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عضو پژوهشگاه زلزله شناسى ایران:عضو پژوهشگاه زلزله شناسى ایران:

زلزله هاى هرمزگانزلزله هاى هرمزگان
با ابزار غیر طبیعىبا ابزار غیر طبیعى

ایجاد نشدهایجاد نشده
استاست
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ما عجیب، ما غریب! 

بارهاى غیر استاندارد بر 
دوش موتورها 
3

اصفهان داِغس
3

هدررفت آب از
 کولرهاى آبى
3

     

13 فایده 
حیرت انگیز

آب خیارشور
 که نمى دانستید

975 روستاى اصفهان درگیر تنش آبى است
3
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تجارت با 
دست آموزهاى 

وحشى

آب خیارشور برخالف تصور رایج فواید بسیارى دارد که 
در این مطلب مى خوانید. در این مطلب اطالعاتى درباره 
خیارشور، آب خیارشــور، فواید آب خیارشور، خواص 
درمانى آب خیارشور، خیارشور براى الغرى، پیشگیرى 

از سرطان، جلوگیرى از دیابت، خواب خوب و بد...

ماجرا از آنجا شروع شــد که یک قالده شیر ماده 
آفریقایــى و 64 قطعه پرنده کمیــاب از باغى در 
خمینى شهر کشف شد. کشــف این باغ وحش 
خانگى نگرانى دوســتداران محیط زیست را به 
دنبال داشت؛ اینکه چطور یک نفر مى تواند این 
تعداد حیوان کمیاب را اســیر و در خانه شخصى 

خودش نگهدارى کند.
چند روز پــس از این اتفاق، مدیرعامل شــرکت 
ساماندهى صنایع و مشاغل پایتخت از ساماندهى 

محل خرید و فروش حیوانات خانگى...

«سولدآوت» تیرگاهى«سولدآوت» تیرگاهى
77 خواننده مشهور در اولین ماه فصل تابستان میزبان عالقه مندانشان در سیتى سنتر اصفهان هستند خواننده مشهور در اولین ماه فصل تابستان میزبان عالقه مندانشان در سیتى سنتر اصفهان هستند
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سخنگوى آبفا: 2 سال است به صورت مرتب به 305 روستا آبرسانى سیار مى شود

گیتارزن استقالل در رادار سپاهان
ذخیره طالیى آبى ها در لیگ در رادار طالیى پوشان اصفهان قرار گرفته 

است.
با جذب ســجاد شــهباززاده و تمدید قرارداد آرمان رمضانى و البته 
زمزمه هاى جدى مبنى بر پیوستن کاوه رضایى به جمع آبى ها، به نظر 
مى رسد ارسالن مطهرى جایى در برنامه هاى سرمربى پرتغالى باشگاه 

براى حضور در ترکیب اصلى ندارد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

قانون براى مقابله با خرید و فروش 
حیوانات کمیاب کارآمد است؟

جان باختن
 6 کودك در 
تصادفات اصفهان

آمار تصادفات راه هاى شهرى 
در بهار سال جارى نشان مى دهد؛

هیچ مدرسه اى در اصفهان بدون معلم نخواهد ماند
مدیرکل آموزش و پرورش ضمن اشاره به کمبود 16 هزار معلم در استان؛ 
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اندر احواالت اندر احواالت 
پرسپولیس و مهدى عبدىپرسپولیس و مهدى عبدى

ستاره در خانه و آنهاستاره در خانه و آنها
 گرد جهان مى گردند...

اجاره 2 میلیونى براى زندگى در اصطبل و گاودارى! 48 میلیون کاربر ایرانى در اینستاگرامجهان نما دماى اصفهان 8 درجه کاهش مى یابدتکنولوژى 5 دلیل عالى  براى نوشیدن چاى بابونهاستان سالمت

که 
 

بدینوسیله از کلیه سهام داران محترم شرکت یا وکالى قانونى آنها دعوت 
میگردد در جلسه مجمع عمومى فوق العاده که در روز چهار شنبه مورخ 
1401/04/28 ساعت 10 صبح در مرکز اصلى شرکت واقع در شهر نطنز 

قطب صنعتى اوره – خیابان کارگر برگزار مى گردد حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه: 

1- تغییر آدرس شرکت در همان واحد ثبتى

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت نیکو 
رنگریس نطنز(سهامى خاص )ثبت شده به شماره 68 

نطنزشناسه ملى: 10260020238

غالمرضا خبازى  - رئیس هیئت مدیره شرکت نیکو رنگریس نطنز

پیرو آگهى مناقصه نوبت اول منتشرشده در تاریخ 1401/04/05 مربوط به مناقصات: 
1ـ تأمین نیروى انسانى 2ـ بهره بردارى از پرســها 3ـ بهره بردارى از برج دانه بندى مواد و 
آسیاب فکى 4ـ تأمین لیفتراك 5ـ تأمین لودر 6ـ بسته بندى 7ـ تخلیه واگن ها 8ـ خدمات 

روشنایى برق 9ـ خانه بهداشت کارگرى
بدین وسیله به اطالع متقاضیان شــرکت کننده در مناقصه مى رساند مدت ارائه پیشنهاد 
قیمت مناقصات فوق الذکر تا تاریخ 1401/04/21 ساعت 15:30 تمدید مى گردد. لذا متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت شــرکت فرآورده هاى نسوز ایران به 
نشانى: www.irefco.ir-com مراجعه و جهت ارائه پیشــنهاد قیمت تا تاریخ مقرر به 
دبیرخانه حراست شرکت واقع در کیلومتر 52 جاده اصفهان – مبارکه اقدام نمایند. ضمنًا 
جلسه توجیهى و بازدید از موضوعات مناقصه در تاریخ 1401/04/14 از ساعت 8 الى 15 جهت 
رفع ابهام و پاسخگویى به سواالت در محل شــرکت به نشانى فوق برگزار مى گردد. حضور 
پیشنهاددهندگان محترم در جلســه توجیهى و دریافت گواهى حضور از واحد کارگزینى 

الزامى مى باشد. 
امور حقوقى و قراردادهاى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران  

آگهى تمدید مناقصه
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تیمدارى گاندوها فقط در رشته فوتبال! ورزش

ضرورت تشکیل کارگروه هاى 
تخصصى در ورزنه
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تشکیل 36 مورد پرونده 
قاچاق کاال در کاشان 7
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8 سال داشــت که براى برداشتن آب از آب بند غرق شد. 
این حکایت یکى از ده ها کودکى اســت که در اصطبل و 
گاودارى زندگى مى کنند. نه آب دارند نه برق. جایى که تا 
مرکز شهر اصفهان کمتر از 10 دقیقه فاصله دارد. اینجا 
ارزان ترین سرپناهى اســت که پیدا کرده اند. اما همین 
اصطبل و گاودارى هم 10 تا 15 میلیون رهن مى خواهد 

و 1/5 تا دو میلیون تومان اجاره.
به گزارش «تجــارت نیوز»، اصطبــل، گاودارى و کوره 
آجرپزى آخرین پناه کسانى است که زورشان به اجاره خانه 
با کمترین امکانات نمى رسد. بیش از 150 نفر فقط در این 
سه ســکونتگاه زندگى مى کنند. در اتاقک هاى کوچکى 
بدون آب و برق. اما براى همین هم باید ماهانه 1/5 تا دو 
میلیون تومان اجاره دهند. برخى از آب شور کشاورزى براى 
آشامیدن استفاده مى کنند. برخى هم بخت با آنها یار بود و 

منبع آبى از سوى جمعیت مردم نهاد تحویل گرفتند.
«آب شــیرین نداریم. آب شور کشــاورزى رو استفاده 
مى کنیم. رفت از آب بند آب بیاره کــه این اتفاق براش 
افتاد.» این روایت مادر امیرحسین 8 ساله است. 10 روز 
از مرگ کودکش مى گذرد. بریده بریده هم از امیرحسین 
مى گوید هم از وضعیت اصطبل که در آن زندگى مى کنند: 
«جهنم است. بچه هامون همه مریض هستند، اینقدر که 

آب آلوده خورده  اند.»
آب بندى که امیرحســین در آن غرق شد، در چند قدمى 
اصطبل اســت. حدود 6 متر عمق دارد. براى کشاورزى 
است نه آشامیدن. لجن روى آب، آلودگى آن را به وضوح 
نشــان مى دهد. اما به ناچار گاهــى از آن براى خوردن 

استفاده مى کنند.
15 خانوار در اصطبل زندگى مى کنند. معادل 76 نفر. در 
اتاقک هاى کوچک و بدون پنجره که فقط یک زیرانداز و 
چند روانداز دارند. ساکنان اصطبل مى گویند گرماى هوا 

نفسشان را در این اتاقک ها بند آورده است.
یکى از ســاکنان اصطبــل مى گوید: «راهــى نداریم. 
درآمدمان آنقدر نیســت کــه از اینجا برویــم. یک روز 
پیازچینى مى کنیم و یک روز بیکاریم. شــهر هم که کار 
نیســت. اگر کارى پیدا کنیم مى گویند ســواد ندارید و 

دستمان را بند نمى کنند.»
البته اجاره همیــن جهنمى که آب و بــرق هم ندارد و 
ساکنانش از آن به ســتوه آمده اند، دو میلیون تومان در 
ماه اســت. از ماه بعد هم باید 10 میلیــون تومان براى 
رهن بدهند. بعد از مرگ امیرحســین همسایگان موقتًا 
براى برگزارى مراسم او یک سیم برق و یک چراغ براى 
اصطبل کشیدند. فاصله اصطبل تا مرکز شهر(اصفهان) 

کمتر از 10 دقیقه است.
یک محوطه بزرگ و سه اتاقک دارد. با پهن کردن چند 
زیرانداز، آویختن پرده و چیدن چند دســت رختخواب، 
گاودارى را محل سکونت کرده اند. وضعیت اینجا نسبت 

به اصطبل کمى بهتر است. در حد داشتن یک لوله آب!
شش خانوار اینجا زندگى مى کنند؛ معادل 28 نفر در سه 
اتاقک گاودارى. ساکنان گاودارى هم کار ثابتى ندارند. 

گاهى پیازچینى مى کنند. زن، مــرد، پیر و جوان ندارد. 
کار که باشد همه به صف مى شوند. حتى کودکانى که 
از مدرسه و درس محروم هستند و براى 30 هزار تومان، 

هشت ساعت در روز کار مى کنند.
ســاکنان گاودارى البته 15 میلیون رهن داده اند. یک 
و نیم میلیون تومان هم اجاره مى دهند. براى ســازه اى 
ناامن که تنها امتیازش داشتن یک لوله آب است! اجاره 
کمتر آن نســبت به اصطبل به دلیل داشتن اتاقک ها و 

البته خانوارهاى کمتر است.
سازه هایى که قبًال کوره بودند، اینجا به یکى دو تا ختم 
نمى شود. فقط در دو سکونتگاه آن که در همسایگى هم 
هستند، حدود 50 نفر زندگى مى کنند. ساکنان کوره یک 
میلیون رهن داده اند و ماهانه هم  300 هزار تومان اجاره 

مى دهند تا بتوانند اینجا بمانند.

یک اتاقک دارد و یک فضاى سالن مانند کوچک. قبًال 
کوره آجرپزى بود. اینجا برق دارد و این یعنى یک آپشن 
براى ساکنان کوره نســبت به اصطبل که فاصله کمى 
باهم دارند. البته فقط برق دارند و از لوازم خانگى مانند 

یخچال خبرى نیست.
یکى از ســاکنان کوره مى گوید: «کارمــان ضایعات و 
زباله جمع کردن است. درآمدش براى ما که فقط جمع 
مى کنیم بخور و نمیر اســت.» آنطور که ساکنان کوره 
مى گویند هر چقدر گرماى تابســتان براى آنها عذاب 
است، سرماى زمســتان دوچندان وضعیت را برایشان 

دشوار مى کند.
همه اینها تنها مربــوط به یک منطقه حاشیه نشــین 
اصفهان بود. اینجا فقط چند دقیقه تا قلب شــهر فاصله 

دارد. 

زلزله هاى هرمزگان با ابزار 
غیرطبیعى ایجاد نشده است

پیک کوچک کرونا
 در راه است؟!

خبرخوان
دستمزد عجیب 
سعید روستایى

  ایران آرت |  «جام جــم» در صفحه اول 
خود گفته هاى محمد حسین فرح بخش، تهیه 
کننده ســینما را تیتر زد و نوشت: به نظرم باید با 
سازندگان فیلم (برادران لیال) گفتگو و مصالحه 
و با ممیزى، مســئله را برطرف مى کردند. البته 
ســازندگان فیلم هم تقصیر دارنــد و آن آقایى 
(سعید روستایى) که مى گوید خون جگر خوردم، 
بگوید چرا براى ساختن یک فیلم 6 یا به روایتى 
9 میلیارد تومان دســتمزد دریافت کرده و رفته 
آپارتمانى در زعفرانیه خریده است! سرمایه گذارى 
30تا 40میلیارد تومانى آدمى  که متعلق به فضاى 
خارج از سینماست، به جز پولشویى چه توجیهى 

دارد؟ 

واقعیت هاى کنکور 
  روزنامه شرق |دولت در ایران همواره 
یکى از مخالفان خاموش حذف کنکور بوده است؛ 
چرا که در صورت حذف این آزمون اســترس زا، 
بســیارى از ابزارهاى سرنوشت ساز نسل هاى 
آینده را از دست خواهد داد. کنکور براى پسرها 
راهى براى به تأخیــر انداختن خدمت زیر پرچم 
اســت و براى دخترها، تنها راه ورود مستقل به 
دنیاى جوانى و دولــت نمى خواهد نقش خود را 
در این گلوگاه به غیر واگذار کند. نتیجه چه شده؟ 

قطع اینترنت در روز برگزارى آزمون!

ذوق پنیرى!
روزنامه «همشهرى» در شماره    برترینها |
دیروز خود در خبرى عجیب و قابل تأمل از ثبات 
در قیمــت محصوالت لبنى بــه خصوص پنیر 
استقبال کرده است! این روزنامه نوشت: «قیمت 
انواع پنیرهاى صبحانه بعــد از تغییراتى که در 
اردیبهشت ماه داشتند، طى یک ماه گذشته بدون 
نوسان بوده است. هدفمندســازى یارانه ها نرخ 
انواع کاالهاى لبنى را افزایش داد و بازار را رقابتى 

کرد.»

استقبال از کتاب مجرى 
تلویزیون  

  صبا |کتاب «976 روز در پس کوچه هاى 
اروپا» اثر محمد دالورى در نوبت چاپ چهاردهم 
به چاپ رسید. نویسنده کتاب با توجه به اقتضاى 
شــغلى اش در بلژیک، یعنى خبرنگارى،  امکان 
رفتن به مکان ها و دیدار با افرادى را داشته که در 
نوع خود جالب هستند. محمد دالورى، با ساخت 

برنامه «صرفاً جهت اطالع» به شهرت رسید.

دومین کودك هم دریده شد
  ایسنا| براى دومین بار در دو روز، کودکى 
قربانى حمله سگ هاى ولگرد شهرك دامشهر 
قم شد. این کودك 6 ســاله روز جمعه پیش از 
رسیدن تکنســین هاى اورژانس به دلیل شدت 
جراحات جان خود را از دســت داد. این دومین 
حادثه مشابه در روزهاى اخیر در شهرك دامشهر 
قم است. روز چهارشنبه نیز کودك 4ساله اى که 
از ناحیه گردن مورد حمله چند قالده سگ ولگرد 

قرار گرفته بود جان خود را از دست داد.

 ادعاى لو رفتن سئواالت 
  تسنیم| کنکــور 1401 در حالى به خط 
پایان رسید که برخى افراد از انتشار سئواالت در 
کانال هاى تلگرامى خبــر مى دهند. برخى افراد 
مدعى هستند کل سئواالت عمومى و اختصاصى 
کنکور تجربى 1401 در ســاعت 9 و 49 دقیقه  
(چند دقیقه پس از توزیــع دفترچه اختصاصى 
شماره 2) روى یکى از کانال هاى تلگرامى قرار 
داده شد. در این فایل دفترچه اختصاصى شماره 
3 که هنوز در آن زمان توزیع نشده بود نیز وجود 
دارد!  ادعاهایى که از سوى سازمان سنجش مورد 

تأیید قرار نگرفته است.

عضو پژوهشگاه زلزله شناسى ایران در گفتگو با «رکنا» 
در خصوص سه زلزله بزرگ بامداد یازدهم تیرماه 1401 
در هرمزگان گفــت: احتمال تکرار زلزلــه در یک ماه 
آینده در هرمزگان وجود دارد. بهتر است روستاییان در 

چادرهایى کنار منازلشان مستقر شوند.
دکتر فریبرز ناطقى الهى در خصــوص احتمال وقوع 
زلزله بزرگ تر و یا تکرار زلزله هایى با ریشترى باالى 
6 در چند روز آینده در هرمزگان گفت: اساســًا زلزله ها 
داراى دوره هاى بازگشت بین 200 تا 500 سال هستند 
و اکنون هم در استان هرمزگان شاهد یک دوره بازگشت 
از زلزله هاى گذشته هســتیم. این زلزله ها احتماًال تا 

یکماه آینده ادامه خواهد داشت.
وى گفت: بافت فرســوده روســتاهاى آن منطقه به 
گونه اى اســت که دیوار منازل منطقه احتماًال با زلزله 

هایى باالى 5 ریشتر نیز دچار ریزش شوند.
وى در خصوص شایعاتى در مورد زلزله هایى غیر طبیعى 
در استان هرمزگان با تأکید گفت: چنین احتمالى وجود 
ندارد زیرا اساسًا دستگاه لرزه نگارى و رادارهاى امنیتى 
و سیســتم هاى پدافندى کشــور هر گونه اقدام براى 
انجام ایجاد زلزله هایى غیــر طبیعى را در تمام منطقه 
و در کشورهاى همسایه نیز به ثبت مى رساند و چنین 

فرضیه هایى تنها تشویش اذهان عمومى است.

با وجود اینکه نزدیک دو ماه است که آمار فوتى هاى 
روزانه ناشى از کرونا در ایران تک رقمى شده و حتى 
در برخى از روزها شــاهد به صفر رسیدن موارد کرونا 
در طول یک شــبانه روز بوده ایم، اما اخیراً مسئوالن 
بهداشــتى ایران و جهان از افزایش موارد جدید ابتال 
به کرونا در کشورهاى مختلف به دلیل گسترش زیر

ســویه هاى اومیکرون خبر داده و تأکید داشته اند که 
پاندمى کرونا هنوز تمام نشده است. آیا روند افزایشى 
کرونا در ایران و جهان منجر به بروز پیک جدیدى از 

این بیمارى در کشورمان خواهد شد؟
دکتر مسعود یونســیان، عضو کمیته علمى کشورى 

کرونا با بیــان اینکه در صورت تــداوم روند صعودى 
ابتال به کرونا در ایران، احتماًال کشورمان با یک پیک 
جدید این بیمارى مواجه مى شــود کــه البته قله آن، 
ارتفاع کمتــرى از قله موج اصلــى اومیکرون خواهد 
داشت، عنوان کرد: با توجه به اینکه در شرایط کنونى، 
عموم جامعــه دیگر توان پذیــرش محدودیت هاى 
ســختگیرانه در شــرایط بروز پیک احتمالى کرونا را 
ندارد، ما براى اینکه از وقوع یک موج تازه جلوگیرى 
کنیم، بهتر اســت از همیــن حاال و با همتى بیشــتر 
از گذشــته، طرح مدیریت هوشــمند کرونا را به اجرا 

بگذاریم.

گزارش یک رسانه کشورى از شکل جدید معضل مسکن و اجاره بها در اصفهان 

اجاره 2 میلیونى براى زندگى در اصطبل و گاودارى!

با آغاز فصل تابســتان دماى هوا رو به افزایش مى رود . طبق 
گزارشى که از سوى سازمان هواشناسى اعالم شد، ایستگاه هاى 
هواشناســى دهلران، شــوش، بســتان، کشــاورزى اهواز و 
بندرماهشهر در روزهاى گذشته دماى باالى 50 درجه را ثبت 

کردند.
به گفته احد وظیفه، رئیس مرکز ملــى اقلیم و مدیریت بحران 
خشکسالى نیز براى اکثر نقاط کشور در تیرماه دمایى 1/5 درجه 

بیش از حد نرمال و بدون بارش پیش بینى مى شود.
حاال بعد از گذراندن دو هفته گرم تابستانى در شبکه هاى مجازى 
خبر نفوذ پرتکرار امواج خنک تا پایان امســال دست به دست 
مى شود. صادق ضیاییان با تکذیب اخبار منتشر شده اظهار کرد: 
اخبار منتشر شــده مبنى بر خنکى هوا تا پایان تابستان صحت 
ندارند. این کاهش دما طى هفته جارى به صورت نسبى و بین 3 

تا 5 درجه سانتیگراد خواهد بود.
وى درباره وضعیت دمــاى هوا در هفته جــارى اظهار کرد: از 
12 تیرماه (یک شنبه) کاهش نســبى دما بین 3 تا 5 درجه در 
استان هاى واقع در نوار شمالى کشور پیش بینى مى شود و موج 
گرمایى که از اواسط هفته گذشته تا روز شنبه (دیروز) بر کشور 
حاکم بود و موجب افزایش دما شــده بود، برطرف مى شــود و 

کاهش نسبى دما خواهیم داشت.
وى تصریح کرد: کاهش دما طى روزهاى یک شنبه، دوشنبه 
و سه شنبه اتفاق خواهد افتاد و از چهارشنبه مجدداً روند مالیم 

افزایش دما را خواهیم داشت.
ضیاییان در پایان تصریح کرد: کاهش دما عمدتاً  در نوار شمالى 
اتفاق خواهد افتاد اما در مناطق جنوبى همچون اهواز نیز کاهش 

دماى نسبى در روز یک شنبه (12 تیرماه) پیش بینى مى شود.

مانى مهدوى
خیلى ها مى گویند ما ایرانى ها آدم هاى عجیب 
و غریبى هستیم و کارهایى مى کنیم که کمتر 
نمونه اى براى آن پیدا مى شــود. مهم نیست 
این نظریه درســت باشد یا نادرســت اما براى 
اینکه شما به قضاوت درست ترى از این مفهوم 
برسید، در اینجا محتواى سه ویدیو که در دو روز 
گذشته وایرال شده اند را بررسى مى کنیم. این 
ویدیوها نشان مى دهد که عجیب و غریب بودن 
نه مرز مى شناسد، نه جنسیت و نه ملیت. ممکن 
است بگویید خب همه جاى دنیا همینطور است 
و جاهاى دیگر هم از این کارها مى کنند؛ فقط 
ایرانى ها نیستند که عجیب و غریبند(!) و این 
همان قضاوتى است که گذاشتیمش به عهده 

خودتان. 

ویدیــوى اول: در ایران جشــنى برگزار 
مى شود به نام «مراسم سپاس تهیه کنندگان 
ســینماى ایران». در دومین دوره این جشن، 
بعضى هنرمندان ســینما هم حضور داشتند و 
یکى از این محترمیــن هنر هفتم، خانم ترالن 
پروانه بودند که لباسشان در این جشن در فضاى 
مجازى سوژه شده اســت. خانم پروانه در این 
مراسم کت و شلوارى به تن کرده اند که لنگه به 
لنگه و قرینه هم است! یعنى ایشان شلوارى به پا 
کرده اند که یک پاچه اش مشکى است و یک 

پاچه اش دودى و ســمت چپ و راست کتشان 
هم قرینه پاچه هایشان است!  از این لباس ها در 
اینترنت فراوان اســت و مشــترى هایش هم 
فراوان اما اینکه آیا پوشــیدنش توســط یک 
هنرمند زن در یک مراسم رسمى کار صحیحى 

است یانه؛ قضاوت با شما.  
ویدیوى دوم: خیابان باقر آباد تهران؛ یک 
فروشنده سنگ قبر. این فروشنده، نمونه هایى از 
سنگ هاى تازه طراحى شده اش را گوشه خیابان 
چیده که یکــى از آنها منقش بــه تصویر خانم 
«آنجلینا جولى» اســت! تصویر این هنرپیشه 
مشهور هالیوود با موهاى افشان روى یک سنگ 
قبر در باقرآباد تهران و ذیل آن این توضیح که او را 
«حامى کودکان بى سرپرســت» معرفى کرده 
است آن هم کنار سنگ هایى منقش به تصویر 

چند فرد بومى واقعاً عجیب نیست؟! 
ویدیوى سوم: یک شــب آرام در تبریز. 
دوربین مدار بسته، فردى را نشان مى دهد که با 
یک پالستیک ســیاه رنگ در حال قدم زدن و 
مشاهده  فضاى سبز کنار پیاده رو است که چند 
درخت کوتاه تازه کاشــته شــده ســرو در آن 
مشخص اســت. این مرد محترم در حال قدم 
زدن، ناگهان به داخل فضاى سبز رفته، ظرف 
چند ثانیه یکى از ســروها را از خــاك بیرون 
مى کشد، داخل پالستیک سیاه رنگ مى گذارد 

و مى رود!

اخیراً یکى از مجسمه سازان مطلبى را در فضاى مجازى منتشر 
کرد که محتواى آن، از شستشــوى نیمه کاره مجسمه میدان 

فردوسى و دورنگ شدن این مجسمه 63 ساله خبر مى داد.
بر اساس پیگیرى ها مشــخص شــد،  اثر گرانبها و ارزشمند 
ابوالحســن صدیقىـ  نقاش و مجسمه ساز مشهور ایرانىـ  که 
یکى از المان هاى مطرح شهر تهران به شمار مى آید، دو رنگ 

شده و به صورت تیره  و روشن درآمده است!
اکنون به نظر مى رسد مسئوالن وقت سازمان زیباسازى شهر 
تهران که ساالنه برنامه هاى مرمتى و شستشوى آثار شهرى را 
در برنامه کارى خود دارد، تنها به تمیز کردن بخشى از مجسمه 
فردوسى بسنده کرده اند و با گذشت یکسال، شستشوى مجسمه 

به طور کامل انجام نشده است. البته این احتمال هم وجود دارد 
که در حین عملیات مرمت و شستشو متوجه تغییر فاحش رنگ 
مجسمه شده اند و براى پرهیز از ادامه این روند و مخدوش نشدن 

بیشتر اثر، کار را متوقف کرده اند.
در جدیدترین خبر منتشر شــده در این رابطه شنیده ها حاکى 
است که وایتکس در سرنوشت غم انگیز مجسمه فردوسى نقش 

مهمى داشته است.
روزنامه «هفت صبح» در شماره دیروز خود به نقل از یک مدیر 
سابق سازمان زیباسازى شــهردارى تهران مدعى شده است 
که احتمال دارد مجســمه فردوســى را با محلول سفیه کننده 

(وایتکس) شستشو داده باشند!

حجت االسالم حسین محمدزاده، معاون پرورشى و فرهنگى آموزش و 
پرورش استان قزوین در رابطه با ازدواج زودهنگام دختران و ارتباطش با 
مقوله ترك تحصیل گفت: این مسئله بسیار مهم است. اتفاقًا ما در یکى 
از مناطق به صورت فراوان شــاهد ازدواج زودهنگام و کودك همسرى 
هستیم. من فکر مى کردم در آن منطقه بخاطر فقر و نیاز است که دختر 
را به خانواده همســرش مى ســپارند و با ازدواج او موافقت مى کنند، اما 
دیدم اتفاقًا خانواده ها خیلى متمول و دارا هستند، ولى یک آداب و رسوم 

و فرایندى آنجا اتفاق افتاده که رویکرد آنها کودك همسرى شده و جزو 
باور ها و اعتقادات آنها شده است.

معاون پرورشى و فرهنگى آموزش و پرورش اســتان قزوین ادامه داد: 
ما در همان منطقه ازدواج 9ساله و 10 ساله ها را داریم؛ دختر هایى که با 
پسر هاى 16-17ساله ازدواج مى کنند و بعد از چهار پنج سال خیلى از اینها 
متارکه مى کنند و زندگى هایشان به هم مى ریزد. ما، چون این منطقه را 
رصد کردیم به این موضوع نیز ورود پیدا کردیم براى اینکه این آســیب 

نباید فراگیر شود. آسیب هاى عجیبى داریم؛ دانش آموزى که مى داند در 
ده یازده ســالگى ازدواج خواهد کرد، از روند ابتدایى تحصیل، از مدرسه 

کنده مى شود و شایق به ادامه تحصیل نیست.
او افــزود: بعــد از آن آســیب هاى متارکــه از شــوهر وجــود دارد 
همچنیــن آســیب هاى اجتماعــى، شــخصى و فــردى کــه 
ایجــاد مى شــود پــس لرزه هــاى غیرقابــل تحمیلــى مى توانــد

 داشته باشد. 

رسم و رسوم عجیب یک منطقه در قزوین

فردوسى را با وایتکس شستند!ما عجیب، ما غریب!

تابستان از امروز رو به خنکى مى رود؟

مادر ژاپنى
 شهید بابایى درگذشت 

  همشهرى آنالین |«کونیکو یامامورا»، مادر 
شهید محمد بابایى به علت بیمارى ظهر روز جمعه دهم 
تیرماه در بیمارستان خاتم االنبیا(ص) تهران درگذشت.  
او تنها مادر شهید دفاع مقدس با اصالت ژاپنى است. 
کونیکو یامامورا در خانواده اى بودایى در ژاپن متولد شد 
و در 20 سالگى با جوانى مسلمان و ایرانى آشنا  و به دین 

اسالم مشرف شد.

زلزله در دوبى هم حس شد 
  تسنیم|شدت وقوع زمین لرزه هاى بامداد روز 
شنبه استان هرمزگان واقع در جنوب ایران به قدرى 
بود که مردم برخى از شهرهاى امارات آن را احساس 
کردند. ساعت 02:02:08 روز شنبه، زمین لرزه اى به 
مقیاس 6/1 ریشتر در شــمال شرقى بندرلنگه ایران 
استان هرمزگان را لرزاند، که ساکنان ابوظبى، دوبى، 

شارجه و عجمان نیز آن را احساس کردند. 

راه درست برجامى
  روزنامه جمهورى اسالمى |راه درست 
این است که مســئولیت مذاکرات برجامى برعهده 
کسانى باشد که اوًال به اصل برجام اعتقاد دارند، ثانیاً به 
نظر اکثریت مردم که خواهان رسیدن به توافق هستند 
احترام بگذارند و ثالثًا این واقعیت را درك کرده باشند 
که با احیاى برجام و لغو تحریم ها بسیارى از مشکالت 
مردم حل خواهد شد. اگر واقعًا خواهان احیاى برجام 

هستید، به این پیشنهاد عمل کنید.

سران دشمن را 
محاکمه مى کنیم

  تسنیم |سردار غالمرضا ســلیمانى، رئیس 
سازمان بسیج گفت: دشمن در سالیان اخیر بى رحم ترین 
فشار ها و ناجوانمردانه ترین اقدامات را علیه ملت ایران 
به اجرا گذاشته است. ما به زودى میز هاى محاکمه اى را 
براى سران این کشور ها ترتیب خواهیم داد و سران این 

کشور ها را محاکمه خواهیم کرد.

تهدید «اعتماد»
  دیده بان ایران| احمدحســین فالحى، عضو 
کمیسیون آموزش مجلس شوراى اسالمى در واکنش 
به انتشــار گزارش روزنامه «اعتماد» مبنى بر تقلب 
گسترده در کنکور سراسرى علوم تجربى 1400 که 
صدها نفر را به رشــته هاى پزشکى، دندان پزشکى و 
داروسازى دانشگاه هاى برتر دولتى رساند، گفت: این 
ادعاها نمى تواند خیلى صحت داشته باشد؛ این روزنامه 
اگر سند و مدرکى دارد، بسم ا... اگر نه که ما هم جواب 

آنها را خواهیم داد و قطعاً با آنها برخورد خواهیم کرد.

انتقال کرونا با بالن!
  عصر ایران| کره شــمالى بالن هاى ارسالى از 
ســمت کره جنوبى را عامل  همه گیرى کرونا در کره 
شمالى مى داند. کره شمالى اعالم کرد که همه گیرى 
کرونا در این کشور با ابتالى افرادى آغاز شده است که 
با بالن هاى ارسالى از سمت کره جنوبى به داخل خاك 

این کشور در تماس بوده اند. 

«کیهان» از خجالت 
«جیران» درآمد

  روزنامه کیهان|  افزایــش بى منطــق حق 
اشتراك در یکى از پلتفرم هاى ویدیوى درخواستى با 
ناراحتى بسیارى روبه رو شده... وقتى مى بینیم تازه ترین 
محصول یاغى طور این پلتفرم صرفاً بازنشر ایده هاى 
محصوالتى قبًال تولیدشده مثل «مغزهاى کوچک 
زنگ زده»، «قورباغه» و «شــناى پروانه» اســت و 
محصول دیگر آن یک سریال حرمسرایى که تاریخ را 
فقط در لولیدن خواجه و ندیمه و زنان صیغه اى، محدود 

کرده، معلوم است که مخاطب حس کم فروشى دارد.
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فعالً محدودیتى براى خرید 
نان در اصفهان نیست

975 روستاى اصفهان 
درگیر تنش آبى است

دماى اصفهان
 8 درجه کاهش مى یابد

کارشـناس اداره کل هواشناسـى اسـتان اصفهان از 
احتمـال وزش باد شـدید، وقـوع تندبـاد لحظه اى و 
خیزش گردوخاك به ویژه در مناطق شـرق، شـمال 
شـرق و مرکز اسـتان طى امروز یک شـنبه خبر داد. 
حجت ا... على عسگریان اظهار داشـت: غبار محلى 
در مناطق مرکزى و صنعتى استان از جمله کالنشهر 
اصفهان طى این مدت شـدت مى گیرد. کارشـناس 
اداره کل هواشناسى استان اصفهان به کاهش 6 تا 8 
درجه اى دماى هواى استان اشاره کرد و گفت: تا روز 

دوشنبه دما روند کاهشى دارد.

نجات کودك 7 ساله  
از دست آدم ربایان

فرمانده انتظامى شهرسـتان نجف آباد از دسـتگیرى 
یک زن وشـوهر که اقدام بـه ربودن یـک کودك 7 
سـاله کرده بودند و بازگرداندن این کودك به آغوش 
خانواده اش خبر داد. میثم گوهرى آرانى اظهار داشت: 
مأموران پـس از انجام تحقیقـات دریافتند یک زن و 
شوهر به دلیل اختالف حساب و گرفتن طلب خود از 
یک فرد اقدام به ربودن کودك 7 ساله وى کردند که 
در نهایت با اقدامـات تخصصى و رصد هوشـمندانه 
متهمان، مخفیگاه آنان در یکى از شـهرهاى اسـتان 
فارس مورد شناسایى قرار گرفت.کارآگاهان به استان 
مذکور رفته و در یک عملیات ضربتى این زن و شوهر 

را دستگیر کردند.

سقوط یک دستگاه جرثقیل 
سقوط یک دسـتگاه تاور کرین پنج مصدوم برجاى 
گذاشت. آتش پاد مجتبى رستمى مدیرعامل سازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى شاهین شهر 
با اعـالم حادثه سـقوط یک دسـتگاه تـاور کرین در 
محله خانه کارگر گفت: حوالى عصر جمعه 10تیرماه 
یک مورد حادثه سقوط دسـتگاه تاورکرین (جرثقیل 
ساختمانى) واقع در محله خانه کارگر به سامانه 125 
سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى شـهردارى 
اعالم شـد و آتش نشـانان پنج مصدوم حادثـه را از 
طبقه چهارم به محـل امن منتقـل و تحویل عوامل 

اورژانس دادند.

بهار آلوده اصفهان
مـردم اصفهان در سـه ماهـه بهـار امسـال 49 روز 
هواى ناسـالم نفس کشـیدند که این آمـار حاکى از 
افزایـش 1/8 درصدى روزهـاى آلوده این شـهر در 
مقایسـه با مدت مشـابه سال گذشته اسـت. هر چند 
کالنشهر اصفهان در سـه ماهه بهار سال 1400 نیز 
یک روز هواى پاك نداشـت اما بر پایـه آمار موجود 
شـمار روزهاى قابل قبول آن در مدت مشـابه سـال 
گذشـته به 66 روز مى رسـید و 26 روز هواى ناسالم 
براى گروه هاى حساس و یک روز ناسالم براى عموم 
شـهروندان داشـت. بررسـى وضعیت کیفـى هواى 
اصفهان در بهار امسال و مقایسـه آن با مدت مشابه 
سـال قبل حاکى از افزایش 1/8 درصـدى روزهاى 
آلـوده و کاهـش 1/5 درصـدى روزهاى سـالم این 

کالنشهر است. 

مقبره صائب
 ساماندهى مى شود

شـهردار منطقه یک اصفهان از سـاماندهى شرایط 
بـاغ و مقبـره صائـب خبـر داد. میثـم بکتاشـیان، 
مراسـم بزرگداشـت صائـب تبریـزى، توضیـح 
داد: بـا پبگیرى هـاى صـورت گرفتـه قرار بـر این 
شـده تا این مـکان ماننـد حافظیه و سـعدیه بـا نام 
صائبیـه محفلى بـراى دوسـتداران شـعر و ادبیات 
باشـد. در همین راسـتا مذاکراتى با اداره کل اوقاف 
و همچنیـن اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى 
صـورت گرفته کـه ایـن مذاکـرات در مرحله جمع 
بندى نهایى اسـت. در صـورت طى شـدن مراحل 
قانونى، وضعیت باغ صائب ساماندهى و بهتر از قبل 

خواهد شد.

دریا قدرتى پور
ماجرا از آنجا شروع شد که یک قالده شیر ماده آفریقایى 
و 64 قطعه پرنده کمیاب از باغى در خمینى شهر کشف 
شد. کشــف این باغ وحش خانگى نگرانى دوستداران 
محیط زیست را به دنبال داشــت؛ اینکه چطور یک نفر 
مى تواند این تعــداد حیوان کمیاب را اســیر و در خانه 

شخصى خودش نگهدارى کند.
چند روز پس از این اتفاق، مدیرعامل شرکت ساماندهى 
صنایع و مشاغل پایتخت از ســاماندهى محل خرید و 
فروش حیوانات خانگى در حاشــیه بزرگراه آزادگان در 

تهران خبر داده است. 
اینکه آیا اظهارنظرهاى مدیرعامل شرکت ساماندهى 
صنایع و مشــاغل پایتخت عکس العملــى در رابطه با 
کشف باغ وحش شخصى خمینى شــهر بوده یا خیر؟ 
هنوز معلوم نیســت اما نکته مهم این است که اکنون 
این رویه مى تواند سرفصل جدیدى باشد براى اعمال 
محدودیت هاى بیشتر در رابطه با گرفتار کردن حیواناتى 
که برخى از آنها در حال انقراض هستند. امرى که شروع 
آن از پایتخت بوده و مى تواند الگویى براى بقیه شهرها 

و از جمله اصفهان باشد.
در گذشــته خرید و فروش حیوانات محدود به دام هاى 
اهلى و یا حداکثرخرید و فروش گربه و سگ و کبوتر بود 
اما اکنون باغ وحش هاى خانگى چه بزرگ و چه کوچک، 
شکل دیگرى گرفته اند و از «ایگوانا» و مار تا پرندگان 
کمیاب و خزندگان وحشى جزو حیوانات خانگى محسوب 
مى شــوند.  این حیوانات اکنون وسیله اى براى  تفریح 
برخى از خانواده ها و تهدیــدى براى گونه هاى در حال 

انقراض شده اند.
اینها همه در حالى است که این اتفاقات سر از پلتفرم ها 
نیز درآورده اند و این فضاها خود جایگاهى براى خرید و 

فروش گونه هاى در معرض خطر و کمیاب شده اند.
در این سال ها فروش حیوانات غیرمجاز در فضاى مجازى 
به راحتى انجام مى شود. گرچه هرازچندگاهى پلیس فتا 
در این زمینه ورود پیدا مى کند اما همچنان سایت هاى 
خرید و فروش هر بار اقدام به درج این آگهى ها مى کنند. 
آگهى هایى که با وجود قوانین حذف و محدود مى شوند 
اما باز هم این قوانین آنقدر قدرت ندارد که آنها را به صفر 
برســاند و همچنان شــاهد خرید و فروش این گونه ها 

هستیم. گونه هایى که نتوانسته اند از دست سودجویان 
فرار کنند و با وجود اینکه قوانین محدود کننده و ناظر بر 
بازار خرید و فروش حیوانــات از دهه 1346 به تصویب 

رسیده اما همچنان اسیر مى شوند.
از دهه 1330 که «کانــون شــکاربانى و نظارت بر 
صید» کارش را آغــاز کرد، فعالیت هــاى زیادى در 
آن صــورت گرفت. از جمله ایــن فعالیت ها تصویب 
قوانینى بود که بعد از 16 سال از بنیانگذارى این کانون 
شــکل گرفت و پس از آن قوانین منع شکار حیوانات 
چکش کارى هاى بسیارى شد. اما جالب اینجاست که 
برخى از این قوانین تا امروز هم معتبر است ولى به این 
خاطر که بازار داللى و فروش این حیوانات سودآورى 
باالیى دارد، این قوانین ناظر و محدود کننده نتوانسته 

جلوى مجرمان را بگیرد.
تا پیش از اینکه فضاى مجازى جاى خود را باز کند و تا 
این حد گسترده شــود خرید و فروش حیوانات به شکل 
فیزیکى بود و بعضــًا نهادهاى نظارتى مى توانســتند 
راحت تر بازارهاى سیاه خرید و فروش حیوانات وحشى 
و ممنوعه را شناســایى کنند اما اکنون این داد و ستدها 
پشــت پرده فضاهاى مجازى انجام مى شــود و کمتر 
مشخص است. در واقع بلوغ کسب و کارهاى اینترنتى، 
خرید و فروش حیوانات را از بازارهاى محلى به بازارهاى 
آنالین هدایت کرده است. بازارهایى که نظارت بر آنها 
پیچیدگى هاى خاص خودش را دارد و ســازمان محیط 
زیست به تنهایى نمى تواند اهرم بازدارنده باشد و اکنون 

همکارى عمومى در این زمینه ضرورى است. 

قانون چه مى گوید؟
طبیعتاً مرز خرید و فروش مجاز و غیرمجاز را قانون روشن 
کرده است. مهمترین قوانین در این خصوص، قانون هاى 
«شکار و صید» (مصوب 1346)، «حفاظت و بهسازى 
محیط زیســت» (مصوب 1354) و همچنین ماده 680 
قانون مجازات اسالمى هستند و بخش عمده مواد قانونى 
در این حوزه، ناظر بر شــکار و صیــد و محدودیت هاى 

قانونى آن است. 
طبق ماده 10 قانون، شــکار و صید، خرید و فروش، 
حمل و تکثیر حیوانات وحشى ممنوع است و جانوران 
وحشى، شامل جانورانى مى شــوند که منشأ طبیعى 

داشته و ذاتاً به صورت وحشى در طبیعت زندگى و تولید 
مثل مى کنند.

 پســتانداران، پرندگان، خزنــدگان، آبزیــان و ... جزو 
این حیوانات هســتند؛ یعنى اگر خرید و فروش آنها در 
یک آکواریوم فروشــى و یا در فضاى مجــازى و یا در 
سطح شــهر انجام شــود غیر قانونى و در زمره همین 

محدودیت ها قرار مى گیرند.
این قوانین در حالى به تصویب رســید که سال هاست، 
ایران به کنوانسیون تجارت گونه هاى گیاهى و جانورى 
در معرض انقراض هم پیوســته اســت. پیوســتن این 
کنوانسیون مســئله خرید و فروش غیر مجاز حیوانات 
در ایران را بیش از پیش سخت تر و مورد توجه نهادهاى 

نظارتى قرار داده است.
 بر اســاس متن این کنوانســیون، خرید و فروش تمام 
گونه هاى در معرض خطر انقراض تحت کنترل شدید 
قرار دارد تا بقاى آنها بیشتر به خطر نیافتد. بنابر مفاد این 
کنوانسیون صدور مجوز براى این گونه ها تنها در شراط 
خاص انجام پذیر اســت. گونه هاى مختلفى که در این 
کنوانسیون به آنها توجه شده است، شامل حیواناتى است 

که به زودى در معرض خطر انقراض قرار مى گیرند. 
طبیعى است که با توجه به محدودیت ها و حساسیت هاى 
بین المللــى، خریــد و فــروش گونه هــاى موجود در 
پیوست هاى این کنوانسیون نیز همانند سایر گونه هاى 
وحشــى در ایران تحت نظارت قرار مى گیرند و با موارد 
تجارت غیرمجاز و غیرقانونى حیوانات برابر قانون برخورد 

مى شود.
اما با تمام اینها و بــه رغم ممنوعیــت خرید و فروش 
حیوانات غیرمجاز از سوى نهادهاى نظارتى و همچنین 
ممنوعیت درج آگهى تجارى آنها در پلتفرم هاى انتشار 
آگهى، همچنان عده اى اقدام به شــکار، خرید و فروش 
و همچنین پرورش حیوانات وحشــى به منظور کسب 
سود مى کنند. این موضوع نشــان مى دهد که قوانین 
باید سختگیرانه تر باشد تا ســود کمترى به قاچاقچیان 
حیوانات برساند.  قوانین که از گذشــته تا کنون اعمال 
مى شود؛ چندان کارایى ندارند و به گفته کارشناسان باید 
به روزتر شوند. قوانینى که باید پا را فراتر بگذارند تا دیگر 
کســى جرأت نکند باغ وحش خانگى با حضور حیوانات 

نادر به راه بیاندازد.

قانون براى مقابله با خرید و فروش حیوانات کمیاب کارآمد است؟

تجارت با دست آموزهاى وحشى

سخنگوى آبفاى استان اصفهان گفت: امسال 975 روستاى 
این استان به دلیل نداشتن دسترسى به منابع آب پایدار و 

نبود زیرساخت هاى مناسب با تنش آبى رو به رو هستند.
مهرداد خورسندى اظهار داشــت: بیش از یک هزار روستا 
در استان اصفهان (به جز محدوده کاشان) وجود دارد که 
از این تعداد 948 روستا تحت پوشش آبفاى اصفهان است. 
وى افزود: شمارى از روستاها نیز یا جمعیت کمى دارند و یا 
درخواستى براى تحت پوشش آبرسانى آبفا قرار گرفتن از 
سوى دهیارى هاى آنها اعالم نشده اما شرکت آبفا به آنها 

نیز آبرسانى سیار مى کند.
سخنگوى آبفاى استان اصفهان با بیان اینکه در مجموع 

امسال 975 روستاى اســتان چه تحت پوشش و چه غیر 
تحت پوشــش به دلیل کمبود آب، دسترسى نداشتن به 
منابع آب پایدار و یا فرسودگى و نبود تأسیسات مناسب با 
تنش آبى رو به رو هستند، خاطرنشان کرد: براى رفع این 
مشکل و آبرســانى پایدار به بیش از 4200 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است. 
خورسندى با بیان اینکه دو سال است که به صورت مرتب 
به 305 روستاى استان آبرسانى ســیار مى شود که از این 
تعداد افزون بر یکصد روســتا تحت پوشــش آبفا نیست، 
گفت: آبرسانى ســیار در ماه هاى گرم سال به 370 روستا 

افزایش مى یابد. 

مدیر بازرسى اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه در مرحله اول 
فروش نان به صورت هوشمند، قرار نیست محدودیتى براى 
خرید باشد، گفت: در آینده براى جلوگیرى از سوءاستفاده، 

محدودیتى براى خرید نان تعیین مى شود.
جواد محمدى فشارکى در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: بعد از 
زنجان، طرح هوشمندسازى فروش نان در استان اصفهان 
به صورت آزمایشــى آغاز شده و قرار اســت دستگاه هاى 
کارتخوان در اختیار واحدهاى فــروش یارانه اى نان قرار 

بگیرد.
مدیر بازرسى اتاق اصناف اصفهان گفت: قیمت نان یارانه 
تغییرى نخواهد کرد و باهمان قیمت ســال قبل به فروش 

مى رود، اما اتفاقى که مى افتد این است که نانوایى ها آرد را به 
صورت کامًال آزاد از دولت خریدارى کرده و نان را به صورت 
یارانه تحویل مصرف کننده مى دهند؛ مابه التفاوت مبلغ نان 

و آرد را دولت هر شب به حساب نانوا واریز مى کند.
وى تاکیــد کــرد: قرار اســت نــان بیشــترى در اختیار 
مجموعه هایى مثــل دانشــگاه ها، ادارات و پادگان ها قرار 
بگیرد. مدیر بازرسى اتاق اصناف اصفهان گفت: در فروش 
نان به صورت هوشمند فروش آرد توسط نانوایى کامًال قطع 
شده و با توجه به یکى شدن قیمت ها، نانوا مجبور است براى 
رقابت با دیگر نانوایى ها کیفیت نان را هم از لحاظ پخت و 

هم از لحاظ وزن حفظ کند.

مدیر روابط عمومى مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان با 
اشاره به تیراندازى به سمت حجت االسالم سید محسن 
اخوان، امام جماعت مسجد بقیه ا...(عج) خیابان برازنده 
گفت: به حجت االسالم سید محسن اخوان آسیب جدى 

وارد نشده است.
حجت االسالم علیرضا ناجى در گفتگو با ایسنا با اعالم 
این خبر که حال عمومى حجت االســالم سید محسن 
اخوان پس از خــروج از اتاق عمل خوب اســت، اظهار 

کرد: این روحانى بامداد روز شــنبه (دیروز) پس از اقامه 
نماز صبح در مســجد خبایان برازنده مورد ترور نافرجام 
از فاصله دور قرار گرفت و تیرى به پهلوى ایشان اصابت 
کرده است. وى تاکید کرد: به ارگان هاى حیاتى حجت 

االسالم سید محسن اخوان آسیبى وارد نشده است.
مدیر روابط عمومى مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان 
در پاسخ به این پرســش که آیا خصومتى از قبل با این 
روحانى وجود داشــته یا خیر؟ تاکید کرد: او از روحانیان 

بسیار کم حاشیه و محجوب اصفهان بود، حتى نمى توان 
گفت که در منبر چیزى گفته که حساسیت فرد یا گروهى 

را برانگیخته باشد.
ناجى تاکید کرد: خانواده این روحانى از جو رســانه اى 
ایجاد شده خشنود نیستند و اطالعات بیشترى نیز از این 
حادثه فعال موجود نیست، منتظریم تا حال عمومى این 
روحانى اندکى بهتر شــود تا از خود او ابعاد بیشتر مسئله 

را جویا شویم.

ابعاد ترور امام جماعت مسجدى در اصفهان

نصف جهان    برخى از موتورسواران بدون اینکه طبق 
قوانین و مقررات حمل و نقل عمل کنند اقدام به بار 

زدن بیش از حد روى موتورشان مى کنند.
این موضوع نه تنها باعث مى شود تردد این وسیله 
نقلیه با مشــکل مواجه شــود بلکه، در مسیرهاى 
طوالنى ممکن است بار از روى موتور یا خودرو به 

پایین پرتاب شــود و نه تنها براى موتور سوار، بلکه 
براى دیگران نیز خطراتى را ایجاد کند.

به گفته کارشناسان اداره کل ایمنى و ترافیک بارى 
که روى وسایل نقلیه حمل مى شود باید در حد مجاز 
باشد و هر خودرو یا موتورى برحسب شرایطى که 

دارد باید بار حمل کند.

بارهاى غیر استاندارد بر دوش موتورها 

نصف جهان   فصل تابســتان اســت و بازار استفاده 
از کولرهاى آبى داغ اســت اما برخــى از این کولرها 
به علت فرســودگى و مشــکالت جانبى که دارند 
باعث هدررفت آب مى شــوند و بعضــًا در برخى از

 کوچه ها و خیابان ها شــاهد هدررفت آّب به شکل 
جدى هستیم.

هدر رفت آب یکى از مشکالتى است که بیشتر مردم 
ما دغدغه آن را دارند و نگران این موضوع هستند. 
این درحالى است که برخى از خانواده ها نسبت به 
این مسئله توجه الزم را نمى کنند و اقدام به تعمیر 
کولرهاى خود نکرده و یا اگر چنین کارى را بکنند به 

شکل جدى به آن نمى پردازند.

هدررفت آب از کولرهاى آبى 

نصــف جهــان   شــهردار ورزنــه گفــت: یکى از 
بزرگ ترین موانع بر سر اجراى طرح هاى شهرى، 
ادارات حفاظت محیط  زیســت هستند که به بهانه 
ارزیابى هاى زیست  محیطى، مانع ایجاد و راه اندازى 

طرح هاى شهرى مى شوند. 

حامد اخگر افــزود: در حال حاضر شــهردارى ها 
نیازمند تشکیل کارگروه هاى تخصصى جهت رفع 
مشــکالت و ارائه راهکارهاى تخصصى هستند تا 
بتوانند در کمترین زمان به رفع  موضوعات قانونى و 

جذب سرمایه گذاران و حل معضالت آنها بپردازند.

ضرورت تشکیل کارگروه هاى تخصصى در ورزنه

نصف جهان   سرپرســت فرماندارى ویژه کاشان با 
اشاره به آمارهاى مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کاشان 
گفت: سال گذشته 260 میلیارد ریال کاالى قاچاق 
در قالب 259 پرونده در کاشان کشف شده که 90 
درصد توسط تعزیرات حکومتى و 10 درصد توسط 

دادسراى کاشان تعیین تکلیف شده است.
محمد شــریف زارعى اضافــه کرد: در ســه ماه 
نخســت امســال نیــز 30 میلیارد ریــال کاالى 
قاچاق با تشــکیل 36 پرونده در کاشــان کشــف 

شده است.

تشکیل 36 مورد پرونده قاچاق کاال در کاشان

نصــف جهــان   شــهردار نیک آباد گفــت: قانون 
مدیریت شــهرى در شــهردارى ها مغفول مانده 
اســت و اگراین قانون در مجلس تصویب شــود، 
بسیارى از مشــکالت گریبانگیر شهردارى ها رفع 

مى شود.
عباســعلى ابراهیمــى همچنیــن از تخصیــص 

نیافتن ســهم شــهردارى ها توســط راهنمایى 
و رانندگــى انتقاد کــرد و افزود: بر اســاس ماده 
23 قانون رســیدگى به تخلفات رانندگى، ســهم 
شــهردارى ها از وجــوه حاصــل از جریمه  هاى 
تخلفات رانندگى باید پرداخت شــود اما این سهم 

پرداخت نمى شود.

تخصیص نیافتن سهم تخلفات رانندگى به نیک آباد

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
از ابتداى امسال تاکنون به 11 هکتار از مراتع استان 

بر اثر هفت مورد آتش سوزى خسارت وارد شد.
منصور شیشه فروش افزود: این مراتع آسیب دیده 
در شهرستان هاى فریدونشــهر، سمیرم، برخوار و 
فریدن واقع است که در زمان وقوع حریق با حضور 
به موقع عوامل امدادى، آتش نشــانى و تیم هاى 

محلى از وسعت خسارت جلوگیرى شد.
وى اظهار داشــت: علت بخشــى از این حوادث، 
انسانى و عامل دیگر آن گرما، افزایش دماى هوا و 

وزش بادهاى گرم گزارش شده است.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان 
افزود: در فروردین امسال بر اثر بارش هاى بهارى 
پوشش هاى گیاهى و علوفه اى رشد کرد و اکنون 
با شدت گرما و عدم بارش خشک شد که مى تواند 

عامل ایجاد حریق در مراتع شود.
به گفته وى، اکنون عــالوه بر آماده باش 70 گروه 
گشت و بازرسى در سطح اســتان براى پیگیرى و 
نظارت بر وضعیت مراتع، شهردارى ها و دهیارى ها 
نیز مکلف شــدند که علوفه هاى واقع در فضاهاى 
سبز و خشک را هرس کنند و باغداران و کشاورزان 
نیز به جمع آورى شــاخه هاى خشک و ممانعت از 

آتش زدن ته مانده مزارع بپردازند.
شیشــه فروش از دیگر اقدامات در ایــن زمینه را 
اســتقرار گروه هاى فنى، مراقبتــى و حفاظت از 
مراتع منابــع طبیعى در نقاط مختلف اســتان که 
داراى رویش گیاهى بیشــترى است و همچنین 
تجهیز تیم هــاى محلى بــه امکانــات امدادى 
براى آمادگى در زمان وقوع حــوادث احتمالى در

 مراتع عنوان کرد.

آماده باش براى حفظ مراتع اصفهان از خطر آتش

 نصف جهان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره شنبه 
11 تیرماه، تیتر یک خود را اختصاص داده به گرماى 
طاقت فرساى اصفهان و با تیتر «داِغس» مطلب خود 

را آغاز کرده است. 
این روزنامه عنوان کرده که هنــوز یک ماه از تابستان 
نگذشــته اسـت اما اصفهـان در حال سـپرى کردن 
روزهــــاى بسیار گرم و داغى است که شـــاید در 

سـال هاى اخیر بى سـابقه بوده اسـت. 
ایــن روزنامــه در گفتگــوى اختصاصى بــا رضا 
شهبازى، مدیرکل و کارشناس مدیریت مخاطرات 

زمیــن شــناختى، زیســت محیطى و مهندســى 
ســـازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور 
از زبان او بــه بررســى چرایى افزایش بى ســابقه 
گرما و دماى هـــوا در اســـتان اصفهـان پرداختـه 
و نوشــته: گرما پدیــده اى جهانى اســت و کنترل 
آن در اختیار انســان نیســت. ما فقط مــى توانیم 
منابع آبى و خشــکى ها را درســت مدیریت کنیم؛ 
مدیریتى که متغیرهاى موجود را مـد نظر قـرار دهـد 
و بتواند انسان را در برابر خشکى و گرماهاى نامتعارف 

تاب آور کند.

اصفهان داِغس
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پیام رسان قدیمى گوگل  رونمایى از شارژ فوق سریع
تعطیل مى شود   240 واتى

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات: والدین مى توانند با یک کد دستورى مشخص، سیمکارت خود را به سیمکارت 
مخصوص استفاده کودکان تبدیل کنند. ایجاد محیطى امن براى کودکان در فضاى مجازى یکى از دغدغه هاى 
وزارت ارتباطات بوده و در روز هاى اخیر صبحت درمورد آن زیاد اســت. عیسى زارع پور، وزیر ارتباطات و فناورى 

اطالعات به تازگى اعالم کرده که ایمن کردن فضاى مجازى براى کودکان با یک دستورى مهیا خواهد شد.
زارع پور با اشاره به مصوبه اى از شــوراى عالى فضاى مجازى گفت: دستگاه هاى مختلف مکلف هستند که یک 
محیط ایمن و مفید براى کودکان فراهم شود. ما مجموعه اى از ابزار ها را در نظر گرفته ایم که یکى از آن ها این است 
که پدر و مادر ها مى توانند سیمکارتشان را با یک کد دستورى از حالت معمولى به حالت مخصوص کودکان تبدیل 
کنند. به این ترتیب کودك فقط به تعدادى سایت و سرویس هاى مشخص دسترسى دارد که در یک لیست سفید 

گنجانده شده است و دیگر کودکان در معرض انواع مختلف محتوا ها قرار نمى گیرند.
وزیر ارتباطــات گفت: با ســیمکارت مخصوص کــودکان و اعمال کد 

دســتورى، حتى ویژگى Safe search یا جســتوجوى ایمن بر روى 
جستگوگر ها به عنوان دریچه ورود به دنیاى مجازى، اعمال خواهد شد 
تا کودکان کمتر در معرض آسیب قرار بگیرند. در واقع اپراتور کودك به 

شکل مجازى وجود دارد و در همه اپراتور ها با همان سیمکارت هاى سابق 
مى توان با کد دستورى تعریف شده، فضاى مجازى را براى کودکان کنترل کرد. با 

همان کد دستورى هم مى توان سیمکارت را به حالت عادى بازگرداند.
سیمکارت ویژه کودك هم وجود دارد که از سال هاى گذشــته شرایط آن مهیا شده، 

اما تبلیغ و ترویج نشــده است. با این حال نزدیک 
یک میلیون ســیمکارت کودك در کشــور ارائه 
شده و اســتفاده مى شود. در ســیمکارت کودك 

محدودیت هاى دسترسى به ســایت هاى خاص به طور 
دائمى وجود دارد.

اگر نگران هستید که برخى ها از چت هاى واتس اپ شما جاسوسى کنند، یک راه آسان براى محافظت از آنها 
در برابر چشمان کنجکاو وجود دارد.

با رفتن به تنظیمات برنامه، مى توانید پیام هاى خود را پشــت یک تشــخیص چهره یا اسکن اثر انگشت در 
آیفون قفل کنید.

این بدان معنى است که چت هاى شما از چشمان کنجکاو محافظت مى شود حتى زمانى که قفل آیفون شما 
باز است.براى تنظیم این مورد، باید با زدن نماد چرخ دنده در پایین صفحه نمایش، به تنظیمات واتس اپ خود 
 Face ID یا Touch ID بروید.روى حساب > حریم خصوصى > قفل صفحه، ضربه بزنید. از اینجا مى توانید
را روشن کنید.همچنین مى توانید حداقل زمانى را که مى خواهید قبل از نیاز مجدد به شناسه بیومتریک خود 
بگذرانید، انتخاب کنید.اکنون، هر زمان که واتس اپ را باز کنید، براى دسترسى به چت هایتان، از شما پرینت 
یا اسکن چهره تان خواسته مى شود.این بدان معناست که اگر تلفن خود را به کسى تحویل دهید، مى توانید 

مطمئن باشید که او به طور حیله گرانه از چت هاى شما جاسوسى نمى کند.
با این حال، هنوز امکان خواندن و پاسخ سریع به پیام ها در پنجره اعالن دستگاه شما وجود دارد، بنابراین این 
ابزار بى خطر نیست. یعنى در زمانى که تلفن در اختیار شخص دیگرى است، او مى تواند پیام هاى دریافتى در 

آن لحظه را ببیند.
براى قفل کردن واقعى آیفون خود، همیشه مى توانید پیش نمایش پیام ها را در تنظیمات دستگاه خود غیرفعال کنید.

خود در پشــت Face ID یا Touch ID به شما داده مى شود به این که آیا گزینه قفل کردن چت هاى 
بســتگى دارد.Face ID مدل آیفونى که اســتفاده مى کنید، 

در هر مدلى بعد از آیفون 2017 
ایکس در دســترس است، در 

حالى که مدل هایــى که قبل از آن 
عرضه شده اند از Touch ID استفاده مى کنند.

یک سفر ســریع به تنظیمات مرورگر وب شما مى تواند 
بســیارى از فایل هاى اضافى را که به آن ها نیاز ندارید، 
حذف کند. فرقى نمى کند که از کدام گوشى اندرویدى 
اســتفاده مى کنید. پاك کردن کش مرورگر و کوکى ها 
بسیار ساده است. درســت مانند رایانه شخصى، خوب 
است که هر چند وقت یک بار فایل هاى ناخواسته گوشى 

اندرویدى خود را پاك کنید.
 پاك کردن کوکى ها و حافظه پنهان مرورگر گوشــى 
هوشمند، راه خوبى براى خالص شدن از شر بسیارى از 
این فایل هاى ناخواسته و آزاد کردن فضاى تلفن همراه 
است. فرقى ندارد که از کدام مرورگر استفاده مى کنید. 
در هر جســتجوى وب، تلفن همراه شــما داده هایى را 
جمع آورى و ذخیره مى کند. ایــن اطالعات کوکى ها 
و حافظه پنهان هســتند که در تلفن شما ذخیره شده و 
کمک مى کنند تا سریعًا به حساب هاى خود وارد شوید 

و سایت هایى که اغلب بازدید مى کنید را بارگیرى کنید.
این داده ها، در نهایت فضاى گوشــى شــما را اشغال 
مى کنند و احتماال حاوى کوکى هایى هستند که سابقه 
مرور شــما را با هدف ارائه تبلیغات شخصى سازى شده 
ردیابى مى کنند؛ بنابراین بهتر است براى بهبود کارایى 
مرورگــر و جلوگیرى از ردیابى هــاى تبلیغاتى هر چند 
وقت یک بار ایــن داده ها را پاك کنیــد. در این مطلب 
نحوه پاك کردن این داده ها را در مرورگر هاى مختلف 

بررسى مى کنیم.

گوگل کروم
1- با ضربه زدن بر روى سه نقطه در گوشه سمت راست 

باالى مرورگر، وارد More شوید.
 History 2- سپس بر روى
 Clear browsing data و
ضربــه بزنیــد. همچنین 
منــوى  از  مى توانیــد 
Settings کــروم، روى 

 Privacy and Security

 Clear browsing و سپس

data ضربه بزنید.

کروم همچنین تنظیمات اولیه و پیشرفته اى را براى پاك 
کردن سابقه مرور، کوکى ها و داده هاى سایت و تصاویر 
و فایل هاى ذخیره شــده در حافظه پنهان ارائه مى دهد. 
مى توانید با استفاده از منوى کشــویى، محدوده زمانى 
حذف تاریخچه را انتخاب کنید. محدوده زمانى شــامل 
کل تاریخچه، 24 ســاعت گذشــته تا 4 هفته گذشته 
مى باشــد. با ضربــه زدن روى Advanced مى توانید 
Saved passwords یا همــان رمز هاى عبور ذخیره 

شــده، Autofill form data یا همان اطالعات فرم ها 
 Site (مانند اطالعات نشانى ها یا اطالعات پرداخت) و
settings یا همان اطالعات ورود به ســایت ها را پاك 

کنید.
پس از انتخاب مواردى کــه مى خواهید حذف کنید، بر 
روى دکمه Clear data ضربه بزنید. در صورتى که کروم 
وب سایت هاى خاصى را براى شــما مهم بداند، ممکن 
است در اینجا یک هشــدار دریافت کنید که مى توانید 

پیش از پاك کردن داده ها آن را بررسى کنید.

مرورگر اینترنت سامسونگ
دو روش براى پاك کــردن حافظه پنهان و کوکى هاى 
مرورگر اینترنت سامســونگ وجود دارد. یکى از طریق 
مرورگر و دیگــرى از طریق منوى تنظیمات گوشــى 

هوشمند.

حذف کردن حافظه پنهــان و کوکى ها از 
طریق مرورگر

1- براى حــذف از طریق مرورگر ابتــدا بر روى گزینه 
Options در گوشه سمت راست پایین که با سه خط افقى 

 Settings نشان داده شده است، ضربه بزنید و سپس
را انتخاب کنید.

2- سپس به پایین بروید و Personal Data را انتخاب 
کنید.

3- روى Delete browsing data ضربه بزنید تا منویى 
از گزینه هاى حذف را دریافت کنید.

4- در این قســمت مى توانید تاریخچه مرور، کوکى ها 
و داده هاى ســایت، تصاویر و فایل هاى ذخیره شــده، 

گذرواژه ها و فرم هاى تکمیل خودکار را پاك کنید.
 Delete 5- پس از انتخاب گزینه هاى مورد نظر روى
data کلیک کنید. پیامى دریافت خواهید کرد که از شما 

مى خواهد قبل از حذف، انتخاب هاى خود را تأیید کنید.

حذف کردن حافظه پنهــان و کوکى ها از 
طریق منوى تنظیمات

تنظیمات مرورگر، امکانات بیشترى را در اختیار کاربران 
قرار مى دهد. با این حال در صورتــى که مى خواهید از 
طریق منوى تنظیمات گوشى حافظه پنهان و کوکى هاى 
مرورگر اینترنت سامســونگ را حذف کنید، مى توانید 

نمایید:طبق روش زیر عمل 

 Apps گوشى خود شده و روى Settings 1- ابتدا وارد
ضربه بزنید.

2- ســپس به پایین برویــد و Samsung Internet و 
سپس Storage را انتخاب کنید.

3- در این قســمت گزینه هاى جداگانه اى براى پاك 
کردن حافظه پنهان و داده ها دریافت خواهید کرد.

4- با ضربه زدن بر روى Clear cache بالفاصله حافظه 
پنهان حذف مى شود. اما با انتخاب data یک اعالن ظاهر 
مى شود که به شما هشــدار مى دهد که تمام داده هاى 
برنامه، از جمله فایل ها، تنظیمات، حساب ها و پایگاه هاى 

داده براى همیشه حذف خواهند شد.

موزیال فایرفاکس
در مرورگر موزیال فایرفاکــس، بر روى دکمه More در 
سمت راست نوار آدرس که با سه نقطه عمودى نمایش 
داده شده است، ضربه بزنید و سپس Settings را انتخاب 
کنید. از بین ســه مرورگر مورد بحث مــا، فایرفاکس 
بیشــترین گزینه ها را در منوى حذف داده هاى مرور در 
اختیار شــما قرار مى دهد و به شما این امکان را مى دهد 
تا هر برگه باز موجود، تاریخچه مرور و داده هاى سایت، 
مجوز هاى ســایت و حتى پوشــه دانلود هــا را در کنار 

کوکى ها حذف کنید.
در فایرفاکــس مانند کــروم امــکان انتخاب 
محدوده هــاى زمانى مختلف وجــود ندارد، 
اما بطــور دقیق تر مى توانید نــوع داده مورد 
نظر خود را براى حذف انتخاب کنید. 
فایرفاکس یــک گزینــه اضافى 
بــراى کاربرانى ارائــه مى دهد که 
نمى خواهند داده هاى مرور خود را 
پس از اتمام کار با برنامه حفظ کنند. 
 Settings این مرورگر در منــوى
 Delete browsing data گزینــه
on quit را ارائه مى دهد که فایرفاکس 

را ملزم مى کند تا هر بار که کاربر برنامه 
را ترك مى کند، داده هاى مرورگر را حذف کند. این 
ویژگى براى کسانى مفید است که نمى خواهند داده هاى 
مرورگرشان در اختیار دزد تلفن همراه یا کسى که به طور 

تصادفى به گوشى شان دسترسى پیدا کرده، قرار گیرد.

فناورى جدید شارژ فوق ســریع 240 واتى باترى 
گوشى هاى هوشمند ممکن است به زودى 
در بازار تجارى عرضه شــود. این فناورى 

توسط یک شــرکت چینى که هنوز نام آن 
فاش نشده است، در حال توسعه است. به نظر 

مى رسد این شــرکت چینى، یکى از بزرگترین 
فروشندگان گوشى هاى هوشــمند در جهان، 

یعنى اوپو باشد.
 این شرکت اوایل امســال در کنگره جهانى 
موبایــل (MWC 2022) از آخرین فناورى 
SuperVooc خود براى شــارژ فوق سریع 
240 واتى پرده برداشــت. این سیستم قادر 

است باترى 4500 میلى آمپر ساعتى را تنها در مدت 9 
دقیقه از 0 تا 100 درصد شارژ کند.

فناورى شــارژ 240 واتــى براى گوشــى هاى 
 Oppo هوشمند عرضه مى شود. از زمان معرفى
SuperVooc در ســال 2014، اوپو یکى از 
پیشتازان فناورى شارژ ســریع بوده است. 
از دســامبر 2021، بیش از 220 میلیون 
کاربر در سراســر جهان از شارژ کارآمد، 
ایمن و سریعى که اوپو ارائه مى دهد، 
استفاده کرده اند. این سازنده چینى 
قبًال تولید آزمایشــى شارژر هاى 
240 واتى که در حالت 24 ولت 
و 10 آمپر کار مى کنند را آغاز 

کرده است.

 iQOO عالوه بر این، ویوو به زودى گوشى هوشمند
Pro 10 را عرضــه خواهد کرد که بــه احتمال زیاد 
از شارژ فوق ســریع 200 واتى پشــتیبانى مى کند. 
شــارژ کامل باترى این دســتگاه حــدود 12 دقیقه 
طول مى کشد. طبق اطالعات منتشر شده، ظرفیت 
باترى Pro 10 iQOO نسبتا زیاد خواهد بود و هنگام 
آزمایش هاى اولیه توســط یکى از مهندســین این 
شرکت، شارژ کامل این گوشى تنها 12 دقیقه طول 
کشیده اســت. Pro 10 iQOO داراى یک نمایشگر 
۲K LTPO با پشــتیبانى از نرخ نوسازى 120 هرتز 
و اسکنر اثر انگشت اولتراســونیک خواهد بود. این 
گوشى هوشمند از تراشه اسنپدراگون 8 پالس نسل 
1 و دوربین اصلى 50 مگاپیکسلى پشتیبانى خواهد 
کرد. سرى جدید گوشى هاى هوشمند iQOO 10 که 
حداقل شامل دو مدل خواهد بود، در ماه جوالى سال 

جارى به صورت رسمى عرضه مى شوند.

کاربران سرویس پیام رســان "گوگل هنگ اوتس" 
(Hangouts) پاییز امسال از این اپلیکیشن پیام رسان 

خداحافظى خواهند کرد.
 گوگل اعالم کرد: "هنگ اوتس" پس از نوامبر سال 
2022 دیگر قابل دسترس نخواهد بود و پیش از این 
تاریخ، مهاجرت کاربران "هنــگ اوتس" به "چت" 
(Chat) آغاز خواهد شد. اگر شما همچنان در گوشى 
خود از "هنگ اوتس" اســتفاده مى کنیــد، از امروز 
پیشنهاد براى مهاجرت به اپلیکیشن "چت" یا تجربه 
چت در جى میل را مشاهده خواهید کرد. "گوگل چت" 

جاى "هنگ اوتس" را خواهد گرفت.
در جى میل، گــوگل تا ژوئیه بــراى ترغیب کاربران 
"هنگ اوتس"  به تغییر پیام رسان خود، اقدام نخواهد 

کرد. صفحه وب "هنگ اوتس" تا نوامبر قابل دسترس 
خواهد ماند و کاربران وب این پیام رسان حداقل یک 

ماه هشــدار دریافت مى کنند و سپس انتقال خودکار 
آنها از صفحه وب "هنگ اوتس"  به سرویس "چت" 
آغاز مى شود. گوگل به کاربران "هنگ اوتس" قول 
داده است مکالمات شان به اپلیکیشن جدیدتر منتقل 

خواهد شد. همچنین کاربران مى توانند از سرویس 
Takeout براى دانلود یک کپى از 

دیتاى خود استفاده کنند.
 گــوگل بــه تدریج در 
حال حذف برند "هنگ 
اوتــس" و جایگزین 

کردن سرویسهاى پیام رسان جدیدتر است. بنابراین 
عجیب نیست که این شرکت باالخره تصمیم 
گرفت به فعالیت "هنگ اوتــس" پایان دهد. 

این ســرویس اگر چــه هرگز از محبوبیت مشــابه 
اپلیکیشن هاى پیام رســان دیگر برخوردار نشد اما 

طرفداران خود را داشت.

چگونه حافظه پنهان و کوکى
  مرورگر هاى اندروید را پاك کنیم؟

مهیا شدن اینترنت امن براى کودکان با یک کد دستورى

با این روش مراقب جاسوسى در آیفون باشید

4848 میلیون کاربر ایرانى در اینستاگرام میلیون کاربر ایرانى در اینستاگرام
اینستاگرام یکى از این شبکه هاى اجتماعى فراگیر در ایران 
است و به همین خاطر شــناخت کافى نسبت به فضاى 
غالب در آن ضرورى مى باشــد و سیاستگذاران فرهنگى 
باید اشراف کامل نســبت به نوع محتوا و تأثیرگذاران در 

اینستاگرام را کسب نمایند.
 دنیاى اینستاگرام با دنیاى تلگرام و توئیتر متفاوت است و 
به طور کلى مختصات هر شبکه اجتماعى منحصر به فرد 
است. به عبارتى با وجود اشتراکات موجود در شبکه  هاى 
اجتماعى، موضوعات اصلى یا ژانر هاى هر کدام با دیگرى 

متفاوت است.
صفحه اینستاگرام با افکار عمومى مردم و زندگى روزمره 
مرتبط است. فهم و درك چشم  انداز کلى مردم جامعه به 

 وسیله ارزیابى این فضا میسر مى  گردد.
ژانر هاى اینستاگرام عبارتند از: عکاسى، آشپزى، طرفداران 
سلبریتى  ها، اینفلوئنسرها، انگیزشــى و غیره. همچنین 
اینستاگرام قابلیت هاى متعددى دارد که شامل: هشتگ 
زدن (برچسب گذارى پست  ها)، جستجو و کشف مطالب و 
تصاویر، منشن (اشاره کردن)، کالکشن، کامنت، کپشن، 

الیو، استورى و ... است.

رشد جهانى کاربران از یک میلیون تا یک 
میلیارد و چهارصد میلیون

اینستاگرام به عنوان یک رسانه اجتماعى تا دسامبر 2010 
در حدود یک میلیون کاربر داشــت. کاربران فعال آن در 
آوریل ســال 2012 به بیش از 100 میلیون و در دسامبر 

2014 به بیش از 300 میلیون رسیدند. این روند رشد ادامه 
پیدا کرد به صورتى که تنها طى مدت دو ســال توانست 
تعداد کاربران خــود را از 300 میلیون نفر به 600 میلیون 

نفر افزایش دهد.
طبق آمار تعداد کاربران اینستاگرام از 400 به 500 میلیون 
نفر حدود 9 ماه به طول انجامید و در عرض شش ماه از 500 
میلیون نفر به 600میلیون نفر افزایش یافت. در ژوئن 2018 
تعداد کاربران این شــبکه مجازى به بیش از یک میلیارد 
نفر در جهان رسید. این روال در سال 2021 به حدود یک 
میلیارد و دویست میلیون و در حال حاضر به یک میلیارد و 

چهارصد میلیون کاربر در سطح جهان رسیده است.
در اینستاگرام بیشــتر افراد مشــهور با عنوان سلبریتى 
(هنرمندان، مدل هــا و...) صفحات پــر مخاطب دارند و 
فضاى غالب اینســتاگرام در دســت این افراد است. به 
عبارتى تأثیرگذارترین  ها در این شــبکه اجتماعى متعلق 
به همین افراد مى  باشــد. موضوعات غالب در این شبکه 
اجتماعى موضوعات فرهنگى و اجتماعى اســت. درآمد 
اصلى صاحبان صفحات در اینستاگرام در وهله اول تبلیغات 
و در سطح دوم خرید و فروش صفحات پر دنبال کننده (با 

دنبال کننده باال) است.

رشد 2 برابرى تعداد کاربران ایرانى در طى 
چهار سال

محبوبیت این برنامه در ایران سبب شده رشد آن همچنان 
ادامه داشته باشــد. طبق آمار مرکز پژوهشــى بتا تعداد 

کاربران اینستاگرام از 24 میلیون کاربر در سال 96 به 48 
میلیون کاربر در سال 1400 رسیده است.

یعنى در طى 4 ســال رشــد دو برابرى داشــته اســت. 
بررسى هاى دقیق تر نشان مى دهد که رشد فالوئر کاربران 
برتر شامل سلبریتى ها و اینفلوئنسر هاى اینستاگرام نسبت 
به کاربران معمولى این برنامه، افزایش قابل توجهى داشته 
است. به طورى که بر اســاس گزارش مرکز پژوهشى بتا 
دنبال کنندگان سلبریتى ها در طى دو تا سه سال اخیر گاه 

به 5 تا 10 برابر هم رسیده اند.
آمار هــا بیانگر این اســت کــه در ســال 1400 چهل و 
هشت میلیون کاربر ایرانى در این شــبکه به کنشگرى 
مى پردازندکه در حــال حاضر این تعــداد افزایش یافته 
اســت. در حقیقت بیش از نیمى از جمعیت جامعه ایران 
در اینستاگرام عضو هســتند. این درحالى است که شبکه  
اجتماعى اینســتاگرام براى تحلیل افکار عمومى مردم 

کاربرد دارد.

7 هــزار اکانت بــا بیش از نیــم میلیون 
دنبال کننده

هم چنین در اینستاگرام کاربران با بیش از پنجاه صفحه با 
دنبال کننده بیش از 3 میلیون کاربر و بیش از هزار صفحه با 
دنبال کننده بیش از یک میلیون به فعالیت مى  پردازند. به 
عبارتى از مجموع 48 میلیون کاربر، برخى از صفحه هاى 

اینســتاگرام (با وجود صفحه هاى متنوع در اینستاگرام) 
بیش از 3 میلیون دنبال کننده دارند.

افزون بر این الزم به اشاره اســت که کاربران این شبکه 
اجتماعى در طول یک سال بیش از یک میلیارد محتوا تولید 
مى  کنند که در قیاس با تلگرام و توئیتر رقم قابل توجهى 

است.آنچه بایستى در مورد اینســتاگرام بیشتر مورد 
توجه قرار بگیرد سطح کاربران 
پر نفوذ است، در حال حاضر 
بررسى هاى مرکز پژوهشى 
بتا نشــان مى دهد بیش از 7 
هزار اکانت ایرانــى با بیش از 
500 هزار دنبال کننده فعالیت 

مى کننــد که در ســطح 
اینفلوئنسر ها در میان بقیه 

شبکه هاى اجتماعى مانند توئیتر 
یا تلگرام بى نظیر است.

یــن  تر ر ا فد طر پر
موضوعات در اینســتاگرام 

ایرانى چیست؟
در ادامه به تحلیل و بررســى پیج ها و 

صفحات اینستاگرام ایرانى 
مى پردازیــم که 

بیش از پانصد هزار دنبال کننده دارند.
با بررسى صفحات بیش از 500 هزار نفر دنبال کننده که 
در حقیقت کاربران برتر و پر نفوذ اینستاگرام به حساب 
مى آیند، حدود یک سوم که ســى و یک درصد است را 
سلبریتى ها که شامل بازیگران، خواننده، طنز پرداران، 
هنرمندان مطرح و... مى شوند را تشکیل مى دهند. بعد 
از سلبریتى ها صفحات طنز و سرگرمى حدود یک 
پنجم صفحات پرنفوذ را با بیست درصد از کل 
صفحات بیش از 500 هزار دنبال کننده را 

به خود اختصاص داده است.
در رتبه سوم صفحات دانستنى 
و آموزشى قرار دارد که 
حدود یازده درصد 
از این صفحات 
 ، شــد مى با
صفحاتى 

که با موضوعات علمى و دانستى و همچنین آموزش در 
موضوعات مختلف فعالیت مى کنند و توانستند سومین 

موضوعى باشند که بیشترین صفحات پر نفوذ را دارد.
در جایگاه بعد با حدود هشت درصد صفحاتى قرار دارند که 
به صورت فروشگاهى و یا با محوریت تبلیغات تخصصى 
و معرفى محصول فعالیت مى کننــد، در حقیقت تعداد 
زیادى از صفحات پر نفوذ به تبلیغات مشغول هستند، اما 
این صفحات کارکرد تخصصى دارند، همچین برند هاى 

مطرح مانند اسنپ، میهن و... در این گروه قرار دارند.
صفحات مربوط به ورزشکار هاى سطح باال و همچنین 
صفحات با موضوع فعالیت ورزش در کنار صفحات رسمى 
و هوادارى تیم هاى ورزشى با سهم هفت درصدى در این 
گروه قرار مى گیرد. بالگر ها که بیشتر اینستاگرام محل 
تولید و رشد شخصیت مجازى آن ها است با سهم شش 

درصد در جایگاه بعدى قرار دارند.
همچنین رسانه که شامل رسانه هاى فارسى زبان داخلى 
و خارجى مى شوند با ســه درصد و صفحات با موضوع 
فرهنگ، هنر و ادبیــات در کنار صفحات موســیقى و 
صفحاتى با محوریت روانشناســى و توسعه شخصى و 
صفحات آشپزى هرکدام با ســهم دو درصدى در نیمه 
پایین موضوعــات اصلى صفحات پر نفوذ اینســتاگرام 

قرار دارند.
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ویتامین B12 یک ماده مغذى ضرورى اســت که بدن 
همگى ما براى انجام صحیح فرآیندهایى مانند ســنتز 
DNA، تولید انرژى و عملکرد ســالم سیســتم عصبى 

مرکزى به آن نیاز دارد.
در واقع بر اساس مقاله اى که توسط مرکز ملى اطالعات 
زیست فناورى آمریکا در اختیار عالقه مندان قرار گرفته 
اســت، نزدیک به 20 درصد از افراد باالى 60 سال در 

آمریکا و بریتانیا دچار کمبود این ویتامین هستند.
طبق منابع علمى، B12 با سطح 300 پیکوگرم بر میلى 
لیتر نرمال، سطوح 200 تا 300 مرزى و زیر 200 کمبود 

در نظر گرفته مى شود.
از آنجا که توانایى جذب ویتامین B12 از غذا با افزایش 
ســن کاهش مى یابد، کمبود آن در افراد مسن شایع تر 
اســت. البته این موضوع بدان معنا نیست که کودکان و 
بزرگســاالن جوان تر از جمله بانوانى که باردار و شیرده 

هستند، به هیچ عنوان دچار کمبود B12 نمى شوند.
اگر مشکوك به کمبود B12 هســتید، ضرورى است 
که به یک متخصص مراقبت هاى بهداشــتى مراجعه 
کنید تا با شرح عالئم در صورت نیاز آزمایش هاى الزم 

را انجام دهید.
در ادامه چندین مورد از شــایع ترین عالئم گزارش شده 

مربوط به کمبود B12 را توضیح خواهیم داد:

احساس خستگى
اگر شما هم دچار کمبود B12 باشید، به احتمال زیاد به 
عنوان اولین نشــانه هاى این مشکل احساس خستگى 
خواهید کرد.سلول هاى بدن به منظور عملکرد صحیح 
به B12 نیاز دارند. به این ترتیب ســطوح ناکافى از این 
ویتامین مى تواند تولید طبیعــى گلبول هاى قرمز خون 
را کاهش دهد و در ادامه تحویل اکســیژن به بافت ها را 

مختل کند.

پوست رنگ پریده یا زرد
یکى دیگر از عالئمى که مى تواند نشــان دهنده کمبود 

B12 باشد، رنگ پریدگى یا زردى پوست است.
 B12 مانند کم خونى فقر آهن، کم خونى مرتبط با کمبود
نیز ممکن است به دلیل عدم وجود گلبول هاى قرمز کامال 

بالغ و سالم در بدن پوست شما را رنگ پریده نشان دهد.
یکى دیگر از عوارض کمبود B12 بیمارى یرقان است که 
این اختالل هم باعث مى شود پوست و سفیدى چشم ها 
رنگ زرد به خود بگیرند. این رنگ به دلیل سطوح باالى 
بیلى روبین ایجاد مى شود؛ یک محصول جانبى زائد که 
در اثر شکسته شدن گلبول هاى قرمز توسط بدن شکل 

مى گیرد.

سردرد
کمبود B12 مى تواند منجر به عوارض عصبى از جمله 

سردرد شود.
در واقع سردرد یکى از شــایع ترین عالئم گزارش شده 
مربوط به کمبود B12 در بزرگساالن و کودکان است. 
برخى از مطالعات نشان داده اند که تجربه انواع خاصى 
از ســردردها، به احتمال زیاد با ســطح پایین B12 در 

ارتباط است.

افسردگى
در راستاى عملکرد صحیح سیســتم عصبى مرکزى، 
ویتامین B12 یکى از مهم ترین فاکتورها محســوب 
مى شود. به همین دلیل کمبود این ماده مغذى مى تواند 

بر سالمت روان ما تأثیر بگذارد.
به طور خــاص، کمبــود B12 با خطر باالتــر ابتال به 

افسردگى در ارتباط است.
از جمله دیگر نشــانه هاى شــایع مى توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
- مشکالت گوارشى

- مشکل در تمرکز و اختالالت ذهنى
- درد و التهاب در قسمت دهان و زبان

- بى حسى در دست و پا
- گرفتگى عضالنى

- عدم هماهنگى اندام ها
- اختالل نعوظ

اگر هر یک از عالئم ذکرشده را تجربه مى کنید، ضرورى 
است که آنها را با پزشک یا داروساز خود در میان بگذارید. 
به خصوص اگر:- از یک رژیم غذایى محدود مانند رژیم 
گیاهخوارى پیروى مى کنید - باالى 60 ســال ســن 
دارید- باردار یا شیرده هســتید- بیمارى خاصى دارید 
که مى تواند ســطح B12 را کاهش دهد- ازداروهاى 
کاهش دهنده B12 مانند متفورمین یا مهارکننده هاى 

پمپ پروتون استفاده مى کنید.

13 فایده حیرت انگیز               

 که نمى دانستید
آب خیارشور

آب خیارشور برخالف تصور رایج فواید بسیارى 
دارد که در این مطلب مى خوانید. در این مطلب اطالعاتى درباره خیارشور، 

آب خیارشور، فواید آب خیارشور، خواص درمانى آب خیارشور، خیارشور براى الغرى، 
پیشگیرى از سرطان، جلوگیرى از دیابت، خواب خوب و بد بو بودن نفس مى خوانید.

بیشتر افراد، وقتى خیارشور تمام مى شود، آب آن را دور مى ریزند، درحالى که آب خیارشور را مى توان به عنوان 
نوشیدنى ورزشى خورد. غیر از این، احتماًال تعداد کمى خبر دارند که از این نوشیدنى باارزش مى توان در رژیم هاى سالم 

نیز استفاده کرد.خیارشور عبارت است از خیار هاى داخل آب نمک که مدتى براى تخمیرشدن کنار گذاشته شده اند. تخمیر 
باعث تغییر طعم و ظاهر خیار ها مى شود.نام علمى خیار هایى که براى خیارشور پرورش مى یابند Cucumis anguria است، 

که گونه اى نادرتر از خیار هاى عادى هستند. آب خیارشور همان آب داخل شیشه ى خیارشور ها است، اما بعضى از شرکت ها، بعد از 
اینکه متوجه شدند این ماده براى سالمتى فوایدى دارد، شروع کردند به فروش آن به صورت جداگانه.

مزه  آن به شدت شور و اسیدى است و ممکن است با خوردن آن چهره تان در هم برود. آب خیارشور، به خاطر مزه منحصربه فردى 
که دارد، در تهیه غذا هاى مختلف استفاده مى شود، مثًال براى غنى تر کردن نان یا به عنوان چاشنى بر روى غذا هاى گوشت دار.

حقایقى درباره مواد مغذى آب خیارشور
تعداد زیادى ویتامین و مواد معدنى، از جمله ویتامین سى، ویتامین کا، ویتامین اى، سدیم، پتاسیم، کلسیم، و منیزیم، 

و همچنین پروبیوتیک هایى همچون الکتوباسیلى از عناصر اولیه آب خیارشور هستند.
هرکدام از این مواد فایده خاصى براى سالمتى دارند. آب خیارشور حاوى مقدار کمى کربوهیدرات 

نیز هست. اجازه دهید با جزئیات بیشــترى به بعضى از 
خواص شاخص تر آب خیارشور نگاهى بیندازیم.

ر ی ربو مى ر وى ور ر ی ب ر ى ىبرى ی و ین ز م ر
نیز هست. اجازه دهید با جزئیات بیشــترى به بعضى از
خواص شاخص تر آب خیارشور نگاهى بیندازیم.

 گرفتگى عضالت را کاهش مى دهد

ســرکه یکى از اجزاى اصلى در آب خیارشــور اســت که مى تواند درد ها و 

ناراحتى هاى ناشى از گرفتگى و اسپاسم عضالت را رفع کند. از آنجا که سدیم 

موجود در آب خیارشــور در قالب سرکه و کلریدکلســیم است، سرعت آن در 

جلوگیرى از گرفتگى عضالت بیشتر است. براى همین، این نوشیدنى براى 

ورزشکاران و دوندگان گزینه بسیار محبوبى است.
ش انرژى

 افزای

 عملکرد هوازى بدن 
آب خیارشور

 و اگر قبل از 
ش مى دهــد،

را افزای

شیده شود، دماى بدن را 
تمرین نو

رزشکاران از آب 
یم مى کند. و

تنظ

ن هم استفاده 
ور بعد از تمری

خیارش

ى کنند تا انرژى از دست رفته را 
م

ـادل الکترولیت هاى 
جبران و تعـ

 بازیابى کنند.
بدن شان را

 جبران کمبود آب
آب خیارشور مى تواند ســدیم و پتاسیمى را که موقع 
عرق کردن از دســت مى رود جبران کند. نسبت به 
نمک هاى عادى، بدن راحت تر مى تواند سدیم موجود 

در این نوشیدنى اسیدى را جذب و استفاده کند.
در نتیجه، با نوشــیدن آن، گرفتگى ها به سرعت رفع 
و الکترولیت ها جایگزین مى شــود، و به این ترتیب، 
بدن مى توانــد کمبود آب خود را جبــران کند. البته 
نتایج تحقیقات در این زمینه یکســان نیســت، اما 
خود ورزشــکاران حاضرند روى فواید آب خیارشور 

قسم بخورند.

 بهبود گوارش
غذا هاى تخمیرشده تعادل باکترى ها 
را در روده ها بهبود مى دهند، در نتیجه، 
بازده گوارش و ســالمت کلى بدن 
افزایش مى یابد. آب خیارشــور (که 
نوشــیدنى اى تخمیرشــده است)، 
مى توانــد ســم ها را از شــکم دفع، 
حرکات اندام هاى گوارشى را بیشتر، 

و از سوزش سردل جلوگیرى کند.

کاهش وزن
با اینکه دلیل دقیق این فرایند مشخص نیست، اما معلوم 
شده است که نوشــیدن مقادیر کمى ســرکه مى تواند 
سوخت وساز بدن را افزایش دهد، به کاهش وزن کمک 

کند، و جلوى تجمع چربى ها را در بدن بگیرد.
عالوه بر این ها، میزان کالرى در آب خیارشور پایین است 
(در هر وعده بین 0 تا 100 کالرى)، که البته بستگى به 

نحوه تهیه خیارشور دارد.

 منبع سرشار 
آنتى اکسیدان

شــاید به فکرتان هم خطــور نکند که 
خیارشور سرشــار از آنتى اکسیدان باشد، 
اما این خوراکى مقدار زیادى ویتامین اى 
و ویتامین سى دارد، و به همین خاطر منبع 
سرشارى از آنتى اکسیدان است و مى تواند 
با رادیکال هاى آزاد در بدن مبارزه کند و 
جلوى استرس اکســیداتیو را بگیرد. این 
خواص باعث کاهش خطر ابتال به سرطان 

و مانع بیمارى هاى مزمن مى شود.

گیرى از دیابت
 جلو

ف ســرکه، که یکى 
ت نشان مى دهد که مصر

مطالعا

ت، قند خون را پایین 
از اجزاى اصلى آب خیارشور اســ

مى آورد. به این ترتیب، با نوشیدن آب خیارشور، جلوى 

د قند خون گرفته مى شود. افزایش شدید 
افزایش شدی

نى که امکان ابتال به 
 بیماران دیابتى و کسا

قند خون در

ل را دارند بسیار خطرناك است.
این اختال

پایین آوردن کلسترول
مصرف آب ترشى خیار مى تواند میزان کلسترول 
خون را پایین بیاورد. طبق تحقیقى که در همسترز 
انجام گرفته، کوئرستِیِن موجود در ترشى خیار دلیل 

اصلى این خاصیت است.

تسکین آفتاب سوختگى
خیلى ها از آب خیارشــور براى درمان آفتاب سوختگى 
استفاده مى کنند. گفته مى شــود با ریختن مستقیم آب 
خیارشور بر روى قسمت هاى آفتاب سوخته مى توان از 

دست این مشکل راحت شد.

 بهبود کیفیت 
خواب

خیلى ها دچار سندروم پاى بى قرار هستند. 

این سندروم، که ناشى از اسپاسم عضالت 

اســت، مى تواند خواب را به هم بریزد و 

خوابیدن را براى افراد مبتال تبدیل به کار 
عذاب آورى بکند.

این اسپاســم ها، که به علت نبود تعادل 

در الکترولیت هــا و کنتــرل عضالنى 

ــه وجــود مى آینــد، بــا نوشــیدن
ب

 چند جرعه آب خیارشور پیش از خواب 

رفع مى شــوند و به این ترتیب، امکان 

خوابى آرام و آسوده براى شما فراهم 
مى شود.

 درمان سردرد
آب خیارشور، عالوه بر رفع گرفتگى هاى 
عضالنى، درمانى براى سردرد و سرگیجه 
نیز هست. کسانى که بعد از ورزش سنگین 
یا فعالیت هاى بدنى شــدید دچار سردرد 
و ســرگیجه مى شــوند مى توانند از این 

خاصیت آب خیارشور استفاده کنند.

 رفع نفس بدبو

ند از بین مى برد. 
ریایى دارد و باکترى هایى را که موجب بدبوشدن نفس مى شو

سرکه خواص ضدباکت

سرکه و شوید در طب هاى سنتى براى رفع بوى دهان مصرف مى شده است.
ترکیب 

درمان گلودرد
در طب هاى سنتى، از آب خیارشور براى 
درمان گلودرد اســتفاده مى شــود. براى 
رفع گلــودرد باید آن را بنوشــید یا با آن 
قرقره کنید. نمک و سرکه موجود در آب 

خیارشور معجزه مى کند.

مهمترین عالیم
 کمبود ویتامین B12 در بدن

5 دلیل عالى 
براى نوشیدن 

چاى بابونه

چاى بابونه نوشیدنى محبوبى است که داراى فواید سالمتى 
بسیارى مى باشد.

بابونه گیاهى از خانواده گیاهان Asteraceae مى باشد و 
قرن هاســت که به عنوان یک درمان طبیعى براى چندین 

بیمارى مصرف مى شود.
براى تهیه چاى بابونه، گل هاى آن را خشک کرده و سپس 

در آب داغ دم مى کنند.
بســیارى از مردم از چاى بابونه به عنوان جایگزینى بدون 

کافئین براى چاى سیاه یا ســبز و طعم خاکى و تا حدودى 
شیرین آن لذت مى برند.

عالوه بر این، چاى بابونه سرشار از آنتى اکسیدان هایى است 
که مى تواند در کاهش خطر ابتال به چندین بیمارى از جمله 

بیمارى قلبى و سرطان نقش داشته باشد.
در اینجا به پنج خاصیت این گیاه مفید پرداخته ایم:

1. کیفیت خواب را بهبود مى بخشد
بابونه حاوى آنتى اکسیدان هایى است که مى توانند باعث 
خواب آلودگى شوند و نوشیدن چاى بابونه کیفیت کلى خواب 

را بهبود مى بخشد.

2. موجب سالمت دستگاه گوارش مى شود
چاى بابونه مى تواند به دلیل اثرات ضدالتهابى که دارد، در 

برابر اسهال، زخم معده، حالت تهوع و گاز محافظت کند.

3. در برابر انــواع خاصى از 
سرطان محافظت مى کند
چــاى بابونــه حــاوى آنتى 
اکســیدان آپیژنین است که 
مى تواند بــه کاهش التهاب و 

خطر  کاهــش 
ابتــال به 

انواع مختلف سرطان کمک کند.

4. براى کنترل قند خون مفید است
اثرات ضد التهابى چاى بابونه مى تواند باعث کنترل قند خون 
شود، به خصوص زمانى که آن را همراه با غذا مصرف کنید.

5. موجب بهبود سالمت قلب 
مى شود

بابونه یک منبع عالى از 
آنتى اکسیدان هاى 
فــالون اســت که 
مى تواننــد در بهبود 
ســالمت قلب نقش 

داشته باشند.

از جمله 

ند باعث 
ى خواب 

برابر اسهال، زخم معده، حالت تهوع و گاز محافظت کند.

زززززز از 3. در برابر انــواع خاصى
سرطان محافظت مى کند
چــاى بابونــه حــاوى آنتى 
اکســیدان آپیژنین است که 
مى تواند بــه کاهش التهاب و 

خطر  کاهــش 
ابتــال به 

اثرات ضد التهابى چاى بابونه مى تواند باعث کنترل قند خون 
شود، به خصوص زمانى که آن را همراه با غذا مصرف کنید.

5. موجب بهبود سالمت قلب 
ىمى شود

بابونه یک منبع عالى از 
آنتى اکسیدان هاى 
فــالون اســت که 
مى تواننــد در بهبود 
ســالمت قلب نقش 

داشته باشند.

عوارض 
مصـــرف
 بیش از اندازه 
شلغم

شــلغم یک ســبزى 
ریشه اى است که عمدتاً در آب و هواى 

معتدل در سراسر جهان رشــد مى کند. انواع کوچک آن 
براى مصرف انســان و انواع بزرگتر به عنوان غذاى دام 
استفاده مى شود.شلغم فواید بسیار فراوانى براى سالمتى 
و زیبایى دارد. این سبزى حاوى ویتامین ها، مواد معدنى،

 آنتى اکسیدان ها، مواد مغذى گیاهى و فیبر هاى غذایى 
و ... است.

مضرات مصرف بیش از اندازه شلغم
ویتامین C و ســایر ترکیبــات آنتى اکســیدانى مانند 
فیتونوترینت ها در شلغم از سلول هاى ما در برابر آسیب 
رادیکال هاى آزاد محافظت مى کند. این ویتامین ها خطر 
ابتال به سرطان هاى مختلف مانند سرطان روده بزرگ، 
سرطان معده، سرطان شکم، ســرطان سینه، سرطان 

پوست و سرطان ریه و ... را کاهش مى دهد.
آنتى اکســیدان ها همچنین فواید دیگرى مانند بهبود 
ســالمت قلب و عروق، 
تقویت سیســتم ایمنى، 
بهبود سالمت تنفسى، ترویج 
سم زدایى، حفظ سالمت 
اندام هاى حیاتى مانند کبد 

و کلیه ها و ... دارند.
ایــن حــال، مصــرف با 

بیــش از حــد آنتــى اکســیدان ها 
مضر اســت، زیــرا مقدار بیــش از حد 
آنتى اکســیدان ها نــه تنها ســلول هاى 
سرطانى بلکه سلول هاى ســالم اطراف آن ها را 

نیــز هــدف قرار 
مى دهد. مصرف بیش از حد ویتامین 

E براى مدت طوالنى ممکن است خطر ابتال به سرطان 
پروستات و ســکته هموراژیک را افزایش دهد. شلغم 
سرشار از آنتى اکســیدان اســت و خوردن آن در حین 
مصرف مکمل آنتى اکســیدان ممکن است مشکالتى 
ایجاد کند. شــلغم را در حد اعتدال مصــرف کنید و اگر 
مکمل مصرف مى کنید مطمئن شوید که تداخل غذا و 

دارو وجود ندارد.

براى بیماران دیابتى چندان خوب نیست
شلغم داراى شاخص گلیسمى متوسط   62 است. هنگامى 
که در حد اعتدال مصرف شود، ســرعت ترشح قند در 
جریان خون را کاهش مى دهد. بدین ترتیب از افزایش 
ناگهانى ســطح قند خون جلوگیرى مى کنــد. این به 

مدیریت دیابت کمک مى کند.
فیبر هاى غذایى موجود در شلغم سرعت جذب قند توسط 
جریان خون را کاهش مى دهد. خوردن شــلغم در حالى 
که رژیم غذایى با پروتئین باال دارید به مدیریت دیابت 
کمک مى کند. زیرا پروتئین خواص گلیســمى شلغم را 

کاهش مى دهد.
علیرغم مزیت، خوردن شلغم در حد اعتدال هم ممکن 
اســت قند خون را به زیر حد طبیعى کاهش دهد. این 
خود باعث سرگیجه، گرسنگى بیش از حد، تعریق زیاد، 
ضربان قلب ســریع، گیجى و بدخلقى مى شــود. اگر از 

دارو هــاى دیابت 
استفاده مى کنید، پس از مشورت 

با پزشک خود شلغم بخورید تا از عدم تداخل غذا با دارو 
مطمئن شوید.

 کاهش سطح فشار خون
فشــار خون باال یک مشکل رایج ســالمتى است که 
میلیون ها نفر را در سراســر جهان تحت تاثیر قرار داده 
است. این بیمارى یکى از دالیل اصلى مشکالت قلبى 

عروقى و سایر مشکالت سالمتى است.
شلغم حاوى پتاسیم است، یک گشادکننده عروق طبیعى 
که رگ هاى خونى را شل مى کند. گردش خون را بهبود 
مى بخشد و فشــار خون یا فشــار خون باال را تسکین 

مى دهد.
پتاســیم همچنین به عملکرد هاى دیگرى مانند حفظ 
تعادل الکترولیت، بهبود سالمت قلب و عروق و تقویت 
استخوان ها کمک مى کند. با این حال، پرخورى شلغم 
ممکن است فشار خون ما را به زیر محدوده سالم کاهش 
دهد. این مســئله باعث ســرگیجه، غش، حالت تهوع، 
مشکالت تنفســى، ضربان قلب نامنظم، کم آبى بدن، 
تارى دید و تمرکز ضعیف و ... شــود. خوردن شلغم در 
حین مصرف دارو هاى فشار خون تنها پس از مشورت با 

پزشک صورت گیرد.

فیبر غذایى 
بیش از حد براى معده مضر است

شلغم هضم را بهبود مى بخشــد، زیرا حاوى فیبر هاى 
غذایى است که حرکات روده را بهبود مى بخشد. یبوست 
را تسکین مى دهد و مشکالت گوارشى مانند درد شکم، 

گاز، نفخ، و نفخ و ... را تسکین مى دهد.
با این حال، فیبر هاى غذایى بیش از حد ممکن اســت 
باعث جذب ضعیف مواد مغذى و افزایش خطر اســهال 
و سایر مشکالت گوارشى مانند گاز روده و انسداد روده 

و ... شود. 
همچنین شلغم حاوى رافینوز (یک کربوهیدرات غیرقابل 
هضم) است که در صورت مصرف زیاد باعث ایجاد گاز، 

نفخ و درد شکم مى شود.
افرادى که سیستم گوارشى حساسى دارند، ممکن است 

حتى با مقدار کمى گاز معده و درد شکم را تجربه
 کنند. براى حفظ سالمتى، شلغم را در حد 

اعتدال مصرف کنید. 
با یک بخش کوچک شــروع کنید و اجازه 

دهید سیستم گوارش شــما به تدریج تنظیم 
شود.

2کاهش دهنده B12 مانند متفورمین یا مهارکننده هاى
پمپ پروتوناستفاده مى کنید. د، ممکن است 

را تجربه
د 

زه 
ظیم

مضرات مصرف بیش از اندازه شلغم
Cویتامین C و ســایر ترکیبــات آنتى اکســیدانى مانند 
فیتونوترینت ها در شلغم از سلول هاى ما در برابر آسیب 
رادیکال هاى آزاد محافظت مى کند. این ویتامین ها خطر 
ابتال به سرطان هاى مختلف مانند سرطان روده بزرگ،

سرطان معده، سرطان شکم، ســرطان سینه، سرطان 
پوست و سرطان ریه و ... را کاهش مى دهد.

آنتى اکســیدان ها همچنین فواید دیگرى مانند بهبود 
ســالمت قلب و عروق، 
تقویت سیســتم ایمنى، 
بهبود سالمت تنفسى، ترویج 
سم زدایى، حفظ سالمت 
اندام هاى حیاتى مانند کبد 

و کلیه ها و ... دارند.
ایــن حــال، مصــرف با 

بیــشاز حــد آنتــى اکســیدان ها 
بیــش از حد  اســت، زیــرا مقدار مضر
آنتى اکســیدان ها نــه تنها ســلول هاى

سرطانى بلکه سلول هاى ســالم اطراف آن ها را 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 628 و 629 مورخه 1401/01/31 آقاى سید مجتبى اسماعیلیان  سید 
محمد رضا نسبت به  سه دانگ مشاع و آقاى سید روح اله اسماعیلیان نجف آبادى 
فرزند سید محمد رضا نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به 
مساحت 380/80  مترمربع قسمتى از پالك شــماره 338  اصلى واقع در قطعه9 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان -  عادى از مالک رســمى  حسینعلى شریفى 
فرزند ابوالقاسم از مورد ثبت صفحه 537 دفتر 21 و سند رسمى به شماره 170995 
- 91/04/18 دفتر 23 نجــف آباد از مورد ثبت صفحــه 74 دفتر 419 امالك مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/12 
- 1334218/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/264

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 1500مورخه 1401/03/03 آقاى بهروز هاشم زاده قلعه شاهى فرزند 
رحمت اهللا نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 160مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 857   اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/28 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/4/12 - 1334804/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/266

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شــماره 0488مورخه 1401/01/27 خانم سارا موســوى انالوجه فرزند سید 
محسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 175/94 مترمربع قسمتى از 
پالك شــماره 4  فرعى از 554  اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک 
اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1401/3/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/12 - 1334856/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /3/268

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 1026 و 1036 مورخه 1400/12/17خانم فروغ غیور نجف آبادى فرزند 
رضا نسبت به سه دانگ  و محمد منتظرى نجف آبادى فرزند مصطفى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 139/75 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 1244   اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/28 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/4/12 - 1334189/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/270

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 0684 مورخه 1401/02/04 آقاى على نادرى بنى فرزند  احمد قلى 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 147/6 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
400  اصلى واقع در قطعه10  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/28 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/4/12 - 1334719/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/3/274 

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 

تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 1455 مورخــه 1401/03/01 خانم نرجس صالحــى نجف آبادى 
فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه   باســتثناء بهاء ثمینه اعیانى 211/42  مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 1021   اصلى واقع در قطعه10 بخــش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/3/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/12 - 1335147/  م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /3/276

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 1184 مورخه 1401/02/20 آقاى  رسول ابراهیمى فرزند محمد رضا 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 210/21 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1043   اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/28 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/4/12 - 1335553/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/278

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 1019 و 1020 مورخه 1401/02/12  آقاى على محمدى فرزند  خلیل 
نسبت به سه دانگ و خانم مریم حرى نجف آبادى  فرزند یداهللا نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 181/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1  فرعى از 191  اصلــى واقع در قطعه10  بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد . تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/3/28 
- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/4/12 - 1335392/ م الف - حجت اله کاظم 
زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /3/280

تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى اکبر دیانى نجف آبادى  فرزند  کاظم  اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت 
نســبت به  ششــدانگ یک باب خانه واقع در محدوده  پالك 432  اصلى  واقع در 
قطعه 5  نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و راى شــماره 5594  مورخه 
1400/10/29 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و 
تحدید حدود اولیه پالك 432 تاکنون بعمل نیامده ، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون 
فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 2 فرعى از 432 اصلى واقع در قطعه 5 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان بنام  آقاى اکبر دیانى نجف آبادى  در روز چهارشــنبه 
مورخ 1401/6/2  ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردر این 
آگهى در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجــاور مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. اعتراض 
به تقاضاى تحدید حدود بایستى توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. 
تاریخ انتشار: 1400/4/12 - 1335393 / م الف- حجت اله کاظم زاده – از طرف 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد /3/283 

آگهى فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم عشرت معتمدى تهرانى فرزند حسن با ارائه یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت شهود رسمًا طى شــماره46521- 1401/04/01 دفترخانه اسناد 
رســمى 155 تیران تأیید گردیده مدعى مفقود سند مالکیت شماره 217667 شده 
که بر روى تمامت ششدانگ پالك ثبتى 6005 فرعى از یک اصلى بخش دوازده 
ثبت اصفهان در دفتر 124 صفحه 452 ذیل شــماره 20409 به نام نامبرده ثبت و 
صادر گردیده اینک برابر ماده120 اصالحى قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که 
هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده اســت از تاریخ 
انتشــار این اگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه 
کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم مى گردد. م 
الف: 1344377- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك تیران و کرون – سیدمحمدحسن 

مصطفوى /4/193  

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى روح الــه باغبانى ارانى به پیوســت 2 برگ  استشــهادیه محلى که امضاى 
شهود رسما گواهى گردیده که مدعى است ســند مالکیت:  ششدانگ کارخانه به 
مساحت 5472 متر مربع به شماره پالك 99 فرعى از 2876 اصلى واقع در بخش 
3 حوزه ثبتى آران و بیدگل بنام روح اله باغبانى ارانى ثبت و ســند مالکیت بشماره 
سریال 966259 ب 93 صادر و تسلیم گردیده اســت که در اثر جابه جایى مفقود 
و اینک درخواســت صدور ســند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 
120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تــا هرکس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى لغایت ده روز بــه این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با 
ارائه کننده مســترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. 1239833 / م الف – رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل-

 حامد فکریان /4/194

مسوول مرکز اردوهاى ســپاه صاحب الزمان (عج) استان 
اصفهان از آغاز اعزام اردوى راهیان نور اســتان به سمت 
مناطق غربى کشور از روز شــنبه (دیروز) خبر داد و گفت: 
این برنامه یک اقدام مهم فرهنگى در زنده  نگاه داشتن یاد 
و خاطره شهدا و دوران دفاع مقدس است. سرهنگ پاسدار 
عباس محمدى افزود: این اردوها سه روزه انجام مى شود و 
روزانه پنج دستگاه اتوبوس به اعزام زائران به مناطق غربى 
کشور مى پردازند.وى هدف از برپایى اردوهاى راهیان نور 
را آموزش و آشنایى شرکت کنندگان با حماسه هاى دوران 
دفاع مقدس وى اظهار داشت: زائران در این اردوها از مناطق 
سقز ، جاده بانه به سردشت و یادمان هاى بیرانوند و بلحسن 

بازدید مى کنند.
مسوول مرکز اردوهاى ســپاه صاحب الزمان (عج) استان 
اصفهان پیش بینى کرد که در این مدت حدود هفت هزار نفر 

در این اردوها شرکت کنند.
وى با تأکید بر حفظ سالمت و ایمنى شرکت کنندگان در 
این اردوها گفت: همه زائران بیمه هستند و اتوبوس ها نیز با 
رعایت شرایط ایمنى و سالمت آن ها در مسیر تردد مى کنند.

محمدى ازجمله برنامه هاى تدارك دیده شــده براى این 
اردوها را عالوه بر بازدید از مناطق عملیاتى،  بهره گرفتن از 
راویان دوران دفاع مقدس، برگزارى شب هاى خاطره، نماز 

جماعت و مداحى و نمایش فیلم هاى سینمایى برشمرد. 

مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهان با بیــان اینکه یکى از 
روش هــاى جلوگیرى از کلــروز و خشــکیدگى زودرس 
سرشاخه هاى درختان چنار، افزایش «سکوسترین آهن» 
خاك اســت، گفت: حدود 200 کیلوگرم سکوسترین آهن 
که یکى از کودهاى مصرفى در ایران است، براى پیشگیرى 
از خزان زودرس درختان چنار و اقاقیا در این منطقه استفاده 
شده است.سیدسلمان قاضى عسگر اظهار کرد: چنار یکى از 
رایج ترین درختان مورد استفاده در فضاى سبز شهرى است 
که به دلیل داشتن تاج مناسب و رشــد سریع، مورد عالقه 

بسیارى از طراحان منظر شهرى است.
وى افزود: چنار از گروه درختان غیرمثمر اســت که به ویژه 

اصفهان مورد استفاده گسترده قرار گرفته است.
مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهان خاطرنشــان کرد: در 
سال هاى اخیر کلروز و خشکیدگى زودرس سرشاخه هاى 
درختان چنار باعث ایجاد مشکل جدى در نقاط مختلف کشور 
شده است .وى در خصوص علت عارضه کلروز و خشکیدگى 
زودرس سرشاخه هاى درختان چنار، گفت: زرد شدن برگ 
درختان یا رنگ پریدگى برگ هاى چنار ناشى از عارضه کلروز 
آهک است، زیرا وجود آهک فراوان در خاك از جذب آهن 
جلوگیرى مى کند.قاضى عسگر گفت: کلروز از بیمارى هاى 
فیزیولوژیکى است که بر اثر آن، رنگ برگ درختان چنار زرد 

و دچار خزان زودرس مى شود.

آغاز اعزام اردوى راهیان نور 
از اصفهان به غرب کشور 

پیشگیرى از خزان زودرس 
درختان چنار

افزایش تعداد شهرهاى زرد 
بـر اسـاس اعـالم وزارت بهداشـت در آخریـن 
رنگ بنـدى در زمینـه شـیوع کرونـا از روز 11 تیر 
مـاه 9 شهرسـتان در اسـتان اصفهان بـا وضعیت 
زرد 15 شهرسـتان اسـتان اصفهـان در وضعیـت 
آبى کرونایى اسـت. بر این اسـاس شهرستان هاى 
اردستان، دهاقان، سـمیرم، فریدون شهر، مبارکه، 
نائین و نطنـز، چـادگان و تیران در وضعیـت زرد و 
خطر متوسط کرونا هستند. همچنین در حال حاضر 
اصفهـان، آران و بیدگل، کاشـان، برخـوار، بوئین 
میاندشـت، خوانسار، خمینى شـهر، خور و بیابانک، 
شاهین شهر، شهرضا، فریدن، فالورجان، گلپایگان، 
لنجان و نجف آباد در وضعیت آبى کرونا قرار دارند. 
 هیچ شهرستانى در استان اصفهان در وضعیت قرمز 

و نارنجى کرونا ثبت نشده است.

عذرخواهى
 مدیر آبفا شهرضا

با توجه به اعتراض شهروندان شهرضا نسبت به قطعى 
و افـت فشـار آب در مناطق مختلف این شـهر، مدیر 
آبفاى شهرضا با عذرخواهى از مردم گفت: قطعى آب 
در حال برطرف شدن اسـت و امیدوار هستیم که این 
مشکل برطرف شود. مجید مختارى به ایجاد مشکل 
فنى در خطوط انتقال آب شـهرضا اشاره کرد و گفت: 
روز سه شنبه، به دلیل گرماى شدید هوا، مخازن اُفت 
کرد و چون آبى در مخازن وجود نداشت، هوا وارد خط 

لوله و منجر به از حرکت افتادن آب شد.

خبر

آرمان کیانى
اســتقبال مردم اصفهان از برگزارى هفت 
کنسرت در این شــهر، تیرماه خوبى را براى 
هفت هنرمند مشــهور و کنسرت گذارهاى 
آنها رقم زده اســت. از میان این هنرمندان، 
کنســرت احســان خواجه امیرى با هیجان 

بیشترى پیگیرى مى شود.
احســان خواجه امیــرى یکــى از معدود 
خوانندگان پاپ دهه 80 است که همچنان 
مى خوانــد و روى صحنه اســت. خیلى از 
هم دوره هــاى او کم کار شــده اند و برخى 
هم تقریبًا دیگر حضور ندارند. اما احســان 
خواجه امیرى در همه این ســال ها نشــان 
داده که مى تواند دســت بــه تغییراتى بزند 
که خــودش را از یکنواختى نجــات دهد. 
از تغییراتى که طى ســال هاى گذشــته در 
ترکیب همــکاران تولید آثارش داشــته تا 
تغییراتى که پیش از کرونا در سبک برگزارى 
کنسرت هایش لحاظ کرد. او یکى از معدود 
خوانندگان پــاپ بود که پیــش از کرونا با 
ارکســتر بزرگ به رهبرى آرمین قیطاسى 
روى صحنه رفت و حاال هم همان مسیر را 
در برگزارى اولین اجرایش پس از سه سال 

ادامه داده اســت. روندى که برخالف اغلب 
کنسرت هاى پاپ اســت ولى ظاهراً مورد 
پسند طرفداران خواجه امیرى قرار گرفته و 

با استقبال آنها مواجه شده است.
او پنجــم تیر ماه پــس از مدت هــا دورى 
ناخواسته به دلیل شرایط شــیوع کرونا در 
تهــران روى صحنه رفت. خواننــده آلبوم 
«عاشقانه ها» در این کنسرت هم ارکسترى 
بــه رهبــرى آرمیــن قیطاســى را همراه 
خودش داشــت و از کارهاى نوستالژیک تا 
تک آهنگ هاى اخیــر را در رپرتوارش قرار 
داده بود. اجرایى که شروع تور کنسرت هاى 
احسان خواجه امیرى بود و او تا پیش از ماه 
محرم در چند شــهر دیگر ایــران از جمله 
اصفهان و رشــت هم روى صحنه خواهد 

رفت.

به واسطه شهرت پدر...
کنسرت احســان خواجه امیرى در اصفهان 
بــراى بعدازظهرجمعه 24 تیرمــاه برنامه 
ریزى شده است. قرار است این کنسرت در 
دوسانس در سالن سیتى سنتر به روى صحنه 
برود. تمام بلیت هاى کنسرت خواجه امیرى 

(از 160 هــزار تومان تا 285 هــزار تومان) 
از همان لحظــات اولیه عرضه به ســرعت 
فروش رفت و تا امروز صحبتى دائر بر تمدید 
روزهاى اجراى این خواننده سرشــناس در 

اصفهان نبوده است. 
جداى از صداى خود احســان خواجه امیرى 
که طرفــداران فراوانى دارد، او به واســطه 
پدر مشــهورش هم در اصفهان شــناخته 
شده اســت. حســین خواجه امیرى ملقب 
به «ایــرج»، زاده شــهر خالدآبــاد نطنز در 
خانواده اى هنرمند است. محمدرضا شجریان 
دربــاره وى گفته : «صداى ایــرج در تاریخ 
آوازخوانى مــا یک متر و معیار اســت و هر 
کس بخواهد در باالترین حد حنجره صدایى 
را مثال بزنــد، مى گوید صدا شــبیه صداى

 ایرج است.»

همه «سولدآوت»
لیست کنسرت هاى «سولدآوت» در تیرماه 
اصفهان محدود به دو اجراى احسان خواجه 
امیرى نیست. روز دوشنبه همین هفته مهدى 
احمدوند هم در اصفهان کنسرت دارد که کلیه 
بلیت هاى هر دو سانس اجراى او فروش رفته 

است. یک روز بعد هم رضا صادقى در سیتى 
ســنتر اصفهان اجرا دارد که بلیت هاى آن 

کنسرت هم به اتمام رسیده است.
اما آخر ماه جــارى و پیش و پس از برگزارى 
کنسرت احسان خواجه امیرى، چهار کنسرت 
دیگر در این شــهر برگزار مى شود که به جز 
یکى بقیه «ســولدآوت» شده اند. 20 تیرماه 
امید حاجیلى در دو ســانس به روى صحنه 
مى رود و 29 و 30 تیر ماه هم علیرضا قربانى 
میزبان عالقه مندانش در سالن اختصاصى 
ســیتى ســنتر اســت که کار پیش فروش 
بلیت هاى این دو کنســرت پایان پذیرفته 

اســت.عالقه مندان به حمید هیراد هم اگر 
بلیتى در بازار ســیاه پیدا کنند مى توانند روز 
یک شنبه 19 تیر به تماشاى کنسرت خواننده 
محبوبشــان بروند. هیراد در دو ســانس در 
سیتى سنتر اجرا دارد و مهر «سولدآوت» بر 
نام این خواننده مشــهور هم خودنمایى مى 
کند.در میان این خوانندگان مشــهور فقط 
علیرضا عصار اســت که تهیه بلیت کنسرت 
شــنبه 18 تیر او همچنان به صورت قانونى 
توسط سایت هاى رزرو صندلى این کنسرت 
امکانپذیر است. عصار در دو سانس میزبان  

عالقه مندانش در سیتى سنتر است.

7 خواننده مشهور در اولین ماه فصل تابستان میزبان عالقه مندانشان
 در سیتى سنتر اصفهان هستند 

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اعالم خبر « سولدآوت»  تیرگاهى
جان باختن 6 کودك خردسال در تصادفات راه هاى 
شهرى استان طى مدت 3 ماهه ابتداى سال جارى 
به والدین در خصوص مراقبت از فرزندان خردسال 
خود هشدار داد.محمدرضا محمدى سن کودکان 
جان باخته در حوادث رانندگى امسال را 2، 4، 5، 7 ، 
8 و 12 سال اعالم کرد و افزود: 2 مورد از این حوادث 
در شهرستان برخوار، یک مورد در شهرستان کاشان، 
یک مورد در خمینى شهر و مابقى در شهر اصفهان 
رخ داده است.محمدى گفت: 4 مورد از این کودکان 
به دلیل ورود ناگهانى به عرض خیابان یا بزرگراه و 

بر اثر برخورد با خودرو جان خود را از دست دادند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان بیان کرد:  یک 
کودك 2 ساله در تصادف بین یک دستگاه خودروى 
کشنده با سوارى ســاینا جان باخته که اگر والدین 
از صندلى کودك که بهترین حفاظ براى کودکان 
خردسال است، اســتفاده مى کردند، مى توانستند 

جلوى جان باختن او را بگیرند.
وى ادامه داد: فرد دیگر نیز که سرنشــین 12 ساله 
یک دستگاه موتورســیکلت بوده در برخورد یک 
دستگاه خودرو با این موتورسیکلت جان باخته است 
که در این حادثه نیز اگر پدر براى فرزند خود از کاله 
ایمنى استفاده کرده بود باعث جان باختن او نمى شد.
محمدى  عنوان کرد: ســال گذشــته  4 کودك در 
تصادفات شهرى جان باخته بودند و امسال این رقم 

به عدد 6 رسیده است.

جان باختن
 6 کودك

 در تصادفات اصفهان
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رافائل سیلوا، مدافع برزیلى تیم فوتبال استقالل در مدت 
حضورش در ترکیــب آبى هاى پایتخــت عملکرد خوبى 
داشــت. در فصل  نقل و انتقاالت هم هواداران عالقمند 
بودند که مسئوالن باشگاه براى تمدید قرارداد این بازیکن 
برزیلى با وى وارد مذاکره شوند. سیلوا اخیراً با انتشار عکسى 
در صفحه شخصى خود این شائبه را ایجاد کرده است که 
کارش در اســتقالل به پایان رسیده و قصد جدایى از جمع 
آبى ها پوشان را دارد. حاال باید منتظر موضع گیرى رسمى 
باشــگاه در قبال این بازیکن ماند و دید که آیا سیلوا به کار 

خود در استقالل ادامه خواهد داد یا خیر؟

باشگاه بنفیکا اعالم کرد حسین طیبى، بازیکن ایرانى بعد از 
دو سال از این تیم پرتغالى جدا شده است. کاپیتان تیم ملى 
فوتسال کشورمان که موفق شد هفته گذشته با بنفیکاى 
پرتغال عنوان نایب قهرمانى لیگ فوتســال پرتغال را به 
دست آورد نیز با انتشار پیامى به سه زبان فارسى، پرتغالى و 
انگلیسى در صفحه خود در فضاى مجازى خبر جدایى اش 
از این تیم را تأیید کرد. طیبى از ابتداى شروع لیگ پرتغال 
توانست عملکرد قابل قبولى در بنفیکا داشته باشد و در  37 
بازى توانست 31 گل به ثمر برساند. هنوز تیم فصل آینده 
او مشخص نیست اما از اسپانیا به مقصد آینده این بازیکن 

نام برده مى شود.

صفحه خبرى «کرة االمارات» پیش بینى کرد: «انتظار مى 
رود احمد نوراللهى هافبک ایرانى از تیم شباب االهلى دبى 
جدا شود.» پیش از این هم برخى دیگر از رسانه هاى امارات 
از احتمال جدایى هافبک سابق پرسپولیس از این تیم خبر 
داده بودند. طبق گزارش هاى رسیده از این کشور ژاردیم 
سرمربى جدید شباب االهلى تصمیم گیرنده اصلى درباره 
آینده بازیکن ایرانى است. سایت ترانسفر مارکت هم احمد 
نوراللهى و مهدى قائدى دو بازیکن ملى پوش ایرانى شباب 
االهلى را به عنوان بازیکن آزاد معرفى کرده بود. نوراللهى 
فصل گذشته با قراردادى یکساله از پرسپولیس به شباب 
االهلى پیوسته بود و اکنون قراردادش با این تیم به پایان 

رسیده است.

طى روزهاى اخیر خبرهایى در خصوص مذاکره باشــگاه 
استقالل با محمد حسینى، مدافع فصل قبل هوادار منتشر 
شده بود و گفته مى شــد این بازیکن قرار است به زودى 
آبى پوش شود. حســینى فصل قبل زیر نظر رضا عنایتى

 بازى هاى خوبى به نمایش گذاشت تا به یکى از گزینه هاى 
استقالل تبدیل شود. این بازیکن اما با انتشار یک استورى 
رســمًا از همبازیان و کادر فنى هوادار خداحافظى کرد تا 
حضورش در استقالل قطعى شود. مدافع فصل قبل هوادار 

قرار است جایگزین محمد دانشگر در جمع آبى ها باشد.

تمرینات پیش فصل 2022-2023 تیم پورتو از روز جمعه و 
با آغاز اولین روز از ماه جوالى شروع شد. در این تمرین 24 
بازیکن حضور داشتند اما هیچ خبرى از مهاجم ملى پوش 
کشورمان نبود. غیبت مهدى طارمى البته مسائل انضباطى 
نیست و به نظر مى رسد ســرمربى پورتو براى او و بعضى 
دیگر از بازیکنان این تیم از جمله «پپه» استراحت بیشترى 
را در نظر گرفته و قرار است آنها در روزهاى آتى به تمرینات 
تیمشان اضافه شوند. طارمى این روزها در ایران حضور دارد 
و تصاویر زیادى از فوتبال بازى کردن او در بوشهر در فضاى 

مجازى منتشر شده است.

سیلوا-استقالل، در خط پایان؟

خداحافظى طیبى از بنفیکا 

پیش بینى آینده احمدنور

جانشین 
دانشگر از هوادار مى آید

آغاز تمرینات
 پورتو بدون طارمى

مرضیه غفاریان
«آب در کوزه و ما تشنه لبان مى گردیم». این ضرب المثل، حال و روز 
این روزهاى پرسپولیس است. مدیران و سرمربى این تیم در حالى به 
دنبال جذب مهاجم جدید هستند که فورواد جوان پرسپولیس در رادار 

پرتغالى ها قرار گرفته است.
در اینکه پرسپولیس نیاز به جذب مهاجم ششدانگ دارد شکى نیست 
اما آیا این به معنى آن اســت که این تیم دست روى دست بگذارد و 
مهدى عبدى را به راحتى از دست بدهد؟ بدتر از همه اینکه با مقایسه 
این مهاجم شمالى با گزینه هایى که سرخپوشان پایتخت براى تقویت 
خط حمله خود در نظر گرفته اند در مى یابیم که آمار عبدى به مراتب 
بهتر از آنهاست حتى با وجود اینکه او در فصل گذشته عملکرد چندان 

مناسبى در خط آتش سرخ ها از خود برجاى نگذاشت.
براى پى بردن بــه این موضوع کافى اســت 7 گلــى که مهاجم 
سرخپوشــان در جریان 1294 دقیقه براى تیمش به ثمر رسانده را 
در نظر بگیرید. مهدى عبدى تقریبًا در هر 185 دقیقه یک بار موفق 
به گلزنى شــده در حالى که گادوین منشا صرف نظر از 7 گلى که از 
روى نقطه پنالتى زده در طول 2064 دقیقه براى مس 7 بار گلزنى 
کرده اســت؛ یعنى آقاى گل لیگ که قرار بود پرسپولیسى شود هر 
294 دقیقه یک گل به ثمر رسانده است. کاسیانو دیگر مهاجم مدنظر 
سرخپوشان هم به صورت میانگین هر 260 دقیقه یک بار موفق شده 

براى تیم هاى خود گلزنى کند.
با این تفاســیر و با درنظر گرفتن ســن باالى ایــن دو مهاجم که 

پرسپولیسى ها براى خرید آنها اقدام کردند به جرأت مى توان گفت این 
دو بازیکن نیجریه اى و برزیلى اگر آمارشان از مهاجم جوان این تیم 
ضعیف ترى نباشد عملکرد بهترى هم از خود برجاى نگذاشته اند و 
آنچنان آش دهانسوزى هم نبوده و نیستند که پرسپولیسى ها به قیمت 
از دست دادن یار جوان خود براى به خدمت گرفتن آنها مایه بگذراند. 

جالب تر اینکه هنگامى که منشا قراردادش را با رفسنجانى ها تمدید 
کرد و شنیده شد جذب کاسیانو براى پرسپولیس حدود یک میلیون 
یورو هزینه در بر خواهد داشــت باز هم سرخپوشــان دست بردار 
نیستند و این بار خبر رسیده که آنها مهاجم سابق لیورپول را زیر ذره 
بین قرار داده اند.  «اندى کارول» 600 هزار یورو قیمت گذارى شده 
یعنى ارزش این مهاجم 33 ســاله 100 هزار یورو بیشتر از مهاجم 
23 ساله پرسپولیس است. چه بسا مدیران این تیم تهرانى تصمیم 
بگیرند با فروش عبدى به پرتغالى ها پــول خرید این فوروارد بلند 

قامت انگلیسى را تهیه کنند.
■■■

 به راستى چه اتفاقى افتاده که پرسپولیســى ها با وجود یار در خانه، 
گرد جهان مى گردند؟ خوب که نگاه کنید درمــى یابید که در این 
ماجرا خود  مهدى عبدى هم بى تقصیر نیست. این بازیکن اگرچه 
توانایى هاى  منحصر به فردى در حمله دارد اما در فصل گذشته در به 
نمایش گذاشتن ویژگى هاى خود موفق عمل نکرد. او اگرچه نسبت 
به سایر مهاجمان تیمش آمار خوبى از خود برجاى گذاشت اما انتظار 
از فورواردى مثل عبدى که به قول فرشاد پیوس «هم دست دارد هم 

پا» به مراتب بیش از این بود. پدیده این سال هاى پرسپولیس 
با وجود اینکه با 7 گل زده در صدر گلزنان این تیم تهرانى قرار گرفت 
اما فاصله چشمگیرى با روزهاى اوج خود داشته است. مهدى عبدى، 
به مهاجمى تبدیل شده که فقط در زمان هاى حساس گل مى زند 
در صورتى که تیمى مثل پرســپولیس که براى قهرمانى مى جنگد 
نیاز به مهاجم ششــدانگى دارد که هر لحظه بوى گل بدهد نه فقط 

در بعضى مواقع خاص. 
ضمن اینکه این ستاره در فصل گذشته، هم به دلیل افت در بازى و 
هم به دلیل مسائل انضابطى چندان که باید و شاید فرصت حضور در 
میدان را پیدا نمى کرد در حالى که گلزنى آن هم در حضور چند دقیقه 
اى در میدان براى بازیکنان باتجربه هم کار راحتى نیست چه برسد 
به بازیکن جوانى چون مهدى عبدى. اما این مهاجم 23 ساله نشان 
داده اگر بخواهد در ثانیه هاى ابتدایى ورودش به میدان هم توانایى 

باز کردن دروازه حریفان را دارد. 
با توجه به این و با درنظر گرفتن اینکه مهدى عبدى با وجود پیشنهادات 
متعدد گفته دوست دارد همچنان در جمع سرخپوشان به کار خود ادامه 
دهد در صورت اعتماد دوباره کادر فنى پرسپولیس به این بازیکن، بهتر 
است که این ستاره قبل از آنکه خاموش شود قدر خودش را بداند و با تغییر 
روشى که در پیش گرفته به تمرینات ویژه و سخت بپردازد و با دورى از 
حواشى، پتانسیل گلزنى خود را شکوفا کند. در این صورت مهدى عبدى 

قادر خواهد بود به پرسپولیسى ها ثابت کند «آنچه خود داشتند ز بیگانه 
تمنا مى کردند...»    
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بیش از این بود. پدیده این سال هاى پرسپولیس 
7 با 7 گل زده در صدر گلزنان این تیم تهرانى قرار گرفت 
مگیرى با روزهاى اوج خود داشته است. مهدى عبدى، 
بدیل شده که فقط در زمان هاى حساس گل مى زند 
 تیمى مثل پرســپولیس که براى قهرمانى مى جنگد 
لحظه بوى گل بدهد نه فقط   ششــدانگى دارد که هر

قع خاص. 
ین ستاره در فصل گذشته، هم به دلیل افت در بازى و 
سائل انضابطى چندان که باید و شاید فرصت حضور در 
مى کرد در حالى که گلزنى آن هم در حضور چند دقیقه 
براى بازیکنان باتجربه هم کار راحتى نیست چه برسد 
3انى چون مهدى عبدى. اما این مهاجم 23 ساله نشان 
توانایى هد در ثانیه هاى ابتدایى ورودشبه میدان هم

زه حریفان را دارد. 
 و با درنظر گرفتن اینکه مهدى عبدى با وجود پیشنهادات 
ست دارد همچنان در جمع سرخپوشان به کار خود ادامه 
ت اعتماد دوباره کادر فنى پرسپولیس به این بازیکن، بهتر 
تاره قبل از آنکه خاموش شود قدر خودش را بداند و با تغییر 
یش گرفته به تمرینات ویژه و سخت بپردازد و با دورى از 
ىبدى را شکوفا کند. در این صورت مهدى ع یل گلزنىخود
هانه  به پرسپولیسى ها ثابت کند «آنچه خود داشتند ز بیگ

    «...

اندر احواالت پرسپولیس و مهدى عبدى

ستاره در خانه و آنها
 گرد جهان مى گردند...

وینگر ســپاهان پس از چند بار اعالم نارضایتى از شرایطش در 
سپاهان ســرانجام تصمیم به جدایى گرفت و البته این جدایى در 
روزهاى آخر با تلخى گزنده   اى نیز بــراى این بازیکن و هواداران 

همراه شد.
رضا میرزایى خرید جدید استقالل بهترین بازیکن سپاهان نبود 
اما به جرات مى توان گفت محبوب ترین سپاهانى میان هواداران 
این تیم بود که همواره به پشتوانه همین موضوع یکى از بازیکنان 

منحصر به فرد اردوى طالیى پوشان اصفهانى به شمار مى رفت.
میرزایى 25 ســاله پیش از اینکه لیگ بیست و یکم آغاز 

شود با انتشار پستى اینستاگرامى از شرایطش در سپاهان 
گالیه کرده بود و با پایان مســابقات همین فصل که 

ناکامى بزرگى نیز براى طالیى پوشان اصفهانى 
در دومین ســال همکارى با نویدکیا رقم 

خورد این اعتراض را به شکل تندترى 
در مصاحبه هایش مطرح ســاخت 
و تاکید کرد که اگر شرایط تغییر 
نکند، تصمیم بــه جدایى خواهد 

گرفت.
در واقع میرزایى براى ماندن در 

سپاهان دو خواسته داشت که 
یکى تضمین حضور در ترکیب 

اصلى بود و دیگرى افزایش مبلغ 
قراردادش که البته این دو خواسته با موافقت 
کادر فنى و مدیران باشــگاه سپاهان مواجه 

نشــد تا این بازیکن دو روز پس از حضور 
در الیو جنجالى با امید نورافکن و تکرار 
درخواســت هایش به عضویت استقالل 
دربیاید؛ الیوى که در بخشى از آن آهنگ 

قهرمانى اســتقالل پخش شــد تا هواداران 
سپاهان حسابى از دست محبوب ترین بازیکنان 
تیم  شان ناراحت بشــوند و میرزایى به همین 

دلیل در فضاى مجازى به  شدت تحت فشار قرار گرفت و مجبور 
شد با انتشارپستى به حواشى پیرامون این الیو واکنش نشان بدهد 

و از هواداران حاللیت بطلبد.
حضور  در این الیو خبرساز را مى توان آخرین تالش  رضا میرزایى 
براى ماندن در سپاهان دانســت؛ بازیکنى سرعتى و راست پا که 
معتقد است طى سال هاى گذشته در اصفهان به حقش نرسیده و 
به پشتوانه یک سال حضور موفق در فوالد خوزستان و آمار قابل 
توجهى که در دقایق کم حضورش در سپاهان ثبت کرده، استقالل 
که سال گذشته نیز از آنها پیشنهاد داشت را براى ادامه مسیر 

فوتبالى برگزیده است.
میرزایى حاال با کوهى از انگیزه راهى اســتقالل شــده 
ومى خواهد در تهران رســیدن بــه هدف بزرگى 
را محقق کند که در اصفهان به آن نرســید. او 
اگرچه یکى از سرعتى ترین بازیکنان فوتبال 
ایران به شــمار مى رود و قدرت حمل توپ و 
ضربات آخر خوبى دارد، اما در اســتقالل به 
مراتب نسبت به سپاهان که جامعه هوادارى 
ویژه اى نیز پشــت خود نمى بیند  با چالش 
دشــوارترى مواجه اســت. او مى خواهد در 
استقالل برخالف سپاهان به ترکیب اصلى 
برسد و به  عنوان یکى  از بازیکنان کلیدى 
آبى پوشان پایتخت مطرح  شود تا عالوه بر 
بهبود شرایط حرفه اى خود، توانایى هایش 
را به مدیران و کادر فنى سپاهان نیز نشان 
بدهد. البته او که هنوز معلوم نیســت زیر 
نظر ســاپینتوى پرتغالى در چه پستى ( 
مدافع یا وینگر راســت یا مهاجم) بازى 
خواهد کرد، اصال ماموریت آســانى در 
پیش ندارد و احتماال روزهاى دشــوارى 
براى تحقق رویایش در اســتقالل پیش 

روى او قرار دارند.

محبوب ترین سپاهانى میان هواداران 
شتوانه همین موضوع یکى از بازیکنان 

ى پوشان اصفهانى به شمار مى رفت.
 ینکه لیگ بیست و یکم آغاز
مى از شرایطش در سپاهان 
ســابقات همین فصل که 
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جدایى گله آمیز میرزایى از سپاهان

ذخیره طالیى آبى هــا در لیگ در رادار طالیى پوشــان اصفهان قرار 
گرفته است.

با جذب ســجاد شــهباززاده و تمدید قرارداد آرمــان رمضانى و البته 
زمزمه هاى جدى مبنى بر پیوستن کاوه رضایى به جمع آبى ها، به نظر 
مى رسد ارسالن مطهرى جایى در برنامه هاى سرمربى پرتغالى باشگاه 

براى حضور در ترکیب اصلى ندارد.
حاال احتمال دارد مطهرى که فصل گذشــته هم چندان از دقایقى که 
به کار گرفته مى شد رضایت نداشت، براى فصل آینده در تیم جدیدى 

توپ بزند.
مهاجم ســابق ذوب آهن و تراکتور که در زمان حضورش در استقالل 
ســه بار دروازه پرســپولیس را باز کرد و به واسطه گل هاى حساسش 
محبوبیت باالیى هم بین هواداران استقالل پیدا کرد، یکى از گزینه هاى 
سپاهان براى تقویت خط حمله است. بازیکن 29 ساله اى که فصل بعد 
را هم با اســتقالل قرارداد دارد اما آنطور که از اصفهان خبر مى رسد، 
سپاهانى ها شرایط جدایى این بازیکن را بررسى کرده و به دنبال جذب 

گلزن استقاللى ها هستند. 
هرچند تا زمان قطعى شدن انتقال کاوه رضایى به جمع آبى ها نمى توان 
خروج مطهرى را قطعى دانســت اما با توجه به جدایى ژستد و ایجاد 
شدن یک جاى خالى براى جذب مهاجم خارجى، بعید به نظر مى رسد 
مطهرى که نسبت به نیمکت نشینى اش در فصل گذشته هم اعتراضات 
محترمانه اى داشت، تحمل نیمکت نشینى در فصل آینده را داشته باشد.

گیتارزن استقالل در رادار سپاهان

ذوب آهن به عنوان یکى از قدیمى ترین و پرافتخارترین باشگاه هاى 
ورزشى کشور در حالى که در چند دهه اخیر همواره مشغول گسترش 
فعالیت هاى ورزشى خود در رشــته هاى مختلف در حوزه آقایان و 
بانوان بوده و این مسیر به مرور در حال پیشرفت و توسعه بوده است 
ولى حاال اخبار ناخوشایندى از اصفهان به گوش مى رسد که ظاهراً 

به سمت نابودى این باشگاه قدیمى و پرافتخار حرکت مى کند.
طبق شنیده ها و دستورالعمل هاى صادر شده از سوى شرکت سهامى 

ذوب آهن، ظاهراً این شرکت قصد کاهش سرمایه گذارى خود در 
عرصه ورزش را دارد و از همین رو به دنبال انحالل تمامى تیم هاى 
ورزشى خود در عرصه هاى مختلف است و انحالل چند تیم ورزشى 
در دست انجام اســت و مراحل ادارى آن در حال پیگیرى است و 
مابقى رشته ها هم چیز زیادى به پایان عمرشان نمانده است. برنامه 
شرکت ذوب آهن این است که به جز تیم فوتبال بزرگساالن خود 
که در لیگ برتر مشغول فعالیت است دیگر در هیچ رشته اى فعالیت 
نداشته باشد و این به معنى پایان کار تیم هاى خوب ذوب آهن در 

رشته هاى مختلف است.
مشخص نیست این تصمیم بر اســاس کدام بررسى کارشناسى 
صورت گرفته که در حال اجرا است و اینکه جایگاه جوانان اصفهان 
و عالقه مندان به رشته هاى ورزشى در این شهر چیست که بسترى 

مناسب براى فعالیت خودشان را از دست خواهند داد.
تا این لحظه تعداد زیادى از پیشکسوتان ورزش ذوب آهن اعتراض 
خود را به گوش مسئوالن شرکت سهامى ذوب آهن رسانده و اگر 
این ماجرا ادامه پیدا کند شکوه خود را علنى خواهند کرد و حتى قرار 
است کار به وزارت صمت هم کشیده شــود تا مانع فروپاشى یک 

باشگاه بزرگ و قدیمى ورزش ایران شود.

تیمدارى گاندوها فقط در رشته فوتبال!

جدایى مدافع ترکمن تیم ســپاهان با وجود اینکه یک فصل 
دیگر با این باشگاه قرارداد دارد، قطعى شده است.

عزت پورقاز که 5 فصل پیش و با نظر امیر قلعه نویى پیراهن 
تیم ســپاهان را برتن کرد بعد از صحبت هایى که با باشگاه 
داشت به نتیجه جدایى از این تیم رســید و در روزهاى آتى 
با معرفى تیم جدید خود به باشگاه، رضایتنامه اش را دریافت 

خواهد کرد.
این مدافع بى حاشــیه و با اخالق که یک بار به دلیل توافقى 
کالمى با باشگاه استقالل خوزستان، به علیرضا منصوریان 
براى برتن کردن تیم استقالل نه گفت؛ در سپاهان روزهاى 
تلخ و شیرین زیادى را تجربه کرد که تلخ ترین خاطره اش به 
مصدومیت از ناحیه کمر در بازى با پرســپولیس بر مى گردد 
و بهتریــن خاطره اش هم بــراى فصلى بود کــه به عنوان 
گلزن ترین مدافع میانى این تیم لقــب گرفت. در فصلى که 
5 گل در لیگ برتر و یک گل در جــام حذفى براى این تیم 

به ثمر رساند.
او بعد از ولسیانى و اســماعیلى فر سومین مدافعى خواهد بود 
که اردوى تیم ســپاهان را ترك مى کند و با این حساب خط 
دفاعى تیم ســپاهان در فصل جدید با یک ترکیب جدید به 

میدان خواهد آمد.

جدایى پورقاز از سپاهان قطعى شد

 مدافع راســت فصل گذشــته پرســپولیس همچنان مورد توجه 
سپاهانى ها قرار دارد.

باشگاه ســپاهان که در پنجره تابســتانى نقل و انتقاالت، دانیال 
اسماعیلى فر را در پست دفاع راست از دست داده و این بازیکن به 
پرسپولیس پیوسته است، در هفته هاى اخیر به دنبال گزینه جانشینى 
او بوده و با چند بازیکن مطرح در این پســت مذاکراتى داشته ولى 

هنوز گزینه نهایى مشخص نشده است.
یکى از اولین نفراتى که سپاهانى ها سراغش رفتند رامین رضاییان 
بود و باشگاه سپاهان پیشنهاد مالى خوبى به این بازیکن ارائه داد ولى 

رضاییان بعد از چند روز فرصت خواســتن و فکر کردن به پیشنهاد 
این تیم در نهایت با آن مخالفت کرد و اعالم کرد قصد ندارد به این 

تیم برود تا جذب او منتفى شود.
حاال خبر رسید که سپاهانى ها پیشــنهاد جدیدى به رضاییان ارائه 
دادند و براى دومیــن بار قصد دارند جذب او را مورد بررســى قرار 
دهند و اگر شرایطش فراهم شــود این بازیکن با تجربه را به جمع 

نفراتشان اضافه کنند.
باید دید رضاییان این بار با پیشنهاد طالیى پوشان موافقت مى کند 

یا نه.

تالش دوباره سپاهان براى توافق با رضاییان
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«در استان اصفهان تعلیم و تربیت حدود یک میلیون دانش آموز را در 
سال جدید تحصیلی 47 هزار معلم رسمی، 5000 معلم بازنشسته و
 20 هزار معلم غیررسمی به عهده داشته و این خانواده بسیار بزرگی 
اســت. این درحالی اســت که ما در هیچ نقطه اي از استان اصفهان 

منطقه اى نداریم که مدرسه اى در آن نباشد.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان که به همراه شــوراي 
معاونین خود به میان خبرنگاران آمده بــود با بیان این مطلب گفت: 
در سال تحصیلی جدید همچون سال گذشــته حدود 16 هزار معلم 
کم داریم که البته این تعداد نیروي انســانی را در آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان با بهره گیري از معلمان بازنشسته، خرید خدمت، 
حق التدریس، دانشگاه فرهنگیان و... تأمین خواهیم کرد و مطمئن 
باشید با شــروع فعالیت مدارس، هیچ مدرسه اي در استان اصفهان، 

بدون معلم نخواهد بود.
محمدرضا ابراهیمی کمبود فضاي آموزشی را از دیگر مشکالت خواند 
و گفت: ما در فضاي آموزشی و تجهیزات هم با کمبود مواجه بوده و 
حتی در برخی مناطق روستایی و کم جمعیت زیر ده نفر کالس هاي ما 
کانکسی است که در سفر اخیر ریاست جمهور به استان اصفهان قرار 
شد این مدارس کانکسی جمع آوري شده و مدرسه جاي آنها ساخته 
شود.  وي افزود: امروز تجهیزات با گذشته متفاوت بوده و متنوع است. 
ابراهیمی در خصوص فرونشســت در برخی از مــدارس هم گفت: 
متأسفانه در سال هاي اخیر بخاطر خشکسالی و عدم جاري بودن آب 
در زاینده رود فرونشست زمین اتفاق می افتد که این مهم در شمال 
جغرافیایی اصفهان بیشتر بوده و بخشی از ساختمان ها که مدارس 
هم از آن مستثنی نیستند فرو می نشینند و اگر اداره نوسازي مدارس 
فرونشسِت 100 درصدى در مدرسه اى را تشخیص داد، باید اقدامات 
الزم را صورت دهــد.  مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 

گفت: سفر ریاست جمهور به استان اصفهان سفر پربرکتی بود و 53 
مصوبه براي آموزش و پرورش استان اصفهان که بیشتر عمرانی بود 
را دربرداشت. این درحالی است که ما 300 مدرسه خّیرساز داریم که 
به تعهدات خود عمل کرده و با تخصیص اعتبار آموزش و پرورش که 

تعهد ماست می تواند به اتمام برسد. 
ابراهیمى اشــاره اي هم به ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی 
داشت و گفت: براي ثبت نام دانش آموزان، نباید مدیران به گروکشی 
کارنامه و یا اخذ پول متوسل شوند که این تخلف محسوب خواهد شد. 
البته ابراهیمی این را هم گفت که ده سال است سرانه به مدارس داده 
نشده و از چند ماه پیش این کار آغاز شده است. اگرچه مکفی نیست 
ولی اگر سرانه به مدارس داده شــود دیگر مدیر نیاز به کمک والدین 
ندارد و مدیران مدارس دولتی فقط باید هزینه کتب و بیمه را از والدین 
بخواهند. این در حالى است که اولیاى دانش آموزان مى توانند در طول 

سال تحصیلى به دلخواه خود به مدرسه کمک کنند.
■■■

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان هم گفت: 
امروز از بین کودکان ابتدایی، 56 هزار کودك شناسایی شده اند که 
یا نیاز به تالش داشــته و یا کارنامه شــان قابل قبول است که  باید 
توانمندتر شــوند و براي این مهم، طرحى با عنــوان طرح جبران و 
تثبیت یادگیرى در تابســتان اجرا خواهد شد که این طرح به کیفیت 

مى اندیشد.
لیالالســادات ابطحی بهبود آموزش، جبران کاســتی، افزایش نرخ 
تحصیلی و کاهش فاصله آموزشــی را از اهداف اجــراي این طرح 
برشمرد و گفت: آموزش در مقطع ابتدایی بسیار مهم است و اجراي 

این طرح می تواند به کیفیت آموزش کمک کند. 
وي افزود: براي سه پایه اول و براي سه پایه دوم در مقطع ابتدایی در 
دروس مختلف، طرح تثبیت بین 16 تا 24 جلسه مفید تدارك دیده شده 

که به صورت رایگان در پایگاه هاي مختلف انجام می شود. 
■■■

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان نیز گفت: علی 
رغم تالش بی وقفه همــکاران در دوران کرونا، آموزش غیرحضوري 
دانش آموزان کیفیت چندانی نداشت و با اُفت پیدا و پنهان مواجه بودیم. 
افت پنهان بدین معنا که دانش آموز نمره می گرفت ولی تراز او باال نبود. 
سیداحمدرضا بنی لوحی افزود: براي دانش آموزان اول متوسطه که 
نمرات زیر 10 داشتند پایگاه جبرانی و براي دانش آموزان متوسطه دوره 
دوم طرح تابستانی را برگزار خواهیم کرد که همه این کالس ها رایگان 

می باشد که در شش ناحیه و 35 منطقه شهرستان ها برپا خواهد شد.
وي ادامه داد: 20 درصد این دانش آموزان، آموزش در چهار درسی که 
پایین ترین نمره را دارند با بهره گیري از بهترین دبیران طی شش هفته 
می آموزند و از آنها امتحان گرفته می شــود و در دوره طرح تابستانه 
تثبیت وتعمیق یادگیرى اگر نمره شهریور دانش آموز از نمره خردادش 

بهتر شود آن نمره، جایگزین نمره خرداد مى شود.
 ■■■

معاون سوادآموزي آموزش و پرورش استان اصفهان هم گفت: نرخ 
باسوادي استان اصفهان براساس سرشماري سال 95، 86/6 درصد 
بود که این میزان امروز به 98/2 درصد رســیده و ما جزو پنج استان 

باسواد کشور هستیم. 
نسرین باباپور افزود: براساس سرشماري سال 95، تعداد افراد بیسواد 
در استان اصفهان که 10 تا 49 سال سن داشتند، 104 هزار و 455 نفر 
بود. این درحالی است که امروز سن بیسوادي بین گروه سنی 10 تا 60 
سال بوده و در سال جاري 40 هزار بیسواد شناسایی شده است و 70 
هزار نفر بیسواد دیگر خواهیم داشت که امید است با توجیه و گفتمان 

سازي به نتیجه مطلوب برسیم. 
وي ادامه داد: در سال جاري در تعمیق و تحکیم سواد براي تثبیت آن 

گام خواهیم برداشت و به همه توصیه می شود براي آموزش بی سوادان 
در خانواده ها، ما را یاري دهند که این روش خودآموز نامیده می شود. 

■■■
رئیس اداره مشــارکتها و مدارس غیردولتى آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان هم با بیان اینکه ما در استان 2418 واحد آموزشی 
غیردولتی داریم گفت: 136 هزار دانش آموز در این مدارس تحصیل 

می کنند. 
علی حمیدي در خصوص شــهریه مدارس غیردولتى گفت: هر واحد 
آموزشی باید فرآیندهاي الزم را طی و در سامانه مربوطه بارگذاري نماید 
تا وزارت آموزش و پرورش شهریه ها را محاسبه و به استان ها اعالم 
کند، که البته این شهریه ها شامل دو شهریه مصوب و مکمل است که 
طی پوستري در واحدهاي آموزشی نصب می شود و مدیران نباید از آن 
عدول کنند.  وي ادامه داد: مدارســی که در ایام تابستان خدمات ویژه 
ارائه می دهند حداکثر 15 درصد شهریه مصوب را می توانند دریافت 
کنند. این درحالی است که براي ثبت نام دانش آموزان فعالیت هاى فوق 
برنامه مدارس غیر دولتى آموزش و پرورش، والدین اجباري ندارند و اگر 

گزارش داده شود تخلف محسوب خواهد شد. 
■■■

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان اصفهان می گوید: 
حدود دو هزار پایگاه در سطح استان اصفهان براي اوقات فراغت دانش 

آموزان برپا شده و برپایی مسابقات در رشته هاي مختلف براي همکاران 
و دانش آموزان مدنظر اســت و حتی میزبانی چندین مسابقه در سطح 

کشوري را در سال جاري به عهده داریم. 
آذر کیوان امیرپور از برپایی جشــنواره فرهنگی ورزشــی دوره دوم 
متوسطه براي پســران و پدران و مادران و دختران خبر داد و گفت: 
نفرات برتر دانش آموزان شرکت کننده در این جشنواره به مسابقات 
کشوري اعزام میشوند. همچنین طرح شهید سلیمانی در تمام مناطق 
استان و طرحی در زمینه ســاخت چمن مصنوعی با اولویت مدارس 

دخترانه در نظر است. 
■■■

رئیس اداره رفاهى و پشتیبانى آموزش و پرورش استان اصفهان هم با 
ارائه بخشی از اقدامات انجام شده در زمینه هاي مختلف بیمه تکمیلی 
کارکنان، اسکان همکاران، آزمون اســتخدامی و... گفت: در فصل 
تابستان 105 مدرسه براي اسکان مسافران فرهنگى در نظر گرفته 
شده است.  مهدي منتجب افزود: از پنجم تیرماه سال جاري ثبت نام 
کتب پایه هاي دوره اول ابتدایى، هفتم دوره اول متوسطه و دهم دوره 
دوم متوسطه شروع شــده و تا 15 تیر ادامه خواهد داشت و  ما 2500 
تن کتاب درسی براي 41 ناحیه و منطقه تقسیم بندي کرده ایم تا در 
شروع ســال تحصیلى جدید همه دانش آموزان داراي کتاب درسی

 باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش ضمن اشاره به کمبود 16 هزار معلم در استان؛  

هیچ مدرسه اى در اصفهان
 بدون معلم نخواهد ماند

ساسان اکبرزاده

فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى 

اداره کل بنیــاد مســکن انقالب اســالمى اســتان اصفهــان در نظر 
دارد مناقصــه عمومى عملیــات جدول ، پیــاده روســنگى ، عملیات 
بتنى روســتاهاى کلوســه ، خویگان شهرستان فریدونشــهر  به شماره

 اســناد  1400/2/563  و شــماره مناقصه  2001005175000014  را از طریق 
ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نمایــد . کلیه مراحل برگزارى 
مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گران و 
بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیک دولت 
(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم 
اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحــل ثبت نام در 
ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شــرکت در 
مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشــار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/04/09 

مى باشد . 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :

 از ساعت 16 روز  پنج شنبه تاریخ   1401/04/09لغایت   ساعت 16 روز  سه شنبه  
1401/04/14

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  شنبه  1401/04/25 
مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  شنبه  1401/04/25

زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  یکشنبه  تاریخ  1401/04/26
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : اصفهان ، کوى زمانى ، اداره 

کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان  و تلفن : 03136288085

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت دومنوبت دوم


