن آن مى شود، سلول هاى 

چشمى هستند. 
در رژیم غذایى مناســب مانند مصرف انواع مواد پروتئینى طبیعى 
و ویتامین ها براى جوان نگه داشتن ســلول هاى چشم، ضرورى

 است.

5. لوازم آرایشى و بهداشتى شیمیایى
در هنگام اســتفاده از انواع لوازم آرایشــى و کرم هاى بهداشتى 
شیمیایى در نزدیکى چشم، آسیب هاى بسیار جدى به این عضو از 
بدن وارد  استفاده مکرر از لوازم آرایشى غیراستاندارد باعث از بین 

رفتن بینایى مى شود.

6. از استرس دورى کنید
چشم ها هزینه و جریمه اســترس هاى ما را مى دهند پس این یک 
الزمه است که تا حد امکان از تمام عواملى که ما را به سمت استرس 
مى برند، دورى کنیم چرا که ممکن است در نهایت با استرس زیاد، 

توانایى چشم براى همیشه از کار بیفتد یا با حداقل برسد.

7. مالیدن چشم
مالیدن مکرر چشــم ها مى تواند باعث 
آسیب میکروواســکوالر به رگ هاى 
خونى کوچک زیر پوســت شود. این امر 
منجر به ســیاهى و پف مى شود. مالیدن 
چشــم ها همچنین باعث پیــرى زودرس 
پوست اطراف چشم از جمله چین و چروك و 

افتادگى پلک مى شود.

8. دورى از مصرف سیگار
سیگار باعث ایجاد استرس اکسیداتیو بر روى بافت هاى سراسر بدن 
مى شود. در چشم ها، نواحى مستعد این امر ناحیه مرکز شبکیه چشم 

و عدسى هستند. از نظر جراحان و پزشکان متخصص چشم، دود 
باعث تحریک ساختار هاى ظریف قرنیه مى شود که این امر مى تواند 

منجر به خشکى و قرمزى چشم شود.

9. از  کم خوابى پرهیز کنید
اگر شــب ها به اندازه کافى نخوابیم، مى تواند روند پیرى چشم را 
تسریع کند. این مى تواند منجر به خونریزى در چشم ها و تارى دید 
شود. در دوره هاى طوالنى با استراحت ناکافى، مى توانیم رگ هاى 
خونى را به دلیل فشار چشم تجربه کنیم و به همین دلیل است که 

چشم باعث قرمز شدن و سوزش مى شود.

10. مراجعه مرتب به چشم پزشک
این یک تصور اشتباه رایج است که شــما فقط زمانى باید به چشم 
پزشک مراجعه کنید که متوجه مشــکلى در بینایى خود مى شوید. 
فراموش نکنید که سال به سال به یک پزشک معالج چشم مراجعه 
کنید تا از سالمت چشــم هاى خود مطمئن شوید. اگر چشم هاى 
شما درصد کوچکى، مشکلى داشته باشد، راحت تر و کم هزینه تر 

معالجه مى شود.

عادت هاى بدى که منجر به پیرى چشم مى شوند

ىعادت هاى بد، عمر چشم را 
شمافراد مى شود.
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3. مرتب پلک بزنید
از خیره شــدن مکرر به یک صفحه 
به خصوص صفحه هاى دیجیتال 
خوددارى کنید. بهتر اســت پلک

زدن هاى خود را در این زمان ها افزایش 
دهید تا استراحت چشم بیشتر شود.

و ویتامین ها براى جوان نگه داشتن ســلول هاى چشم، ضرورى
 است.

5. لوازمآرایشى و بهداشتى شیمیایى
در هنگام اســتفاده از انواع لوازم آرایشــى و کرم هاى بهداشتى 
شیمیایىدر نزدیکى چشم، آسیب هاىبسیار جدى به این عضو از

بدن وارد  استفاده مکرر از لوازم آرایشى غیراستاندارد باعث از بین 
رفتن بینایى مى شود.
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آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك زواره
آراء کــه در اجراى مــاده یک قانون مذکور توســط هیــات حل اختالف مســتقر در 
اداره ثبت اســناد و امالك زواره صادر گردیــده و در اجراى ماده 3 قانــون مذکور در 
2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشــار محلى آگهى میشــود 
تا شــخص یا اشــخاصى که به آراى مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اســناد و امالك زواره تســلیم و رســید اخذ 
نمایند و از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک مــاه مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواســت اخذ و به اداره 
ثبت زواره تســلیم نمایند در این صــورت اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعى 
دادگاه اســت. در صورتى که اعتراض در مهلــت قانونى واصل نگــردد و یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــى محل را ارائه نکنــد  اداره ثبت  مبادرت 
به صدور ســند مالکیت مینماید ضمًا صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر به

 دادگاه نیست .
1) راى شماره 140160302021000007 مورخ 1401/02/26 -  آقاى بهرام سماکار 
فرزند ابوالقاســم کدملى 0041731281 تهران  تمامت ششدانگ یکبابخانه احداثى بر 
روى قسمتى از مزرعه برکى 96 اصلى دهستان سفلى بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 
606.51 متر مربع مالک رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/18 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/02  - م الف: 1330056 - خیراله عصارى - رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك زواره /3/221
آگهى افراز پالك 121 فرعى

 از یک اصلى دهستان گرمسیر اردستان
چون آقاى محمدرضا امیرشفیعى فرزند اکبر مالک 16 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ 
پالك 121 فرعى از یک اصلى دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان به عنوان 

خواهان به دعوى خواندگان : 
1- آقاى احمد على جاللى فرزند میرزا عبدالحسین مالک 24 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

پالك مرقوم 
2- خانم آغا جاللى فرزند عبدالحسین مالک 12 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ پالك 

مرقوم 

3- آقاى محمد همایون جاللى فرزندهوشــنگ مالک 6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالك مرقوم

4- آقاى مهران جاللى فرزند هوشنگ مالک 6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك مرقوم
5- آقاى عماد مرتضوى فرزند حسن مالک 4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك مرقوم
6- خانم عشرت مرتضوى فرزند حسن مالک 2 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك مرقوم
7- خانم عفت مرتضوى فرزند حسن مالک 2حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك مرقوم 
درخواست افراز ســهمیه خود از پالك مرقوم را نموده و بنا به اعالم خواهان در درخواست 
آغاز خواندگان را به عنوان مجهول المکان معرفى کرده ، لذا طبق ماده 3 آئین نامه افراز و 
فروش امالك مشاع مصوب آذر ماه 1357 به موجب این آگهى به خواندگان ابالغ مى گردد 
که در روز دوشنبه مورخه 1401/04/20 ساعت 9 صبح جهت تنظیم صورتمجلس واعضاء 
آن در محل حاضر شوند، بدیهى است عدم حضور مانع از رســیدگى نخواهد شد . م الف: 

1339578 - ذبیح اهللا فدایى -  رئیس ثبت اسناد و امالك اردستان /3/323 
فقدان سند مالکیت

شــماره: 26051834- تاریخ: 1401/03/31 - چون آقاى پرویز مــرادى خراجى فرزند 
على مراد احدى از وراث مرحوم على مراد مرادى به اســتناد گواهــى حصر وراثت 2352 
مورخ 79/08/10 صادره از شــعبه 5 دادگاه عمومى اصفهان (به اســتناد گواهى انحصار 
وراثت فوق على مراد مرادى خراجى فوت نموده و وراث وى عبارتند از سرو گل محمودى 
گهروئى همسر متوفى و چهار پسر و یک دختر به اســامى داود، پرویز، صادق، غالمرضا، 
فاطمه شــهرت همگى آنها مرادى خراجى فرزندان متوفى) نســبت به مقدار سهم االرث 
خود از شــش  دانگ پالك 14874/1249 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تسلیم 2 برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضا شــهود رسمًا گواهى شــده و به تأیید دفتر 82 اصفهان 
رســیده و مدعى هستند که ســند مالکیت شــش دانگ پالك فوق واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به شــماره چاپى 168704 در صفحه 453 دفتر 724 ذیل ثبــت 135748 به نام 
مرحوم على مراد مرادى فوق ســابقه ثبت و صدور سند داشــته که بر اساس گواهى دفتر 
امالك با شماره مســتند مالکیت 48553 مورخ 78/08/11 دفتر 94 اصفهان در مالکیت 
نامبرده قرار گرفته و رهن و وثیقه نمى باشــد. (به موجب اظهار آقــاى پرویز مرادى اصل 
سند نزد خانم سرو گل محمودى مى باشــد که در اجراى دستور مورخ 1401/02/25 و در 
اجراى تبصره سه ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب طى اخطاریه شماره 26051834 
مورخ 1401/02/27 اخطار گردیده که براساس گواهى مورخ 1401/03/22 بایگانى اصل 
سند مالکیت در پرونده ثبتى مشاهده نگردیده اســت) تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى 

را نموده  اند طبق تبصره هاى یک و ســه اصالحى ماده 120 آیین نامــه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت 
به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارای ه کننده مســترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارایه نگردد المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1339634- رئیس منطقه ثبت اسناد شمال

 اصفهان – موسوى /3/324

مزایده 
شماره مزایده : 140104302141000012 تاریخ ثبت : 10/ 1401/03 آگهى مزایده پرونده 
شــماره بایگانى :9900486 باعنایت به محتویات پرونده اجرائى کالسه فوق آقاى قاسم 
کاظمى نسب فرزند محمد حسین باستناد سند ازدواج شماره 6463 مورخ 15 / 1376/09 
دفترخانه شــماره 168 و طالق شماره 126 شهر اهواز استان خوزســتان بدهکار بوده و از 
پرداخت دین و بدهى مهریه به خانم بهناز کاظمى ، خوددارى نموده و نامبرده نســبت به 
بازداشت اموال زوج از جمله یک دستگاه خودرو پزو پارس شماره انتظامى 99- 214 ط 31 
مدل 1391 به رنگ خاکسترى – خاکســترى متالیک به شماره موتور 12491034774 و 
شماره شاسى 853460naanca4ce اقدام و خودروى فوق در پارکینگ پردیس شاهین 
شهر توقیف فیزیکى گردیده است ( نیابتى ) ســپس زوجه تقاضاى ارزیابى و مزایده مورد 
بازداشــت را نموده و جهت ارزیابى به کارشناس رسمى دادگسترى ارجاع که طبق گزارش 
مورخ 26 / 02 / 1401 به شرح ذیل (( خودرو سوارى پژو پارس مدل 91 به شماره انتظامى 
99- 214 ط 31 در زمان بازدید مورخ 1401/02/25 موتور روشن شد – موتور و گیربکس 
ایرادى ندارد  بدنه خوب ، شیشه ها – تودوزى و داشبورد سالم و خوب است . الستیک هاى 
جلو خوب و الستیک هاى عقب 50 درصد است با توجه به مدل و وضعیت خودرو در زمان 
حال خودرو مورد نظر به مبلغ دویست میلیون تومان ( 2/000/000/000 ریال ) جهت قیمت 
پایه ارزیابى مى گردد که مهلت قانونى ارزیابى مذکور جهت اعتراض سپرى و قطعى گردیده 
و طبق اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد که باعنایت به مراتب فوق مزایده مورد بازداشت 
از ساعت 9 الى 12 روز چهار شــنبه مورخ 22/ 04 / 1401 از مبلغ پایه 000/000/ 000 /2 
ریال   دویست  میلیون تومان در اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر واحد اجرا ، از طریق 
مزایده به باالترین قیمت پیشنهادى  ، نقدا ، فروخته مى شــود الزم به ذکر است پرداخت 

بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى هزینه پارکینگ خالفى و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستردد خواهد 
شد و فروش صرفا نقدى مى باشد ضمنا این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان 
مورخ 02/ 1401/04 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى مزایده به روز بعد موکول 
مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده برنده باید مبلغ ده در صد از پایه مزایده به 
حساب سپرده ثبت و حضورخریدار یا نماینده ى قانونى او در جلسه مزایده به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناســائى معتبر الزامى است وبرنده ى مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ده درصد واریز 
شده قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواد شد . در این صورت عملیات فروش از 
درجه اعتبار ساقط و مورد مزایده به بستانکار واگذار مى گردد.  1335699 /م الف. رشید توکلى 

-  ریس واحد اجراى  اسنادرسمى  شاهین شهر /3/289  

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهـان با بیان اینکه 
بازار طالى اصفهان در رکود نسبى قرار دارد، گفت: علت 

اصلى، کاهش توان خرید مردم و نبود مشترى است.
على موزرانى ، اظهار کـرد: مردم در شـرایطى قرار دارند 
که خریدهـاى ضرورى دیگر نسـبت به طـال در اولویت 

قرار دارد و به این علت فروش طال کاهش داشته است.
وى افزود: ضمـن آنکه افـرادى هم که از طـال به عنوان 
کاالیى براى سرمایه گذارى اسـتفاده مى کردند استقبال 
کمترى به این موضوع نشـان مى دهند. هرچند هنوز هم 
طال ویژگى مثبت خـود را در سـرمایه گذارى حفظ کرده 
است.نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان در رابطه 

با دلیل افزایش قیمـت طال تصریح کرد: بعـد از ایام عید 
قیمت طال گران شد که دلیل اصلى آن به نرخ ارز در داخل 

کشور بازمى گردد.
وى در پاسـخ به این پرسـش که آیا باوجود شرایط فعلى، 
فعاالن تمایلى به خریدوفروش طال و سکه دارند یا خیر، 
گفت: باوجود اخبارى مبنى بر امتناع فروشـندگان نسبت 
به خریدوفروش طال، چنین موضوعى واقعیت ندارد چون 

در بازار اصفهان خریدوفروش انجام مى گیرد.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهـر اصفهان تصریح کرد: 
فعًال آنچـه در این بـازار قابـل توجه اسـت رکـود و نبود 

مشترى است.

اسـتاندار اصفهان گفت: در رابطه با خانه هـاى خالى باید 
کمیتـه اى زیرمجموعـه شـوراى مسـکن اسـتان براى 

شناسایى، برنامه، اجرا و ارزیابى تشکیل شود.
سـیدرضا مرتضوى در جلسـه شـوراى مسـکن اسـتان 
اظهـار کرد: معاونـت عمرانى و راه و شهرسـازى جلسـه 
کمیسیون هاى ماده 5 و کارگروه هاى زیربنایى را با فاصله 
نزدیک ترى برگـزار کنند تا وضعیـت طرح هاى تفصیلى 
بقیه شهرسـتان هایى که هنوز تعیین تکلیف نشده اند به 
سرانجام برسـد. وى با اشـاره به اینکه به بنیاد مسکن در 
جلسات بعد فرصتى داده شـود تا طرح خود را بیان کنند، 
گفت: کلیت طرح را شـوراى مسـکن یک بار مرور کند و 

اگر نظرى دارند، ارائه شـود؛ موضوع کاهش هزینه ها در 
طرح ها خصوصًا مناطق الحاقى و شـهرك هاى جدید در 
کارگروه هاى زیرمجموعه بررسى و پیشـنهادهایى داده 
شود تا به تصمیم گیرى برسیم.مرتضوى در مورد موضوع 
خانه هاى خالى بیان کرد: در ایـن زمینه باید کمیته اى به 
منظور شناسایى، برنامه ریزى، اجرا و ارزیابى زیر مجموعه 
شوراى مسکن استان تشکیل شود و در جلسه بعد گزارش 
مختصر داده شـود که چه فرصتـى مى خواهند که برنامه 
خود را ارائه کنند و بعد از تصویب آن در استان، مالك اول 
همه ما مى شود تا آن بخش از خانه هاى خالى وارد فرایند 

خدمت رسانى شود .

در بازار طالى اصفهان 
مشترى نیست

خانه هاى خالى اصفهان 
تعیین تکلیف مى شوند

خبر

آگهى تغییرات
 شرکت سارینا تجارت اسطوره سهامى خاص به شماره ثبت 2391 و شناسه ملى 14009089410 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/02/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حامد مرکزى به کدملى 1288392591 و محسن حجارى زاده به کدملى 1280883601 و صدیقه پناهى 
پور به کدملى 1282315102 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. آزیتا عظمتى به کدملى 1271622149 و علیرضا 
پیرمرادیان به کدملى 1209634619 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(1340186)

آگهى تغییرات 
شرکت کار و تجربه پایدار ایرانیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 54778 و شناسه ملى 14005233447 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى سالیانه مورخ 1401/01/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن خوش نظر به کدملى 1199962775 و الهه ماندگارى به کدملى 1287345808 
و مائده حق وردى به کدملــى 1288436335 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد. محمود رحیمى به کدملى 
1290485518 و محسن سلطانیان به کدملى 1199831174 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند 
روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1340188)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى آراز نیروى پارتاك سهامى خاص به شماره ثبت 2647 و شناســه ملى 14009304102 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/02/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مهدى نجفى به کدملى 1289612129 و محمدرضا حمیدى تبار به کدملى 1292685115 
و مسعود ارشــک به کدملى 1286134609 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. تجارت خانم الهام عطاپوریان به 
کدملى 1293043133 و فاطمه جعفرى به کدملى 1270904833 بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1340173)

آگهى تغییرات
 شرکت پوالد تجهیز ایرسا سهامى خاص به شماره ثبت 2234 و شناسه ملى 14004766401 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم فاطمه یزدیان به کد ملى 1293047511 و آقاى مهدى صنایعیان به کد ملى 1288182325 
و آقاى امین خدابنده کد ملى 1289187673 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسابرسى امجد تراز حسابداران 
رسمى به شناسه ملى 10260117975 به سمت بازرس اصلى و خانم انسیه رستمى به کد ملى 1270411251 به سمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1340181)

آگهى تغییرات
 شرکت آراد فوالد اتحاد اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 63130 و 
شناسه ملى 14008630524 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/02/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت به 
نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله جوزدان الیادران ، کوچه شیروانیها ، کوچه جوزدان [16] ، پالك- 50 ، 
ساختمان آبتین ، طبقه سوم کدپستى 8183865377 انتقال یافت و ماده 3 
اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1340198)

آگهى تغییرات
 شرکت فنى مهندسى آراز نیروى پارتاك شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 2647 و 
شناسه ملى 14009304102 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/02/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود ارشک به کدملى 1286134609 بعنوان رئیس هیئت 
مدیره و محمدرضا حمیدى تبار به کد ملى 1292685115 بعنوان مدیر عامل شرکت و 
عضو هیئت مدیره و مهدى نجفى به کدملى 1289612129 بعنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقاً و با مهر شــرکت معتبر است./ اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1340184)

به روزرسانى شبکه 
مخابرات

در راسـتاى توسـعه ارتباطى، عملیات بهینه سـازى 
زیرساختهاى مخابراتى به منظور برگردان تجهیزات 
در مرکـز مخابرات شـهید مـدرس صـورت خواهد 
پذیرفت. به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه 
اصفهـان، در اثر ایـن عملیـات کلیـه ترافیک هاى 
اینترنـت، موبایـل– دیتـا در روز پنجشـنبه مـورخ 
02 /04 /1401 جهت برگـردان تجهیزات مخابراتى 
در مرکـز مخابرات شـهید مـدرس واقـع در خیابان 
عالمه مجلسـى به مدت سـه روز با احتمال قطعى و 
اختالل مواجه خواهند شد. گفتنى است این عملیات 
به همـت و با مسـئولیت مدیریـت  مخابـرات مرکز 

استان انجام مى شود.

احداث ساختمان 
چاه شماره 8 بادرود  

مدیرعامـل آبفـاى اسـتان اصفهان از پیشـرفت 90 
درصدى عملیات احداث سـاختمان چاه آب شـماره 
8 بادرود خبر داد. حسـین اکبریان در جریان بازدیداز 
تاسیسـات آبى شـهر بادرود گفت: براى اجراى این 
طرح به بیش از 4 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در 
صدد هسـتیم این مبلغ از محل اعتبارات محرومیت 
زدایى تخصیص یابد.  وى با اشاره به این که عملیات 
سـاختمان چاه شـماره 8 بادرود در حـدود 90 درصد 
پیشرفت فیزیکى داشته است گفت: با اجراى 1800 
متر خط انتقـال از این چاه به چاه شـماره 6 مى توان 
25 لیتر آب در ثانیه، اسـتحصال و در شبکه آبرسانى 

توزیع کرد.

رئیس پلیس راه اسـتان اصفهان گفت: واژگونى 
و برخورد تک وسـیله اى به عنوان بیشترین نوع 
تصادفات شناخته مى شـود و به ترتیب سهم 33 
درصـدى و 26 درصدى را در این اسـتان به خود 

اختصاص داده است.
سـرهنگ اصغـر زارع با اشـاره به بیشـترین نوع 
تصادفـات در جاده ها اظهـار داشـت: واژگونى و 
برخـورد تک وسـیله اى به عنوان بیشـترین نوع 
تصادفات شناخته مى شـود و به ترتیب سهم 33 
درصـدى و 26 درصـدى را بـه خـود اختصاص 
داده، همچنیـن بـا بررسـى هاى صـورت گرفته 
مشخص شد که تصادف جرحى نیز داراى سهم 
37 درصدى تصادفات در جاده هاى استان است 
و بیش از نیمى از جانباختگان هم از سرنشـینان 

خودرو بودند.
وى ادامه داد: بیشترین تصادفات فوتى و جرحى 
بـه ترتیـب در آزاده راه کاشـان- آزادگان، محور 

دامنه به الیگودرز، سـمیرم به یاسوج و کمربندى 
نجف آباد رخ داده و الزم است رانندگانى که قصد 
سـفر در این محورهـا را دارند توجه بیشـترى به 

توصیه هاى پلیس داشته باشند.
زارع دربـاره زمـان وقـوع تصادفـات بیـان کرد: 
بیشـترین زمان وقوع تصادفات از سـاعت 20 تا 
24 و روزهاى جمعه و پنج شنبه بوده و امید است 
رانندگانى که قصد سـفر در ایام تابستان را دارند 
ضمن جدى گرفتن توصیه هاى پلیس، از عجله 
و شتاب نیز پرهیز کرده و در نظر داشته باشند که 
بیشتر جاده هاى استان اصفهان کویرى بوده و به 
مراتب خواب آلودگى به دنبال دارند و الزم است 

راننده استراحت کافى داشته باشد.
وى خاطرنشـان کرد: بیشـترین علتى که باعث 
جان باختن سرنشینان خودروها مى شود ناشى از 
ورود ضربه به سر و در نهایت ضربه مغزى شدن 

سرنشینان بوده است.

جدیدترین عدد و رقم ها درباره میزان تصادفات در استان

مدیر دفتر مهندسى رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه اى اصفهان از اخذ سند 6 محور برون شهرى خطرناك اصفهان
حدود 12 هزار هکتار براى بستر رودخانه زاینده رود در استان اصفهان خبر داد.

احمدرضا صادقى با اعالم این خبر، اظهار کرد: شرکت آب منطقه اى از حدود چهار 
سال پیش براى گرفتن سند رودخانه اقدام کرد که با اهتمام همکاران بخش حقوقى 
و دفتر مهندسى رودخانه ها و سواحل، سند بستر رودخانه زاینده رود در شهرستان هاى 
اصفهان، مبارکه، فالورجان، فریدن، چادگان، لنجان، خمینى شهر و ورزنه مجموعًا 

به مساحت بى سابقه 11895 هکتار صادر شد.
 وى افزود: شرکت آب منطقه اى اصفهان موفق به اخذ 16 جلد سند مالکیت اراضى 

رودخانه زاینده رود شده است.
صادقى با اشاره به اینکه براى اخذ سند بستر رودخانه زاینده رود در واحدهاى ثبتى 
جنوب، شرق و مرکز اقدامات الزم صورت گرفته اسـت، افزود: سند بستر رودخانه 
زاینده رود  در ساحل سمت راست به مساحت  239/14 حد فاصل بند آبشار تا نیروگاه 
اسالم آباد در بهار 1400 صادر و اخذ و همچنین اسفند ماه سال گذشته، سند بستر 
رودخانه زاینده رود درساحل چپ از محدوده باغ گل ها تا پل دنارت به مساحت 105/5 

هکتار در محدوده واحد ثبتى شرق به نام شرکت آب منطقه اى اصفهان صادر شد.
 مدیر دفتر مهندسى رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه 
اخذ سـند رودخانه زاینده رود در واحد ثبتى مرکز، در دو بخش یـک و چهار از دیگر 
اقدامات شرکت آب منطقه اى بوده است، اضافه کرد: سند بستر رودخانه زاینده رود 
در بخش یک واحد ثبتى مرکز حد فاصل پل مارنان تا پل جویى به مساحت 30/67 
هکتار  واقع در سـاحل چپ زاینـده رود و بخش چهـار واحد ثبتى مرکـز حد فاصل 
پل جویى تا باغ گل ها به مسـاحت 17/98  هکتار واقع در سـاحل چپ رودخانه در 

فروردین ماه سال 1401 اخذ شد.
صادقى با بیان اینکه شـرکت آب منطقه اى در تالش براى اخذ سند بستر رودخانه 
زاینده رود در واحد ثبتى غرب از  نیروگاه اسـالم آباد تا پل شیرى است، اظهار کرد: 
هم اکنون نزدیک به 70 درصد از بستر رودخانه زاینده رود در محدوده شهر اصفهان 

داراى سند است.
به گفته مدیر دفتر مهندسـى رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه اى اصفهان با 
اخذ سـند براى رودخانه زاینده رود از دسـت اندازى ها به حریم و بستر این رودخانه 

جلوگیرى و تصرفات محدود مى شود.

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتاندارى اصفهـان گفـت: تاالب 
گاوخونى یکى از کانون هاى جدى تولید ریزگرد است. 

 منصور شیشه فروش درباره اینکه منطقه تاالب گاوخونى یکى از 
14 کانون داخلى تولید ریزگردها در استان اصفهان است، با اشاره 
به خشکى 98 درصد تاالب گاوخونى و تبدیل آن به یکى از کانون 
ریزگردهاى جدى داخل اسـتان اصفهان، گفت: تاالب گاوخونى 
با 47 هزار هکتار وسعت به عنوان یکى از کانون هاى جدى تولید 

ریزگرد با اثرات زیست محیطى است که تشـدید ریزگردهاى آن 
مى تواند استان هاى دیگر را هم دربر بگیرد، تشدید گردوغبار این 
تاالب مى تواند تا شعاع 500 کیلومترى استان هاى دیگر را هم با 

بحران کانون هاى ریزگرد داخلى مواجه کند.
شیشه فروش با اشاره به اینکه بخشى از گردوغبار هوا در اصفهان 
ناشـى از فعالیت معادن گچ و آجر است، اظهار کرد: این معادن که 
بیشتر در منطقه سجزى، فساران و برخوار فعالیت مى کنند، با وزش 

باد و برهم زدن خاك باعث تشـدید گردوغبار و ایجاد کانون هاى 
درون اسـتانى مى شـوند.وى دیگر منشـأ کانون هـاى گردوغبار 
اصفهان را ناشى از وزش بادهاى شرق به غرب استان هاى داراى 
مرز مشترك با استان اصفهان مطرح کرد و افزود: استان اصفهان 
در احاطه کانون هاى ریزگرد از استان هاى مجاور قم، سمنان، کویر 
یزد و خراسـان جنوبى اسـت که گاهى وزش باد در آن ها خیزش 

گردوغبار استانى را تشدید مى کند.

سند 12 هزار هکتار 
از رودخانه زاینده رود صادر شد

تاالب گاوخونى، کانون 47 هزار هکتارى تولید داخلى ریزگرد
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سعید عزت اللهى، هافبک ملى پوش کشورمان بعد از 6 ماه 
حضور قرضى در ترکیب الغرافه قطر زیرنظر استراماچونى 
نتوانســت رضایت مدیریت باشــگاه قطرى را جلب کند. 
مصدومیت هاى متوالى هافبک ملى پوش ایرانى باعث شد 
تا این بازیکن بعد از اتمام دوران حضور قرضى اش در قطر 
در لیســت خروج قرار بگیرد. استراماچونى سرمربى سابق 
استقالل روى نیمکت الغرافه دست به کار شده تا تیمش را 
براى فصل آینده تقویت کند. یاسین براهیمى ستاره ملى 
پوش الجزایرى الریان اولین خرید اســتراماچونى در خط 
میانى است که به عنوان جانشین عزت اللهى و با قراردادى 

دو ساله به الغرافه ملحق شد.

باشگاه پرســپولیس پس از جدایى شــیرزود تمیروف و 
مصدومیت عیســى آل کثیر دنبال جــذب مهاجم براى 
فصل آینده  است. سرمربى سرخپوشــان پایتخت پس از 
بررسى شرایط فنى چند مهاجم خارجى از مسئوالن باشگاه 
خواست تا مذاکره با «کاسیانو دیاس» را به صورت جدى 
دنبال کنند. از این رو باشگاه پرسپولیس با مدیر برنامه هاى 
این بازیکن وارد مذاکره شد تا بتواند او را با مبلغى به مراتب 
کمتر از گزینه هاى داخلى که قرارداد ریالى مى گیرند جذب 
کند. کاسیانو در صورتى که مشکلى براى حضور در ایران 
نداشته باشــد پاى قرارداد الکترونیکى که برایش ارسال 
شده را امضا مى کند تا بتواند فصل آینده در جمع شاگردان 

یحیى بازى کند.

مهدى قائدى در نخســتین فصل حضــورش در االهلى 
نتوانست انتظارات را برآورده کند. به نظر مى رسد که باشگاه 
االهلى با هدایت ژاردیم پرتغالى به دنبال خریدهاى بزرگ 
در تابستان است و نام باشو آبى ها در فهرست فروش این 
باشگاه اماراتى قرار دارد.محمد المندوس خبرنگار اماراتى 
مدعى شد که قائدى به اتحاد کلباء نزدیک شده است و این 
انتقال به صورت قرضى خواهد بود. هدایت اتحاد کلباء را 

فرهاد مجیدى برعهده دارد.

باشگاه استقالل تهران ریکاردو ساپینتو را به عنوان جانشین 
فرهاد مجیدى معرفى کرد.ساپینتو پرتغالى با انتشار پستى 
از این اتفاق ابراز خوشــحالى کرد و از باشگاه استقالل به 
عنوان بزرگ ترین باشــگاه ایرانى نام برد. ساپینتو نوشت: 
«بسیار مفتخرم که به بزرگ ترین باشگاه ایران و یکى از 
بزرگ ترین باشگاه هاى جهان، باشگاه استقالل پیوستم. 
مى دانم 40 میلیون هوادار اســتقالل هم مثل من پرشور 
هســتند. بى صبرانه براى بازى در ورزشگاه آزادى منتظر 

هستم! بیا استقاللى!»

پیمان بابایى، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال تراکتور که 
به تماس هاى مســئوالن این باشگاه براى مذاکره جهت 
تمدید قرارداد پاسخ نداده است و مدتى است که باب مذاکره 
با سپاهان را باز کرده اســت. بابایى مذاکراتى با مسئوالن 
سپاهان داشته و صحبت هاى اولیه مثبت بوده است و قرار 
است مذاکرات بر ســر جزئیات قرارداد ادامه داشته باشد و 
در صورتى که طرفین به توافق نهایى برســند قرارداد این 
بازیکن امضا خواهد شد. با توجه به جدایى سجاد شهباززاده 
از سپاهان این باشگاه چند گزینه براى خط حمله خود داشت 
و با سایر گزینه ها به توافق نهایى نرسید ولى مذاکره با بابایى 
تا اینجا مثبت بوده و اگر اتفــاق خاصى رخ ندهد به زودى 

قراردادش امضا خواهد شد.

خط قرمز «استرا» روى نام سعید

ششمین 
خرید یحیى قطعى شد

باشو در یک قدمى تیم فرهاد

تمجید ساپینتو از استقالل

بابایى 
جانشین شهباززاده مى شود؟

 

فقدان مدارك
برگ ســبز خودرو ســوارى ســایپا تیپ 
132مــدل 1390 بنزینــى بــه شــماره 
موتــور 4015112 و شــماره شاســى  
S 1422290249969 به شــماره پالك

 53 – 314 ل 22 متعلق به ســجاد احمدى 
ونهرى به شماره ملى 1271324423 فرزند 
حبیب ا... مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.
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کاریزما؛ کلید موفقیت 
در مستطیل سبز

مرضیه غفاریان
وقتى صحبت از «کاریزما» و ویژگى هاى افــراد «کاریزماتیک» 
به میان مى آید، هر کس تصویر متفاوتــى از این مفهوم ارائه 
مى کند. اما زمانى که درباره نقش چنین شــخصیتى در 
مستطیل سبز سخن مى گوییم ناخودآگاه نام بازیکنان و 
مربیان و داورانى همچون «سر الکس فرگوسن»، «پپ 
گواردیوال»، «لوئیز فیلیپه اسکوالرى»، «دیگو مارادونا»، 
«لوتار ماتئوس»،  «پله»، «فرانتس بکن بائر»،  «الیور کان»، 
«پیرلوئیجى کولینا» و... به ذهن فوتبالدوستان خطور مى کند. فوتبالى هایى با کاریزماى 
خاص خود که ادوار مختلف فوتبال به شخصیت شگفت انگیز و پرجاذبه آنها گره خورده 

است.
نمونه ایرانى این قبیل افراد فوتبالى در کشور خودمان هم کم نیستند از حشمت مهاجرانى 
گرفته تا على پروین، ناصر حجازى، امیر  قلعه نویى، علــى دایى، احمدرضا عابدزاده، 
فرهاد مجیدى، علیرضا فغانى و...؛ اشــخاصى که همواره اسطوره بوده اند و هنگامى 
که مسئولیتى در این رشته ورزشى برعهده داشــتند با گیرایى و ابهت خاصشان نقش 
بى بدیلى در روند بازى هــا ایفا مى کردند. مثًال در مورد على پروین همیشــه گفته 
مى شد همین خصوصیت اخالقى ویژه مرد چشم تیله اى فوتبال ایران تأثیر بسزایى 
در موفقیت وى در زمان سرمربیگرى اش داشت. ســلطان سرخ ها شاید هیچ 
تاکتیک خاصى براى هدایت تیمش نداشت اما کافى بود شاگردانش یک نظر به 
چشمان خشمگین او بیاندازند، حساب کاردستشان مى آمد و تالش مى کردند 

بهترین نتیجه را بگیرند و...، کاریزمایى که حکم آجیل گره گشا یافته بود.
این روزها فوتبال ما به ســمتى پیش رفته که جاى خالى چنین اشخاصى 
بیشتر حس مى شــود. هدایت و رهبرى بازیکنان شــاغل در لیگ برتر 
کشورمان که هنوز تا حرفه اى شدن فاصله زیادى دارند نیاز مبرم به حضور 
افراد کاریزماتیک در میدان بازى را بیش از پیش نمایان کرده است. آنها 
با تأثیرگذارى، اقتدار، شکوه و نفوذ خود قادرند بازیکنان را هم به خود 
جذب کنند هم تحت اختیار کامل خود در آورند. در این صورت دیگر 
بازیکنى پیدا نمى شود که به خود اجازه دهد به هر دلیل و بهانه اى از 

حضور در تمرینات سر باز زند، هنگام تعویض در مسابقه رفتار ناشایست 
از خود نشان دهد، هروقت اوضاع بر وفق مرادش نبود در میدان بازى 
راه برود، از دستورات سرمربى سرپیچى کند و یا همین که به او گفتند 
باالى چشمت ابروست، قهر کند و ساکش را برکولش بیاندازد و راه 
خروج از باشگاه را درپیش بگیرد ومنتظر بماند تا با هزار تا سالم و 

صلوات او را راضى به بازگشت کنند.
تیم هاى بسیارى در فصلى که پشت سر گذاشتیم از خأل چنین 
رهبرى آســیب دیدند. نقطه مقابل آنها اما استقالل بود. تیم 
فرهاد مجیدى نه تنها در لیگ گذشته مهره هاى مطرحى 
نداشت بلکه بسیارى از ستاره هاى سابق خود را نیز از دست 
داده بود. نکته بدتر ماجرا هم آنجا بود که در اوج مسابقات 
نیز دو بازیکن کلیدى آبى پوشان بخاطر خدمت سربازى 
مجبور شدند یارانشان را دست تنها بگذارند و بروند. اما «7 
مقدس آبى ها» توانست با همین دستان خالى در کورس 

قهرمانى از حریفانش پیشى گیرد و جام 21 را آبى کند. 
به جــرأت مى تــوان گفت کــه فرهــاد مجیدى با 
بهــره گرفتــن از کاریزمایــى که در شــخصیت 
او و کاپیتــان تیمــش وجــود داشــت توانســت 
گــوى رقابــت را از همقطارانــش بربایــد. همان 

چیزى که اکثر مربیان لیگ برترى ما با آن غریبه اند و همین باعث 
اخراج یا استعفاى برخى از آنها در انتهاى فصل شد. این نکته اى 
است که باید از همین االن آویزه گوش افرادى شود که جانشین 

این مربیان ناکام شده اند. 
شاید ســرمربى تیم ملى ایران هم اگر از بُعد شخصیتى در زمره 
چهره  هاى کاریزماتیک به حساب مى آمد و از فاکتور «اقتدار» و 
«نفوذ» بى نصیب نبود، این روزها و تنها به دلیل یک شکست 
در دیدار تدارکاتــى اینگونه آماج حمالت تنــد منتقدانش قرار 

نمى گرفت.
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سرمربى ذوب آهن قصد دارد با حفظ بازیکنان فعلى با چند خرید تیمش را آماده حضور 
در رقابت هاى لیگ بیست و دوم کند.

تاکنون حسین ابراهیمى، رضا خالقى فر، عارف رستمى و على خدادادى از اردوى سبزپوشان 
اصفهانى جدا شده اند و محمد خدابنده لو هم که قراردادش با ذوب آهن تمام شده بود و مورد 

توجه پرسپولیس قرار داشت به گل گهر پیوست تا در شرایط مناسب ترى فرصت رشد داشته 
باشد.

از سوى دیگر شــهرام ســاالرى که عملکرد خوبى در رقابت هاى لیگ دســته اول داشت تنها ورودى 
سبزپوشان  به شمار مى رود ولى مهدى تارتار که با توجه به بودجه متعادل باشگاه در حال جمع و جور کردن 
تیمى رقابتى براى حضور در لیگ بیست و دوم است، در ابتدا به دنبال حفظ بازیکنان فصل گذشته تیم 
و تمدید قرارداد با آنهاست که چندتایى از آنها نیز طى روزهاى گذشته نهایى شده و در مرحله دوم به 

دنبال جذب چند بازیکن در فاز دفاعى، میانى و هجومى براى پر کردن جاى بازیکنان جدا شده است.
تصمیمات داورى ذوب  آهن على رغم اینکه مانند لیگ بیســتم به شــدت نسبت به 

اعتراض داشت، فصل بیست و یکم را با کسب 37 امتیاز و در 
رتبه هفتم تمام کرد تمام کرد اما مهدى تارتار و مسئوالن 
این باشگاه که البته در بازار نقل و انتقاالت هم به دلیل 

قیمت بازیکنان با مشکالتى براى بستن تیم مواجه اند، 
امیدوارند تیمى منسجم تر را روانه مسابقات کنند تا مانند لیگ بیست و یکم در مقاطعى از 

فصل دچار رکورد شدید نشوند و بتوانند رتبه اى بهتر از هفتمى کسب کنند.

تالش تارتار براى آمادگى گاندوها
ا چند خرید تیمش را آماده حضور 

 و على خدادادى از اردوى سبزپوشان
دش با ذوب آهن تمام شده بود و مورد 

 شرایط مناسب ترى فرصت رشد داشته 

در رقابت هاى لیگ دســته اول داشت تنها ورودى 
ه به بودجه متعادل باشگاه در حال جمع و جور کردن 
 در ابتدا به دنبال حفظ بازیکنان فصل گذشته تیم 
 روزهاى گذشته نهایى شده و در مرحله دوم به
ى براى پر کردن جاى بازیکنانجدا شده است.

تصمیمات داورى دت نسبت به 
متیاز و در 

الن 
ل 

 اند، 
نند لیگ بیست و یکم در مقاطعى از 

ز هفتمى کسب کنند.

دگى گاندوها

در روزهاى آینده احتماًال کاپیتان سابق پرسپولیس به کادرفنى ذوب آهن 
اضافه خواهد شد.دلیل حسین معمار مربى تیم ذوب آهن که از پارس جنوبى 
در کنار تارتار حضور داشت و با انتشار پستى در اینستاگرام از کادرفنى این 
تیم جدا شد، مهاجرت عنوان شده و به همین دلیل وى فوتبال ایران را ترك 
کرده است.در شرایطى که گمانه زنى زیادى درباره مربى بعدى ذوب آهن 
مطرح شده اما به نظر مى رسد مهدى تارتار، محمد نورى شاگرد سابق خود 

را براى این پست برگزیده است.

محمد نورى که در پارس جنوبى و هم چنین پیکان شاگرد تارتار بود در حالى 
به کادر فنى ذوب آهن اضافه مى شود که از مدتى قبل کار مربیگرى را آغاز 
کرده و حاال در نخستین تجربه جدى روى نیمکت سبز پوشان اصفهانى 

کنار مهدى تارتار خواهد نشست.
نورى که سابقه طوالنى حضور در پرسپولیس را دارد براى مدتى در سپاهان 
نیز حضور داشــت تا با اطالع از شــرایط فوتبال اصفهان پاى به این شهر 

بگذارد.

کاپیتان اسبق سرخ ها روى نیمکت ذوب آهن ؟

رسول کربکندى با انتقاد از روند آماده سازى تیم ملى 
اظهار داشت: اگر وضعیت تیم ملى را با سایر تیم هاى 
آســیایى حاضر در جام جهانى از جمله کره جنوبى یا 
ژاپن مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد چقدر از قافله 
عقب هستیم. آنها هر روز دارند با بزرگترین تیم هاى 
دنیا بازى مى کنند و نتایج خوبى هم مى گیرند و تمام 
ارکان کشور با تیم  ملى شان همراهى مى کنند تا بتوانند 
با تدارك درستى راهى جام جهانى شوند اما فدراسیون 
ما رئیس ندارد، حرف و حدیث هــاى زیادى درمورد 
سرمربى تیم ملى وجود دارد و تیم ملى درگیر اردوهاى 
بى حاصل است و فقط براى فرار از فشار انتقادات، در 
اوج گرما یک اردوى بى حاصل در قطر برگزار مى کنیم.

وى افزود: تیم هاى خوب به خاطر برنامه ریزى اى که 
دارند با ما مسابقه دوستانه برگزار نمى کنند و به نظرم 
نسبت به دوره هاى گذشته روند آماده سازى تیم ملى 

ما ضعیف شده و تیم ملى آن حمایت الزم را ندارد.  
وى در انتقاد از وضعیت آشفته فدراسیون فوتبال گفت: 
اوضاع و احوال فدراسیون به شکلى است که گویا همه 
براى جنگ قدرت تالش مى کننــد نه براى فوتبال، 
این وسط فوتبال بى صاحب مانده و همه براى پست و 
مقام و جایگاه خودشان مى جنگند، همه فوتبال را رها 
کرده اند و دنبال میز و مقام خودشان هستند و همه این 
مسائل باعث مى شود که فدراســیون قدرت الزم را 

نداشته باشد.

صل گذشته ایفا 
حبت کرد و به 

سخت شدن کار 
ود در خصوص
ممممماجممممم که کمتر مه

و توانست عنوان 
ى انجام داد و آمار 

صل تمرکز الزم را 
تا بازى آخر فصل، 
 پیروزىجنگیدیم.

تمجید په په از طارمى کربکندى:

جنگ در فدراسیون براى قدرت است نه فوتبال

مربى اسبق سپاهان درخصوص بازیکنان جدا شده متذکر 
شد: فراموش نکنید بازیکن وقتى قراردادش به اتمام مى رسد، 
جایى مى رود که پول بیشــترى مى دهنــد و مباحثى مثل 

تعصب به پیراهن و رنگ باشگاه تماماً حرف است.
حســین چرخابى در واکنش به وضعیت فعلى تیم فوتبال 
سپاهان اظهار داشت: ســپاهان باید هر چه زودتر مربى و 
بازیکنان مدنظرش را انتخاب کند تــا زمان طالیى براى 
آماده ســازى را از دست ندهد. البته شــنیده ام که سپاهان 
بازیکنان خوبى جذب کرده اما براى جلوگیرى از دالل بازى 
و افزایش قیمت گزینه هاى مدنظرش فعًال از آنها رونمایى 
نکرده و اگر این حرف درست باشــد، باشگاه اقدام درستى 

انجام داده است.
وى با بیان اینکه سپاهان یا باید با یک مربى خارجى باکیفیت 
کار کند و یا محرم نویدکیا را بازگرداند، افزود: سپاهان اگر با 
مربى داخلى کار کند و موفق نشود دچار مشکالت بیشترى 

خواهد شد نسبت به زمانى که مربى خارجى بیاید و موفق 
نشود، بنابراین مدیران ســپاهان یا باید یک مربى خارجى 
باکیفیت بیاورند و یا محرم نویدکیا را راضى کنند که بازگردد.

چرخابى گفت: همــان طور که گفتم ســپاهان دارد زمان 
طالیى براى آماده ســازى تیم را از دست مى دهد و همین 
امروز هم براى انتخاب سرمربى دیر است و باید هرچه زودتر 

تکلیف کادر فنى مشخص شود. 
وى درخصوص عملکرد ســپاهان در نقــل و انتقاالت و 
بازیکنان جدا شده از این تیم متذکر شد: فعًال نمى توان در 
این مورد قضاوتى کرد، اگر سپاهان بتواند بازیکنان جانشین 
مناسبى جذب کند، متضرر نخواهد شد و باید دید که باشگاه 
در نقل و انتقاالت چه عملکردى خواهد داشت. البته فراموش 
نکنید بازیکن وقتــى قراردادش به اتمام مى رســد، جایى 
مى رود که پول بیشترى مى دهند و مباحثى مثل تعصب به 

پیراهن و رنگ باشگاه تماماً حرف است.

مربى اسبق سپاهان:
تعصب به تیم و رنگ پیراهن فقط حرف است
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کلینیک تخصصــى حقوقى خانــواده و ارائه 
مشــاوره هاى حقوقى و خدمات روانشناختى با 
حضور رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى اصفهان، 
رئیس کانون وکال، معاون قضایى دادگسترى 
اصفهان و جمعى از متخصصان و کارشناسان 
در محل مرکز کارآفرینى فناورانه دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد اصفهان افتتاح شد. 

رئیس کانون وکالى دادگســترى اصفهان در 
این مراســم با قدردانى از تالش بى وقفه همه 
دست اندرکاران گفت: ما وکال اعتقاد داریم که 
خدماتى ارائه دهیم تا در راستاى ارتقاى حقوق 
عاّمه مردم بوده و شهروندان از حقوق شهروندى 
خود آگاه باشند چرا که اگر دانش حقوقى نداشته 

باشند کار آنان به خوبى پیش نخواهد رفت. 
لیال رئیسى با بیان اینکه باید از کمیسیون بانوان 

کانون وکالى دادگســترى اصفهان که در این 
زمینه فعالیت گسترده اى داشتند قدردانى شود 
افزود: افزایش اطالعات حقوقى به دادگسترى 
و دســتگاه قضایى کمک مى کند تا پرونده ها 
کاهش یابد. این درحالى اســت که برخى افراد 
ناآگاه دفاتر حقوقى ایجاد کرده و به ما نیز با این 

کار لطمه مى خورد. 
وى ادامــه داد: آموزش هــاى حقوقــى براى 
شهروندان مى تواند مفید باشد تا از این ظرفیت 
حقوقى براى رفع مشکالت حقوقى خود استفاده 

کنند. 
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان 
گفت: براى افتتاح این کلینیک حقوقى جلسات 
بسیار متعددى برگزار و مشکالت مطرح شده و 
در نهایت تفاهمنامه چهار جانبه اى بین دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد اصفهــان، کانون وکالى 
دادگسترى اصفهان، اســتاندارى و شهردارى 
منعقد شــد که امروز ما در حوزه حقوق خانواده 
فعالیت را آغاز کردیم و سعى شد تا بستر حقوقى 

فراهم شود. 
رئیســى ادامه داد: یکى از رســالت هاى ما در 
کانون وکال ورود به حوزه حقوق عامه از طریق 
آموزش هاى حقوقى اســت در حدى که مردم 
بتوانند امــورات روزمره خود را به نحو احســن 
و درســت و قانونى انجام دهنــد. وکال در این 
حوزه یکى از بهترین گروههایى هســتند که 
مى توانند این خدمت را به جامعه ارائه کنند. به 
همین جهت کانون وکالى دادگسترى استان 
اصفهان در این تفاهمنامه از میان سایر حوزه ها 
به یکى از مهم ترین حوزه هاى حقوقى که همان 

حوزه حقوق خانواده است در گام نخست ورود 
و اقدام به تأســیس کلینیک تخصصى حقوقى 
خانواده کرد. البته ما انتظار داشتیم که از سوى 
استاندارى و شهردارى حمایت هاى بیشترى را 
شاهد باشیم. وى اظهار کرد: تأسیس کلینیک 
تخصصى حقوقى خانواده، تنها اقدام ابتکارى 
کانون وکالى دادگســترى اســتان اصفهان 
نیســت، بلکه این کانون در همایش اتحادیه 
سراسرى کانون هاى وکالى دادگسترى ایران 
(اسکودا) در خرداد 1400 اقدامى انجام داد که 
باعث تفاهم نامه سه جانبه با دادگسترى استان، 
دانشگاه آزاد اســالمى و کانون وکال در زمینه 
حقوق عامه شد که هم اکنون این خدمت رسانى 
در حوزه آب زاینده رود قابل مشــاهده است و 
اتفاقى بسیار خوب را رقم زد و کارگروهى بسیار 
کارآمد در دادگســترى با حضور نمایندگان سه 

ارگان مشغول فعالیت است.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان 
تصریح کرد: هدف از تأسیس کلینیک تخصصى 
حقوقى خانواده این است که براى جامعه هدف 
اعم از خانم ها، آقایان و افرادى که امور مختلف 
کودکان را برعهده دارند خدمات آموزشــى و 
مشــاوره حقوقى و روان شناســى ارائه کند و 
چنان چه افــراد توان مالى الزم بــراى گرفتن 
وکیل نداشته باشند در چارچوب قانون و ضوابط 
از طریق مؤسســه معاضدت کانــون وکالى 
دادگســترى اســتان اصفهان وکیل در اختیار 

آنان قرار گیرد.
■■■

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان 

(خوراسگان) هم افتتاح این کلینیک حقوقى را 
شروع خوبى براى رشــد آن در آینده برشمرد و 
گفت: محوریت خانواده و مشاوره حقوقى براى 
خانواده ها بسیار مهم بوده و ما افتخار داریم در 
این راســتا با کانون وکالى دادگسترى استان 

اصفهان همکارى داشته باشیم. 
پیام نجفــى افزود: بســیارى از اعضاى کانون 
وکالى دادگســترى از همکاران ما در دانشگاه 
آزاد اسالمى اصفهان بوده و بسیار خوشحالیم 

که با این کلینیک همکارى داشته باشیم. 
وى اظهار امیدوارى کرد با همکارى شهردارى و 
استاندارى اصفهان این کار خوب گسترش یافته 
و به شهروندان نیازمند مشــاوره هاى حقوقى 

داده شود. 
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان 
مى گوید: هر کس در هر موقعیتى مى تواند این 
کار خیر را انجام داده و ما نیز کمک هاى الزم را 

خواهیم نمود. 
■■■

معاون فناورى و نوآورى دانشگاه آزاد اسالمى 
اســتان اصفهان نیز گفت: امروز مردم باید در 
زمینه حقوق آگاه شوند و در این راستا مى توان 
از ظرفیت دانشگاه آزاد اسالمى در شهرستان ها 
هم استفاده کرد و در هر دانشــگاه آزاد، در هر 

شهرستان یک دفتر ایجاد کرد. 
اکبر پیرستانى با بیان اینکه با تشکیل کارگروه 
مى توان ایــن دفتر را ایجاد کــرد، آن را کارى 

مطلوب و باقیات  الصالحات دانست. 
■■■

معاون قضایى دادگسترى اصفهان نیز گفت: با 

راه اندازى این دفتر حقوقى، امید است در شش 
ماه و یا سال آینده عملکرد این کلینیک عملیاتى 

شده و صورى نباشد. 
محمدى خواستار آن شد تا زنان در این کلینیک 
از حقوق مالى خود آگاه شــوند. یعنى در زمان 
ازدواج بدانند در سند رسمى چه چیزى درج نشده 

و از آن خبر داشته باشند. 
وى ادامه داد: در جهت حقوق خانواده ما باید به 
سوى تحکیم خانواده گام برداشته و این کلینیک 
فعالیت هاى انجام شــده خود را نشــان دهد و 
خروجى آن براى همه ملموس باشد و به خوبى 

نقش ایفا کند. 
■■■

رئیس کمیســیون بانــوان کانــون وکالى 
دادگســترى اســتان اصفهان هم در این آیین 
گفت: در مهرمــاه 1400 پــس از تالش هاى 
فــراوان کارگروهــى تخصصــى بــه همت 
کمیســیون بانوان کانون وکالى دادگسترى 
اســتان اصفهان، تفاهمنامه چهار جانبه اى در 
راســتاى آموزش، ارتقا و ترویج حقوق خانواده 
و بانوان بین استاندارى، شــهردارى، دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد اصفهان و کانون وکالى 
دادگســترى اســتان اصفهان منعقد شد که از 
مهمترین موضوعات این تفاهمنامه راه اندازى 
کلینیک تخصصى حقوقى خانــواده به منظور 
ارائه خدمات روانشناســى و مشاوره حقوقى به 

زنان و خانواده هاى بى بضاعت است. 
مرضیه ســرائیان افزود: در کنــار این خدمات 
به صورت رایگان و جلســات آموزشى با هدف 

مهارت هاى زندگى و... برگزار خواهد شد. 

وى ادامــه داد: بى شــک ارائــه خدمــات 
روانشناســى حقوقى به اقشار مختلف مردم 
به خصوص خانواده ها و زنــان بى بضاعت 
مى تواند نقش بسزایى در حفظ بنیان خانواده 
و پیشگیرى از آســیب هاى اجتماعى بانوان 

داشته باشد. 
رئیس کمیســیون بانــوان کانــون وکالى 
دادگســترى اســتان اصفهان مى گوید: ارائه 
خدمات رایگان حقوقى به خانــواده ها و زنان 
بى بضاعت، ارائه مشــاوره و خدمــات رایگان 
روانشناســى به خانواده ها و زنان بى بضاعت، 
برگزارى کارگاه ها و ســمینارهاى آموزشى در 
جهت آمــوزش، ارتقا و ترویج حقــوق زنان و 
خانواده، ارائه خدمات حقوقى روانشناسى در قالب 
میز خدمت، به کارمندان و اعضاى اســتاندارى 
و شهردارى و دانشــگاه آزاد اسالمى و کانون 
وکالى دادگسترى استان اصفهان، تعامل با سایر 
دستگاه هاى خدماتى شهر اصفهان در راستاى 
ارائه خدمات تکمیلى و جامع تر به شهروندان در 
جهت ارتقاى حقوق عامه، حقوق خانواده و زنان 
و... از اهداف کلینیک تخصصى حقوقى خانواده 

به شمار مى رود. 
رئیس کمیســیون بانــوان کانــون وکالى 
دادگسترى استان اصفهان گفت: این کلینیک 
تخصصى در مجموعه ادارى امیرکبیر اصفهان 
در ساختمان فناورى دانشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان به همت کانون وکالى دادگســترى 
اســتان اصفهان و دانشــگاه آزاد اسالمى برپا 
شده اســت و اولین کلینیک تخصصى حقوقى 

و خانواده است. 

در مراسمى با حضور رئیس کانون وکالى دادگسترى استان؛ 

کلینیک تخصصى حقوقى خانواده در اصفهان افتتاح شد

ساسان اکبرزاده

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه 

عمومی دو مرحله اي به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

 

مدت دریافت اســناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01  تا ســاعت 19:00 سه شنبه  مورخ 
1401/04/07  بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 1401/04/07  تا ساعت 08:00 صبح روز دوشنبه مورخ 
20 /1401/04  بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول :پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت 
نامه بانکی معتبر یا فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 105042522005  ویا اوراق 
مشارکت بى نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار 
اوراق مشارکت) به نام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش 

و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي مواجهه اقتصادى – نصف جهان  به عهده 
برنده مناقصه میباشد.

2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 
واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

3- اسناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشــد وهمچنین آگهی این مناقصه  در سایت پایگاه ملی 
مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس 

WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته 
شده با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شــده واصل گردد مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد 

گرفت اما  ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت 

نام 33999818 و  3319189
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