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رئیس شوراى اسالمىرئیس شوراى اسالمى
 شهر اصفهان: شهر اصفهان:

موضوع آب باید موضوع آب باید 
در سطح سران در سطح سران 
قوا بررسى شودقوا بررسى شود

3

3

مغایرت هاى طرح تفصیلى و 
جامع در چادگان

واگذارى 15000 مترمربع از 
اراضى اتوبان راوند
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بیا «شب تاب شو»
3

معضالت بافت تاریخى اردستان 
براى اجراى طرح هاى شهرى

دود گرانى
 در چشم مصرف کننده ها

لطفاً سگ هاى ولگرد
 را بگیرید

3

3

     

آلرژى هاى 
مرگبارى که

کمتر به گوشتان 
خورده است

نامه نماینده آبادان فرافکنى است
3
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سگ هایى که 
گرگ باران 
دیده شده اند

آلرژى یکى از بیمارى هاى رایج در جهان اســت. شــاید 
شما هم در اطراف خود کســانى را بشناسید که به برخى 
از مواد حساسیت داشته باشــند؛ با این حال، به جز شوك 

آنافیالکســى که شــدیدترین نوع واکنش آلرژیک 
محسوب شده و مى تواند به جان باختن ...

10 ســاعت تالش براى زنده ماندن یک کودك 
قمى اما بــى نتیجه. این کودك 6 ســاله دومین 
کودکى اســت که طى دو روز آخر هفته گذشته، 
قربانى خشم ســگ هاى ولگرد شد. دو روز قبل 
از این حادثه، یک کودك خردســال 4 ساله نیز 
زیر دندان هاى یک سگ ولگرد به کام مرگ فرو 
رفت. کمتر از دو ماه پیش هم دختربچه سه ساله 
کرجى به طرزى معجزه آسا از حمله سگ ها به او 

نجات یافت. ..

جزئیات آتش سوزى در جزئیات آتش سوزى در 
پتروشیمى گلپایگانپتروشیمى گلپایگان

33 مقام محلى و استانى توضیح مى دهند مقام محلى و استانى توضیح مى دهند

3

موضعگیرى نماینده خمینى شهر در خصوص درخواست از وزیر نیرو براى تخصیص آب کارون به پروژه بن _ بروجن

تارتار:  منتظریم تیم هاى متمول 
بازیکنان خود را بگیرند

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: ما منتظر هستیم تیم هاى متمول 
یارهاى خود را بگیرند زیرا بازیکنان فعًال به پیشنهادهاى ما حتى فکر هم 
نمى کنند. مهدى تارتار درمورد جلسه هم اندیشى مسئوالن سازمان لیگ 
با نمایندگان و مربیان باشگاه هاى لیگ برترى اظهار داشت: جا دارد از 

سهیل مهدى تشکر کنم...
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در صفحه 2بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

امروز دریده شدن کودکان، فردا...

خرید بازیکن 
جدید؛ 

خوب یا بد؟

با توجه به رویه ذوب آهن در بازار نقل و انتقاالت

مدیرکل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى: به موضوع پیشگیرى در کشور ما 
به عنوان یک واژه تزیینى نگاه مى شود 

400 نقطه شهر اصفهان بى دفاع است
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کاپیتان آبى ها با فوالدکاپیتان آبى ها با فوالد
 به توافق رسید به توافق رسید

ثبت 124 زمین لرزه در مدت 15 روز در 2 بندر  سبقت مصرف برق از تولید در اصفهانجهان نما اعزام تیم هاى امدادى از اصفهان به هرمزگان استان تکذیب مذاکره سپاهان با «ژان کارلوس»استان عرق کردن کف دست نشانه چیست؟ورزش سالمت

  جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه 
نفت اصفهان رأس ساعت 9 صبح روز شــنبه مورخ 1401/4/25 درمحل شهرك شهید 
محمد منتظرى واقع در جاده تهران -اتوبان آزادگان تشکیل مى گردد .لذا از کلیه اعضاء 
دعوت مى شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و یا وکیل / نماینده 

خود را کتبًا معرفى نمایید . 
* ضمنًا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى ؛ 
تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود. 
و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى، میبایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 
1401/4/22در محل دفتر تعاونى در شاهین شهر خیابان رازى فرعى 7 شرقى پالك 81 

حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند . 
دستور جلسه 

1- طرح و تصویب آیین نامه معامالت و استخدامى.
2- طرح و تصویب آیین نامه پاداش و حقوق هیأت مدیره.
3- طرح و تصویب آیین نامه وظایف و حقوق مدیرعامل.

4- تفویض اختیار به هیأت مدیره تعاونى جهت اخذ تسهیالت از بانک ها و مؤسسات مالى 
معتبر و قانونى و ترهین اموال تعاونى و اعضا براى تأمین وثایق مورد نیاز .

5- تصویب صورت هاى مالى 1400 و بودجه 1401 و ارائه حسابرسى 1400 تعاونى.
6-تعیین خط مشى آینده تعاونى.

7- تفویض اختیار به هیأت مدیره مبنى بر تعیین و دریافت حق عضویت و هزینه نقل و 
انتقال.

8- تفویض اختیار اخذ تضمینات و وثایق مطمئنــه به منظور وصول مطالبات و دیون و 
ایفاى تعهدات از اعضا و سایرین جهت تأمین خواسته تعاونى.

9- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیأت مدیره و بازرس.
10- گزارش هیأت مدیره و بازرس.   

11- اجازه مشارکت در ساخت و ساخت مشارکتى با عرضه اوراق مشارکت.
12-پذیرش عضو از سایر تعاونى ها به منظور تکمیل ظرفیت پروژه 

13- پذیرش عضویت اعضاى جدید براى تعاونى برابر اساسنامه.

هیأت مدیره  و مدیر عامل - تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

   تاریخ انتشار آگهى :    تاریخ انتشار آگهى : 1313//44//14011401

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
سالیانه نوبت دوم   

شرکت تعاونى مســکن کارکنان شــهردارى دولت آباد برخوار 
درنظردارد نســبت به فروش زمین با کاربرى کارگاهى  واقع در 
منطقه صنعتى شهر دولت آباد از طریق برگزارى مزایده عمومى 

اقدام نماید .
مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه شــرکت :روز شــنبه مورخ 

1401/05/01
گشایش پاکات : روز یکشنبه مورخ 1401/05/02

محل دریافت اسناد :دولت آباد –خیابان مطهرى –شرکت تعاونى 
مصرف کارکنان شهردارى دولت آباد 

آگهى مزایده عمومى 

شرکت تعاونى مسکن  کارکنان شهردارى دولت آباد         

چاپ اولچاپ اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

401-2-164
عملیات مدیریت بهره بردارى 
و نگهدارى از تأسیسات آب و 
فاضالب منطقه دو اصفهان

91,687,591,5602,346,875,000جارى

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/05/01
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/05/02

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

روزنامه نصف جهان    تاریخ انتشار آگهى : روزنامه نصف جهان    تاریخ انتشار آگهى : 1313//44//14011401(  داخلی 334  )

آ نوبت اولنوبت اول
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هک شدن فوالدى ها
 چقدر خسارت زد؟

آخرین جزئیات از تخریب 
سازه متروپل

خبرخوان
حداقل دستمزد عکاسان

انجمــن  مصوبــه    سینما سینما | 
عکاسان سینما در خصوص تعیین حداقل دستمزد 
سال1401 اعالم شد. بر این اساس حداقل یا کف 
دستمزد براى عکاسان سینما صرفًا و فقط جهت 
عکاسى (صحنه و پشــت صحنه فیلم) ماهیانه 
مبلغ 35 میلیون تومان براى فیلم هاى سینمایى 
یا سریال هاى تلویزیونى درجه الف و سریال هاى 

نمایش خانگى اعالم مى شود. 

قتل عام خانوادگى در ایالم
  همشهرى آنالین |فرمانــده انتظامى 
شهرستان دره شهر از وقوع درگیرى خانوادگى با 
سالح گرم در این شهرستان خبر داد و گفت: در این 
حادثه سه نفر کشته شده اند. سرهنگ کرم حسنى 
اظهار کرد: داماد این خانــواده به علت اختالفات 
خانوادگى با سالح پس از به قتل رساندن همسر، 
خواهرزن و مجروح کردن مادرزنش خودکشــى 

کرد.

3 ماه دوندگى براى پگاه؟!
  سینماروزان | محمود بابایى، تهیه کننده 
فیلم «بدون قرارقبلى» که روى پرده است گفت: 
اگر حاکمیتى هستیم باید از مواهبى هم بهره مند 
شویم ولى مواهب چندانى اتفاق نمى افتد. من سه 
ماه باید بدوم که مجوز پگاه آهنگرانى را بگیرم که 
تصویر ایشان در تلویزیون پخش شود یا در تصاویر 

محیطى شهردارى و بیلبوردها پخش شود. 

خداحافظى زنده!
  صبا|صبــح روز شــنبه 11 تیر مــاه حامد 
مهربانى مجرى برنامه «در انتهاى الوند» شبکه 
2 که از ابتداى برنامه در سال 98 تاکنون اجراى 
آن را به عهده داشت ناگهان در حین برنامه از اجرا 
خداحافظى کرد و جاى خــود را به وحید رونقى، 

مجرى پیشین برنامه صبحگاهى شبکه 5 داد.

مگر مى شود؟!
  ایران آرت |پس از فاجعه دو رنگ شــدن 
مجسمه فردوسى در میدان فردوسى تهران در اثر 
سهل انگارى در شستشوى آن، حاال خبر رسیده 
سر در دانشگاه تهران را هم رنگ آمیزى متفاوتى 
کرده اند! البته که دانشگاه تهران حتماً رئیس دارد 
و حتمًا رئیس تحصیالت باالیى هم دارد و حتمًا 
واقف اســت به جریان. مگر مى شود خبر نداشته 
باشد یا ندیده باشد؟ یا اینکه خدا نکند هر روز که 
به دفتر کارش مى رود، توى دلش قند آب شود که 
«دادم رنگش کردند! کهنه شده بود!  سى وسه پل 
را، تخت جمشید را، ارگ کریمخان را، همه را! دادم 

طوسى مایل به کرم کردند!» خدا نکند.

 کشف پژمان ثانى!
  برترین ها| حسینى باى، خبرنگار معروف 
صداوسیما که در ســریال «آزادى مشروط» به 
کارگردانى مسعود ده نمکى در نقش خودش بازى 
کرده اســت به  روزنامه «جام جم» گفت: به من 
مى گویند اســتعداد بازیگرى دارى و مثل پژمان 
جمشیدى هســتى(مى خندد). پژمان جمشیدى 
یک عمر فوتبالیست بود اما فهمید در این زمینه 
استعداد بیشــترى دارد. االن هم آقاى ده نمکى 
سکانس هایش را بخاطر اعتمادى که به من کرده، 

مدام بیشتر مى کند. 

وسایل عجیب کنکور
  روزیاتو|   بر اســاس گزارش ها در کنکور 
امســال 484 مورد تخلف در کل کشور از سوى 
دانش آموزان در جلســه آزمون ثبت و وســایل 
عجیبى از آنها کشف شده است. از هندزفرى کامًال 
نامرئى تا خودکار و پاك کن هایى که داخل آنها 
سیمکارت جاسازى شده و امکان ارتباط با بیرون 

را فراهم مى کنند.

مصادیق گشت ارشاد 
براى مردان 

  ایسنا |گشت ارشــاد آقایان هم آمد. یک مقام 
ســتاد امر به معروف در مشــهد گفت که آقایان هم 
مشمول بدپوششــى مى شــوند و به آنان تذکر داده 
مى شود و برخورد مى شود .در حجاب و پوشش آقایان 
هم از کروات، پاپیون و سایر نمادهاى غربى، تى شرت، 
پیراهن تنگ و کوتاه، لباس هــاى بدن نما و وصله دار، 
طال و زیورآالت، نباید استفاده شود. رضایى گفت: در 
حوزه آقایان هم گزارش هاى تخلف وجود دارد که البته 
تعداد کمترى داشته اند. از جمله این گزارش ها پوشیدن 

شلوار زاپ دار بوده است.

خشم «کیهان» از «خندوانه» 
برنامه «خندوانه» شــبکه    روزنامه کیهان|
نســیم، 9 تیر میزبان وحید یامین پور(نویسنده و فعال 
رســانه اى و معاون وزیر ورزش و جوانان) بود. اما این 
برنامه برخالف همیشه از معرفى این مهمان اهل قلم 
و نویسنده اش در صفحه مجازى اش خوددارى کرد و 
پس از حضور این مهمان نیز، هیچ تصویر یا ویدیویى 
از وى را بارگذارى نکرد! اقدام به سانسور این نویسنده و 
فعال رسانه اى انقالبى توسط برنامه «خندوانه» در حالى 
است که این برنامه طى دوران فعالیت خودش، برخى 
افراد شارالتان و بى اخالق را به عنوان الگوى کمدى 

معرفى کرده و موجب چهره شدن آنها شده است.

حمایت احمدى نژاد از وریا!
  آفتاب  نیوز | احمدى نژاد از کاپیتان تیم فوتبال 
اســتقالل تهران بابت «حمایت او از خواست مردم» 
قدردانى کرد. رئیس دولت هاى نهــم و دهم با بیان 
تأســف عمیق خود از برخورد قهرآمیز با این بازیکن 
ارزشمند و شایســته لیگ برترى، تأکید کرد که مردم 

ایران چنین رفتارى را هرگز فراموش نخواهند کرد.

اعزام ملى پوش روس به جنگ  
  روزیاتو |«ایوان فدوتوف»، ستاره هاکى روى 
یخ روسیه پس از امضاى قرارداد یک میلیون دالرى با 
تیم ان اچ ال فیالدلفیا فالیرز آمریکا، به زور به ارتش 
برده شد و باید براى مبارزه در اوکراین شرکت کند. او 
توسط پلیس لباس شخصى روسى دستگیر و به دفتر 
سربازگیرى ارتش منتقل شد. بر اساس گزارش ها، این 
بازیکن 25 ساله و ستاره المپیک ظاهراً او به اتهام فرار 
از جنگ و شــاید درواقع بخاطر انتقام براى قراردادش 
براى بازى در تیم ان اچ ال فیالدلفیا فالیرز، دستگیر 

شده است.

تخم مرغ شکسته بخرید!
  برترین ها| تصویرى از یک فروشگاه زنجیره اى 
در فضاى مجازى انتشــار یافته که با واکنش کاربران 
روبه رو شده است. در قفســه  تخم مرغ این فروشگاه 
کاغــذى در تبلیغ فروش تخم مرغ هاى شکســته به 

قیمت 2 هزار تومان جلب نظر مى کند.

کیفرخواست براى فائزه 
دادستان عمومى و انقالب تهران از    انتخاب| 
صدور کیفرخواست پرونده فائزه هاشمى خبر داد. على 
صالحى گفت: کیفرخواســت پرونده این فرد به اتهام 
فعالیت تبلیغى علیه نظام جمهورى اســالمى ایران و 

توهین به مقدسات صادر شده است.

«ترامپ» نامزد مى شود!
«نیویــورك تایمــز» مدعى شــد    تسنیم| 
«دونالــد ترامپ» در نظر دارد اوایــل ماه جارى براى 
انتخابات ریاست جمهورى 2024 اعالم نامزدى کند 
تا توجه هوادارانش را از جلسات کمیته قضایى 6 ژانویه 
درباره حمله به کنگره منحرف کند. گفتنى است اغلب 
نامزد هاى ریاست جمهورى تا یکسال پیش از انتخابات، 
اعالم نامزدى نمى کنند  اما ترامپ قصد دارد بســیار 

زودتر از موعد این کار را انجام دهد.

با گذشت حدود شــش روز از حمله ســایبرى به سه 
شرکت فوالدى، برخى شنیده ها حاکى از ایجاد اختالل 
در خط تولید این شرکت هاست. این در حالى است که 
قرار بود اختالالت پیش آمده نهایتًا صرف سه روز رفع 
شــود. آنطور که فعاالن فــوالدى مى گویند به علت 
تحریم ها دسترســى به نرم افزارهاى تحت الیسنس 

ضدهک وجود ندارد.
بامداد روز دوشنبه هفته پیش (ششم تیر) بود که یک 
گروه هکرى تحت عنوان «گنجشــک درنده» ســه 
شرکت فوالد خوزستان، فوالد مبارکه اصفهان و فوالد 
هرمزگان را مورد حمله ســایبرى قرار دادند.ساعاتى 

پس از این حمله محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد 
مبارکه اصفهان از عادى ســازى روند تولید خبر داد.  
امین ابراهیمى، مدیرعامل شــرکت فوالد خوزستان 
نیز گفت: هیچ خسارت و آسیبى به خط تولید شرکت 
فوالد خوزستان وارد نشد. حال با گذشت شش روز از 
این ماجرا، شنیده ها حاکى از آن است که بخشى از واحد 
فوالدسازى و ریخته گرى پس از حمله سایبرى هنوز به 
طور کامل شروع به فعالیت نکرده اند . ظاهراً با سوختن 
کنترلرهاى قدیمــى، صنایع فوالد بــراى جایگزین 
کردن سیســتم هاى کنترل جدید با مشکل هزینه و 

زمان روبه رو شده اند.

مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد اروند بــا بیان اینکه 
«عهده دار هماهنگى تخریب ساختمان متروپل هستیم» 
گفت: این ســازه به صورت «بخش به بخش» توسط 

قرارگاه خاتم تخریب خواهد شد.
محمدرضا اســکندرى در پاســخ به اینکه هزینه پروژه 
تخریب ساختمان متروپل به صورت قرض و على الحساب 
از سوى این سازمان پرداخت شده است یا خیر،  اضافه کرد: 
این مبلغ به صورت على الحساب است و در پایان پروژه ما 
نیز همچون سایر خسارت  دیدگان باید دعواى حقوقى 
داشته باشیم تا مبالغ هزینه شده به سازمان بازگردد.وى 
گفت: زمان  این قرارداد سه ماهه است، اما سه ماه از زمان 

تحویل محل جهت تخریب است. به محض تحویل محل 
توسط قرارگاه، دادستانى و فرماندارى مجوزى دادند که 
فرصتى براى تخلیه به کسبه و ساکنین آن محدوده ارائه 
شود. اآلن هم متأســفانه تعداد محدودى از ساکنین آن 
محدوده از تخلیه محل هاى سکونت خود امتناع کرده اند 
که پیگیرى هایى به منظور اقناع و تأمین فضاى مورد نیاز 
آغاز عملیات انجام شده است.اسکندرى افزود: در موضوع 
کسبه اعالم مى شــد که محلى براى کسب وکار موقت 
آنان در نظر گرفته شــده اما در موقعیت که قرار گرفتیم 
متوجه شدیم محل ها مناسب نبوده و استقرار موقت کسبه 

محقق نشده است.

دریا قدرتى پور

10 ســاعت تالش براى زنده ماندن یک کودك قمى 
اما بــى نتیجه. این کــودك 6 ســاله دومین کودکى 
است که طى دو روز آخر هفته گذشــته، قربانى خشم 
سگ هاى ولگرد شــد. دو روز قبل از این حادثه، یک 
کودك خردسال 4 ساله نیز زیر دندان هاى یک سگ 
ولگرد به کام مرگ فرو رفت. کمتر از دو ماه پیش هم 
دختربچه سه ساله کرجى به طرزى معجزه آسا از حمله 

سگ ها به او نجات یافت. 
اگر بخواهیم لیســت حوادث منجر به مرگ از طریق 
ســگ هاى ولگرد را بیرون بکشــیم به خوبى متوجه
 مى شویم با اینکه از سال گذشته تاکنون چند نفر بخاطر 
حمله سگ هاى ولگرد جانشان را از دست داده اند اما تا 
کنون نسخه مؤثرى در رابطه با این موجودات پیچیده 

نشده است.
 اما حاال مرگ دو کودك در فاصله بسیار کم از همدیگر 
ابعاد جدیدى را باز کرده تا پرونده بالتکلیف سگ هاى 
ولگرد در کشــور بار دیگر دیده شــود. هم  اکنون آمار 
سگ هاى ولگرد در کشورمان از دو میلیون قالده هم 
فراتر رفته است و باید پذیرفت که شنیدن مداوم اخبار 
دردناك حمله سگ هاى ولگرد در حال حاضر خیلى هم 
غیرعادى نیست. باالرفتن آمار سگ هاى ولگرد باعث 
شده که آنها همه جا پرسه بزنند؛ در شهرها، روستاها و 

هر نقطه اى که بتوانند غذایى پیدا کنند.
افزایش جمعیت سگ هاى بى سرپناه در سکونتگاه هاى 
انسانى در اکثر نقاط جهان مســئله اى جدى است که 
نتیجه موفقیت آمیــز آن برعکس ظاهر ســاده اش با 

پیچیدگى هایى همراه است. شاید همین پیچیده بودن 
باعث شده مســئوالن شــهردارى ها در نقاط مختلف 
کشور، اجراى روش هاى ســاده براى حذف آنها را در 

دستور کار قرار دهند.

ُکشتن راه حل نیست 
کشتار سگ ها به نظر سهل الوصول ترین راه حل است؛ 
جانور مزاحم از صفحه روزگار محو مى شود و خالص! 
گرچه به گفته برخى کارشناسان این روش ها منسوخ 
شده و روغن کارى چرخه معیوبى به شمار مى رود که 
به کاهش جمعیت سگ ها کمکى نمى کند در حالى که 
عقیم ســازى و جمع آورى این حیوانات روش بهترى 

براى کنترل این موجودات است.
به گفته کارشناسان، عقیم کردن نیز یک راه حل بسیار 
کوچک در برابر جمعیت خاصى است که نمى خواهیم 
ادامه نسل دهد، بنابراین باید موضوع کالن این مسئله 
مدیریت شــود. به اعتقاد این کارشناســان شاید براى 
جمعیت فعلى عقیم کردن یک راهکار باشد اما از طرفى 
ما با جمعیت زیادى مواجه هستیم که مدام تولید مثل
 مى کنند، برخى توله کشى و تجارت مى کنند، عده اى 
بعد از مدتى دیگر نمى توانند از سگ ها نگهدارى کنند 
و آنها را رها مى کنند، از طرفى هم در داخل شــهرها، 
روستاها و حاشیه شهرها غذادهى دستى انجام مى شود 

که این موجب افزایش جمعیت مى شود.
روش دیگر کاهش سگ هاى ولگرد جمع آورى آنها و 
نگهدارى این حیوانات درکمپ هاى مخصوص است، 
اما این روش هم با توجه به تعداد سگ هاى بى خانمان 

در گوشه و کنار ایران و نیز هزینه هاى باالى نگهدارى 
آنها به نظر نمى رسد راه حلى دراز مدت و قطعى باشد.

حاال همه عوامل دست به دست هم داده اند تا مشکالت 
در این زمینه زیاد شود بنابراین باید هر چه زودتر نسبت 

به رفع این چالش ها اقدام جدى صورت گیرد.
عبدالرضا باقرى، کنشــگر محیط زیست در این زمینه 
به خبرنگار «ایرنا» گفته: «سگ حیوان طبیعت نیست، 
 حیوانى است که به دست انسان اهلى شده بنابراین نباید 
وارد طبیعت به ویژه محیط هاى شهرى شود. سگ ها 
حیوان خانگى هستند، یعنى یا باید تحت مدیریت انسان 
زندگى کنند و یا اینکه اصًال وجود نداشته باشند. االن 
تنها راهى که مى شود این موضوع را مدیریت کرد ایجاد 
پناهگاه یا همان مکان هاى نگهدارى است که باید با 
همکارى دولت و بخش خصوصى ایجاد شــوند،  این 

حیوانات را جمع آورى و عقیم کنند.»

طرح هایى که ابتر ماند
سال 1379 و 1380 طرحى ارائه شــد تا این سگ ها 
جمع آورى، عقیم و واکسیناسیون و سپس تقسیم بندى 
شوند، یعنى آنهایى که قابلیت واگذارى مثًال به پلیس 
یا هالل احمر دارند به آنها داده شوند، آنهایى که مردم 
مى خواهند به آنها واگذار شود، بقیه هم به روش هاى 
انسانى از بین برده شــوند. این روشى است که در تمام 
دنیا اجرا مى شــود و حتى در اروپا یا آمریکا پناهگاهى 
مثًال جاى 100 قالده سگ را دارد، زمان تعیین مى کنند 
که اگر این حیوان در مدت سه هفته واگذار شد که هیچ، 

اگر نشد حیوان را از بین مى برند.

در کشــور ما متأســفانه به دلیل کمبود دانش و اینکه 
بخش احساســى توجه به این حیوانات بسیار پررنگ 
شده مشکالت زیادى در به اجرا در آمدن این طرح ایجاد 
شد و این در حالى اســت که در برخى از کشورها که به 
میعادگاه ســگ هاى ولگرد معروفند هم مدتى است 

شاهد از بین بردن این سگ ها هستیم.
کاهش جمعیت ســگ ها به هر روشــى که باشد باید 
تأثیرگذار باشــد. آنها کم کم در حال نزدیک شدن به 
محل زندگى ما هســتند و تهدیدى جدى براى محیط 
زیست و انسان به شمار مى روند. نه از روى احساسات 
و نه از روى دلســوزى نمى توان حیواناتى  که در حال 

تبدیل شدن به هیوال هستند را رها کنیم.
نکته اى که رضا فرجى، سرپرســت دفتــر حفاظت و 
مدیریت حیات وحش ســازمان حفاظت محیط زیست 
اسفندماه سال گذشته در پى حمله گروهى سگ هاى 
ولگرد به زیستگاه هاى طبیعى اعالم کرد: «سگ ها به 
عنوان گونه جانورى مهاجم براى زیستگاه هاى طبیعى 
محسوب مى شود و موجب بروز مضرات و خطرهایى 
از قبیل رقابت بــا گونه هاى بومى، انتقــال بیمارى و 
تخریب اکوسیستم مى شــود. با توجه به گزارش هاى 
فراوان مســتند در ســازمان حفاظت محیط زیست، 
سگ هاى بدون صاحب و رها شده در طبیعت منجر به 
حمله گروهى و شکارگونه هاى حیات وحش کم توان از 
جمله بره هاى قوچ، میش، آهو و جبیر و همچنین بزغاله 
هاى کل و بز و برخى از گونه هاى بزرگ جثه از جمله 

مرال مى شوند.»

سگ هایى که تبدیل به گرگاس مى شوند
«اختالالت ژنتیکى» سگ هاى ولگرد با سگ سانان 
حیات وحش از مهمترین آسیب هاى سگ هاى بدون 
صاحب در طبیعت اســت که مى تواند منجر به تهدید 
خلوص ژنتیکى گرگ خاکســترى و شغال طالیى و از 

طرفى به هیبرید خطرناك گرگاس بیانجامد.
گرگاس ها بر خالف خصوصیات رفتارى حیات وحش، 
انسان گریز نیستند و با نزدیکى به جوامع انسانى منجر 

به آسیب و حتى مرگ و میر کودکان مى شوند.

دست به دامان قانون
تکلیف سگ هاى ولگرد و بى صاحب در قانون آمده و 
ضوابط آن نیز مشخص اســت، بنابر قانون ساماندهى 
سگ هاى ولگرد به وزارت کشور محول شده و از سوى 
وزارت کشور هم شهردارى ها در شهرها و دهیارى ها در 
روستاها متولى هستند. پس این انتظار مى رود که هر چه 
زودتر تکلیف پرونده باز شده سگ هاى ولگرد مشخص 
شود. حیوانات خطرناکى که اکنون براى کودکان دندان 
تیز کرده اند و معلوم نیست فردا دندان هایشان در تن 

چه کسى فرو برود.

امروز دریده شدن کودکان، فردا...

سگ هایى که گرگ باران دیده شده اند

کانال «باشــگاه روزنامه نگاران ایران» در فضاى مجازى دستمزد خبرنگاران 
ایرانى را با خبرنگاران سایر کشورها مقایســه کرده است. چند نمونه از حقوق 

خبرنگاران کشورهاى دور و نزدیک را در ادامه مى آوریم.
فردى که به عنوان روزنامه نگار در ایاالت متحده کارمى کند معموًال ماهانه حدود 
9150 دالر (274 میلیون و 500 هزار تومان) درآمد دارد. کمترین دستمزدها از 
4600 دالر (138میلیون تومان) تا 14250 دالر (427 میلیون و 500 هزارتومان) 

متغیر است.
فردى که به عنوان روزنامه نگار در فرانسه کار مى کند معموًال حدود 4392 یورو 
( حدوداً 145میلیون تومان) در ماه درآمد دارد. کمترین دستمزدها از 2110 یورو 
( حدوداً 69 میلیون و 600) تا 82700 یــورو (227 میلیون و 700 هزارتومان) 

متغیر است.
فردى که به عنوان روزنامه نگار در آلمان کار مى کند معموًال حدود 4000 یورو 
( 132 میلیون تومان ) در ماه درآمد دارد. کمترین دستمزدها از 1840 یورو (60 

میلیون تومان ) تا 6360 یورو (حدوداً 210 میلیون تومان) متغیر است.

شخصى که به عنوان خبرنگار در افغانستان کار مى کند، معموًال ماهیانه حدود 
95800 افغانى (35 میلیون و 500 هزار تومــان) درآمد دارد. کمترین حقوق از 
45000 افغانى (16 میلیون و 500 هزارتومان) تا 151000 افغانى (55 میلیون 

900 هزارتومان) متغیر است. 
فردى که به عنوان روزنامه نــگار در ترکیه کار مى کند معمــوًال حدود 9260 
لیر(حدوداً 18 میلیون و 500 هزارتومان) در ماه درآمد دارد. کمترین دستمزدها 
4720 لیر (حدوداً 9 میلیون و 300 هزارتومان) تا 14300 لیر (28 میلیون تومان) 
متغیر است. شخصى که به عنوان روزنامه نگار در هند کار مى کند معموًال حدود 
35600 روپیه (14 میلیــون و 600 هزارتومان )در ماه درآمــد دارد. کمترین 
دستمزدها از 16700 روپیه (6 میلیون و 850 هزارتومان) تا 56300 روپیه (23 

میلیون تومان) متغیر است. 
فردى که در ایران به عنوان روزنامه نگار مشغول به کار است به طورمعمول حدود 
5 میلیون و 500 هزارتومان در ماه درآمد دارد. کمترین حقوق از 2 میلیون و 700 

تا  8 میلیون و 800 هزارتومان متغیر است.

قصاب 600 جوان عراقى در فاجعه پایگاه هوایى اســپایکر و کاخ هاى 
صدام در  ســال 2014 که از عناصر گروه تروریستى داعش است به دام 

افتاده است.
این تروریست با نام «ضرغام ابوحیدر» که از یک چشم نابیناست، اخیراً 
به دام نیروهاى امنیتى حشدالشعبى افتاده است.این داعشى به قتل 600 

جوان عراقى در پایگاه اسپایکر اعتراف کرده است.
بخش امنیتى - استخباراتى حشدالشــعبى نیز اعالم کرد که در گوشى 
همراه ضرغام ویدیوهایى یافته است که دست داشتن او در این جنایت 

تکان دهنده را نشان مى دهد.
اواسط ژوئن 2014 (خرداد 93) عراق شاهد یکى از فجیع ترین جنایت ها 
در تاریخ معاصر بود؛ 1700 جوان از اهالى استان هاى شیعه نشین جنوب 
و مرکز عراق در کاخ هاى صدام، دیکتاتور پیشین حاکم بر عراق در شهر 
تکریت واقع در شمال بغداد، سربریده یا به صورت جمعى تیرباران شدند.

رئیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با بیان اینکه 
بررسى هاى زمین لرزه هاى دوره دستگاهى 120 سال 
اخیر از لرزه خیزى باالى استان هرمزگان حکایت دارد، 
گفت: آمارها نشــان مى دهد که از سال 1376 تاکنون 
4080 زمین لرزه در استان هرمزگان به ثبت رسیده و از 

25 خرداد تا 8 تیر ماه سال جارى در بندر چارك و بندر 
مقام تعداد 124 زلزله رخ داده و بررسى ها نشان مى دهد 
نزدیک ترین گسل به کانون این زمین لرزه ها شاخه هاى 

جنوبى گسل«پیش ژرفاى زاگرس» (ZFF) است.
دکتر محمدرضا حاتمى ادامه داد: شبکه هاى لرزه نگارى 

وابسته به مرکز لرزه نگارى کشورى مؤسسه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران از 25 خرداد ماه تا 4 تیرماه سال جارى 3 
زمین لرزه با بزرگى بیش از 5 را در استان هرمزگان ثبت 
کرده اند. از این 3 زمین لرزه 2 زمین لرزه در حوالى بندر 

چارك و یک زمین لرزه در حوالى بندر مقام بوده است.

وى تأکید کرد: آمار زمین لرزه هاى ثبت شده در مرکز 
لرزه نگارى کشور نشان مى دهد که از ساعت 10 و 25 
دقیقه روز 25 خرداد تا ســاعت 11 روز 8 تیرماه ســال 
جارى تعداد 100 زلزله در حوالــى بندر چارك به ثبت 

رسیده است. 

ثبت 124 زمین لرزه در مدت 15 روز در 2 بندر 

خشن ترین داعشى مقایسه حقوق خبرنگاران ایرانى با همکارانشان در جهان
دستگیر شد
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صداى اذان باید در تمامى 
نقاط اصفهان شنیده شود

روند افزایشى بیمارى کرونا 
در اصفهان

وقوع 3344 حریق و حادثه در 
اصفهان طى 3 ماه 

سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: 3 هزار و 344 حریق و حادثه 
در 3 ماه نخست امسال در اصفهان اتفاق افتاده است. 
فرهاد کاوه آهنگران اظهار داشـت: در سه ماه نخست 
امسـال 151 هزار و 597 تمـاس با مرکـز فرماندهى 
عملیات این سـازمان برقرار شـده اسـت. از این تعداد 
تماس سـه هزار و 344 تماس منجر به انجام عملیات 
شده است. وى با بیان اینکه در سه ماه نخست امسال 
دو هـزار و 80 حادثه اتفـاق افتاده اسـت، اضافه کرد: 
همچنیـن در این بـازه زمانى یک هـزار و 264 حریق 
در شـهر اصفهان اتفاق افتـاده اسـت. وى گفت: یک 
هـزار و 225 نفـر در حریق و حـوادث شـهر اصفهان 

نجات یافته اند.

آتش سوزى 
در شهرك صنعتى علویجه

با کمک عوامـل امدادى و آتش نشـانى حریق در یک 
واحـد تولیـد گوگـرد در شـهرك صنعتـى علویجه به 
طور کامل اطفا شـد. صبح دیروز حریـق در یک واحد 
تولیـد گوگـرد به نـام شـرکت تابـان گوگـرد واقع در 
شهرك صنعتى علویجه گزارش شـد. در این حادثه 3 
سوله هاى این واحد آتش گرفته و 8 واحدآتش نشانى از 
شهردارى هاى نجف آباد، شاهین شهر، دهق، شهرك 
صنعتى علویجه و شهرك هاى صنعتى بزرگ به محل 
حادثه اعزام و با تخلیـه انبارهاى دیگر از خسـارت به 
سـایر قسـمت ها جلوگیرى شـد. عدم رعایـت اصول 
ایمنى علت این حریق بود و سوله اصلى و محصوالت 

آن دچار خسارت شد.

شکسته شدن رکورد تولید 
لوازم خانگى 

رکورد تولید محصوالت خانگى در شـهرك صنعتى 
مورچه خورت شـاهین شـهر و میمه شکسـته شـد. 
مدیـر کل لـوازم خانگـى و ادارى وزارت صمـت بـا 
اشـاره به خود کفایـى در تولید محصـوالت خانگى 
گفت: یک گروه صنعتى در شـهرك صنعتى مورچه 
خورت شاهین شـهر و میمه در 6 ماه سال تولیدى با 
53 درصـد افزایـش در تولید محصـوالت خانگى و 
70 درصد سـود ریالى رکورد دار تولید در کشور شده 
است. محسن شکراللهى افزود: براى برطرف کردن 
نیاز بازار، در این مجموعه 27 همت سـرمایه گذارى 
شـده (هر همت معادل هزار میلیارد تومان اسـت) و 
11 همـت دیگر نیـز در طرح هـاى توسـعه جدید در 

دستور کار است.

اصفهان
نیازمند 2 گروه خونى 

رئیس پخـش خـون اداره کل انتقال خـون اصفهان 
از نیـاز شـدید دو گـروه خونـى در اسـتان خبـر داد. 
محمدرضـا جابـرى گفـت: در دو هفتـه اخیـر بانک 
خون بـا کمبـود گـروه خونـى O منفـى و AB منفى 
روبرو شـدیم که بـا کمک اهـدا کننـدگان وضعیت 
بهبود پیدا کرد، امـا هنوز کمبود خونـى این دو گروه

 وجود دارد. 

نیاز اصفهان 
به 600 دستگاه اتوبوس 

رئیس کمیسـیون اقتصـادى، حقوقى و گردشـگرى 
شـوراى اسـالمى شـهر اصفهان گفت: تـا اول مهر 
نیازمنـد 600 دسـتگاه اتوبـوس جدیـد هسـتیم. 
عباس حـاج رسـولى ها گفـت: اکنون 600 دسـتگاه 
اتوبوس در سـطح شـهر بـه حمـل و نقل مسـافران 
درون شـهرى مشـغول هسـتند پیشـنهاد مى کنم با 
مدیریت آمـوزش و پـرورش جلسـاتى برگزار شـود 
تـا موضوعى تحت عنوان سـفر هاى آموزشـى براى 
ابتـداى مهـر در نظر گرفته شـود. او گفـت: اصفهان 
نیازمنـد حداقـل 600 دسـتگاه اتوبوس تـا اول مهر 
است که مى توان 5 هزار دستگاه را نیز، نیاز کل کشور

 دانست.

فرماندار گلپایگان گفت: علت آتش سوزى در پتروشیمى 
گلپایگان ضایعات موجود در انبار این پتروشیمى بوده 

است.
محمدرضا عسگریان اظهار داشــت: پس از اطالع از 
آتش ســوزى مجموعه مدیریت بحران از شهرستان 

گلپایگان و شهرهاى همجوار در صحنه حاضر شدند.
وى افزود: علت آتش سوزى، ضایعات موجود در انبار این 
پتروشیمى بوده است که در مجموعه اى جدا از بخش 
اصلى پتروشیمى بوده که خوشــبختانه آتش سوزى با 
تالش آتش نشانان مهار شد و خسارتى مالى و جانى در 

پى نداشته است.
عسگریان درباره برآورد خســارت نیز گفت: مقرر شده 

که میزان خسارت توسط مدیران شرکت برآورد شود.
در همین حــال مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى 
اصفهان با ذکر جزئیــات حادثه حریق در انبار ضایعات 

پتروشــیمى گلپایگان گفت: این حریق به علت شدت 
گرما در محل انبار ضایعات و پسماند شرکت پتروشیمى 
قائد بصیر واقع در منطقه سعیدآباد گلپایگان اتفاق افتاد.

منصور شیشه فروش اظهار داشــت: ساعت 17 و 30 
دقیقه عصر روز شــنبه انبار ضایعات در پتروشــیمى 
گلپایگان دچار حریق شد که با حضور به موقع نیروهاى 

امدادى آتش نشانى این حریق مهار شد.
وى با بیان اینکه این حادثه خســارت جانى نداشــته 
است گفت: این حریق به علت شــدت گرما در محل 
انبار ضایعات و پسماند شــرکت پتروشیمى قائد بصیر 
واقع در منطقه ســعیدآباد گلپایگان اتفــاق افتاد که با 
اعزام تیم هاى امدادى و آتش نشــانى از شــهرهاى 
گلپایگان، گلشــهر، گوگد، خمین و شهرك صنعتى و 
تدارك تجهیزات امدادى و تالش 2/5 ســاعته تیم ها 

حریق مهار شد.

علیرضا قاضى زاهدى، مسؤول آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى گلپایگان نیز اظهار کرد: ساعت 16 و 
45  دقیقه روز شنبه 11 تیرماه به ایستگاه آتش نشانى 
گلپایگان گزارش حریق در انبار ضایعات پتروشــیمى 
قائد بصیر گلپایــگان اعالم و بالفاصلــه 15 نیروى 
آتش نشانى با چهار دستگاه ماشین آالت به محل حادثه

 اعزام شدند.
وى افزود:با حضور به موقع و تالش جهادى نیروهاى 
آتش نشــانى گلپایگان و درخواست نیرو و تجهیزات از 
شــهردارى هاى منطقه حریق باعث شــد تا حریق در 
مدت سه ساعت با استفاده از 50 هزار لیتر آب اطفا شود.
قاضى زاهدى با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات 
جانى نداشت؛ گفت: شهردار گلپایگان به همراه معاونین 
شهردارى در محل حضور داشتند و پیگیرى براى ارسال 

تجهیزات براى اطفاى به موقع حریق انجام شد.

جزئیات آتش سوزى در
 پتروشیمى گلپایگان

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به نبود 
موارد وبا و آبله میمون در استان اصفهان گفت: روند ابتالى 
قطعى به کرونا در 110 کشــور جهان افزایش داشته و در 
ایران هم به تدریج درحال افزایش است، به طورى که در 
جدیدترین رنگ بندى کرونا، به تعداد شهرهاى با وضعیت 

زرد افزوده شده است.
پژمان عقدك درباره آخرین وضعیت رنگ بندى کرونایى 
استان اصفهان با شناسایى موارد مثبت ابتالى قطعى به 
کرونا، تصریح کرد: همچنان بیمارى کرونا در استان روند 
افزایشى دارد. در رنگ بندى اعالم شده جدید نیز که تنها 
پنج شهرستان در وضعیت زرد به سر مى بردند، اکنون تعداد 

آن ها به 9 شهرستان رشد داشته و به نسبت از شهرهاى با 
وضعیت آبى ها کاسته شده است.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: نمونه 
تست افراد مبتال به کرونا در استان اصفهان روند افزایشى 
داشته که با تداوم شناســایى موارد مثبت ابتالء، رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى امرى ضرورى است.
وى درخصوص میزان موارد فوتى ناشى از کرونا در استان 
اصفهان، گفت: خوشبختانه طى دو هفته آمار فوتى ها در 
استان تقریبًا صفر بوده اســت و تنها یک مورد مشکوك 
اعالم شده بود، اما تعداد افراد مبتال به کرونا طى دو هفته 

گذشته بین 30 تا 50 نفر متغیر بوده است.

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان از 
شــهرداران و فرمانداران این خطه خواســت تا تمهیداتى 
فراهم کنند تا صداى اذان در تمامى نقاط شهرى و روستایى 

شنیده شود.
محمدرضا جان نثارى روز یکشــنبه در اولین شوراى اقامه 
نماز استان در استاندارى اصفهان افزود: بر این اساس همه 
مسووالن موظف اند که بسته به  موقعیت و ظرفیت در اختیار،  

هر کارى که مى توانند براى اقامه نماز  انجام دهند.
وى اظهار داشت: دســتگاه هایى که ارباب رجوع دارند باید 
حتمًا مکانى براى اقامه نماز کارکنان خــود و مراجعان به 
آن دستگاه داشته باشند. معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى 

اســتاندارى اصفهان افزود: در این میان آموزش وپرورش 
عالوه بر برپایى نماز باید اصل نماز را در جامعه ترویج دهد.

وى همچنین بر رســیدگى بر نمازخانه هاى بین راهى در 
استان اصفهان تأکید کرد و گفت: همچنین در این جلسه باید 
مصوب شود که در تمامى اماکن عمومى شامل مجتمع ها 
و مراکز خرید، بوســتان ها ورزشــگاه ها، مترو، پایانه هاى 
حمل ونقل و دیگر مکان ها مکانــى براى اقامه نماز ترتیب 
داده شود. جان نثارى در ادامه از مدیران دستگاه ها خواست 
که در پرداخت حق ایاب و ذهاب روحانیونى که براى اقامه 
نماز به عنوان امام جماعت در آن دستگاه ها حاضر مى شوند 

کوتاهى نکنند.

نصف جهــان   شهردار چادگان از وجود مغایرت هاى 
فراوان در طرح تفصیلى و جامع شهرى انتقاد کرد. 
محمد عرب افــزود: این دو طــرح، چالش بزرگ 
شــهردارى ها شــده اند که باید در این زمینه چاره 

اندیشى شود.

وى همچنیــن در بخــش دیگرى از ســخنانش 
به کاشــت 3000 اصله گل ســرخ در این شــهر 
اشــاره کرد و بیان داشت: امســال در رفیوژ میانى 
بلوار«شــهید چادگانى پــور» این تعــداد گل رز 

کاشته شد.

مغایرت هاى طرح تفصیلى و جامع در چادگان

نصف جهــان   شهردار اردستان با اشاره به اینکه 80 
درصد اردســتان در بافت تاریخى قرار دارد، گفت: 
شهردارى اردســتان براى اجراى اغلب طرح هاى 
مصوب شــهرى و رفع مشــکالت کالبدى بافت 
قدیمى و نوســازى بافت فرسوده شهرى با معضل 

تاریخى بودن این شهر دست به گریبان است.
مصطفى ایراندوســت ادامه داد: شــهردارى براى 
صدور یک پروانه با اداره اوقاف و امورخیریه و میراث 

فرهنگى باید رایزنى بلندمدت داشته باشد تا بتواند 
مجوز اجراى یک طرح را کسب نماید.

وى همچنیــن از تفســیرهاى متعدد از ســوى 
کارشناســان و بازرســان از مــاده 101 قانــون 
شهردارى ها شکایت کرد و گفت: این ماده در ارتباط 
با مقررات مربوط به تفکیک اراضى واقع در محدوده 
و حریم شهرهاست که امروزه به یکى از چالش هاى 

بزرگ ما تبدیل شده است.

معضالت بافت تاریخى اردستان 
براى اجراى طرح هاى شهرى

نصف جهان    منع واردات لوازم خانگى خارجى باعث 
شده کاالهاى ایرانى هر روز با یک قیمت متفاوت 

به فروش برسند.
این موضوع باعث شــده که بازار لوازم خانگى در 
رکود شدیدى به سر ببرد و گرانى ها باعث شود که 
مصرف کننده رغبت چندانى به خرید لوازم خانگى 

نداشته باشد.
در این زمینه کارخانجات تولید لوازم خانگى هم به 
خود حق مى دهند و با گران شدن مواد اولیه عنوان 

مى کنند که این گرانى ها طبیعى است و باید باشد.

عــدم حمایــت هــاى دولتــى از کارخانجات و 
تولیدکنندگان باعث شــده که دود این گرانى ها به 

چشم مصرف کنندگان برود.
بسیارى از خریداران لوازم خانگى عنوان مى کنند 
که با گرانى هاى هر روزه این کاالها مواجه هستند 

و هیچ نظارتى در این زمینه وجود ندارد.
در این میان فروشــندگان نیز از ارائه لیست هاى 
جدید قیمت این کاالها خــوددارى مى کنند و به 
نظر مى رسد در این آشفته بازار از آب گل آلود سود 

مى جویند.  

دود گرانى در چشم مصرف کننده ها 

نصف جهــان    منطقه دنارت، محدوه شهرك شهید 
کشورى و اطراف آن از معضل سگ هاى ولگرد و 
فراوانى آنکه تهدیدى براى امنیت و سالمت اهالى 

هستند، رنج مى برد. 
این معضل باعث شده ساکنین این منطقه از تهدید 
ســگ هاى ولگرد در امان نباشــند و نه تنها این 
موجودات باعث سلب آسایش ساکنین این منطقه 
مى شود بلکه با اتفاقاتى که هفته گذشته باعث شد 
چند کودك در شهر قم قربانى این سگ ها بشوند 

مردم این منطقه با ترس و نگرانى بیشترى روزگار 
مى گذرانند.

این سگ ها در پاسى از شب به صورت دسته جمعى 
شروع به پارس کرده و منجر به از بین بردن آسایش 

و آرامش خانواده هاى این منطقه مى شوند.
لذا ســاکنین این مناطق تقاضا دارند که در راستاى 
احقاق حقوق شهروندى شان هر چه سریع تر و قبل 
از آنکه فاجعه غیرقابل جبرانى پیش بیاید، نسبت به 

جمع آورى سگ هاى ولگرد اقدام شود.

لطفاً سگ هاى ولگرد را بگیرید

نصف جهان   «شب تاب شو» نام برنامه اى هیجان 
انگیز اســت که به همت شــهردارى و ســازمان 
فرهنگى تفریحى شــهردارى اصفهــان و مرکز 

آموزش نجوم برگزار مى شود. 
دیدن آسمان پر ستاره شب از زیباترین تجربه هایى 
است که شهروندان مى توانند در طول زندگى خود 
داشته باشند و این بار شهردارى در این زمینه پیش 

قدم شــده تا در میدان گردهمایى پارك صفه رصد 
آسمان شب را همراه با برنامه هاى متنوع نجومى 
داشته باشد.  این برنامه 16 تیرماه از ساعت  19 تا 22 
شب برگزار خواهد شد و عالقه مندان مى توانند در 
این ساعات به پارك کوهستانى صفه مراجعه کنند.

گفتنى اســت حضور در این برنامه براى عموم آزاد 
است.

بیا «شب تاب شو»

معاون عمرانى اســتاندار اصفهان گفت: کلیات طرح 
تخریب و نوسازى ساختمان هاى بلندمرتبه و فرسوده 

فوالد شهر تصویب شد.

مهران زینلیان در حاشــیه برگزارى کمیسیون ماده 5 
استان اصفهان که با محوریت مسائل فوالدشهر برگزار 
شــد، اظهار کرد: یکى از بحث هاى اصلى کمیسیون 
ماده 5 که بیش از دو سال به طول انجامیده، تخریب 
و نوسازى ســاختمان هاى بلندمرتبه و فرسوده فوالد 

شهر بوده است.
معاون عمرانى اســتاندار اصفهان افزود: در جلســه 
کمیســیون ماده 5 اســتان اصفهان کلیات این طرح 
تصویب شــد که براساس آن، شــهردارى و سازمان 
عمران مى توانند با توجه به ضوابط موجود، نسبت به 

بازطراحى و احیاى آن منطقه اقدام کنند.

تعیین تکلیف ساختمان هاى فرسوده فوالدشهر 

نصــف جهــان   رئیس اداره ســازمان هــاى مردم 
نهاد و خیرین ســالمت دانشــگاه علوم پزشکى 
کاشــان از واگــذارى 15 هــزار متــر مربــع از 
اراضــى مجاور اتوبــان راونــد به این دانشــگاه 

خبر داد.
علیرضا مفــرح افزود: این اراضــى قبًال به صورت 
قطعات پراکنده بــود که به صــورت تجمیعى به 

دانشگاه واگذار مى شود.

واگذارى 15000مترمربع از اراضى اتوبان راوند 

مدیرکل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى اصفهان 
گفت: شهر اصفهان داراى 400 نقطه بى دفاع شهرى است.

مسعود مهدویان فر اظهار کرد: هرچند موضوع پیشگیرى 
یکى از مباحث و رویکردهاى مهم در کشــورهاى جهان 
است اما متأســفانه به موضوع پیشــگیرى در کشور ما 
به عنوان یک واژه تزئینــى نگاه مى شــود و به موضوع 
پیشگیرى آن طور که باید در سیاست گذارى هاى اجتماعى 

توجه نمى شود.

وى افزود: نمونــه بــارز کم اهمیت بودن توجــه به امر 
پیشــگیرى را مى توان در اختصاص بودجه دســتگاه ها 
براى امر پیشگیرى مشاهده کرد به عنوان نمونه باالترین 
میزان بودجه پیشگیرى ستاد هماهنگى مبارزه موادمخدر 
کشور 11 درصد بوده است درصورتى که اگر به دنبال انجام 
فعالیت هاى منطقى در حوزه پیشگیرى هستیم باید این 

بودجه حداقل 40 درصد از بودجه کل این ستاد باشد.
مهدویان فر گفت: طى تحقیقى که ســال هاى گذشته در 

مورد فضاى بى دفاع شــهرى اصفهان صــورت گرفت، 
مشخص شد این شــهر داراى 400 نقطه بى دفاع شهرى 
اســت به همین جهت دفتر امور اجتماعــى و فرهنگى 
استاندارى اصفهان بحث راه اندازى سامانه جامع شناسایى 
فضاى بى دفاع شهرى استان اصفهان را در دستور کار خود 
قرار داد اما در کنار این کار دســتگاه هاى متولى همچون 
شــهردارى ها موظف هســتند اقدامات مؤثر در کاهش 

بافت هاى فرسوده و حاشیه نشینى انجام دهند.

400 نقطه شهر اصفهان بى دفاع است

هزار و 250مگاوات برق از شــبکه سراســرى به شبکه 
اصفهان کمک شد.

ســخنگوى شــرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: روز 
شنبه 11 تیر ســاعت 11 و 51 دقیقه تولید برق 3 هزار و 
994 مگاوات و مصرف برق 5 هــزار و 244 مگاوات بوده 
که هزار و 250 مگاوات برق از شبکه سراسرى به مصرف 

اصفهان کمک شد.
ســید محمدرضا نوحى با بیان این که روز شنبه به 250 
واحد ادارى، شرکت ها و سازمان ها به دلیل رعایت نکردن 
استفاده از سقف مجاز مصرف اخطار داده شد، گفت: برق 41 

دستگاه به دلیل توجه نکردن به اخطار ها قطع شد.
سخنگوى شرکت برق منطقه اى اصفهان افزود: به صورت 

مستمر نام دستگاه هاى پرمصرف اعالم مى شود و در همین 
ارتباط در منطقه یک جهاد کشاورزى و بانک ها، منطقه سه 
خدمات شهرى شهردارى، منطقه 4 شمارى از بانک ها و 
اداره کل محیط زیست و در منطقه 5 اصفهان هم تعدادى 
از بانک ها به همراه فروشگاه زنجیزه اى اتکا و شرکت گاز 

بیشترین مصرف را داشته اند.

سبقت مصرف برق از تولید در اصفهان

نماینده مردم خمینى شــهر در مجلــس در خصوص نامه 
اخیر نماینده آبــادان به وزیر نیرو مبنــى بر تخصیص آب 
کارون به پروژه بن - بروجــن از محل کاهش تخصیص 
پروژه هاى انتقال آب کوهرنگ یــک و دو، اظهار کرد: در 
خصوص طرح هاى انتقال آب، روند یک جانبه گرایانه اى با 
کارشناسى هاى ناقص در حال اجرا است که کار را به نتیجه 

نخواهد رساند و راه به جایى نمى برد.
محمدتقى نقدعلى افزود: اینکه تخصیصى که از گذشته و 
پیش از انقالب در زمانى که فراوانى آب بوده و یک حقوق 

مکتسبه اى را براى کشاورزان و آب شرب استان ایجاد شده 
را زیر ســوال ببرند و با مکاتبات غیرکارشناسى، غیر دقیق 
و غیر علمى فرافکنى کنند، اساســًا امر قابل قبولى نیست 

و مردود است.
نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
یقینًا اگر بخواهیم مشــکل آب را حل کنیم باید براساس 
واقعیات و تصمیمات کارشناســى صحیح قضاوت کنیم؛ 
این نامه اساسًا بناى کارشناسى ندارد و فرافکنى، سطحى 

و ظاهرى است.

نامه نماینده آبادان به وزیر نیرو فرافکنى است
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گوشــى پوکو ام 3 پس از آخرین به روز رسانى براى 
برخى از کاربران روشــن نمى شــود. ما در این مقاله 
قصد داریم به حل مشکل خاموشــى گوشى پوکو ام 

3 بپردازیم.
پوکو ام 3 یک گوشــى مقرون به صرفــه بوده که در 
نوامبر سال گذشته عرضه شده است. این گوشى نسبت 
به قیمت خود مشخصات بسیار عالى و کیفیت خوبى 
دارد اما موضوعى که باعث شده این گوشى به یکى از 
پر طرفدارترین محصوالت دنیا تبدیل شود طراحى و 

دیزاین آن بوده است.
این دســتگاه با MIUI 12 مبتنى بــر اندروید 10 راه 
اندازى شده و در حال حاضر منتظر اپدیت براى اندروید 
11 اســت در حالى که هنوز اخبار موثقــى درباره این 
اپدیت وجود ندارد. از زمان راه اندازى این محصول تا 
به االن این دستگاه، توسعه هاى بسیار زیادى پیدا کرده 

و در این راه بسیار فعال بوده است.
با وجود توســعه زیادى که گوشى پوکو ام 3 تا به االن 
داشــته اما یک موضوع جدید و جدى در ارتباط با این 

گوشى در جریان است.
 برخى از کاربران این گوشى جدید بسیار نگران هستند 
زیرا به گفته آن ها پس از آنکه این افراد گوشــى خود 
را اپدیت کرده اند، دستگاهشــان دیگر روشــن نشده 
است. در ادامه با حل مشکل خاموشى گوشى پوکو ام 

3 همراه ما باشید.

حل مشکل خاموشى گوشى پوکو ام 3
تعداد زیادى از کاربران این گوشى گزارش داده اند که تا 
قبل از به روز رسانى پوکو ام 3 به خوبى کار کرده است 
در زمان به روز رسانى تا 70 80 درصد پیش رفته و پس 
از آن به صورت ناگهانى خاموش شده و بدون توجه به 

هر گونه تالشى، دیگر روشن نمى شود.
ابتدا در رابطه با این مشــکل بسیارى گمان کردند که 
شارژ گوشى آن ها تمام شده است اما به گفته کاربران 
پیش از شروع پروسه دستگاه آنها به اندازه کافى شارژ 
داشته اســت همچنین پس از آنکه پروســه تا قبل از 

خاموش شــدن نیز پیش رود گوشــى آن ها به شارژر 
متصل بوده اســت. کاربران حتى پس از خاموشــى، 
بارى دیگر گوشیشان را به شارژ متصل کرده اند اما این 

مشکل درست نشده است.
اگرچه که راه حلى براى این مشــکل 

ارائه شده و جاى نگرانى براى این 
مسئله دیگر وجود نخواهد داشت 
اما به هر حال ما به تمامى کاربران 
این گوشى براى این مشکل حق 
مى دهیم زیرا این مشکل نباید از 

اول اتفاق مى افتاد.
خوشبختانه حل مشکل خاموش 
شدن Poco M۳ بســیار آسان و 
ساده است. این راه حل توسط ناظر 
Mi Community داده شده است 

پس اصال نگران نــا امن بودن این 
راه حل نباشید و به راحتى و با خیال 

راحت آن را اجرا کنید.
ما در چندین مرحله به حل مشکل 
Poco M۳ خواهیم پرداخت. تقریبا 

3 راه حل براى حل این مشکل براى 
شــما ارائه خواهیــم داد در ابتدا اگر 
روش اول کارســاز واقع نشد، روش 
دوم را امتحــان کنیــد و در صورت 
لزوم روش ســوم را اجرا کنید. نکته 

اصلى این است که مراحل را 

به ترتیب انجام دهید.
حل مشکل روشن نشــدن پوکو ام 3 

(روش اول)
بسیارى از کاربران براى حل مشکل 
روشن نشدن گوشى شیائومى مدل 
پوکــو ام 3 خــود آن را در ابتدا به 
حالت Fastboot در آورده و از آنجا، 
دوباره آن را به سیســتم عامل بوت 
کردند. براى انجام اینکار این مراحل 

را به ترتیب انجام دهید.
براى شــروع این کار در ابتــدا باید 
گوشى شما خاموش باشد. از آنجایى 
که گوشــى شــما به دلیل برخى از 
مشــکالت اپدیت در حــال حاضر 
خامــوش اســت براى 

فســت بوت 
کردن آن دکمه خاموش 
روشــن را بعالوه دکمه ولــوم کم را 
باهم فشــار داده و به مدت 4 الى 5 ثانیه آن ها را 
نگه دارید. با انجام این کار گوشى شما به حالت فست 

بوت در مى آید.
در این مرحله براى اینکه بتوانید گوشى خود را از حالت 

فست بوت به حالت سیســتم عمل در بیاورید، بارى 
دیگر باید دکمه ولوم کم و خاموش روشن را فشار داده 
و براى چند ثانیه آن ها را نگه دارید. با اینکار دســتگاه 
شما از حالت فست بوت خارج شده و به حالت سیستم 

عامل برمى گردد.
این روش اول را براى حل مشــکل روشــن شــدن 
پوکو ام 3 امتحــان کنید. برخى از کاربــران با انجام 
این روش مشــکل خود را حــل کرده اند امــا اگر با 
این روش گوشــى شــما به حالت عادى بازنگشت

 روش هاى دیگر را که به شــما معرفــى مى کنیم را 
امتحان کنید.

 Poco M۳ حل مشــکل خاموش شدن 
(روش دوم)

یکى از کاربران این نســخه از گوشى شــیائومى با 
پشــتیبان پوکو تماس گرفته و این مشکل را با آن ها 
مطرح کرده اســت. به آن کاربر از طریق تماس گفته 
شــده که براى حل این مشــکل مى توانند 
براى چندین ثانیه دکمه پاور را 

بگیرند.
در واقع گفته شــده که کلید 

پاور گوشــى خود را به مدت 14 الى 15 
ثانیه فشار داده و آن را نگه دارید با این کار گوشى شما 
بارى دیگر راه اندازى مجدد شده و مشکل گوشى شما 
حل خواهد شد. اگر با این روش نیز به نتیجه نرسیدید 
از روش سوم استفاده کنید به احتمال زیاد روش سوم 

مشکل شما را حل خواهد کرد.
 Poco M۳ حل مشکل خاموش شــدن

(روش سوم)
سومین و آخرین راه حل این مشکل به گونه اى است که 
باید باترى خود را به طور کامل خالى کنید. براى انجام 
این کار گوشى تلفن خود را کنار گذاشته تا سطح باترى 

آن تا صفر درصد کاهش پیدا کرده و خاموش شود.
زمانى که گوشى شما باترى خود را تخلیه کرد دستگاه 
خود را به یک شارژر وصل کنید تا شروع به شارژ کردن 
کند. به محض اینکه دستگاه شما شروع به شارژ کند 
به این معنى است که سیستم عامل دستگاه بوت شده 

و مشکل برطرف شده است.

علت روشن نشــدن گوشى شیائومى 
مدل پوکو ام 3

دالیل احتمالى زیــادى براى ایجاد ایــن اختالل در 
گوشى هاى شیائومى وجود دارد. گفته شده اغلب این 
مشکالت به دلیل استفاده روزمره و در طول آن اتفاق 
مى افتد. به گزارش برخى از کارشناسان و نمایندگان 

علت هاى احتمالى به شرح زیر است.
پس از به روز رسانى سیستم عامل برخى از فایل هاى 

سیستم با خطا نصب شده اند.
دستگاه به دلیل ویروسى بودن برنامه هاى پلى مارکت 
بوت نشده اســت.پس از آنکه دســتگاه بر روى یک 

صفحه سخت، کابل باترى قطع شده است.
درگاه USB مسدود شده است یا رطوبت باعث ایجاد 
لکه هاى زنگ زدگى جزئــى اما مضر روى کنتاکت ها 
شده اســت.باید به این نکته توجه داشته باشید که در 
برخى از موارد شما قادر به حل برخى از مشکالت ایجاد 
شده بر روى یک دستگاه دیجیتال را ندارید زیرا درست 
شدن برخى از مشکالت کار تخصصى بوده و باید به 

دست برخى از کارشناسان درست شوند.
با این حال اگر مشکل دستگاه شما با این راه حل هاى 
ارائه شده حل شود بدان معنى است که در واقع گوشى 

شما مشکل خاصى نداشته است.

آخرین نسخه گوگل کروم، تجربه تماس ویدیویى را 
بهبود مى بخشد و ابزار هاى بیشترى را اضافه مى کند.

آخرین نسخه بتا گوگل کروم (بتا 104) شامل تعدادى 
تغییر مفید است. به روزرســانى هاى این نرم افزار در 
 Android، Chrome OS، Linux، دســتگاه هاى
macOS و Windows در دســترس خواهنــد بود؛ 

البته این نرم افزار در iOS نسخه کمى متفاوت را اجرا 
مى کند. سرفصل فهرســت به روزرسانى هاى نسخه 
 Region ،104 که از اوایل این هفته در دسترس است
Capture است. ویژگى کنفرانس ویدئویى مبتنى بر 

مرورگر، مدت ها است که در کروم پشتیبانى مى شود، 
اما اشتراك گذارى صفحه نمایش گاهى اوقات منجر 

به "اثر سالن آینه" مى شود.
در جدیدترین شــکل خود، Region Capture کروم 

اکنون مى تواند یک آهنگ ویدیویى را برش 
داده و محتوا را قبل از اشتراك گذارى از 

راه دور، حذف کند. این بدان معنا است 
که هنگام اســتفاده از مجموعه هاى 
 Google کنفرانس ویدیویــى مانند
Meet، دیگر اشــتراك گذارى ویدیو 

ناخوشایند شرکت کنندگان وجود ندارد.

سایر تغییرات کروم 104
پرسش هاى رسانه اى که بخش مهمى از پاسخ گویى 

در طراحى اکثر صفحات وب هستند نیز با ویژگى هاى 
جدید به روزرسانى شده اند. توســعه دهندگان اکنون 
مى توانند از عملگر هاى مقایسه ریاضى معمولى 
و همچنین عملگر هــاى منطقى «or» و 
«not» هنگام کنار هم قرار دادن یک 

صفحه، استفاده کنند.
عالوه بر این، کوکى هایى که با ویژگى 
صریح «انقضا» یا «حداکثر سن» تنظیم 
شده اند، اکنون به 400 روز محدود شده اند، 
که گوگل مى گوید به دلیل گرد بودن و نزدیکى 
آن به 13 ماه یا کمى بیشــتر از یک عدد انتخاب شده 

است.

واتس اپ سرگرم ساخت آواتارهاى سفارشى است که 
به کاربران این پیام رســان امکان مى دهد در هنگام 

تماس هاى ویدیویى، از آنها استفاده کنند.
 واتس اپ بــه تدریــج  در حال گســترش امکانات 
ایموجى در این ســرویس پیام رســان اســت. هر 
چند کــه از اپلیکیشــن هاى پیام رســان دیگر که 
اســتیکر ایموجى و ایموجى متحرك عرضه مى کنند 
در این زمینه عقب است، اما بى وقفه در حال پیشرفت 

است.
 وب سایت WABetaInfo اسکرین شاتى را منتشر 
کرده که نشــان مى دهد واتس اپ قصــد دارد به 
کاربران اجازه مــى دهد در هنــگام تماس هاى 

ویدیویى، از آواتار سفارشى استفاده کنند. یعنى افراد 
به جاى این که خود یا عکس پروفایلشان در معرض 
دید مســتقیم دوربین قرار بگیرند، قادر خواهند بود از 
آواتار اســتفاده کنند. این 
قابلیت، از مارس در 
دست توسعه است.

اســکرین شــات 
منتشر شده از سوى 
ایــن وب ســایت 
درباره خود آواتارها 
اطالعات زیادى ندارد و تنها نشــان 
مى دهد کاربران بــا زدن یک دکمه، 

آواتار خود را فعال مى کنند.
خواه از نظر حریم خصوصى در نظــر بگیریم یا این 
که به عنوان راهى براى ابراز خود، آواتارهاى مبتنى 
بر ایموجى هاى متحرك، قطعــا بهبودى در تجربه

تماس هاى ویدیویى واتس اپ محسوب مى شود.
بزرگترین سوال این اســت که آیا طراحان، براى این 
آواتارها طراحى دو بعدى را انتخــاب خواهند کرد یا 

سه بعدى.
 احتماال نخســتین آواتارهایى که عرضه مى شــود، 
گزینه هاى محدود و امکان سفارشى سازى محدودى 
خواهند داشت. هنوز زمان عرضه این آواتارها معلوم 

نیست.

نسخه جدید گوگل کروم مشکل کنفرانس ویدیویى را حل کرد

واتس اپ براى تماس هاى ویدیویى آواتار مى سازد

شبکه هاى اجتماعى با اســتفاده از قابلیت هاى خود باعث 
ایجاد اعتیاد به فضاى مجازى در کاربران مى شوند.

اعتیاد به شبکه هاى اجتماعى در چند سال گذشته افزایش 
یافته و بدون شک زندگى ما را دچار تحوالتى کرده ، اما این 

تغییرات همیشه خوب نبوده است.
ما به کمک شــبکه هاى اجتماعى همچون فیســبوك و 
واتساپ مى توانیم با کشــور هاى دیگر در تماس باشیم. با 
استفاده از اینستاگرام، مى توانیم ویدئو و عکس هایمان را به 
اشتراك بگذاریم یا کسب و کار اینترنتى خود را راه اندازى 
کنیم. اما به گفته کارشناسان، این برنامه ها جنبه هاى منفى 

زیادى دارند و باعث اعتیاد کاربران مى شوند.
طبق تحقیقات دانشــمندان، بیــش از 210 میلیون کاربر 
در سراســر جهان از نظر روانى و جســمى به شبکه هاى 
اجتماعى اعتیاد دارند. بیشتر مدیران شبکه هاى اجتماعى 
براى افزایش مخاطبان خود هنگامى که کار هایى را انجام 
مى دهند به آن ها حقوقى، پرداخت مى کنند؛ و این امر اعتیاد 

آن ها را افزایش مى دهد.
از ســال 2021، بیش از 500 میلیون کاربر هر روز استورى 
اینستاگرام را بررسى مى کنند. ابزارى که این شبکه اجتماعى 
در آگوست 2016 براى جلب رضایت مخاطبان راه اندازى 
کرد. ویژگى Stories در اکثر برنامه هاى شبکه اجتماعى 

مانند Tik Tok، Facebook و Snapchat رایج است.
یکى از روش هایى که شبکه هاى اجتماعى براى درگیر نگه 
داشتن شما اســتفاده مى کنند، رضایت آنى است. هنگامى 
که شما در صفحه شخصى خود عکس یا ویدئویى را پست 
کرده و فوراً الیک یا کامنت دریافت مى کنید، به مغز شــما 
دوپامین وارد مى کند. واکنش کاربران به پســت هاى شما 
مى تواند باعث تقویت عزت نفس شود. با گذشت زمان، این 
نوع رفتار مى تواند به مکانیزمى براى مقابله با احساســات 

منفى تبدیل شود.

حل مشکل خاموشى گوشى پوکو ام 3 شیائــومى
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

خاموش شــدن نیز پیش رود گوشــى آن ها به شارژر 
متصل بوده اســت. کاربران حتى پس از خاموشــى، 
بارى دیگر گوشیشان را به شارژ متصل کرده اند اما این 

مشکل درست نشده است.
اگرچه که راه حلى براى این مشــکل 

ارائه شده و جاى نگرانى براى این 
مسئله دیگر وجود نخواهد داشت 
اما به هر حال ما به تمامى کاربران 
این گوشى براى این مشکل حق 
مىدهیم زیرا این مشکل نباید از 

اول اتفاق مى افتاد.
خوشبختانه حل مشکل خاموش 
Poco M۳ بســیار آسان و  ۳شدن

ساده است. این راه حل توسط ناظر 
است  Mi Community داده شده

پس اصال نگران نــا امن بودن این 
راه حل نباشید و به راحتى و با خیال 

راحت آن را اجرا کنید.
ما در چندین مرحله به حل مشکل 
Poco M۳ خواهیم پرداخت. تقریبا 

3 راه حل براى حل این مشکل براى
شــما ارائه خواهیــم داد در ابتدا اگر 
روش اول کارســاز واقع نشد، روش 
دوم را امتحــان کنیــد و در صورت 
لزوم روش ســوم را اجرا کنید. نکته 

اصلى این است که مراحل را 

به ترتیب انجام دهید.
3حل مشکل روشن نشــدن پوکو ام 3

(روشاول)
بسیارى از کاربران براى حل مشکل 
روشن نشدن گوشى شیائومى مدل 
3پوکــو ام 3 خــود آن را در ابتدا به 
tحالتFastboot در آورده و از آنجا، 

دوباره آن را به سیســتم عامل بوت 
کردند. براى انجام اینکار این مراحل 

به ترتیب انجام دهید. را
کار در ابتــدا باید  این براى شــروع
گوشى شما خاموش باشد. از آنجایى 
که گوشــى شــما به دلیل برخى از 
مشــکالت اپدیت در حــال حاضر 
خامــوش اســت براى 

فســت بوت
کردن آن دکمه خاموش 
روشــن را بعالوه دکمه ولــوم کم را 
5 الى5 ثانیه آن ها را  4باهم فشــار داده و به مدت 4
نگه دارید. با انجام این کار گوشى شما به حالت فست 

فست بوت به حالت سیســتم عمل در بیاورید، بارى 
دیگر باید دکمه ولوم کم و خاموش روشن را فشار داده 
و براى چند ثانیه آن ها را نگه دارید. با اینکار دســتگاه 
شما از حالت فست بوت خارج شده و به حالت سیستم 

عامل برمى گردد.
این روش اول را براى حل مشــکل روشــن شــدن 
3پوکو ام 3 امتحــان کنید. برخى از کاربــران با انجام 
این روش مشــکل خود را حــل کرده اند امــا اگر با 
این روش گوشــى شــما به حالت عادى بازنگشت

 روش هاى دیگر را که به شــما معرفــى مى کنیم را 
امتحان کنید.

Poco M۳۳ حل مشــکل خاموش شدن
(روشدوم)

نســخه از گوشى شــیائومى با  این یکى از کاربران
پشــتیبان پوکو تماس گرفته و این مشکل را با آن ها 
مطرح کرده اســت. به آن کاربر از طریق تماس گفته 
شــده که براىحل این مشــکل مى توانند 
براى چندین ثانیه دکمه پاور را 

بگیرند.
واقع گفته شــده که کلید  در

5 الى15 4پاور گوشــى خود را به مدت 14
ثانیه فشار داده و آن را نگه دارید با این کار گوشى شما 
بارى دیگر راه اندازى مجدد شده و مشکل گوشى شما 

ترفند هاى
 شبکه هاى اجتماعى 
نبراى افزایش مخاطبان ب یش ز بر

اینستاگرام قابلیت جدیدى را به اپلیکیشن خود در سیستم عامل iOS اضافه کرده که 
به کاربران این پلتفرم اجازه مى دهد تا به سرعت و خیلى ساده بتوانند حساب کاربرى 
خود را از این شــبکه اجتماعى حذف کنند. این اقدام در راستاى سیاست هاى جدید 
کمپانى اپل انجام شده و اینستاگرام براى تبعیت از آن ها، چنین ویژگى را در دسترس 

قرار داده است.
بر اساس جدیدترین گزارشات، اپل سیاست هاى اپ استور را به روزرسانى کرده و تغییرات 
جدیدى از راه رسیده اند. یکى از مهم ترین تغییرات در سیاست هاى اپل، مربوط به بخش 

حساب کاربرى اپلیکیشن هاست. 
کوپرتینویى ها تمام توسعه دهندگان را ملزم به ارائه قابلیتى مى کنند تا هر اپى با قابلیت 
ایجاد حساب کاربرى، به کاربران اجازه بدهد تا بعدا حساب کاربرى خود را از آن سرویس 
حذف کنند. این موضوع مى تواند به بسیارى از کاربران کمک کند تا حریم شخصى خود 

را حفظ کنند.

iOS حذف حساب کاربرى از اپ اینستاگرام در
پیش از این براى حذف حساب کاربرى خود از اینستاگرام، مى بایست وارد سایت رسمى 

این شبکه اجتماعى مى شدید. در نهایت پس از صرف چند دقیقه وقت و پس از پشت سر 
گذاشتن چند مرحله براى غیرفعال یا حذف کردن حساب کاربرى، مى توانستید خود را از 
آن سرویس خارج کنید. در دسترس نبودن این ویژگى در اپلیکیشن اینستاگرام، احتماال 
کمى آزاردهنده است؛ اما اپل با این سیاست توانســت Instagram را ملزم به افزودن 

ویژگى حذف حساب کاربرى به اپلیکیشن iOS این اپ کند.
نکته دیگر این است که پیش تر اگر حساب کاربرى خود را غیرفعال یا حذف مى کردید، 
اطالعات شما همچنان روى سرورهاى متا باقى مى ماندند. در ویژگى جدید ارائه شده 
از سوى اینستاگرام در iOS نیز نامى از حذف کامل اطالعات برده نشده و احتماال این 

همان مکانیزمى است که قبال دیده بودیم، اما در یک اپلیکیشن.
اگر اقدام به حذف اکانت خود کنید، همچنان مى توانید تا 30 روز بعد از آن اقدام به بازیابى 
حساب کاربرى خود کنید تا کامال پاك نشود. اپل نیز این موضوع را بالمانع مى داند و به 

آن ایرادى نگرفته است.
 این اقدام حتى کار خوبى محسوب مى شــود؛ زیرا ممکن است کاربر از روى عصبانیت 
دست به حذف حساب کاربرى خود بزند و بعداً پشیمان شود. ظاهرا هنوز خبرى از این در 

دسترس قرار گرفتن این ویژگى براى اپلیکیشن اندرویدى Instagram نیست.

قابلیت جدید اینستاگرام براى کاربران iOS: حذف سریع حساب کاربرى
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با استناد به شــواهد علمى، خوابیدن به پهلو بر عکس خوابیدن به پشت یا 
شکم، به طور فعال مواد زائد مغزى را از بین مى برد.

 محققان دانشگاه استونى بروك آمریکا یافته هاى تجربى خود را در قالب 
یک مقاله کامل در مجله علوم اعصاب منتشر کرده اند که نشان مى دهند 
خوابیدن به پهلو در مقایسه با ســایر حاالت خواب، به نحو موثرترى مغز 
را از مواد زائد که ممکن است در ایجاد انواع بیمارى ها نقش داشته باشند 

پاکسازى مى کند.
با اســتناد به شــواهد علمى، خوابیدن به پهلو بر عکس خوابیدن به پشت 
یا شــکم، به طور فعال مواد زائد مغزى را از بین مى برد. در واقع 
ثابت شده اســت که تنها با پیروى از همین دستورالعمل 
ساده، احتمال ابتال به آلزایمر، پارکینسون و سایر 
بیمارى هاى سیســتم عصبى به طرز قابل 

مالحظه اى کاهش مى یابد.
دانشــمندان با اســتفاده از روش 
تشــدید  تصویربــردارى 
مغناطیســى (به اختصار 

MRI) عملکرد مسیر گلیمفاتیک مغز که یک سیســتم پیچیده به منظور 
پاکسازى مغز از مواد زائد و سایر امالح شیمیایى مضر است را به طور دقیق 
بررسى کردند. در این سرى از پژوهش ها مشخص شد که وضعیت خوابیدن 

به پهلو بهترین حالت براى حذف مواد زائد از مغز است.
در انسان و بسیارى از حیوانات، حالت خوابیدن به سمت طرفین بدن کامال 
معمول و گاها حتى مورد عالقه اســت. تجمع مواد شــیمیایى زائد مغزى 
ممکن است به پیشــرفت بیمارى هایى نظیر آلزایمر، پارکینسون و سایر 
مشکالت عصبى منتهى شود. اطالعات کامل این مطالعه از طریق مجله 

علوم اعصاب قابل دسترسى است.
دکتر Benveniste محقق اصلى و اســتاد گروه بیهوشــى و رادیولوژى 
دانشگاه استونى بروك،  چندین سال است که از MRI براى بررسى مسیر 
گلیمفاتیک در جوندگان آزمایشگاهى استفاده مى کند. این روش محققان 
را قادر مى  سازد تا مســیر گلیمفاتیک را شناسایى و تعریف کنند؛ جایى که 
 (ISF) از طریق مغز فیلتر شده و با مایع بینابینى (CSF) مایع مغزى نخاعى
مبادله مى  شود تا زباله  ها یا همان مواد زائد را پاکسازى کند. مشابه روشى 

که سیستم لنفاوى بدن اندام  ها را از شر ترکیبات مضر نجات مى دهد.

هنگام خواب مســیر گلیمفاتیک بســیار کارآمد واقع مى شود و ضرورت 
وجود خود در بــدن را اثبات مى کند. مواد زائد مغزى شــامل آمیلوئید β و 
پروتئین هاى تاو هستند. این ها مواد شیمیایى خاصى به شمار مى روند که 

در صورت تجمع بر فرآیند هاى حیاتى مغز تأثیر منفى مى  گذارند.
در مطالعه فوق کمیت نرخ مبادله CSF-ISF در مغز جوندگان بیهوش در 
سه موقعیت خواب به پهلو، دمر (روى شکم) و طاق باز (به پشت) تجزیه و 
تحلیل شد. دکتر Benveniste توضیح مى دهد: مبادله گلیمفاتیک هنگام 
خوابیدن به پهلو نســبت به دو وضعیت دیگر در بهینه ترین حالت ممکن 

خود قرار خواهد داشت.
در مجموع با توجه به نکات علمى عنوان شــده، توصیه مى شود که افراد 
نســبت به اصالح الگوى حالت خواب خود اقدام کنند. اگر شما نیز عادت 
دارید به پشــت و یا روى شــکم بخوابید، تغییر تدریجى وضعیت خواب و 

همچنین استفاده از بالش هاى طبى تاثیر مطلوبى خواهند داشت.
به گفته محققان این کار در عین حال مى تواند بر دفعات بیدار شدن از خواب 
طى ساعات شب نیز موثر باشد و با تسهیل روند پاکسازى مغز از مواد زائد، 

خواب راحت ترى را ممکن سازد.

به پهلو بخوابید تا از شر آلزایمر و پارکینسون در امان باشید!

آلرژى یکى از بیمارى هاى رایج در جهان اســت. 
شاید شما هم در اطراف خود کسانى را بشناسید که 
به برخى از مواد حساسیت داشته باشند. با این حال، 
به جز شوك آنافیالکسى که شدیدترین نوع واکنش 
آلرژیک محسوب شده و مى تواند به جان باختن بیمار 
منتهى شود، بســیارى از آلرژى ها خفیف بوده و به 

صورت موقت بروز مى کند.
براساس اعالم مقامات بهداشــتى در آمریکا، 30 
درصد افراد بزرگســال و 40 درصد کودکان در این 

کشور به نوعى از آلرژى مبتال هستند.
بسیارى از افراد نسبت به مواد آلرژى زا اطالع کافى 
ندارند. گرچه طیف گسترده اى از موارد مى تواند منجر 
به بروز آلرژى شود، اما برخى رایج تر و برخى دیگر به 
ندرت باعث تحریک بروز آلرژى مى شــود. در این 

مطلب به رایج ترین دالیل بروز آلرژى مى پردازیم:
1- گرده ها: علف ها، درختــان، و بوته ها داراى 
گرده هاى فراوانى هستند که مى تواند در انسان باعث 
تب یونجه و یا آلرژى هاى فصلى شود. در این موارد 
افراد دچار آبریزش بینى، عطســه، خارش چشم، و 
گرفتگى بینى مى شــوند. توصیه مى شود افراد در 
فصولى مانند بهار که گرده افشانى بیشتر است زمانى 

که هوا طوفانى است در خانه بمانند.
2- حیوانات: امروزه نگهــدارى از حیوانات در 
خانه رایج است. با این حال، پروتئین هاى موجود در 
بزاق و غدد روغنى پوست آن ها مى تواند باعث ایجاد 

حساسیت در انسان شود.
3- حشرات ریز، انگل ها و کنه ها: پتو و بالش 
مکانى امن براى زندگى حشرات ریزى هستند که 
از پوست هاى مرده انسان و حیوانات خانگى تغذیه 
مى کنند. این حشرات به راحتى مى توانند منجر به 

بروز واکنش آلرژیک در بدن انسان شوند.
4- نیش حشرات: نیش برخى حشرات بزرگ 
مانند زنبور مى تواند باعث تورم و قرمزى پوست براى 
بیش از یک هفته در افراد شــود. در این موارد فرد 
احساس بیمارى در شــکم، خستگى، و تب خفیف 
مى کند. در موارد نادر نیش حشرات مى تواند به شوك 

آنافیالکسى منجر شود.
5- مواد غذایى: شــیر، صــدف دریایى، تخم 
ماکیان، و آجیل هایى مانند بادام زمینى از جمله مواد 
آلرژیک در برخى افراد محســوب مى شود. در این 
موارد فرد پس از مصرف این مواد غذایى دچار کهیر، 

استفراغ، اسهال، و تورم در دهان خود مى شود.
6- داروها: پنى سیلین، آسپرین، و برخى دیگر از 
دارو ها مى تواند باعث کهیر، خارش چشم، التهاب، و 
تورم در صورت، دهان، و گلو شود. بهترین راه پس از 
مشاهده بروز آلرژى توقف استفاده از دارو و مشورت 

با پزشک است.
7- سوسک ها: کمتر کسى به این نکته توجه دارد 
که سوسک ها در تاریکى شــب از النه خود خارج و 
شروع به گردش در خانه مى کنند. سوسک ها اقدام به 
جستجوى غذا و راه رفتن بر روى هر آنچه تصورش 
را کنید، خواهند کرد. متاسفانه در مدفوع سوسک ها 
پروتئینى وجود دارد که باعث بروز آلرژى در انسان 
مى شود. از این رو، جاى تعجب ندارد که صبح روز بعد 
پس از خوردن شیرینى باقى مانده از شب گذشته بر 

روى میز شاهد آلرژى باشید.

ویتامین ها به تنهایــى نمى توانند در کاهش وزن 
نقش قابل توجهى ایفا کنند. با ایــن حال، اگر در 
زمان مناســب، آن ها را مصرف کنیــد مى توانند 

سوخت و ساز بدنى شما را افزایش دهند.
 بدن انســان مدام در حال انجــام واکنش هاى 
شــیمیایى بســیارى اســت که تعدادى از آن ها 
در مراحل مختلف به ویتامین ها نیــاز دارند. اگر 
ویتامین هاى مورد نیاز در ایــن واکنش ها تأمین 
نشود، ممکن است فرآیند انجام آن ها دچار اختالل 
شود و عملکرد بدن را با مشــکل مواجه سازد. در 
نتیجه، اگر بــدن نتواند به درســتى فعالیت کند، 
تالش  شــما براى کاهش وزن بــى ثمر خواهد 
ماند. با مصرف ویتامین هاى ضرورى، به بدن این 
امکان را مى دهید تا با حداکثر پتانســیل خود کار 
کند و بازدهى بهترى در حذف چربى هاى اضافه 

داشته باشد.
ویتامین هایى که مى توانند به کاهش وزن کمک 

کنند:
D ویتامین

ویتامین D، یکــى از ویتامین هایى ا ســت که به 
راحتى در دسترس شماست. بدن شما 
با قرار گرفتــن در معرض نور 
خورشــید به راحتى مى تواند 
ویتامین D مورد نیاز را تأمین 
کند. ویتامین D در مواد غذایى مختلفى مانند تن 
ماهى، جگر گاو، پنیر، زرده تخم مرغ، غالت و شیر 
نیز موجود است. با مصرف مکمل ویتامین D نیز 

مى توان کمبود آن را جبران کرد.

B۱۲ ویتامین
اگر دچار کمبود ویتامین B۱۲باشید، بدنتان تصمیم 
مى گیرد تا به جاى سوزاندن مواد مغذى، آن ها را 
به بافت چربى تبدیل کند! شــما 
مى توانید براى پیشگیرى از این 
اتفاق، این ویتامین را از طریق 
مصرف مکمل ها و محصوالت حیوانى 
دریافت کنید [ ویتامین B۱۲ در مواد غذایى گیاهى 

یافت نمى شود].

C ویتامین
این ویتامین براى کاهش وزن مفید اســت؛ طبق 
تحقیقات، افرادى که بدنشان 
داراى ویتامیــن C بیشــترى 
است، [نســبت به افرادى که 
دچار کمبود این ویتامین هســتند]، با سرعت 
بیشترى الغر مى شوند. مصرف مکمل مى تواند 
راهى مناســب براى باال نگه داشــتن ســطح 
ویتامین C باشــد، اما مصرف میوه و سبزیجاتى

 که سرشار از این ویتامین هستند، عالوه بر تأمین 
ویتامین C، باعث افزایش ســالمت رژیم غذایى 

شما مى شود.

محققــان مى گویند که آنها دریافتند اســتفاده از 
ســیگار هاى الکترونیکى بدون توجه به عوامل 
ســنى، بیمارى هاى قلبى و خطرات شایع جنسى 
و... مرتبط است و یادآور شدند که از هر 5 مرد یک 
نفر به دلیل استفاده از سیگار الکترونیکى به ضعف 

جنسى مبتال مى شود.
عمر الشهاوى استاد دانشــکده پزشکى دانشگاه 
نیویورك مى گویــد: با توجه به اینکه بســیارى 
از مــردم از ســیگار هاى الکترونیکــى با هدف 
کاهش آسیب ناشى از ســیگار یا کمک به ترك 
ســیگار اســتفاده مى کنند، نیاز به بررسى کامل 
رابطه بین محصــوالت ســیگار الکترونیکى و 
اثــرات بالقــوه بر ســالمت جنســى مــردان 

داریم.
او مى افزاید: یافته هاى ما بر نیاز به مطالعات بیشتر 
براى ایجاد الگوى استفاده از سیگار الکترونیکى 

که نسبتًا ایمن تر از سیگار است، تأکید مى کند.

آب سرد
روزانه، 10 تا 12 فنجان آب سرد بنوشید، دست و پاهایتان را به 
مدت 20 دقیقه در آب سرد خیس کنید. این درمان را به مدت 

چندین هفته تکرار کنید.

سیب زمینى
این نوع سبزى، تاثیر فوق العاده اى در درمان عرق کف دست دارد، براى انجام آن کافیست:

یک عدد ســیب زمینى را در قطعات کوچک خورد کنید. 
و آنها را بر کف دست اعمال کنید و بعد از چند دقیقه 

با آب بشویید.
همچنین مى توانید از آب سیب زمینى نیز استفاده 

کنید و این درمان را به طور مداوم ادامه دهید.

سرکه سیب
مى توانید از سرکه ســیب به دو روش 

استفاده کنید:
تکه اى پنبه را در ســرکه سیب خیس 
کنید و زیر بغل خود قــرار دهید و یا هر 
روز، مقدارى سرکه را درون آب بریزید 
و با کمى عســل ترکیب کنید و با شکم 

خالى بنوشید.

گوجه فرنگى
آب گوجه فرنگى میتواند بر روى پوست اثرات خنک کننده 

شته باشد بنابراین، میتوانید از آن به عنوان یک راه حل 
دا

عالى براى کاهش عرق کردن دســت استفاده کنید. اگر 

میخواهید که درجه حرارت بدنتان را کاهش دهید، فقط 

کافى است که دســت هایتان را درون آب گوجه فرنگى 
بگذارید.

عسل
عسل و ســرکه را ترکیب کنید 
و روى دســتى که عرق میکند 

اعمال کنید. بــراى گرفتن 
نتیجه بهتــر، این درمان را 

2 بار در روز تکرار کنید.

روغن نارگیل
شــما میتونیــد از ایــن روغــن را روى 
دست هایتان بمالید که بهترین زمان براى 
آن بعد از حمام اســت. فقط به یاد داشته 
باشید که از این روغن به مقدار کم استفاده 
کنید، زیرا مقدار بیش از حد آن ممکن است 

سبب ایجاد لکه هاى روى لباس شود.

 چاى سبز
مى توانید روزانه 3 لیوان چاى سبز بنوشید و یا مى توانید چند تکه 

یخ از چاى سبز تهیه کنید و بر روى دستتان اعمال کنید.

آب لیمو
آب لیمــو را بــر روى دســت عرق 
کرده، اعمال کنیــد و بعد از 2 دقیقه 
با آب بشویید و یا.. نمک را با آب لیمو 
ترکیب کنید و بعد از اینکه خشک شد، 
روى دستان خود بمالید. این درمان 

به کاهش فعالیت غدد عرق 
کمک میکند.

گالب
براى کنترل عرق کردن دســت ها، 
گالب یکى از بهتریــن درمان هاى 
خانگى اســت. مقدارى کمى گالب 
را به چند قطره روغــن گل رز اضافه 
کنید و بر روى دست ها بمالید و این 
کار را به دفعات تکرار کنید از ســوى 
دیگر مقدارى گالب را با سرکه سفید 
ترکیب کنید و روى دســت هایتان 
اعمال کنید و اجازه دهید که از صبح 
تا بعــد از ظهر بماند و ســپس با آب 

شستشو دهید.

آلرژى هاى مرگبارى که 
کمتر به گوشتان خورده است

کدام ویتامین ها باعث
 کـــاهش وزن مى شوند؟

سیگار الکترونیکى،
 مردان را تهدید مى کند

با استناد به شــواهد علمى، خوابیدن به پهلو بر عکس خ
شکم، به طور فعال مواد زائد مغزى را از بین مى برد.

 محققان دانشگاه استونى بروك آمریکا یافته هاى تجر
یک مقاله کامل در مجله علوم اعصاب منتشر کرده اند
خوابیدن به پهلو در مقایسه با ســایر حاالت خواب، به
را از مواد زائد که ممکن است در ایجاد انواع بیمارى ها

پاکسازى مى کند.
اســتناد به شــواهد علمى، خوابیدن به پهلو بر عکس ببببببببببببابابابا
بی زائد مغزى را از ششــکم، به طور فعال مواد ییایایایایایایایایایایایایایاییایایا
ه با پیروى از ثاثابت شده اســت که تنها
سسسساده، احتمال ابتال به آلزایمر،
ببببببیببیبیبیمبیمارى هاى سیســتم ع
مالحظه اى کاهش
ددانشــمندان با
تتصویربــر
ممغناطیس

به پهلو بخو

به ب
مى
اتف

راحتى در
با
خ

ى ینبر ینوی
ت
د
اس

عرق کردن کف دست نشانه چیست؟

به دســتانتان حنا بزنید و از سدر یا اسطوخودوس 
استفاده کنید.

یک کاســه بزرگ را پر از آب کنیــد و دو فنجان 
جوش شیرین را در آن بریزید. هر روز به مدت نیم 

ساعت دست و پاى خود را در آن قرار دهید.
چند لیــوان آب گوجه را در یک ســطل آب ولرم 
بریزید.به مدت نیم ساعت،دســت و پاى خود را 

درون آن بگذارید و بشویید.
اگر شدت عرق دست و پاى شــما زیاد نیست، از 

پودر بچه استفاده کنید.
چاى مریم گلى بنوشــید، هــر روز صبح با معده 
خالى چاى مریم گلى بنوشید. البته زیاده روى در 
نوشیدن این چاى، موجب سردرد مى شود. چاى 
داراى خاصیت قابضى است که روغن اضافى را 
خشــک مى کند و 

مانع از تعریق مى شود.
عالوه بــر روش هایى کــه در باال گفته شــد، 
روش هاى دیگرى براى رفــع عرق غیرطبیعى 
کف دست و پا پیشنهاد مى شود که با مشورت با 
متخصص طب سنتى و پزشک معالجتان میتوانید 

از آنها استفاده کنید.

تعریق کف دست بیشتر زمینه ارثى و ژنتیک دارد و همیشه نارسایى تیروئید، 
علت بروز آن نیست. یک متخصص بیماریهاى غدد در این باره گفت:درصد 
بســیار کمى از افرادى که دچار تعریق شدید کف دســت مى شوند دچار 
اختالالت غده تیروئید هستند پس همانطور که گفتیم بیمارى تعریق کف 

دست مى تواند به علت اختالل هورمونى، پرکارى تیروئید و یا ارثى باشد.

توارثى تعریق کف دست از کودکى شروع شده، در دوران بلوغ شدت یافته 
و در جوانى با استرس هاى این دوران به اوج خود مى رسداین بیمارى در 
برخى مواقع به قدرى شــدت مى یابد که هنگام استرس، قطرات عرق از 

دست مى چکد یا کاغذ زیر دست بیمار به طورکامل خیس مى شود.
شما اول باید استرس خود را درمان کنید تا بتوانید عرق دستتان را درمان 

کنید. استرس خود عامل همه بیمارى ها است. موارد خفیف بیمارى تعریق 
کف دست با داروهاى موضعى و خوراکى قابل کنترل است، اما موارد شدید 
به درمان هاى دارویى پاســخ نمى دهد و باید جراحى شود.» جلوگیرى از 
اضطراب تا حد زیادى در کاهش تعریق موثر است، شستن دستها و دوش 

گرفتن هاى مکرر در درمان موقتى این بیمارى موثر است.

شود
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تنا
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 آنه
جام
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رها
کا

براى درمان دست 
هاى عرق کرده نیاز دارید 

که هم زمان از برخى فعالیت هاى 
مضر که اثرات ناخواستى در طول درمان 

دارند، اجتناب کنید. بخش از این نبایدها ممکن 
است شامل حذف مواد غذایى که روزانه براى مراقبت از 

پوست استفاده مى کنید باشد، مانند:
غذا هاى تند و شــیرین-برگ هــاى کارى، ســیر و پیاز-وازلین-

محصوالت کافئین دار-اســتفاده نکردن از دستکش-استفاده از لباس هاى 
با الیاف مصنوعى

چند درمان ساده گیاهى 
عرق کردن کف دست و پا

ریم گلى بنوشــید، هــر روز صبح با معده 
اىمریم گلى بنوشید. البته زیاده روى در 
این چاى، موجب سردرد مى شود. چاى  ن
خاصیت قابضى است که روغن اضافى را 
خشــک مى کند و 

مانع از تعریق مى شود.

اجت
نها 
آ

اجت
ها 

ــت هایتان را درون آب گوجه فرنگى 
بگذارید.

مى عســل ترکیب کنید و با شکم 
 بنوشید.

ننده 
 حل
مضاگر

و ی
روز، م
ک ا

گوجهفرنگ

مکن است  ن ز یش ر
سبب ایجاد لکه هاى روى لباس شود.

و با کم
خالى

روى بر و ی
کار را به دفعات تکرار کنید از ســوى 
دیگر مقدارى گالب را با سرکه سفید 
ترکیب کنید و روى دســت هایتان 
اعمال کنید و اجازه دهید که از صبح 
تا بعــد از ظهر بماند و ســپس با آب 

شستشو دهید.
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ى دســت عرق 
2 و بعد از 2 دقیقه
ک را با آب لیمو 
نکه خشک شد، 
ید. این درمان

د عرق 

و
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اگر شدت
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چاىمر
خالى چا
نوشیدن
داراى خ

عسل
که را ترکیب کنید 
ى که عرق میکند 

ــراى گرفتن 
ین درمان را 

به دســتانتان حرار کنید.
استفاده کنید.

یک کاســه بزرگ
جوش شیرین را

چند درم
عرق کرد

ع
ل و ســرکه
ىدســتى
ل کنید. بـ
ه بهتــر، ای
 در روز تکر

ق کف دست دارد، براى انجام آن کافیست:
ورد کنید.

دقیقه 

اده



0606استاناستان 4355 سال نوزدهمدو شنبه  13 تیر  ماه   1401

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

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

راى شماره 1738 مورخه 1401/03/12 آقاى رســول قیصریان فرزند عباسعلى نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 180/95 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1151   اصلى واقع 
در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/13 - 1337121/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /3/297

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

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

راى شــماره 1506 مورخه 1401/03/03 آقاى محمد عباســى فرزند ابراهیم نســبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 177/35 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6  فرعى از 741 
اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/3/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/13 - 
1336480/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/282

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

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

راى شماره 0701مورخه 1401/02/04 خانم فاطمه رحیمى فرزند اکبر نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 99/01 مترمربع قسمتى از پالك شماره 347   اصلى واقع در قطعه10 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/3/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/13 - 1337184/  م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /3/293 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شماره 1483 مورخه 1401/03/02 آقاى کریم ابراهیم زاده نجف آبادى فرزند اسمعیل 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 299/2 مترمربع قسمتى از پالك شماره 90/1 و 90   اصلى 
واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13 - 1336864/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /3/295

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

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

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه 413 دفتر 223 
و صفحه 413 و دفتر الکترونیک 2974 مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محمدعلى عابدى اندانى به شناســنامه شماره 2090 کدملى 
1141156687 صادره فرزند قدیرعلى در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 
280/44 مترمربع پالك شماره 815 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 
شماال به طول 11/42 متر دیوار و درب است به گذر 

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

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

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/29- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/13- م الف: 1336670 - رئیس اداره راه و شهرســازى - سعید حاج 
احمدى. عضو قضائى - مجتبى پور على. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى 

ملک زاده /3/299

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002165- تاریخ: 1401/03/22- برابر راى شــماره 2165 
مورخ 1401/03/22 به شماره کالســه 2024 تصرفات مالکانه آقاى / خانم عباس رضائى 
ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 744 کدملى 1141094436 صادره فرزند غالمحسین در 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250,60 مترمربع پالك شماره 2948 فرعى از 87 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر امالك الکترونیکى 
7495 و سند د 48603 مورخ 99/5/19 دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز و مفروز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/13- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/28- م الف: 1344548 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر - سیدامیرحسین حسن زاده /4/195

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002406- تاریخ: 1401/03/29- برابر راى شماره 2406 مورخ 
1401/03/29 به شماره کالســه 0026 تصرفات آقاى / خانم مجید کریمى به شناسنامه 
شماره 1130095606 کدملى 1130095606 صادره فرزند عبدالرسول در ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور به مساحت 232,48 مترمربع پالك شماره 1275 فرعى از 112 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 68987 مورخ 
1400/12/21 دفترخانه 139 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 
و مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/13- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/28- م الف: 1344636 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر - سیدامیرحسین حسن زاده /4/197

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002342- تاریخ: 1401/3/26 - برابر راى شماره 2341 مورخ 
1401/03/26 به شماره کالســه 1839 تصرفات مالکانه آقاى / خانم سعید خان احمدى 
ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 12919 کدملى 1140505378 صادره فرزند رجبعلى در 
ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 276,29 مترمربع پالك شماره 3120 
و 856 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
دفتر 106 صفحه 301 و وکالت شماره 34242 مورخ 1392/12/22 دفتر 851 و سند شماره 
959138 و مالحظه نقشــه ملک مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
برابر راى شماره 2342 مورخ 1401/03/26 به شماره کالسه 2162 تصرفات مالکانه آقاى 
/ خانم سعید خان احمدى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 12919 کدملى 1140505378 
صادره فرزند رجبعلى در ششدانگ یکیاب ســاختمان در حال ساخت به مساحت 29/276 
مترمربع پالك شــماره 3120 و 856 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شــهر به موجب دفتر 106 صفحه 301 و وکالت شــماره 34242 مورخ 
1392/12/22 دفتر 851 و سند شماره 959138 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 

تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/13- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/28- م الف: 1344697 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر - سیدامیرحسین حسن زاده /4/199

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006001817- تاریخ: 1401/03/08- برابر راى شماره 1817 مورخ 
1401/03/08 به شماره کالســه 0628 تصرفات مالکانه آقاى / خانم سکینه خونسارى به 
شناسنامه شماره 449 کدملى 1141042126 صادره فرزند حیدر در ششدانگ یکدرب باغ 
به مساحت 827,73 مترمربع پالك شماره 313 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر 72 صفحه 498 و سند وکالت 1698 مورخ 
89/12/14 دفتر 388 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/28- م 
الف: 1344822 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر - سیدامیرحسین 

حسن زاده /4/201

آگهى ماده 105- اصالحى قانون ثبت
شماره نامه: 140185602008001161- تاریخ ارسال نامه: 1401/04/09 - نظر به اینکه 
فخرالدین جهانمردى و مریم حبادى مالکان ششدانگ باســتثناى بهاى ثمنیه از 72 حبه 
پالك 6267 فرعى از 3 اصلى واقع در موغان بخش یک ثبتى شهرضا در اجراى تبصره یک 
ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت طى درخواست از اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا 
خواستار پرداخت بهاء یک هشتم اعیانى از ششــدانگ پالك فوق الذکر گردیده اند که بهاء 
مقدار مذکور طبق ثبت دفتر امالك به نام خانم عالیه بیگم دباغ همسر متوفى على شمائى 
مى باشــد لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت موضوع جهت 
ارزیابى یکـ  هشــتم اعیانى پالك فوق توسط کارشناس رســمى دادگسترى طى شماره 
140185602008000807 - 1401/03/17 به کانون کارشناسان رسمى استان اصفهان 
اعالم که کانون کارشناسان طى نامه شــماره 1401/6352 مورخ 03/19/ 1401 با اراسال 
گزارش ارزیابى اعالم نموده پالك فوق الذکر بصورت یک باب منزل مســکونى قدیمى به 
صورت کلنگى و غیرقابل استفاده است. که در اجراى تبصره یک ماده 105 مراتب یک نوبت 
آگهى میشود که ذینفع به این اداره مراجعه نماید و در صورتیکه مدعى تضییع حقى از خود 
میباشد میبایست ظرف مدت یک ماه پس از انتشــار این آگهى، به دادگاه صالحه مراجعه و 
گواهى طرح دعوى را به این اداره ارائه نمایــد هرگاه ظرف مهلت مقرر گواهى طرح دعوى 
ارائه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بهاء باســتناد ماده فوق اقدام خواهد نمود و در 
صورت وصول گواهى طرح دعوى در مدت مذکور حذف بهاء ثمنیه اعیانى مقدار فوق الذکر 
موکول به صدور حم قضائى میباشــد. م الف: 1345050- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا - مرتضى قدیرى از طرف محمدحسن صمصامى /4/203

رییس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: موضوع 
آب باید در سطح سران قوا بررسى و نباید صحبت هاى 

غیرکارشناسى در این خصوص مطرح شود.
محمد نورصالحى روز یکشنبه در چهل و هشتمین جلسه 
علنى شوراى شهر اصفهان افزود: پرداختن به موضوع 
آب که پیچیده، مهم، حیاتى و امنیتى است از سوى افراد 
بى اطالع و ناآگاه سبب زیان به این بخش خواهد شد و 
از سوى دیگر جلوگیرى از تداخل آن با احساسات مردم 

ضرورى است.
وى با تاکید بر تهیه طرح جامع آب که  از ســوى  رییس 
جمهور به دستگاه هاى مختلف مانند وزارت نیرو تکلیف 

شد، اضافه کرد: در صحن علنى مجلس شوراى اسالمى 
طرح تحقیق و تفحصى مطرح شــد که به نظر مى رسد 
طراحان آن کمتر بر اساس عقالنیت آن را تهیه کرده اند. 
رییس شوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: اگرچه 
نمایندگان مجلس شوراى اســالمى در این خصوص 
تالش کردند اما امیدواریم در نهایت به ضرر منافع ملى و 

استان اصفهان نباشد.
نورصالحى با اشــاره به مشــکالت آبــى در اصفهان 
خاطرنشان کرد: شهردارى بوســیله تصفیه پساب خام 
بخشى از فضاى سبز چند ده ساله در این دیار را آبیارى  

مى کند.

رئیس اداره امور کتابخانه ها و ســالن هاى مطالعه سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهردارى اصفهان گفت: پایگاه 
کتاب شهروندى با بیش از 250 عنوان کتاب براى نخستین 

بار در کتابخانه هاى شهر اصفهان راه اندازى مى شود. 
به گــزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شــهردارى 
اصفهان، مرضیه اربابان با اشــاره به رویداد «کتاب شهر» 
اظهار داشت: پایگاه کتاب با موضوع فرهنگ شهروندى به 
مناسبت روز قلم و روز شهرداري ها، 14 تیرماه ساعت 18 در 

کتابخانه مرکزي راه اندازي خواهد شد.
وى افزود: این پایــگاه با همکارى اداره توســعه فرهنگ 
شــهروندى و اداره امور کتابخانه ها و ســالن هاى مطالعه 

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهردارى اصفهان به 
منظور فراهم کردن فرصتى براى استفاده شهروندان از کتب 

حوزه فرهنگ شهروندى ایجاد می شود.
وي بیان کرد: پایگاه ایجاد شده در کتابخانه هاى شهرى، 
پایگاه شهروندى نام دارد که کتب حوزه شهروندى مرتبط با 

رده هاى سنى کودك، نوجوان و بزرگسال را ارائه می دهد.
اربابان تصریح کرد: در این طرح 250 جلد کتاب شهروندى 
در 30 کتابخانه شــهر در اختیار عموم قــرار مى گیرد که 
شهروندان مى توانند با مراجعه به کتابخانه ها و جستجوى 
کتاب هاى موردنظر خود در این زمینــه، گزینه هاى مورد 

عالقه و نیاز خود را امانت بگیرند.

موضوع آب باید در سطح 
سران قوا بررسى شود

راه اندازى پایگاه کتاب 
شهروندى با 250 عنوان کتاب

خبر

رئیس سازمان بسیج سازندگى استان اصفهان از اعزام 
تیم ارزیاب به منطقه زلزله زده جنوب کشور خبر داد و 
گفت: اولین گروه از نیروهاى واکنش سریع جهادى 
براى ارزیابى و برآورد وضعیت بــه منطقه زلزله زده 

استان هرمزگان اعزام شدند.  
وقوع 3 زمین لرزه با قــدرت6/3 و 6/1 در بامداد روز 
شنبه یازدهم تیر 1401، منطقه مهران در مرز میان 

بندرخمیر و خلیج فارس و شهرستان بندرلنگه استان  
هرمزگان را لرزاند و خساراتى به بخش هاى مختلف از 
جمله مناطق روستایى این استان وارد کرده که ارزیابى 

دقیق میزان خسارات نیازمند زمان بیشترى است.
بر اثر شــدت زلزله 6/3 ریشــترى بامداد روز شنبه 
روســتاى «ســایه خوش» از توابع بخــش مهران 
شهرستان بندرلنگه به طور کامل تخریب شده است 

و کارهاى امدادى و خدمات اسکان اضطرارى با تمام 
توان در جریان است.

سرهنگ حسن عجمى در همین رابطه در گفتگو با 
خبرنگار صاحب نیوز؛ از اعزام تیم ارزیاب به منطقه 
زلزله زده استان هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: اولین 
گروه شــامل تیم 10 نفره از نیروهاى واکنش سریع 
جهادى روز یکشــنبه براى ارزیابى منطقه زلزله زده 

استان هرمزگان اعزام شدند.
رئیس سازمان بسیج سازندگى استان اصفهان افزود: 
پس از ارزیابى تیم اعزامى، براساس برآورد وضعیت و 
نیاز منطقه گروه هاى جهادى به همراه تجهیزات مورد 
نیاز براى کمک به آوار بردارى و امدادرسانى به مردم 

زلزله زده استان هرمزگان اعزام خواهند شد.
وى خاطرنشــان کرد: با توجه به فصل تابســتان و 
گرماى باالى 44 درجه منطقه زلزله زده در حال حاضر 
زلزله زدگان به مواد غذایى و وسایل سرمایشى نیاز 
دارند که مردم خیر و نوع دوست مى توانند کمک هاى 
خود را به حوزه هاى مقاومت و بسیج سازندگى نواحى 

مقاومت سراسر استان تحویل دهند.

ارسال غذا به منطقه زلزله زده 
در همین حال مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان از ارسال یک هزار بسته غذایى 72 ساعته به 

مناطق زلزله زده هرمزگان خبر داد.  
على محمدهاشمى گفت: در پى بروز زلزله در استان 
هرمزگان  و دستور ســازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر ، تعداد یک هزار بسته غذایى 72 ساعته 
جهت حادثه  دیــدگان زلزله زده اســتان هرمزگان 

ارسال شد. 
وى افــزود:  همچنین کلیــه نیروهــاى امدادى  و 
تیم هاى عملیاتى امداد و نجات استان در حالت آماده 
باش قرار دارند که در صورت لزوم به مناطق زلزله زده 

اعزام شوند. 

به دنبال وقوع زمین لرزه شدید در جنوب کشور صورت گرفت؛

اعزام تیم هاى امدادى از اصفهان به هرمزگان

فرمانده انتظامى استان از کشــف 439 هزار لیتر انواع فرآورده هاى 
نفتى قاچاق به ارزش 83 میلیارد ریــال در عملیات ماموران پلیس 

امنیت اقتصادى این فرماندهى خبر داد.
سردارمحمدرضا میرحیدى در توضیح نحوه کشف فرآورده هاى نفتى 
قاچاق در استان توسط پلیس امنیت اقتصادى اظهار داشت: کارآگاهان 
پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى استان اصفهان با اشرافیت 
اطالعاتى خود دریافتند که فردى با یک دستگاه خودروى کامیون 
تانکردار اقــدام به انتقال فرآورده هاى نفتى بــه کارگاه تولید روغن 

صنعتى در شهرستان شهرضا مى کند.
وى افزود: ماموران پس از شناســایى محل و اطمینان از درســتى 
موضوع، مامورین پلیس آگاهى شهرستان شهرضا را در جریان قرار 
داده و این ماموران پس از اخذ دستور قضائى طى یک عملیات ضربتى 
با هدایت اطالعاتى و عملیاتى پلیس امنیت اقتصادى استان در محل 

حضور یافته و این مکان را مورد بازرسى قرار دادند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان خاطرنشان کرد: در بازرسى از محل 
439 هزار لیتر فرآورده نفتى قاچاق کشف شده که ارزش این محموله 

توسط کارشناسان بالغ بر 83 میلیارد ریال ارزیابى شده است.
 میرحیدرى گفت: در این رابطه یک دســتگاه خــودروى تانکردار 
توقیف و مالک کارگاه نیز دستگیر و به همراه پرونده تحویل مرجع 

قضائى شد.

439 هزار لیتر فرآورده هاى نفتى 
قاچاق در اصفهان کشف شد بازدید از تصفیه خانه شمال

اتابک جعفرى مدیرعامل شــرکت مهندســى آب و 
فاضالب کشور روز شــنبه 11 تیرماه جارى در سفر به 
استان اصفهان از تصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان 
بازدید کرد. این تصفیه خانه با ظرفیت تصفیه فاضالب 
جمعیتى معادل یک میلیون و دویست هزار نفر در شبانه 
روز از بزرگترین تصفیه خانه هاى فاضالب کشــور به 

شمار مى رود.

به روز رسانى شبکه مخابراتى
عملیات بهینه سازى زیرساختهاى مخابراتى به منظور 
برگردان تجهیزات در مراکز حیدرآباد و فتح آباد صورت 
خواهد پذیرفت. در اثر این عملیات کلیه ترافیک هاى 
اینترنت، موبایل- دیتا از ساعت  13الى 15 امروز دوشنبه 
13 تیرماه به مدت دو ســاعت با احتمال قطعى و یک 

ساعت با احتمال اختالل مواجه خواهند شد. 

فعالیت 1000 پایگاه فراغت 
معاون ســالمت و تربیــت بدنــى اداره کل آموزش و 
پرورش گفت: از ابتداى تیرماه سال جارى، هزار پایگاه 
اوقات فراغت در مــدارس، اردوگاه هاى دانش آموزى، 
دارالقرآن ها، پژوهش سرا هاى دانش آموزى، کانون هاى 
فرهنگى تربیتى، مجتمع ها و سالن هاى ورزشى، کانون 
پرورش فکرى و تشــکل هاى دانش آمــوزى برگزار 

مى شود.

فقدان مدرك
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب رضانوروزى قلعه تکى فرزند 
قدمعلى به شــماره شناســنامه 1271218992 صادره از 
اصفهان در مقطع کارشناسى رشــته عمران صادره از واحد 
دانشگاه نجف آباد شماره (94.09.22/179415000689) 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشــد. از یابنده تقاضا 
میشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 

ارسال نماید.
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کارلوس کى روش، ســرمربى پیشــین تیم ملى ایران در 
مصاحبه اى درباره توافق با فدراسیون فوتبال عراق براى 
هدایت تیم ملى این کشور سکوت کرد و پاسخى نداد. این 
سکوت کى روش در این زمینه بیشتر به شایعات احتمال 
حضور پیرمرد پرتغالى روى نیمکت عراقى ها دامن زد. در 
همین رابطه برنامه «الحکم الرابع» قطرى از جزئیات توافق 
کارلوس کى روش با فدراسیون فوتبال عراق خبر داد. طبق 
گزارش این رسانه کارلوس کى روش با قراردادى بلندمدت 
و چهار ساله هدایت شیرهاى بین النهرین را برعهده خواهد 

گرفت.

باشگاه سپاهان که با تغییر سرمربى در پایان فصل مواجه 
شد، چندى پیش از ژوزه مورایس پرتغالى به عنوان سرمربى 
جدید خودش رونمایى کــرد و قراردادى 3 ســاله با این 
سرمربى سرشــناس امضا کرده و او قرار است فصل آینده 
روى نیمکت طالیى پوشان بنشیند. این سرمربى پرتغالى 
بامداد امروز وارد ایران شده و به اصفهان سفر کرده و طبق 
برنامه قرار است از روز سه شــنبه تمرینات این تیم شروع 

شود و کار سپاهانى ها از فصل جدید رسماً استارت بخورد.

باشــگاه ذوب آهن این روزها فعالیت خودش را در نقل و 
انتقاالت دنبال مى کند و تا کنون 8 بازیکن از این تیم جدا 
شده و 2 خرید قطعى هم داشــتند و سامان نریمان جهان 
هم مراحل پایانى پیوستنش به این تیم را سپرى مى کند. 
در این راستا خبر رسید که ذوبى ها قصد دارند یک بازیکن 
خارجى هم در خط هافبک به خدمت بگیرند که در صورت 
تایید مهــدى تارتار مذاکرات با او آغاز خواهد شــد و پس 
از رســیدن به توافق قراردادش به امضا خواهد رسید. این 
بازیکن سهمیه آسیایى محسوب مى شود و باید دید ذوب 

آهن موفق به جذب او خواهد شد یا نه.

دراگان اسکوچیچ چند هفته پیش و بعد از بازگشت از اردوى 
تیم ملى در قطر به کشور خود سفر کرد. این مربى کروات 
بعد از جلسه با مدیران فدراسیون فوتبال و مرور برنامه هاى 
آینده به کرواسى رفت تا مدتى به استراحت بپردازد. درباره 
اسکوچیچ گفته مى شد او به زودى به ایران برمى گردد اما 
حاال مشخص شده که سرمربى تیم ملى فوتبال حدود یک 
ماه دیگر در تهران خواهد بود. محمدجواد پاینده، مدیرروابط 
عمومى فدراسیون فوتبال درباره وضعیت اسکوچیچ گفت: 
«هرچند او در کرواسى اســت اما با فدراسیون در ارتباط و 
تماس است. هفته گذشته هم در اردوى تیم دینامو زاگرب 
حضور یافت و با سرمربى تیم صادق محرمى گفتگو داشت. 
شرایط این لژیونر را هم مورد بررسى قرار داد. فکر مى کنم 

در مرداد ماه به ایران بازمى گردد.»

نشریه پرتغالى آبوال تایید کرد که بازیکن 33 ساله برزیلى در 
راه لیگ برتر ایران بوده و قرار است بازیکن پرسپولیس شود. 
آبوال نوشت: کاسیانو با قراردادى 2 ساله به جمع بازیکنان 
پرسپولیس اضافه خواهد شد. کاســیانو بازیکن تیم ویزال 
است و در 59 بازى توانســته 24 گل به ثمر رساند. ویزال 

براى این بازیکن 300 هزار یورو درخواست کرده است.

کى روش در همسایگى ایران؟

سپاهان از سه شنبه
 استارت مى زند

 

گاندوها به دنبال یک خارجى

اسکوچیچ 
ماه دیگر بر مى گردد

کاسیانو در راه پرسپولیس

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

راى شــماره 140160302026003137 مورخ 1401/02/25 هیات یک مالکیت 
آقاى مرتضى حبیبى دستجردى به شناسنامه شماره 4136 کدملى 6609299463 
صادره دولت آباد فرزند رحمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 191,65 
مترمربع پالك شــماره فرعى از اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اســناد و 
امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت صدیقه لنجانیان 

موضوع سند انتقال 10437 مورخه 1344/05/26 دفتر 67 اصفهان 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 

صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/28 - 
م الف: 1345609 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان - موسوى 

4/205/

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

1. راى شماره 140160302026004623 مورخ 1401/03/28 هیات یک مالکیت 
خانم صدیقه دارابى به شناسنامه شماره 1182 کدملى 6219538821 صادره داران 
فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116,80 مترمربع پالك 
شماره 168 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رســمى عوضعلى عطائى 

کچوئى موضوع سند انتقال 29038 مورخه 1352/06/28 دفتر 10) 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 

در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/13 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/23 - م الف: 1345596 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/207

بازار نقل و انتقاالت تابستانى پیش از شروع فصل گرم تابستان، 
داغ شــد؛ اما اینجا در اصفهــان و در تیــم ذوب آهن، تا ظهر 
دوازدهمین روز تیرماه هیچ خبرى از صید شاه ماهى و انفجار 
بمب به گوش نرسید. اتفاقى که نه بى سابقه است و نه عجیب. 
طنز تلخ ماجرا هم آنجاست که طى دو سه فصل اخیر گاندوها 
نه تنها موفق به شــکار مهره هاى تأثیرگذار نشــده اند بلکه 

کلیدى ترین یاران خود را نیز به راحتى از دست داده اند. 
امسال هم مثل دو سه فصل پیش، ذوبى ها روال معامالتشان در 
این بازار مهیج را عوض نکردند. استارت آنها در پنجره تابستانى 
لیگ بیست و دوم به قدرى منفعالنه بود که در اولین گام یکى 
از بهترین بازیکنان فصل گذشته خود را از دست دادند. محمد 
خدابنده لو، هافبک جوان گاندوها به گل گهر سیرجان پیوست. 
این اتفاق در حالى افتاد که به دلیل عملکرد عالى خدابنده لو در 
جمع شاگردان تارتار، مشتریان این بازیکن از نیم فصل براى 
خرید او دست به کار شدند و با توجه به این موضوع مى طلبید 
که دست اندرکاران باشــگاه ذوب آهن براى حفظ این ستاره 
قوى تر عمل کنند. البته خدابنده لو تنها بازیکنى نبوده و نخواهد 
بود که نامش در لیست خروجى سبزپوشان اصفهان قرار گرفته 
است. امیر شبانى، مدافع جوانى که فصل گذشته همواره یکى از 
مهره هاى فیکس ترکیب تارتار بود نیز این تیم اصفهانى را به 

مقصد پیکان ترك کرد. حسین ابراهیمى، رضا خالقى فر، عارف 
رستمى و على خدادادى نیز با توجه به اتمام قراردادشان از جمع 
گاندوها جدا شدند. با این تفاوت که این سکاندار ذوب آهن بود 

که تمایلى به ادامه همکارى با این چهار شاگرد خود نداشت.
پس از آن هم تاکنــون ذوبى ها به جز تمدید قــرارداد با چند 
بازیکن فصل گذشــته خود و خرید یکى دو بازیکن نه چندان 
نامدار عملکرد چندان مطلوبى در نقل و انتقاالت نداشــته اند. 
البته در این میان پر بیراه نیست اگر بگوییم مدیران ذوب آهن 
کمترین تقصیــر را در پیش آمدن این وضع موجــود دارند. با 
وجود هرج و مرجى که در نقل و انتقاالت راه افتاده و پول هاى 
هنگفتى که در این بازار آشفته رد و بدل مى شود پرواضح است 
که دست گاندوها به خرماهایى نمى رســد که بر نخل است. 
مهدى تارتار راست مى گوید که آنها براى جذب بازیکن جدید 

باید منتظر به اتمام رسیدن یارگیرى تیم هاى متمول بمانند. 
با این اوصاف شواهد نشــان مى دهد مدیران ذوب آهن بنا را 
بر حفظ شاکله اصلى این تیم گذاشته اند و تصمیم دارند فقط 
در چند پست با توجه به لیست اعالمى از سوى سرمربى خود 
براى خریــد بازیکن جدید اقدام کنند. ایــن ثبات و رفع نقاط 
ضعف گاندوها با تغییر چند مهره اگرچه مــى تواند آنها را به 
آینده امیدوار کند اما نباید از این نکته هم غافل شــد که براى 
این منظور نیاز است بازیکنى که جذب مى شود از لحاظ کیفیت 

و کارایى چندین پله باالتر از مهره اى باشــد که کنار گذاشته 
مى شــود. در غیر این صورت و اگر توانایى لیســت ورودى و 
خروجى یک تیم در یک حد باشــد اصًال چه نیــازى به این 
تغییرات است؟ اگر قرار بر این باشد که فقط نام ها عوض شوند 
همان بهتر که همان بازیکنان سابق حفظ شــوند و با انجام
 شیوه هاى جایگزین مثل تمرینات ســخت و مستمر و تغییر 
در سبک بازى و ترمیم تیم، مســیر رو به جلو را با همان یاران 
پیشــین ادامه دهند. چه اینکه شاگردان سابق تارتار نسبت به 
مهره هایى که قرار است با همان کیفیت جایگزین آنها شوند 
از چند نظر مزیت دارند؛ هم با شــیوه کار سکاندار تیم غریبه 

نیستند، هم با سایر بازیکنان هماهنگ ترند. 
بر این اساس مى توان گفت اگر منظور از جذب بازیکن جدید 
جابه جایى چند مهره یکســان بین تیم هاست همان بهتر که 
قرارداد همان بازیکنان خودى تمدید شــود. امــا اگر اصرار بر 
رفع نقاط ضعف و پاشنه آشــیل تیم با تغییر مهره هاست، هیچ 
تضمینى براى موفقیت گاندوها در فصل پیش رو نخواهد بود 
مگر اینکه مدیران ذوب آهن در این زمینه بودجه بیشترى صرف 
کنند تا شاید موفق شوند چند ستاره نامى را به عضویت این تیم 
در آورند. آن وقت مى توان امیدوار بود که جوانان مستعد گاندوها 
در کنار این مهره هاى با تجربه عملکرد درخشانى در رقابت با 

حریفان تا بُِن دندان مسلحشان از خود بر جاى بگذراند. 

با توجه به رویه ذوب آهن در بازار نقل و انتقاالتبا توجه به رویه ذوب آهن در بازار نقل و انتقاالت

خرید بازیکن جدید؛ خوب یا بد؟خرید بازیکن جدید؛ خوب یا بد؟
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: ما منتظر هستیم تیم هاى متمول یارهاى خود 

را بگیرند زیرا بازیکنان فعال به پیشنهادهاى ما حتى فکر هم نمى کنند.
مهدى تارتار درمورد جلسه هم اندیشى مسئوالن سازمان لیگ با نمایندگان و مربیان 
باشگاه هاى لیگ برترى اظهار داشــت: جا دارد از سهیل مهدى تشکر کنم. جلسه 
خیلى خوبى بود و نظرات همه مربیان را شنیدند. سازمان لیگ سعى کرد برنامه اى 
تدارك ببیند که منافع باشگاه ها هم در نظر گرفته شود. بحث تیم ملى هم هست. 

ان شاءاهللا با جمع بندى این نظرات شاهد برنامه خوبى باشیم.
وى درمورد اهداف باشــگاه ذوب آهن براى فصل آینده و یارگیرى این تیم، گفت: 
ما منتظر هســتیم تیم هاى متمول یارهاى خود را بگیرند زیــرا بازیکنان فعال به 
پیشنهادهاى ما حتى فکر هم نمى کنند. چند بازیکن خوب گرفتیم اما سر فرصت 
بازیکنان دیگر را هم جذب مى کنیم. سرمربى ذوب آهن درباره زمان شروع تمرینات 
تیمش، گفت: تمرینات ما از 9 تیر آغاز شده و همچنان ادامه دارد. ان شاءا... با برگزارى 

بازى هاى تدارکاتى براى لیگ آماده مى شویم.

تارتار:  منتظریم تیم هاى متمول 
بازیکنان خود را بگیرند

بازیکن برزیلى فصل گذشته نائوچیکو مد نظر سپاهانى ها نیست.
اخبارى مبنى بر حضور ژان کارلوس، هافبک برزیلى نائوچیکو در لیگ برتر فوتبال 
ایران در رسانه ها مطرح شده اســت و البته این بازیکن را مد نظر باشگاه استقالل 

معرفى کرده اند.
در این راستا اخبارى مبنى بر این منتشر شد که سپاهان هم براى جذب این بازیکن 

وارد عمل شده است و حتى به جذب او از استقالل هم نزدیک تر است.
پیگیرى هاى انجام شده از باشگاه سپاهان این خبر را تایید نمى کند و این باشگاه تا 

کنون مذاکره اى با هافبک برزیلى نداشته است.
باشگاه ســپاهان قصد دارد پس از نشست با ســرمربى این تیم که به تازگى وارد 
اصفهان شده فهرست نفرات مد نظر او را دریافت و با آنها وارد مذاکره شود و 3 بازیکن 
خارجى با نظر مورایس جذب خواهند شد ولى هنوز نامى معرفى نشده و مذاکره اى با 

هیچ گزینه اى شکل نگرفته است.
بدین ترتیب خبر مذاکره سپاهان با کارلوس برزیلى تا این لحظه صحت ندارد.

تکذیب مذاکره سپاهان
 با «ژان کارلوس»

آینده مهاجم ملى پوش کشورمان در شباب االهلى دبى در هاله اى از ابهام قرار دارد.
مهدى قائدى مهاجم ملى پوش کشورمان این روزها در شباب االهلى دبى وضعیت 
مشخصى ندارد و طبق گزارش رسانه هاى این کشور ستاره ایرانى در لیست فروش 
قرار گرفته است. همچنین سایت «ترانسفر مارکت» از فسخ قرارداد این بازیکن ایرانى 
خبر داد و ستاره سابق استقالل را به عنوان بازیکن آزاد معرفى کرد. رسانه هوادارى 
االهلى با انتشار تصویرى از مهدى قائدى در حال تمرین انفرادى ابراز امیدوارى کرد 

تا در فصل آینده در ترکیب شباب االهلى حضور داشته باشد.
با وجود اخبار متعدد از سوى رسانه هاى امارات مبنى بر احتمال جدایى قائدى از شباب 
االهلى ولى هنوز تکلیف این بازیکن با آمدن ژاردیم به راس کادرفنى شباب االهلى 
مشخص نیست. همچنین طبق گزارش رسانه هاى امارات فرهاد مجیدى که هدایت 

اتحاد کلباء را برعهده گرفته به دنبال جذب قائدى است.
البته سرمربى سابق استقالل تنها مشترى قائدى به شمار نمى آید چون یک باشگاه 

کویتى هم اخیرا براى جذب مهاجم ملى پوش ایرانى اقدام کرده است.

وضعیت مبهم باشو آبى ها در االهلى

کاپیتان استقالل با فوالد خوزستان به توافق رسیده و طى روزهاى آینده اگر اتفاق 
خاصى رخ ندهد باشگاه خوزستانى از این خرید خود رونمایى خواهد کرد.

فصل نقل و انتقاالت تابستانى فوتبال ایران این روزها حسابى داغ 
است و باشگاه هاى مختلف مشغول مذاکره براى جذب بازیکنان 
مد نظر و بستن تیم هاى فصل آینده خودشان هستند و مخاطبین 
فوتبال هم با حساســیت خاصى اخبار پیرامون نقل و انتقاالت 

تیم هاى محبوب خودشان را پیگیرى مى کنند.
یکى از بازیکنانى که این روزها حســابى اخبار و وضعیت 
فصل آینده او مورد توجه قرار دارد، وریا غفورى، کاپیتان 
تیم فوتبال استقالل اســت که ظاهراً با این باشگاه به 
پایان خط رسیده و دیگر شانســى براى ماندن در این 
تیم براى فصل آینده ندارد و تالش هایى که براى ادامه 
همکارى او با این تیم صورت گرفته هم تا کنون بى 

نتیجه بوده است.
این بازیکن چند وقتى است که مورد توجه فوالد 
خوزســتان قرار گرفته و صحبت هایى هم با این 
باشگاه داشــته و حتى جواد نکونام هم پیش از 
این تمایل براى جــذب او را علنى کرده بود 
و عنوان کــرده بود اگر اســتقالل تمایلى به 
حفظ وریا نداشته باشــد براى جذب او اقدام 

خواهد کرد.
آخرین بررسى ها نشان مى دهد غفورى با فوالدى ها 
توافق اولیه را انجام داده است و به زودى تکلیف او 

با این باشگاه روشن خواهد شد.
گفتنى اســت در روز یازدهم تیر ماه سال جارى 
تمرینات پیش فصل فوالد خوزستان آغاز شد 
و نکونام قصد دارد هر چه ســریع تر با نفرات 
کامل برنامه هــاى تمرینى اش را براى فصل 

بعد پیگیرى کند.

خاصى رخ ندهد باشگاه خوزستانى از این خ
فصل نقل و انتقاالت تابستانى فوتبال
است و باشگاه هاى مختلف مشغول
مد نظر و بستن تیم هاى فصل آینده
فوتبال هم با حساســیت خاصى ا

تیم هاى محبوب خودشان را پیگیرى
یکىاز بازیکنانى که اینروز
فصل آینده او مورد توجه قر
تیم فوتبال استقالل اســ
ش پایان خط رسیده و دیگر
تیم براى فصل آینده ندار

همکارى او با این تیم ص
نتیجه بوده است.

این بازیکن چند وقتى
خوزســتان قرار گر
باشگاه داشــته و
این تمایل براى
و عنوان کــرده
حفظ وریا نداشته

خواهد کرد.
آخرین بررسى ها نشان
توافق اولیه را انجام د
با این باشگاه روشن
گفتنى اســت در ر
تمرینات پیش فص
و نکونام قصد دار
کامل برنامه هــ
بعد پیگی

کاپیتان آبى ها با فوالد
مدیران باشگاه اســتقالل با مدافع برزیلى خود براى  به توافق رسید

تمدید قرارداد به توافق رسیدند.
بعد از استورى اى که رافائل سیلوا مدافع برزیلى فصل 
گذشته اســتقالل در صفحه شخصى اش منتشر و به 
صورت تلویحى از هواداران استقالل خداحافظى کرد، 

شایعه جدایى رسمى او در رسانه ها مطرح شد.
در ادامه اما مدیران باشــگاه استقالل مذاکرات خود با 
سیلوا را از سر گرفتند و حاال توافقاتى حاصل شده است.

دو طرف در مذاکراتى که داشــتند بر سر مبلغ قرارداد 
دچار اختالف شده بودند اما با مذاکرات جدید صورت 

گرفته، اختالفات کلى حل شده واین بازیکن تقریبا با 
استقاللى ها توافق کرده است.

در حال حاضر سیلوا و استقالل بر سر برخى جزییات 
قرارداد جدید باید به توافق برسند که به نظر مى رسد این 
موضوعات نیز حل شود و به زودى شاهد تمدید قرارداد 

رسمى سیلوا با آبى پوشان باشیم.
تمدید با رافائل ســیلوا یکى از اتفاقــات خوب نقل و 
انتقاالتى براى اســتقاللى ها محســوب مى شود و 

قطعا طرفداران این تیم از این موضوع اســتقبال 
خواهند کرد.

سیلوا در آستانه تمدید قرارداد با استقالل

قانون فیفا باعث شــد تا مهاجم ایران بتواند قراردادش 
را با تیم پوشکاش مجارســتان براى یک فصل دیگر 

تمدید کند.
شهاب زاهدى مهاجم ایرانى تیم فوتبال زوریا لوهانسک 
که به صورت قرضى به تیم آکادمى پوشکاش مجارستان 
منتقل شده بود، یک سال دیگر قراردادش را با این تیم 

تمدید کرد.

زاهدى فصل گذشــته و بعد از شروع 
حمله نظامى روســیه به اوکراین و 
تعطیلى مسابقات ورزشى در اوکراین، 

با مجوز فیفــا به صــورت قرضى به 
پوشکاش مجارستان رفت.

طبق اعالم سایت fanday اوکراین، این 
قانون که تا ژوئن 2022 اعتبار داشت، با نظر 

فیفا براى یک فصل دیگر تمدید شده است و 
زاهدى با استفاده از همین قانون توانست قرارداد 

جدیدى را با تیم پوشکاش امضا کند.
این در حالى اســت کــه مدیر باشــگاه زوریا 
لوهانسک دو روز پیش اعالم کرده بود زاهدى و 
چند بازیکن دیگر این تیم در اردوى لهستان به 

تیم زوریا ملحق خواهند شد.
قرارداد اصلى زاهدى با تیم زوریا لوهانسک 
تا سال 2024 است. آکادمى پوشکاش فصل 
گذشته در مســابقات قهرمانى مجارستان به 

عنوان سوم رسید.

 قانون فیفا زاهدى را در مجارستان ماندنى کرد
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در نشست مدیریت کاهش پیک بار در شرکت توانیر که با حضور همایون 
حائرى معاون وزیر نیــرو در امور برق و انــرژى،  آرش کردى مدیر عامل 
شرکت توانیر، حمید رضا پیرپیران معاون هماهنگى توزیع توانیر و محمد 
اله داد معاون هماهنگى انتقال توانیر و تمام شرکت هاى توزیع برگزار شد بر 

مدیریت مصرف برق و برق رسانى مداوم و با کیفیت تاکید شد.
در این جلسه همایون حایرى پس از انتخاب شرکت توزیع برق اصفهان در 
خصوص روش هاى مدیریت مصرف و شیوه هاى کاربردى آن، عملکرد 
این شرکت را   در بخش روشنایى جویا شد. علیرضا کشانى سرپرست شرکت 
توزیع برق اصفهان گفت: در کنترل روشنایى معابر،  فضاى سبز سطح شهر 
و نور پردازى ها به میزان 20/05 مگاوات  در شــهر اصفهان صرفه جویى 

شده است.
وى در ادامه گفت : 67 هزار چراغ روشــنایى معابر یک در میان شــده که  
کاهش مصرفى 10 مگاوات در هر ساعت در شب را به همراه داشته است و 
همچنین با تبدیل 38 هزار المپ پر مصرف 125 وات به 20 وات ال اى دى 

3/8 مگاوات در هر ساعت در شب صرفه جویى شده است.
کشانى تصریح کرد : صرفه جویى انرژى با تنظیم فتوسل هاى نجومى به 

طورى که با تنظیم آن ربع ساعت در صبح زودتر خاموش شود و ربع ساعت 
در غروب دیرتر روشن شود   موجب شد 25 صدم مگاوات کاهش مصرف 

داشته باشیم.
وى ابراز داشت: کاهش روشنایى و نور پردازى اماکن، پارك ها، آرامستانها 
و مراکز فرهنگى و ورزشى، پل ها، معابر شهردارى به میزان یک مگاوات 
کاهش مصرف داشته که در این زمینه شــهردارى همکارى تنگاتنگى را 
داشته اســت و ما را در این امر مهم یارى کرده است و همچنین  در حوزه 
روشنایى ساختمان هاى ادارى و محوطه ها به میزان 2 مگاوات مدیریت 

مصرف انجام گرفته است. 
سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان گفت: در زمینه روشنایى سایت ها ،
 معابر و مراکز نظامى نیز 2 مگاوات مصرف کاهش یافته اســت و لوستر 
فروشــى ها و میوه فروش ها نیز  به میزان یک مگاوات  ما را در مدیریت 

مصرف همراهى کردند.
وى به تعهدات و عملکرد توزیع برق اصفهان اشــاره کرد و افزود: در حوزه 
کشاورزى 25 مگاوات، عمومى و ادارى 21 مگاوات، مولدهاى خود تامین 
23 مگاوات و در حوزه صنعتى 75 مگاوات مدیریــت بار صورت گرفته و 

به عبارتى شــرکت توزیع برق اصفهان 80 درصد تعهدات خود را به انجام 
رسانده است.

در این مراسم گزارش میدانى یک در میان کردن چراغ هاى روشنى به وسیله 
فیلمبردارى از باال( کوات کوپتر) از حاشیه ضلع جنوبى زاینده رود  به سمع و 

نظر مدیران صنعت برق رسید. 
گفتنى است مهندس حائرى از عملکرد شرکت توزیع برق اصفهان تشکر 

و قدر دانى نمود.

توسط شرکت توزیع برق اصفهان محقق شد؛ 

مدیرعامل ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى خمینى شــهر گفت: با 
تقویت تعامالت و برگــزارى کالس هاى 
آموزشى توسط این سازمان درصدد هستیم 
که فرهنگ ایمنى شهروندان ارتقا پیدا کند.

مهدى مرادیان اظهار داشــت: یکى از علل 
بروز حوادث در شهر عدم آگاهى شهروندان 
بــراى جلوگیرى از بروز حوادث اســت. در 
همین راســتا درصدد هســتیم با برگزارى 
کالس هاى آموزشــى رایگان به صورت 

کوتاه مــدت و بلند مــدت بــراى عموم 
شهروندان به این مهم دست یابیم.

وى با بیــان اینکــه دوره هاى آموزشــى 
مقدماتى اوایل هر ماه براى همه  شهروندان 
برگزار مى شود، افزود: کالس هاى آموزشى 
مقدماتى اوایل هر ماه در ایستگاه هاى آتش 
نشانى از ســاعت 8 صبح الى 10 ظهر براى 

عالقه مندان دایر خواهد بود. 
مرادیان ادامه داد: عالقه مندان براى حضور 
در ایــن دوره ها مى توانند با شــماره تلفن 

33648118 تماس حاصــل نمایند و یا به 
صورت حضورى به ســتاد مرکزى سازمان 
آتش نشانى شــهردارى خمینى شهر واحد 
آموزش  واقع در بلوار شــهید  عموشــاهى 

مراجعه کنند.
وى در ادامه تاکید کرد: کالس هاى آموزشى 
براى همه ى رده هاى سنى به ویژه کودکان  
برگزار خواهد شــد که این دوره آموزشى با 
اجراى نمایش هاى عروسکى و برنامه هاى 

شاد همراه خواهد بود.

ارتقاى فرهنگ ایمنى شهروندان خمینى شهر

رزمایش آتش سوزى مخازن ذخیره گاز مایع
 پاالیشگاه اصفهان انجام شد

تأکید رئیس دادگسترى مبارکه 
بر حمایت از  فوالد مبارکه

رزمایش آتش سوزى مخازن ذخیره گاز مایع و نشت گاز 
سمى سولفید هیدروژن از مسیر مشعل هاى پاالیشگاه، 
در شــرکت پاالیش نفت اصفهان انجام شد.مســئول 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت پاالیش نفت 
اصفهان افزود: در این رزمایش که بدون اطالع قبلى اجرا 
گردید، در ساعت 20:07 دقیقه 6 تیرماه، دکتر قدیرى 
مدیرعامل و فرمانده ارشــد منطقه نفتى شمال غرب 
اصفهان شرایط اضطرارى، وقوع حریق در مخزن شماره 
2060 گاز مایع را اعالم کرد و به دنبال آن آژیر پاالیشگاه 
نواخته شــد. پس از چند دقیقه از رخداد فوق، نشت گاز 
سمى ســولفید هیدروژن از مسیر مشعل پاالیشگاه نیز 
اعالم شد.مدیر HSE شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
نیز افزود: این رزمایش در سطح 2 (نیاز به حضور صنایع 
همجوار در محل حادثه) و با حضور فرماندار شاهین شهر، 

مدیریت بحران استاندارى، مسئولین امنیتى و انتظامى، 
مدیران شــرکت هاى نفتى، مسئولین اورژانس و آتش 
نشانى و …. برگزار شد.در این رزمایش نیروهاى امداد، 
اورژانس و آتش نشــانى از صنایع نفتى واقع در شمال 
غرب اصفهان و همچنین مستقر در سطح شهر اصفهان 
و شاهین شهر در ساعت 20:15 در محل حادثه حضور 

یافتند. رزمایش فوق در ساعت 20:33 پایان یافت.
 عباس آقابایایى ادامه داد: پس از اتمام رزمایش، به منظور 
بررســى نقاط قوت و قابل بهبود رزمایش و همچنین 
تحلیل اقدامات صــورت گرفته، اعضــاى واکنش در 
شرایط اضطرارى پاالیشگاه، مدیران شرکت هاى نفتى 
و همچنین نمایندگان اســتاندارى، آتشنشانى، نیروى 
انتظامى در جلسه ى مدیریت شرایط اضطرارى و پدافند 

غیرعامل حضور یافتند.

رئیس دادگسترى شهرستان مبارکه ضمن قدردانى از 
تالش مدیران و کارکنان فوالد مبارکه تصریح کرد: به 
همراه سایر همکاران خود در فوالد مبارکه حاضر شدیم 
تا از نزیک به آن ها خدا قــوت گفته و مراتب قدردانى و 
حمایت هاى خود را ازبزرگترین واحد صنعتى کشــور 
اعالم داریم.حمیدرضا ابوالحسنى زارع با بیان این که در 
اصل 156 قانون اساسى تعامل بین سازمان ها و صنایع 
به عنوان نقشه راه در نظر گرفته شده است، خاطرنشان 
کرد: از ایــن رو در حال حاضر مصمم هســتیم تا این 
همکارى ها را به بهترین شکل ممکن تقویت و استمرار 

بخشیم.
اســتفاده حداکثرى از دانش روز در زمینه هاى افزایش 
تولید و پدافند غیرعامل در خطوط شرکت فوالد مبارکه 
و همچنین مقابله با جنگ نرم دشمن از دیگر مواردى 

بود که رئیس دادگسترى شهرستان مبارکه بر آن تاکید 
کرد و در همین خصوص گفت: نباید فراموش کنیم که 
دشمنان دست از دشمنى بر نمى دارند و باید خود را در 
همه موارد یاد شده با استفاده از دانش روز دنیا بروز نمائیم 
تا فرایند تولید در صنعت کشــور همچنــان با قوت به

 پیش برود.بنابراین گزارش در جریان این بازدید ســید 
سعید رفیعى سرپرست امور حقوقى فوالد مبارکه با اشاره 
به اهمیت چنین بازدیدهایى تصریح کرد: در حال حاضر 
فوالد مبارکه با آگاهى کامل از نقش تولید و توسعه در 
اشتغال زایى و سالمت جامعه  بر آن است که در توسعه 
اقتصادى کشور بیش از پیش نقش آفرینى نماید از این 
رو در این فرایند نباید اجازه بدهیم که ایجاد موانع براى 
این صنعت که به واقع پیشران  صنعت است، به توسعه 

اقتصادى کشورصدمه بزند.

گزارش عملکرد 
شهردارى چرمهین در 

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

شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم 
شهروندان ارئه مى گردد

شهردارى چرمهین

منابع
عملکرد 6 ماهه دوم       ( ریال )مبلغ مصوب6 ماهه دوم 1400شرحردیف

درآمدها
88,790,500,00082,957,808,505درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى110000
4,266,000,0004,343,847,341درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى120000
3,208,200,0007,403,353,614بهاء خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى شهردارى130000
1,760,148,0003,325,149,911درآمدهاى حاصل ازوجوه و اموال شهردارى140000
1,402,000,0002,332,955,280کمک هاى اعطایى دولت و سازمانهاى دولتى150000
5,428,952,00036,441,743,899اعانات ، کمکهاى اهدایى و دارائى ها160000
104,855,800,000136,804,858,550جمع کل درآمدها100000
84,874,200,00038,614,966,826جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى سرمایه اى200000
05,000,000,000جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى مالى300000

منابع بودجه کل تلفیقى شهردارى                                                 180،419،825،376

مصارف
عملکرد 6 ماهه دوم       ( ریال )مبلغ مصوب 6ماهه دوم 1400شرحردیف

ماموریت ها و مصارف 
12,642,900,00012,333,029,711کالبدى و شهرسازى1
46,990,200,00045,707,848,830محیط زیست و خدمات شهرى 2
267,300,000261,100,000ایمنى و مدیریت بحران3
34,433,670,00034,153,006,596حمل و نقل و ترافیک4
1,659,300,0001,452,932,000خدمات مدیریت5
7,916,630,0007,130,452,700اجتماعى و فرهنگى 6

103,910,000,000101,038,369,837                جمع کل مأموریت ها
 70,304,000,00069,010,534,379                  جمع کل مصارف شهردارى

                                                   مصارف بودجه کل تلفیقى شهردارى                                                                   170،048،904،216       

درآمدها و منابع حاصل شده و هزینه ها و اعتبارات مصرف شده ( شش ماهه دوم سال 1400) 

عملیاتى شدن80 درصد تعهدات مدیریت 
مصرف در بخش روشنایى


