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شرکت مدیریت تولید برق اصفهان درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل روزکار و شیفت کار خود را 
طبق مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکسال از تاریخ 1401/05/1 به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهاى حمل و نقل و تدارکاتى واجد شرایط که داراى :
1- کد فعالیت صالحیت شده ( کد شماره 1 حمل و نقل) ، ممهور به مهر اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى 

استان اصفهان داراى تاریخ معتبر. 
2- گواهینامه تایید صالحیت حرفه اى صادره از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى

3- پروانه کسب ، اساسنامه ، رزومه  ، سوابق اجرایى مرتبط با کد شماره 1 حمل و نقل .      
4- توانائى اجرائى و مالى 

مى باشند دعوت مى شود با همراه داشتن مدارك کامل از تاریخ  6/ 1401/4 لغایت 1401/4/13به آدرس 
این شرکت واقع در اصفهان، ابتداي اتوبان ذوب آهن ،انتهاى بلوار شفق ، نیروگاه اصفهان، اداره تدارکات 

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه مراجعه فرمایند .
ضمنًا جهت اطالع بیشتر میتوانید به سایت www.isfahanps.ir  (بخش مناقصات) و www.tpph.ir  شرکت مادر 

تخصصى تولید نیروى برق حرارتى ( پایگاه معامالت ) مراجعه نمایید .
 تلفن تماس: 5083 و 37895081-031 ( اداره تدارکات )

       آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره  1401-4

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
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سرعتگیرهایى که 
تهدید مى شوند

تعطیلى هاى دردسر ساز
3

بیا بریم بازى!

بهسازى جاده نوش آباد به 
فیض آباد 
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سنگ فرش شدن
 بازارچه نو نایین 

عدم استقبال پیمانکاران از 
پروژه هاى رضوانشهر
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10 خوراکى
 مفید براى

 الغرى

«کرکس» در چنگال معدنکاران
3
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جزیره وحشت

در فرایند تهیه میوه خشک، درصد بسیار زیادى از 
آب موجود در میوه گرفته مى شود. در این فرایند، 
قسمت باقیمانده میوه از نظر مواد مغذى ارزش 

باالیى دارد. بسیارى از متخصصان تغذیه بر این 
باورند که...

وقوع 50 زلزله تنها در یک روز، مردم جزیره کیش 
و منطقه چاَرك را وحشت زده کرده است. 

وقوع زمین لرزه هاى پى درپى در استان هرمزگان 
از روز سه شــنبه 24 خرداد ماه آغاز شد. عصر آن 
روز ابتدا حوالى فین هرمزگان با شدت 3/6 ریشتر 
لرزید و چند دقیقه بعد زلزله 4/4ریشترى در بندر 

چارك روى داد.
از همان لحظات اولیه وقوع زلزله در کیش با اینکه 
این زمین لرزه خسارات جانى و مالى در بر نداشت 
اما واحدهاى امدادى و اکیپ هاى هالل احمر در 
مناطق غربى هرمــزگان در وضعیت آماده باش 

قرار گرفتند.
از عصر سه شنبه که زلزله ها شروع شد، مردم این 

منطقه ترجیح دادند...

2222 درصد از حوادث کار استان  درصد از حوادث کار استان 
در حوزه ساختمان استدر حوزه ساختمان است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى مى گوید الزم است براى رفع مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى مى گوید الزم است براى رفع 
مشکالت کارگران ساختمانى، بیشتر توجه شودمشکالت کارگران ساختمانى، بیشتر توجه شود

6

خطر، بیخ گوش نطنز است

نورافکن از سپاهان جدا مى شود؟
با جذب میالد زکى پور حاال به نظر مى رسد شرایط براى جدایى مدافع 

ملى پوش سپاهان مناسب تر شده باشد.
در بحبوحه رقابت هاى آسیایى بود که زمزمه هایى مبنى بر جدایى امید 
نورافکن به گوش رســید ولى این بازیکن ملى پوش در همان مقطع با 
انتشار یک استورى به شــایعاتى که پیرامون جدایى اش ایجاد شده بود 

واکنش نشان داد و تأکید کرد ...
7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

«کیش» همچنان مات خشم زمین است

قیمت مقطوع 
نیست... اما تخفیف 

نمى دهیم!

استفاده غیرقانونى از زمین هاى واگذار شده در اصفهان
رئیس منطقه 6 سازمان بازرسى کل کشور هشدار داد؛

3
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جواب رد شیخ آبى هاجواب رد شیخ آبى ها
 به پرسپولیس

جزئیات جدید از خودکشى پزشک آبادانى آیا استفاده از تلفن همراه در پمپ بنزین واقعاً خطرناك است؟جهان نما وجود 120 هزار معتاد در استان اصفهانتکنولوژى دماى اصفهان از فردا 40 درجه را رد مى کنداستان استان

فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى 

اداره کل بنیاد مســکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان در نظر دارد 
مناقصــه عمومــى عملیات آســفالت معابــر روســتاهاى کجان ، 
حسین آباد عاشق شهرستان نایین  به شماره اســناد  1400/2/581  و 
شــماره مناقصه  2001005175000013  را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نمایــد . کلیه مراحل برگــزارى مناقصه از 
دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به 
آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/04/05 مى باشد . 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :

 از ســاعت 16 روز  یکشــنبه تاریخ 1401/04/05  لغایت   ساعت 16 روز 
 پنج شنبه  1401/04/09

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  دوشنبه  1401/04/20 
مهلت زمانى ارائه اصــل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  دوشــنبه  

1401/04/20
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  سه شنبه  تاریخ  1401/04/21
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اســناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : اصفهان ، کوى 
زمانى ، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اســالمى استان اصفهان  و تلفن : 

03136288085
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت دومنوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/4/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/4/21

WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 309  )

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 آگهى مناقصه عمومى

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/04/06

چاپ دومچاپ دوم

مبلغ تضمین نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
(ریال)

401– 2- 156
تهیه،ساخت، بارگیرى، حمل، باراندازى،  نصب کلیه 
قطعات دیوار پیش ساخته توپر بتنى دو طرف نما 

جهت منطقه فوالدشهر 
جارى 
1,358,000,000ذوب آهن

خرید تجهیزات و نصب سامانه حذف بو جهت 157 -2 –401
ایستگاه پمپاژ فاضالب زیبا شهر مبارکه

جارى 
2,234,000,000فوالد
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رئیس جمهور:رئیس جمهور:

تا آماده شدن تا آماده شدن 
کاال بکاال بررگ گ 

یارانه پرداخت یارانه پرداخت 
مى شودمى شود
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تولید موادمخدر صنعتى
 در البراتوارهاى خانگى

تا آماده شدن کاالبرگ
یارانه پرداخت مى شود

خبرخوان
آمار باالى میزان سرقت 

  روزنامه شرق |در پنج ســال گذشته 
میزان سرقت در ایران بیشــتر از چهار برابر شده 
است. بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران شمار 
ســرقت ها در ســال 95 حدود 343 هزار و 425 
فقره بــوده که بنا به اعالم معاونــت اجتماعى و 
پیشــگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه در ســال 
گذشته شــمار ســرقت ها به حدود یک میلیون 
و 400 هزار فقره رسیده اســت. به نظر مى رسد 
افزایش ســرقت در ایران با رشد نرخ تورم رابطه 
معنــادار دارد. به طــورى که در بازه پنج ســاله 
1395 تا 1400 نرخ تورم ساالنه حدود 4/4 برابر 

شده است.

«شیشلیک» قلع و قمع شد!
ســینمایى  فیلــم    مهر |تهیه کننــده 
«شیشلیک» بیان کرد که تاکنون فهرستى بالغ بر 
40 مورد اصالحیه به فیلم «شیشلیک» وارد شده 
است اما مسئوالن سازمان سینمایى پاسخگوى 
تماس عوامل نیستند. محمدرضا منصورى گفت: 
تاکنون ما بسیارى از این موارد را اصالح کرده ایم. 
حاال اگر دوستان باز اصالحیه هاى جدید دارند یا 
حرف تازه اى مى زنند باید با حفظ حقوق قانونى 
ما و از طریق گفتگو و اقناع به راه حلى براى رفع 

مشکل فیلم برسند. 

تقدیر از
 موتورسوار فرهنگى

  هنرآنالین|وزیر فرهنگ و ارشاد در حاشیه 
سفر به استان همدان از فردى تقدیر کرد که بیش 
از سه دهه اســت با موتور به عالقه مندان کتاب 
مى رساند. محمدمهدى اســماعیلى در صفحه 
شخصى خود در شبکه اجتماعى توییتر نوشت: 
 «در حاشیه سفر استانى به همدان در شهرستان 
رزن از آقاى بهرام قربانى تقدیر کردم. او بیش از 
30 سال است با عشق و عالقه با موتورسیکلت 
براى عالقه مندان کتاب در روســتاهاى رزن و 

درگزین کتاب مى رساند.»

افزایش مبتالیان تب کنگو  
  همشهرى آنالین|  رئیــس گـــروه 
مدیریت بیمارى هاى قابل انتقال بین انســان و 
حیوان مرکز مدیریــت بیمارى هاى واگیر وزارت 
بهداشت از افزایش شمار مبتالیان به تب کریمه 
کنگو به 34 نفر خبر داد و افزود: از زمان شیوع این 
بیمارى تاکنون دو نفر جــان باخته اند. دکتر بهزاد 
امیرى گفت: تا طى کل سال 1400 تنها 13 مورد 
مبتال به تب کریمه کنگو و 2 مرگ ناشى از آن در 
سامانه ها به ثبت رسیده است. وى افزود: افزایش 
موارد ابتال به تب کریمه کنگــو مى تواند دالیل 

گوناگونى داشته باشد. 

در فضاى باز ماسک نزنید
  تجارت نیوز |سخنگوى ســتاد کرونا در 
برنامه تلویزیونى صبح بخیــر ایران گفت: فعًال 
استفاده از ماســک در فضاى باز الزام آور نیست. 
عباس شیراوژن گفت: در حال حاضر شهر قرمز 
و نارنجى نداریم. اگر رنگبندى شهرها تغییر کرد، 
شهروندان از ماســک در فضاى باز هم استفاده 

کنند.

 یک نفر با 11هزار میلیارد 
تومان وام!

  خبر فورى | براســاس اطالعات منتشر 
شده از ســوى بانک مرکزى ایران، 27 شخص 
حقیقى و حقوقى (ذینفع واحد) درمجموع 55 هزار 
و 404 میلیارد تومان تسهیالت از بانک پارسیان 
دریافت کرده اند کــه در میان آنهــا، یک گروه 
اقتصادى با 11 هزار و 93 میلیارد تومان تسهیالت 
کالن، در رتبه اول قرار دارد. گروه دیگرى با 5/5 
هزار میلیارد تومان دوم و گروه سوم با 4/4 هزار 

میلیارد تومان سوم است. 

بن بست را حل کردیم 
«جوســپ بورل»، مســئول سیاست    ایرنا |
خارجى اتحادیه اروپا که در ایران به ســر مى برد در 
توییتى اعالم کرد که بن بست مذاکرات وین را حل 
کردیم. بورل در حساب کاربرى خود در توییتر نوشت: 
نتیجه مهم سفر من به ایران این است که ما بن بست 
اخیر را حل کردیم و مذاکرات برجام از ســر گرفته 
خواهد شد. مسئول سیاســت خارجى اتحادیه اروپا 
پس از جلسه با «رابرت مالى»، نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران، جمعه شب در رأس هیئتى دیپلماتیک 

وارد تهران شد.

5 وزیر در نوبت استیضاح
  فارس|حســینعلى حاجى دلیگانــى، نماینده 
مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس درباره 
استیضاح وزیر صمت تصریح کرد: تا االن پنج تقاضا 
براى استیضاح وزرا آمده است که مورد اول آن وزیر 
صمت است که البته دو دسته امضا آمده بود که براى 
بررسى به کمیســیون ارجاع داده شد و هنوز از عدد 
نیفتاده و نیاز است کمیســیون این هفته بررسى ها 
را انجام دهد و زمانى که در صحن اعالم وصول شد 
حتى اگر عدد آن کم شود از دستور خارج نخواهد شد. 
وى خبر داد: وزراى کشور، راه و شهرسازى و جهاد 
کشــاورزى از دیگر وزرایى هســتند که درخواست 

استیضاحشان به هیئت رئیسه آمده است.

ما برجام را قبول کردیم!
فعال سیاســى اصــالح طلب از    برترین ها |
عزم و آمادگى ایران براى امضاى نهایى برجام خبر 
داد. عباس عبدى نوشت: شــناخت قابل اتکایى از 
سیاست آمریکا در برجام ندارم، ولى با توجه به تجربه 
یکساله و شــواهد دیگر به این نتیجه رسیده ام که 
امضاى برجام در طرف ایرانى نهایى شده مگر اینکه 

آمریکایى ها دبه کنند.

من ماندانا ندارم! 
  همشهرى آنالین |بیــژن زنگنــه، وزیر 
ســابق نفت در پى شــایعه اى مبنى بر دستگیرى 
دخترش با عنوان جاسوســى در توییتى نوشــت: 
 پیروى نشــر خبرى دروغ مبنى بر دستگیرى دختر 
اینجانب به نام  ماندانا زنگنه، به عنوان جاســوس، 
باید به اطــالع افکار عمومى برســاند که اینجانب 
دخترى با این نام و مشخصات ندارم. اینگونه افتراها 
متأسفانه عمدتًا از سوى کســانى وارد مى شود که 
مورد تعقیب کیفرى قرار نمى گیرند تا عبرت سایرین 

شود.

نام آن کشورها را اعالم کند
  برترین ها |محمــد مهاجرى، فعال سیاســى 
اصولگرا به ســخنان رئیســى در گفتگــوى زنده 
تلویزیونــى با مــردم واکنش متفاوتى نشــان داد. 
مهاجرى، با اشاره به بخشــى از سخنان رئیسى در 
توییتر خود با هشتگ «گشــتم نبود، نگرد نیست» 
نوشــت: جناب آقاى رئیسى! درســخنان اخیر خود 
فرمودید: برخى از کشور هاى اروپایى به دلیل گرانى 
کاال هاى اساسى، روش تخصیص #کوپن را براى 
توزیــع کاال در پیش گرفتند. لطفًا دســتور فرمایید 
کسانى که این مطلب را به شــما گفته اند، نام این 

کشورهاى اروپایى را اعالم کنند.

ترور حمل کننده
 کیف اتمى پوتین 

  اعتمادآنالین| ســرهنِگ مخفــى «وادیم 
زیمین» یکى از محافظان «والدیمیر پوتین»، رئیس 
جمهور روســیه و حامل کیف رمز بمب هاى اتمى 
توسط افراد مسلح ناشــناس در داخل خانه خود در 
مسکو پایتخت روسیه ترور شد. گزارش ها مى گویند

 وادیم زیمین، 53 ســاله، در بخــش مراقبت هاى 
ویژه بوده و حال وى وخیم است. کیف کنترل هاى 
هسته اى همیشه رئیس جمهور روسیه را همراهى

 مى کند. 

نماینده مجلس شوراى اسالمى گفت: وقوع 75 درصد 
جرائم در کشور ما به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم 
مرتبط با موادمخدر اســت. احمد علیرضابیگى اظهار 
کرد: آنچه نتیجه مبارزه ما محســوب مى شود در واقع 
بخشى از آن به مبارزه با ترانزیت موادمخدر برمى گردد 
که موادمخدر از کشور ما به اروپا که مسیر اصلى تجارت 
موادمخدر است نرسد و بخشى هم این است که تأثیرات 
مواد افیونى در زندگى مردم و جرائم اجتماعى را مورد 
نظر داشــته باشــیم و مبارزات ما صرفًا عامل محدود 
کنندگى را ایفا مى کند.علیرضابیگى تأکید کرد: وقوع 
75 درصد جرائم در کشــور ما به صورت مســتقیم یا 

غیرمستقیم مرتبط با موادمخدر است و نتیجه مبارزات 
محدود کننده مــا افزایش قیمت مواد مخدر اســت و 
منفعت آن مستقیمًا متوجه قاچاقچیان موادمخدر است.

علیرضابیگى همچنین گفت: تولید موادمخدر صنعتى در 
هر البراتوار خانگى امکانپذیر بوده و در هر قسمتى که 
جلوى ورود موادمخدر را بگیریم چیز دیگرى جایگزین 
آن خواهد شد و بهتر است که ما به سمت مصون سازى 
و ایجاد مصونیت برویم. وى اضافه کرد: باید آموزش در 
سنین پایین جدى بگیریم و اولویت را در ایجاد مصونیت 
جوانان در معرض موادمخدر و آموزش خانواده ها قرار 

دهیم.

آیت ا... ســید ابراهیم رئیسى در ششــمین گفتگوى 
تلویزیونى خود با مردم درباره کسانى که براى دریافت 
یارانه درخواســت بررســى دارند و پرداخت یارانه ها و 
کاالبرگ الکترونیکى عنوان کرد: حدود دو میلیون نفر 
درخواست بررسى وضعیت داشتند که متقاضى دریافت 
یارانه هســتند و بخش دیگرى هم هستند که تاکنون 
یارانه نگرفته اند که بررســى مى شود. همچنین برخى 
مى گفتند ما یارانه مى گرفتیم و االن یارانه ما قطع شده 
و براى این عزیزان بررسى و یارانه پرداخت شده است.

رئیس جمهور گفت: تا زمانى که کاالبرگ الکترونیک 
قطعیت یابد که مطمئن بشویم که کاال به دست مردم 

مى رسد، پرداخت یارانه ها را ادامه مى دهیم.
رئیسى درخصوص ســرانجام یارانه دارو و نان گفت: 
دارو باید به سمت بیمه ها برود و زیرساخت این امر آماده 
نیست و تا زمانى که آماده بشود، یارانه و ارز را پرداخت 
مى کنیم. قیمت نان تغییرى نخواهد کرد و تا وقتى که 
دراین باره هم مطمئن بشویم آنچه به صورت آزمایشى 
در برخى استان ها اجرا کردیم، مناسب است، این وضع را 
ادامه مى دهیم و این کار آزمایشى تاکنون روند مناسبى 
داشته است. نان، دارو و بنزین هیچ تغییر قیمتى نخواهد 
داشت؛ مردم بدانند که اگر قرار باشد کارى انجام شود، 

مسئله را با مردم عزیزمان در میان مى گذاریم.

دریا قدرتى پور
وقوع 50 زلزله تنها در یــک روز، مردم جزیره کیش و 

منطقه چاَرك را وحشت زده کرده است. 
وقوع زمین لرزه هاى پى درپى در استان هرمزگان از 
روز سه شنبه 24 خرداد ماه آغاز شد. عصر آن روز ابتدا 
حوالى فین هرمزگان با شدت 3/6 ریشتر لرزید و چند 

دقیقه بعد زلزله 4/4ریشترى در بندر چارك روى داد.
از همان لحظات اولیه وقوع زلزلــه در کیش با اینکه 
این زمین لرزه خسارات جانى و مالى در بر نداشت اما 
واحدهاى امدادى و اکیپ هاى هالل احمر در مناطق 

غربى هرمزگان در وضعیت آماده باش قرار گرفتند.
از عصر سه شــنبه که زلزله ها شروع شــد، مردم این 
منطقه ترجیــح دادند بیشــتر وقتشــان را در فضاى 
باز بگذرانند و شــب چهارشــنبه را هم در پارك ها و 
سالن هاى ورزشى و خودروهاى خود به صبح برسانند. 
اما صبح روز بعد هم لرزش ها تمام نشــد و ســاکنان 
بخش هایــى از چــارك بندرلنگه و جناح بســتک، 

چهارشنبه را با زمین لرزه گذراندند. 
این در حالى بود که  زمین در روز چهارشــنبه با قدرت 
بیشترى نسبت به روز پیش از آن لرزید. در مجموع دو 
روز اولى که مناطقى از جنوب کشــور، خشم زمین را 
تجربه کردند، 20 زلزله در مقیــاس هاى مختلف رخ 
داد که شدیدترین آنها  با بزرگى 5/2  ریشتر در مناطق 

چارك بندرلنگه و جناح بستک به وقوع پیوست. 
با وقوع این زلزله شدید، ســعید پورزادى، رئیس ستاد 
مدیریت بحران جزیره کیش که تا پیش از آن عکس 
العملى درقبال زمین لرزه هاى رخ داده نشــان نداده 
بود، این بار با احتمال اینکه ممکن است روند صعودى 
افزایش شــدت زمین لرزه ها ادامه دار باشــد، دستور 
تعطیلى تمامى ادارات و بانک ها و ارگان هاى مختلف 
را صادر کرد و از گردشگران هم خواست که از رفتن به 

مناطق ناایمن خوددارى کنند.
همزمان، مهدى مسعودى، استاد زمین شناسى دانشگاه 
هرمزگان، بر خــالف دیدگاه رئیس ســتاد مدیریت 

بحران جزیره کیش اعــالم کرد کــه احتمال وقوع 
زلزله بزرگ تر در این منطقه، «بسیار بسیار کم» است 
اگرچه گســل هاى بخش هاى جنوبى ایران باید مورد 

پژوهش هاى بیشترى قرار گیرند.
اما پیش بینى او درســت از آب درنیامد و در روزهاى 
بعدى، پــس لرزه ها خودشــان را بیــش از پیش و با 
ریشترهاى عظیم ترى نشان دادند تا جایى که روز شنبه 
چهارم تیرماه یعنــى 11 روز پس از اولین لرزش زمین 
در جزیره کیش، مردم این منطقه شاهد وقوع زلزله اى 
به بزرگى 5/6ریشتر و پس لرزه هاى 4 ریشترى بودند. 
این زلزله نیز در فاصله 24 کیلومترى بندر چارك، 26 
کیلومترى جزیره کیش و 56 کیلومترى جناح رخ داد 
و کانون اصلى آن داخل دریا و حد فاصل بندر چارك و 

جزیره کیش بود.
این زمین لرزه که نســبت به قبلى ها ابعاد بزرگ ترى 
داشت، منجر به مصدومیت 23 نفر شد که به گفته دکتر 
مصطفى نادعلى، رئیس بیمارستان کیش حال دو نفر از 
مصدومان این حادثه وخیم تر بود. این زلزله همچنین 
باعث تخریب قلعه آل على بندر چارك شد که یکى از 

آثار تاریخى این منطقه بود.
زلزله روز شنبه یک کشــته هم بر جاى گذاشت. فرد 
قربانى جوان 21 ساله اى بود که خودش را در هنگام 
زلزله از ارتفاع ســاختمان به پایین پرت کرد و به رغم 
تالش پزشکان به علت خونریزى شدید داخلى فوت 

کرد.

آیا سونامى هم در پیش است ؟
روز گذشــته اعالم شــد یک ایرالیــن داخلى در پى
 زلزله هاى اخیر جزیره کیــش، پروازهاى فوق العاده 
کیش - تهران را شبانه برقرار کرده تا نفرات بیشترى 
را از این جزیره خارج کند. از سویى بزرگ تر شدن ابعاد 
زلزله هاى رخ داده در جزیره کیــش با توجه به اینکه 
برخى از آنها در دریا رخ داده حاال این احتمال را پررنگ 
تر کرده که ممکن است در صورت ادامه دار شدن این 

لرزه ها باید به فکر سونامى هم باشیم.
اما از آنجا که این زلزله ها به 6 ریشــتر نرســیده اند 
و نتوانســته اند موجب گســیختگى مربوط به گسل 
زمین لرزه اى در کف دریا -خلیج فارس- بشوند؛ وقوع 
ســونامى با زمین لرزه هاى  فعلى منتفى است؛ اما اگر 
زمین لرزه  هاdى اتفاق بیافتد که بزرگى آنها ببشتر از 6 
ریشتر باشد ممکن است با ایجاد گسیختگى در کف دریا 
همراه شده و احتمال وقوع ســونامى بر اثر جابه جایى 
قائم در کف دریا در راستاى صفحه گسل، وجود دارد. 

طبق تحقیقات زمین شناســى، وقوع زمین لرزه هاى 

شــدید و مخرب، در بازه هاى زمانــى طوالنى قابل 
انتظار اســت و اکنون مى توان انتظــار رخدادى مانند 
زمین لرزه اى با بزرگاى 6/8   در سال 1703 میالدى در 
جزیره کیش را داشت که در آن سال منجر به ویرانى 

کامل جزیره شد.
زلزله هاى پى در پى که در ایــن منطقه رخ داده و هر 
کدام ابعاد بــزرگ ترى از زلزله هاى قبلى داشــته اند 
مى تواند هشــدارى براى آینده باشــد؛ زنگ خطرى 
که نیازمند آن اســت تا مردم با آمادگى بیشترى این 

زلزله ها را از سر بگذرانند.

کیش همچنان مات خشم زمین است

جزیره وحشت

یک گردباد باورنکردنى به ارتفاع 19 هزار و 200 
متر از پالسماى در حال فوران در سطح خورشید 

مشاهده شد. 
ایــن پدیــده به عنــوان گردباد خورشــیدى 
شــناخته مى شــود و هفته گذشــته توســط 
«آپولــو الســکى»، عــکاس و تصویربردار 
نجوم از ناپرویــل، ایلینوى، ایــاالت متحده 

مشاهده شد.

گردبادهاى خورشــیدى به دلیل ساختارهاى 
مغناطیسى مارپیچى شکلى که دارند، از هر دو 

انتها به سطح خورشید مى رسند. 
هنگامى که ســتونى از پالســما که به عنوان 
برجستگى ظاهر مى شود، به داخل این ساختار 
پرتاب شده، در امتداد میدان مغناطیسى مارپیچ 
سازه هدایت و باعث مى شود پالسما بچرخد و 

یک گردباد ایجاد کند.

کارشناسان هواشناســى فضا اظهار داشتند که 
اگر سیاره ما به خورشید نزدیک تر بود، حلقه به 
اندازه اى بزرگ است که مى تواند زمین را ببلعد. 
خورشید چندین ماه اســت که به دلیل نزدیک 
شــدن به فعال ترین فاز در چرخه 11 ساله خود 
که در سال 2019 آغاز شــد و انتظار مى رود در 
سال 2025 به اوج خود برسد، چنین رفتارهایى 

را تجربه مى کند.

قصور پزشــکى ممکن اســت در اقدامات تشخیصى و 
درمانى به دلیل بى مباالتــى، بى احتیاطى، نبود مهارت 
و رعایت نظامات دولتى اتفاق بیافتــد اما چرا قصور در 

رشته هاى دندانپزشکى و زنان و زایمان زیاد است؟
مدیرکل کمیســیون هاى پزشکى، ســازمان پزشکى 
قانونى مى گوید: در رشــته دندانپزشکى به دلیل اینکه 
تعداد مراجعه کننده بیشتراست و از سویى هم مردم براى 
درمان و ترمیم دندان هاى خود به آگاهى هاى بیشترى 
رسیده اند و بیشتر هم به دندانپزشک مراجعه مى کنند و 
بنابراین با مراجعه بیشتر، احتمال قصور هم باالتر مى رود 
و همچنین  در مقایسه با برخى از خدمات دیگر پزشکى در 
کشور ما تعرفه دندانپزشکى باالست و با پرداخت هزینه 

باالتر تعداد شکایت ها هم بیشتر خواهد بود.

بابک سلحشــور ادامه داد: اما دررشته زنان و زایمان به 
دلیل اینکه حساســیت این رشته زیاد است و یک رشته 
تلفیقى محسوب مى شود و دو نفر (مادر و کودك) درآن 
درگیر هستند و از سویى دیگر رشته زنان و زایمان یک 
رشته پیچیده و سخت اســت و اقدامات درمانى پیچیده 
دارد به همین دالیل هم احتمال قصور و شکایت درآن 

بیشتر است.
سلحشور گفت: در سال گذشــته درمجموع 12هزارو 
120پرونده قصور پزشکى در نوبت هاى مختلف مورد 
بررســى قرار گرفت که از این تعداد 5 هزار و 583 هزار 
پرونده محکوم و 6 هزار و 537 هــزار پرونده هم تبرئه 
شــدند که 47درصد از پرونده هاى قصــور محکوم و 

53درصد هم تبرئه شدند.

بر اساس اخبار اخیر منتشرشده به نظر مى رسد شــورا یا گروه تازه اى در 
سازمان سینمایى براى بازبینى بعضى فیلم هاى حاشیه دار تشکیل شده 

است.
روز شــنبه 4 تیرماه گفتگویى از روح ا... سهرابى، مدیرکل دفتر نظارت بر 
عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایى منتشر شد که از تشکیل این جمع یا 
گروه پرده برمى داشت. او درباره فیلم «شیشلیک» به «مهر» گفت: طبیعى 
است که هر فیلم بنابر شرایط اجتماعى، سیاسى و فرهنگى که در هر مقطعى 

بر جامعه حاکم است، با مالحظاتى هم مواجه باشد. در این شرایط یک جمع 
هفت هشت نفره از سوى ریاست سازمان معرفى مى شوند تا درباره فیلمى 
که ذاتًا حساسیت زا و مسئله دار است و لحن خاصى دارد، با در نظر داشتن 
فضاى روحى جامعه و ظرفیت اجتماعى، تصمیم گیرى کنند تا ببینند آیا این 

فیلم مناسب اکران در یک مقطع خاص هست یا نه؟
این در حالى است که جواد نوروزبیگى، تهیه کننده فیلم سینمایى «برادران 
لیال» نیز 26 خردادماه در گفتگو با برنامه رادیویى سینمامعیار، از بازبینى 

این فیلم پیش از حضور در جشنواره فیلم کن، در شورایى تازه خبر داده بود 
که هشت اصالحیه به فیلم دادند و به گفته او سه چهار مورد آن همان موقع 
اعمال شد و او و سعید روستایى تعهد دادند بعد از نمایش فیلم در کن راجع 

به بقیه موارد به تعامل برسند .
به نظر مى رسد که اعضاى شوراى موصوف که ســهرابى از آن نام برده 
است، مشتمل بر همان افرادى اســت که پرونده فیلم «برادران لیال» را 

بررسى کرده اند.

تحقیقات در خصوص علت خودکشــى پزشک آبادانى 
پایان یافت و مشخص شد پزشــک آبادانى خودکشى 

کرده است.
به گزارش «رکنــا»، در پى اقدام به خودکشــى یک 
پزشک آبادانى در روز جمعه 27 خرداد ماه، پزشک جوان 
در اقدامى جنون آمیز و آنى از باالى تراس خانه اش در 
طبقه هفتم برج ساحلى اروند و از فاصله تقریبى24مترى 

به پایین پرید و جانش را از دست داد.
باشواهد موجود و انکارناپذیر علت خودکشى این پزشک 
جوان طب اورژانس، اختالف خانوادگى او با همسرش 
بوده است. گویا این پزشک جوان باهمسرش که او نیز 
پزشک شناخته شده اى در آبادان است سوابق درگیرى 
داشتند و در این خصوص اهالى بیان داشتند لحظه قبل 

از خودکشى این پزشک، صداى زد و خورد از درون خانه 
مى شنیده اند.  ظاهراً همسر پزشک براى اینکه او را از 
خودکشى منصرف کند اقدام به خودزنى با چاقو بر روى 
دستانش هم مى کند که در این زمینه موفق نمى شود و 
در نهایت پزشک جوان خود را از ارتفاع  تقریبًا 24مترى 
به پایین پرتاب مى کند. بالفاصله همســر او که شاهد 
ماجرا بود براى نجات واحیاى شوهرش تالش مى کند 

که این تالش نتیجه نمى دهد.
گفتنى است این پزشک جوان درماه هاى گذشته چند 
بار اقدام به پرتاب کردن اشیا همچون ادکالن، کنسرو 
ماهى و لوبیا از درون آپارتمانش به درون خیابان کرده 
وپس از مراجعه رانندگان به مدیر ساختمان،  این پزشک 

اقدام به پرداخت خسارت کرده بود.

جزئیات جدید 
از خودکشى پزشک آبادانى 

چرا قصور در رشته هاى دندان پزشکى
 و زنان و زایمان زیاد است؟

ماجراى هفت هشت نفر که فیلم سانسور مى کنند

گردباد باورنکردنى در سطح خورشید  
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وجود 120 هزار معتاد 
در استان اصفهان 

آب  معدنى
 20 درصد گران شد

تکلیف برج جهان نما و 
میدان امام على(ع) روشن شود

رئیـس کمیسـیون ویـژه آب و مناطـق کم برخوردار 
شوراى اسالمى شـهر اصفهان با اشـاره به وضعیت 
سـاختمان جهان نمـا، گفـت: تعیین تکلیـف صدها 
و هـزاران میلیارد تومـان سـرمایه مردم کـه در این 
ساختمان نیمه تمام و نیمه کاره با دنیایى از مشکالت 
مردمـى و اجتماعى رها مانده، امرى ضرورى اسـت.  
بـرج جهان نمـا در سـال 1375 در شـهر اصفهان به 
جاى کاروانسراى قدیمى این شهر که جزو مجموعه 
چهاربـاغ بـود احـداث شـد. بسـیارى از شـهروندان 
اصفهانى بعنوان سـهامدار در ایـن مجموعه اقدام به 
خرید غرفـه و فروشـگاه کردنـد اما با گذشـت بیش 
از 25 سـال از سـاخت آن سـاختمان، سـود سرمایه 
گذارى ها به مردم برنگشته است. مجید نادراالصلى 
دیروز یکشـنبه، پنجم تیرمـاه در نطق میان دسـتور 
چهل وهفتمین جلسـه علنى شـوراى اسـالمى شهر 
افزود: میدان امام على (ع) مدت ها قبل توسط مدیران 
گذشته سـاخته شـده اسـت و مالکان، مردم نیازمند، 
شـهر و شـهروند از آن بهره چندانـى نبرده اند و الزم 
است شوراى اسالمى شهر و شـهردارى تکلیف این 

میدان را روشن کند.

ثبت 218 مورد قصور پزشکى 
در اصفهان

منصور فیروزبخت، مدیرکل پزشـکى قانونى اسـتان 
اصفهان درباره پرونده هاى قصور پزشکى توضیح داد: 
در سال گذشـته یک هزار و 325 پرونده در کمیسیون 
پزشـکى به نتیجه رسـیده که 218 مورد آن به قصور 
پزشکى مربوط بوده اسـت. قصور پزشکى بستگى به 
نظر مرجع قضائى یا در پزشـکى قانونى و یـا در نظام 
پزشکى بررسـى مى شـود. در سال گذشـته پزشکان 
عمومى بیشترین پرونده ها را داشتند و گروه پیراپزشکى 

و زنان و زایمان در رتبه هاى بعدى هستند.

سرمازدگى محصوالت 
در تیر ماه!

کاهش دمـا و ادامه یافتن آن در دو شـب پیش باعث 
سـرمازدگى و خسـارت 20 تا 30 درصـدى به برخى 
از محصـوالت کشـاورزى در شهرسـتان فریـدن 
شـد. معاون تولیدات گیاهـى اداره جهاد کشـاورزى 
شهرسـتان فریدن گفـت: در این مدت هـزار و 400 
هکتار از مزارع ذرت علوفه اى و 3 هزار و 500 هکتار از 
مزارع یونجه شهرى (همدانى) در این شهرستان دچار 
سرمازدگى و خسارت 20 تا 30 درصدى شدند. حسین 
افشـارى افزود: 800 هکتـار از مزارع کلـم و کاهوى 

شهرستان فریدن نیز  10 درصد خسارت دیدند.

ادارات مصرف برق را کم کنند
مدیرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
ابالغ شـد به همه ادارات 30 درصـد صرفه جویى در 
مصرف برق در ساعات ادارى و در ساعات غیر ادارى 
60 درصد صرفه جویى برق داشـته باشـند، وسـایل 
سرمایشـى را خاموش کنند و از نور خورشید استفاده 
کنند. همچنین مقرر شـد موتور خانه ها را اسـتاندارد 
کنند و یک مدیـر انرژى مصارف بهینـه آب و برق را 

کنترل کند.

استقبال از نمایشگاه 
گیاهان دارویى

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شهرى شهردارى اصفهان گفت: نمایشگاه 
"بـازار گیاهـان دارویـى" که بـراى نخسـتین بار در 
اصفهـان برگزار شـده اسـت، بـا اسـتقبال کم نظیر 
شـهروندان روبه رو شد. امیرحسـین ماه آورپوراظهار 
کرد: بـا توجه به برگـزارى نمایشـگاه بـازار گیاهان 
دارویـى کـه بـا همـکارى اداره سـالمت سـازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشـى و منطقه 4 شهردارى 
اصفهان از سـوم تـا دهم تیرمـاه در محل بـاغ غدیر 
اصفهـان دایـر شـده اسـت، اسـتقبال بسـیار خوب 

شهروندان را از این نمایشگاه شاهد بوده ایم. 

توسعه بى رویه معادن شــن و ماسه در کوهستان هاى 
تمام نقاط ایران منجر به وارد شدن آسیب هاى زیست 
محیطى فراوانى به اکوسیستم هاى گوناگون کشور شده 
است؛ از شهرستان نطنز در مرکز ایران گرفته تا تهران به 
عنوان پایتخت کشور که هر دو در سال هاى اخیر تحت 

تاثیر ریزگردهاى ناشى از فعالیت هاى معدنى بوده اند. 
به گزارش رکنا، چند سالى است که معدن کاران در جاى 
جاى کشور به جان کوهســتان ها افتاده اند و به بهانه 
برداشت شن و ماسه، مشــغول تخریب محیط زیست 
کوهســتان و تبدیل خاك ارزشــمند ایران به مصالح 
ساختمانى یا فروش آن به خارج از کشور هستند. معدن 
کاران در حالى در ســال هاى اخیر بر توسعه معادن شن 
و ماسه در کوه هاى ایران اصرار ورزیده اند که بسیارى 
از فعاالن محیط زیســت معتقدند، آثار مخرب زیست 
محیطى برداشــت ماسه از کوهســتان به شدت بیشتر 
از درآمدى اســت که بر اثر فروش این ماسه ها نصیب 

کشورمان مى شود.

این نکته اى اســت که عباس محمــدى، مدیر انجمن 
دیده بان کوهســتان روى آن دســت گذاشت و اظهار 
داشــت: بعضى معدن کاران با لودرهاى خود مشــغول 
تخریب کوهستان ها هســتند و روزانه کامیون کامیون 
خاك ارزشــمند کوه هاى کشــور را بار مــى زنند. این 
معدن کاران، بخشــى از شــن هاى برداشــت زده از 
کوه ها را با قیمــت پایینى به تولیدکننــدگان مصالح 
ســاختمانى مى فروشــند و بخش عمده اى از آن را به 

کشورهاى دیگر صادر مى کنند.
محمدى اظهار داشت: بخش زیادى از شن و ماسه هایى 
که از کوه هاى ایران برداشــت مى شود، به کشورهاى 
حاشیه خلیج فارس صادر مى شــود و کشورهاى عربى 
نیز با استفاده از شن هاى کشور ما، براى خودشان جزایر 

مصنوعى درست مى کنند.
محمدى با تاکید بر این که عالوه بر کوهســتان هاى 
جنگلى، ســایر کوه هاى کشــور نیز از توســعه معادن 
شــن و ماســه مصون نمانده اند، اظهار داشت: از جمله

 نمونه هــاى این اتفــاق را در دل کوه هــاى کرکس 
شهرستان نطنز مشاهده مى کنیم که در سال هاى اخیر 
تعداد زیادى معادن شن و ماسه در آن مجوز گرفته اند و 
فعالیت آنها منجر به تغییر شکل فیزیکى بخش زیادى از 

این کوهستان شده است.
مدیر انجمن دیده بان کوهســتان ادامه داد: کوه هاى 
کرکس و چشمه هاى موجود در آن، یکى از منابع مهم 
تامین آب شهرستان نطنز و دشــت اصفهان محسوب 
مى شوند که متاســفانه صدور مجوز براى ده ها معدن 
شن و ماسه در این منطقه، نه تنها تامین آب کشاورزى 
روستاهاى نطنز و دشــت اصفهان را در آینده با مشکل 
مواجه خواهد کرد، بلکــه به تخریــب طبیعت زیباى 
این منطقــه دامن خواهــد زد. این در حالى اســت که 
همین حاال بخــش زیادى از روســتاهاى اطراف نطنز 
و مرکز این شهرســتان با گرد و غبار ناشــى از فعالیت 
بى رویه معادن شــن و ماســه مواجه هستند و سالمت

 مردم در خطر است.

خطر، بیخ گوش نطنز است

«کرکس» در چنگال معدنکاران

رئیس اتحادیه فروشندگان مواد غذایى اصفهان با بیان اینکه 
قیمت آب معدنى در طــول دو هفته اخیر 20درصد افزایش 
داشته است، گفت: این گرانى در همه برندهاى این محصول 

اتفاق افتاده است.
محمدرضا امین الرعایا اظهار کرد: یک ِشل آب معدنى 1/5  
لیترى از 21 هزار تومان به 27 هزار تومان و ِشل آب معدنى 

12 عددى نیم لیترى هم به 31 هزار تومان رسیده است.
وى افزود: قیمت مصرف کننده روى بطرى آب معدنى درج 
شده و هر عدد نیم لیترى 3900 تومان و هر عدد 1/5 لیترى 

5800 تومان درج شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان مواد غذایى اصفهان در رابطه با 

دالیل گرانى این محصول گفت: شاید قیمت تولید آب معدنى 
براى یک کارخانه دار تغییر چندانى نســبت به گذشته پیدا 
نکرده باشد اما آنچه تغییر داشته و در افزایش نرخ مؤثر بوده 
است، هزینه هاى تولید مانند دستمزدها، حامل هاى انرژى و 

تجهیزات بوده است.
امین الرعایا در پاسخ به این پرسش که با وجود گرانى و البته 
گرماى هوا آیا استقبال از خرید این محصول مانند گذشته 
اســت یا خیر، گفت: آب معدنى از محصوالتى است که در 
هیچ زمان حتى قبل از افزایش قیمت هم در سبد مصرفى 
خانوار جاى نداشته است مگر عده اى خاص که بنا به دالیلى، 

مصرف کننده ثابت آن هستند و هنوز هم استقبال مى کنند.

معاون پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان با بیان اینکه 
حدود 120 هزار معتاد در استان اصفهان داریم که 7 تا 
10 درصد از آن ها زنان هســتند، گفت: پرمصرف ترین 
ماده مخدر تریاك است اما امکان دارد با اتفاقاتى که در 

افغانستان افتاده، تغییر کند.
على اکبر ابراهیمى سن اعتیاد را بین 15 تا 64 سال اعالم 
کرد و افزود: نمى دانیم دقیقًا سن اعتیاد کاهش یافته یا 
افزایش چون مطالعات باید این موضوع را نشــان دهد، 
اما در استان اصفهان حدود 120 هزار معتاد داریم که 7 
تا 10 درصد از آن ها زنان هســتند. پرمصرف ترین ماده 
مخدر نیز تریاك است اما ممکن است با اتفاقاتى که در 

افغانستان افتاده، تغییر کند.
معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان گفت: درمان 
اجبارى اعتیاد فقط جلوى درآمد قاچاقچیان مواد مخدر 

و افزایش جرم را مى گیرد اما کسى درمان نمى شود.
ابراهیمى با بیــان اینکه وضع معتادان بدتر شــده، اما 
آمارى از اینکه تعدادشــان بیشتر شــده یا خیر نداریم، 
گفت: هم اکنون 87 مرکز اقامتــى درمان اعتیاد داریم 
که سه مرکز براى زنان است. ظرفیت اسمى هر مرکز 
به طور متوسط 40 نفر است و نزدیک به 3 هزار و 600 
نفر در کمپ ها هستند که از این تعداد حدود 70 نفر زنان 

هستند.

نصــف جهــان    در برخى از خیابان هــاى اصفهان 
سرعتگیرها بدون قاعده، غیر استاندارد و با ارتفاعات 

نامناسب نصب شده اند.
این سرعتگیرها در مواقع شلوغى خیابان و همچنین 
ترافیک نه تنها ممکن اســت خودشان عامل حادثه 

باشند بلکه ابزارى مى شوند براى حوادث دیگر.
به علت اینکه این دســت اندازها معموًال مشخص 
نیستند نه تنها باعث کاهش سرعت نمى شوند؛ بلکه 

ابزارى براى ایجاد حوادث هستند. این در حالى است 
که در نصب برخى از این سرعتگیرها دقت و حوصله 
به خرج داده نمى شــود و آنها دچار برآمدگى هایى 

مى شوند که عامل جدى تصادفات هستند. 
نمونه این سرعتگیرها در خیابان آبشار است که هیچ 
عالمت هشدارى نداشته و خودروها برخى اوقات از 
دیدن این سرعتگیرها و کاهش سرعت خود محروم 

هستند و دچار حادثه مى شوند.

سرعتگیرهایى که تهدید مى شوند

نصف جهــان    معطل شدن در مطب پزشکان دیگر 
به امرى عادى تبدیل شده است اما این اتفاق عادى 

تنها به علت کمبود پزشک نیست.
در برخى موارد پزشکان بدون اینکه نگران معطلى 
مراجعان خود باشــند، بدون اطــالع قبلى نوبت 
ویزیت ها را لغو مى کنند و بدون اینکه اطالع رسانى 
کنند، مطب خود را تعطیل کرده و اطالع رسانى در 
رابطه با حضور خود در وقــت دیگرى را به افرادى 
مى سپارند که تعهد چندانى به این موضوع ندارند. 
همین باعث مى شــود که افراد مراجعــه کننده و 
بیماران گاهى دچار زحمــت و معطلى بیش از حد

شوند.
این پزشــکان که ویزیت هایشان معموًال به شکل 
حضورى است و نوبت دهى قبلى هم ندارند با این 
کار، نه تنها بیماران را دچار سردرگمى مى کنند بلکه 
باعث مى شــوند که بیمار در مواقع ضرورى نیز به 
علت مشکالت زیاد و معطلى بیش از حد در مطب 

پزشک حضور پیدا نکند.
در عین حال، عدم اطالع بیماران از زمان مشخص و 
مناسب حضور در مطب باعث شلوغى مطب، معطلى 
بیماران و در نتیجه پایین آمــدن کیفیت ویزیت و 

درمان توسط پزشک خواهد شد. 

تعطیلى هاى دردسرساز

نصف جهــان    شــهردارنایین از اجــراى عملیات 
زیرســازى، کف سازى و ســنگ فرش بازارچه نو 
نایین خبر داد. حسن شــفیعى افزود: براى اجراى 
این طرح بالغ بر 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات 

شهردارى هزینه شده است.

وى همچنیــن به اجــراى عملیات لکــه گیرى 
و ترمیم معابر ســطح شــهر نایین نیز اشاره کرد و 
گفت: امسال درجه شهردارى نایین از 7 به 8 ارتقا 
یافت  و برگ زرین دیگرى برافتخارات شهرنایین

 افزوده شد. 

سنگ فرش شدن بازارچه نو نایین 

نصــف جهــان    اداره ارتباطــات معاونت فرهنگى 
شــهردارى اصفهان در پى اجــراى برنامه هاى 
تفریحى خود این بار ویژه برنامــه «بیا بازى» را از 
روز جمعه سوم تیرماه با همکارى ادارات فرهنگى 
اجتماعى مناطق شهردارى اصفهان در مناطق 15 

گانه شهر اصفهان برگزار کرده است.
این برنامه ها که با شعار بازى و تفریح ارزان برنامه 

ریزى شده با هدف ایجاد نشــاط و شادابى در شهر 
براى شهروندان بوده و مدت زمان هر برنامه نیز سه 
ساعت است. این بازى ها به شکلى طراحى شده که 
تمام گروه هاى سنى و با رویکرد خانواده محور برگزار 
مى شود.عالقه مندان براى کسب اطالعات بیشتر 
درباره ویژه برنامه «بیا بازى» مى توانند با شــماره 

137 تماس حاصل کنند.

بیا بریم بازى!

نصف جهان    فرماندار آران و بیدگل گفت: طرح هاى 
بزرگ و کالن به درستى یا نادرستى کلید مى خورند 
و ســال ها ناتمام مى مانند و نیازمند توجه جدى به 
تکمیل آن و جلوگیرى از تدوام توقف اجراى طرح با 

خسارت روزانه است. 
على اکبر رضایى در بخش دیگرى از ســخنانش 
افزود: ساخت جاده گرمســار-ورامین به چرمشهر 
به طول 120 کیلومتر یکى از ضرورى  و کالن ترین 
طرح هاى آران و بیدگل اســت که  نیازمند 1800 

میلیارد تومان اعتبار مى باشــد. وى ادامه داد: 48 
کیلومتر جاده گرمسار-ورامین به چرمشهر از استان 
اصفهان و بقیه مســیر از اســتان هاى قم و تهران 

مى گذرد.
فرماندار آران و بیدگل همچنین از بهسازى و توسعه 
جاده نوش آباد به فیض آباد به طول 5 کیلومتر خبر 
داد و اعالم کرد: قول مساعدى نیز براى تأمین اعتبار 
روکش آسفالت جاده ابوزیدآباد به کاشان به طول 10 

کیلومتر داده شده است.

بهسازى جاده نوش آباد به فیض آباد 

نصف جهان    شهردار رضوانشهر از همکارى نکردن 
پیمانکاران در اجراى پروژه هاى شهرى این شهر خبر 
داد.  رسول شجاعى زاده گفت:  نوسان قیمت مصالح 
باعث استقبال نکردن پیمانکاران از شرکت در طرح ها 
و مناقصات شده است. وى افزود: تغییر قیمت سیمان 
در یک ماه اخیر هزینه پروژه ها و طرح هاى شــهرى 
را افزایش داده و اختالف قیمت هزینه اولیه و هزینه 

نهایى اجراى طرح هاى شهرى و تورم موجود، تأمین 
این اختالف هزینه را براى پیمانکاران سخت کرده و 
آنها از طرح ها و مناقصات شهرى استقبال نمى کنند. 
شجاعى زاده اضافه کرد: شهردارى نیز با وجود تغییر 
قیمت ها، امکان افزایش اعتبــار پروژه ها را به دلیل 
نداشــتن درآمد پایدار و پیش بینى نشدن این میزان 

هزینه در بودجه ندارد.

عدم استقبال پیمانکاران از پروژه هاى رضوانشهر

سخنگوى مرکز اورژانس اســتان اصفهان از مرگ 
سه عضو یک خانواده و مصدومیت دو عضو دیگر در 

حادثه ترافیکى محور کاشان خبر داد.
عباس عابدى اظهار داشت: این حادثه ساعت 9 و 51 
دقیقه پنجم تیرماه به مرکز اورژانس استان اصفهان 

گزارش شده است.
وى با بیان اینکــه این حادثه در آزاد راه کاشــان به 
نطنز،10 کیلومتر مانده به بادرود اتفاق افتاده اســت 
ابراز داشــت: در این حادثه یک دستگاه تریلر با یک 

دستگاه سوارى مزدا برخورد کرده است.
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان ابراز داشت: 
این حادثه دو مصدوم شامل پسر بچه 8 ساله و دختر 

12 ساله داشت.
وى با اشــاره به فوت 3 نفر شــامل یــک مرد، یک 
زن و یک کــودك حدود یکســاله در ایــن حادثه 
ادامه داد: مصدومــان این حادثه به وســیله بالگرد 
اورژانس هوایى به بیمارســتان الزهــرا (س) منتقل

 شدند.

مرگ 3عضو یک خانواده درتصادف 

ســخنگوى مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان از جان باختن یک مرد 39 ساله در سد گلپایگان 
و 2 کودك هفت و 9 ساله در کانال آب زیباشهر نجف آباد 

در استان اصفهان در 24 ساعت خبر داد.
عباس عابــدى افزود: حادثه غرق شــدگى یک مرد در 
سد گلپایگان رخ داد که پس از اعالم به اورژانس پیش 

بیمارستانى یک  واحد امدادى به محل اعزام شد.
افزود: در این حادثه مرد 39 ساله در نهایت جان خود را 

از دست داد.
وى همچنین درباره حادثه دیگرى عنوان کرد: 2 پسر 7 و 
9 ساله در کانال آب در زیباشهر نجف آباد غرق شدند که 

آنان نیز جان باختند. 
براساس آمار اورژانس 115 از ابتداى سال جارى تاکنون 
25 نفر در استان اصفهان غرق شــدند و جان خود را از 

دست دادند.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: 28 فرماندار در این دوره منصوب شــدند و ما 
امروز افتخار مى کنیم که میانگین ســنى فرمانداران 

استان 41 سال است.
محمدرضا جانثارى، روز شنبه در پنجاه و یکمین جلسه 
ستاد ساماندهى امور جوانان استان در استاندارى اظهار 
داشت: متوسط سنى فرمانداران استان در گذشته حدود 
60 سال بود که اکنون به حدود 41 سال رسیده است 

که البته ما هنوز هم به این امر قانع نیستیم.
وى ادامه داد: در این دوره، فرماندار دهه هفتادى نیز 
در استان ما منصوب شــده است و بطور معمول همه 

جوانان موفق تر از ُمسن ترها عمل مى کنند.
معاون اســتاندار اصفهان با بیان اینکه ما به جوانان 
اعتماد کردیــم و نتیجه آن را هم دیدیــم، گفت: در 
انتخاب فرمانداران به جوانــان اعتماد کردیم و نتایج 
ملموس آن را هم دیدیم و این رویکرد، قدم واقعى ما 

در حمایت از جوانان محسوب مى شود.
وى خاطرنشان کرد: در این دوره، بعضى از فرمانداران 

استان هم از بین افراد ُمسن منصوب شدند که چاره اى 
هم جز این نداشــتیم اما دلیلى نــدارد که بطور حتم 
افرادى به سمت فرماندارى گمارده شوند که سنى از 

آنها گذشته باشد.
جانثارى خاطرنشان کرد: از استاندار تقاضا کردیم تا 
روند جوانگرایى را بیشــتر کنیم و این کار را بتدریج 

در حوزه معاونت ها و از معاونت سیاسى شروع کنند.

یک مرد و 2 کودك اصفهان، فرماندار دهه هفتادى هم دارد
دراستان  اصفهان

 غرق شدند

رییس منطقه 6 سازمان بازرسى کل کشور و بازرسى کل 
استان اصفهان با اشاره به مشکالت ناشى از واگذارى 
اراضى ملى و به نتیجه نرسیدن طرح هاى پیشنهادى از 
سوى متقاضیان اظهار داشت: براى مثال با تقاضاى یک 
ســرمایه گذار، یک قطعه زمین براى احداث مجموعه 
گردشــگرى، صنعتى و یا تبدیل به اراضى کشاورزى 
به وى داده اما در نهایت این امر به ســوء اســتفاده یا 
کاربرى هــاى دیگر منجر مى شــود بنابرایــن قبل از 

واگذارى اراضى باید در مورد اهلیت سرمایه گذار تحقیق 
و همچنین تضمین الزم از او دریافت شود.

ســیدمحمدمهدى طباطبایى مهریزى در باره مصارف 
غیرقانونى از زمین هاى واگذار شــده افزود: طبق آمار، 
استان اصفهان پارسال 380 مورد واگذارى زمین براى 
تولید انرژى هاى تجدید پذیر داشته اما کمتر از پنج مورد 

آنها به بهره بردارى رسیده است.
به گفتــه طباطبایى، سوءاســتفاده از زمیــن در ُزمره 

معضالت کنونى استان است و متقاضیان پس از دریافت 
زمین، آن را براى اســتفاده  اختصاصى نه عمومى مورد 
بهره بردارى قرار مى دهند و براى مثال به ویالســازى

 مى پردازند.
رییس منطقه 6 سازمان بازرسى کل کشور و بازرس کل 
استان اصفهان تصریح کرد: واگذارى بى رویه معادن و 
بدون تشــریفات قانونى از دیگر معضالتى است که در 

استان اصفهان به چشم مى خورد.

استفاده غیرقانونى از زمین هاى واگذار شده در اصفهان
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در صورتى کــه نوجوانى مدت زیــادى را در صفحه 
اکسپلور اینستاگرام به تماشاى پست هایى با موضوع 
خاص بگذراند، این پلتفرم اعالنى را به او نشان داده و 
پیشنهاد مى کند که به تماشاى پست هاى دیگر بپردازد. 
اینستاگرام مى گوید این ویژگى براى تشویق نوجوانان 
به کشف چیز هاى جدید است و موضوعات تکرارى را 

از دید آنها حذف مى کند.
اینستاگرام سال گذشته یک ابتکار جدید براى پنهان 
کردن محتواى مضر از دید کاربران معرفى کرد. این 
شــبکه اجتماعى به زودى این ویژگــى را در ایاالت 
متحده، بریتانیا، ایرلند، کانادا، استرالیا و نیوزلند ارائه 

خواهد کرد.
در صورتى کــه نوجوانى مدت زیــادى را در صفحه 
اکسپلور اینستاگرام به تماشاى پست هایى با موضوع 
خاص بگذراند، این پلتفرم اعالنى را به او نشان داده و 
پیشنهاد مى کند که به تماشاى پست هاى دیگر بپردازد. 
اینستاگرام مى گوید این ویژگى براى تشویق نوجوانان 
به کشف چیز هاى جدید است و موضوعات تکرارى را 

از دید آنها حذف مى کند.
همانطور که در تصویر منتشــر شــده از این ویژگى 
مشاهده مى شــود، کاربران در صورت مرور زیاد یک 
موضوع خــاص، اعالنى دریافت کرده کــه از آن ها 
مى خواهد از میان پست هایى با موضوعات مختلف، 
یکى را انتخاب و مرور کنند. ضربه زدن بر روى یک 
پســت به کاربران این امکان را مى دهد تا محتواى 
متفاوتى با محتواى قبلى که مرور کرده اند را مشاهده 
کنند. یک نظرسنجى توسط اینستاگرام نشان داد که 
58.2 درصد از پاســخ دهندگان موافــق این ویژگى 

هستند.
این شبکه اجتماعى در آزمایشى که در مدت یک هفته 
بر روى کاربران خود انجام داد، شاهد بود که از هر پنج 
کاربر یک نفر با دریافت تلنگر موضوع در حال مروررا 
تغییر مى داد. " آدام موســرى" مدیر اینســتاگرام، در 
مصاحبه اى با CBS Mornings گفت: «ما مى خواهیم 
اطمینان حاصل کنیم که مردم نســبت به زمانى که 
در اینستاگرام مى گذرانند احساس خوبى دارند. مهم 
نیســت که چه موضوعى را دائم مــرور مى کنید، در 
صورت گذراندن وقت زیادى بر روى یک موضوع ما 
به شــما اطالع داده و موضوعات دیگرى را پیشنهاد 

مى دهیم.»

شــرکت Anton Cvelbar که یک توســعه دهنده 
محصول جاه طلب با ایده هاى خالقانه اســت، اخیراً 
یک ماوس کامپیوتر بسیار جالب توجه با صفحه کلید 
عددى ساخته که مى تواند تجربه کاربرى بسیار بهتر و 

آسان ترى را ارائه دهد.
 هنگام استفاده از رایانه شــخصى یا لپ تاپ، ماوس 
معموًال ضــرورى در نظر گرفته مى شــود. اگرچه در 
حال حاضر ماوس هــاى کامپیوترى زیــادى براى 
 Anton اهداف مختلف در دسترس هستند، اما شرکت
معتقد اســت که یک ویژگى کلیدى وجــود دارد که 
تمــام ماوس هاى امروزى فاقد آن هســتند؛ صفحه 

کلید عددى!
افزودن یک صفحه کلید عددى و یک توپ چرخان 
به ماوس، به ویژه براى کسانى که لپ تاپ و یا کروم 
بوك بدون صفحه کلید عددى دارند، افزودنى ارزشمند 
خواهد بود. برند هاى معروفى مانند ایسر، اپل، ایسوس، 
اچ پى، لنوو، ریزر و مایکروســافت سرفیس همگى 
مدل هایى متعددى از چنین لــپ تاپ هایى را عرضه 
مى کنند، بنابراین مى توان تصور کرد که چه تعداد کاربر 
از این نوع لپ تاپ ها بهره مى برند. پس یک ماوس با 
صفحه کلید عددى مى تواند در قدم اول نیاز به صفحه 

کلید اضافى را برطرف کند.
این ماوس کامپیوترى چند منظوره همچنین مى تواند 
براى کســانى که به طور منظم نقشه ها یا طرح هاى 
سه بعدى ایجاد مى کنند مفید باشــد. براى مثال به 
طراحان آنالین، معماران، مشاوران امالك، بانکداران، 
طراحان داخلى، شــرکت هاى آموزش الکترونیکى 
و فروشــگاه هاى وب نیز مى توانند از چنین ماوسى 
بهره ببرند. توپ چرخان این ماوس نیز نه تنها راحتى 
عملیات بیشترى را ارائه مى دهد، بلکه مطالعات رسمى 
نشــان داده اســت که تنش عضالنى را نیز کاهش 
مى دهد. کاربران همچنیــن مى توانند عملکرد هاى 
دیگرى را به یک یا چند دکمــه عملیاتى اختصاص 
دهند تا با نیاز هاى کاربر مطابقت داشته باشند. با اضافه 
کردن چراغ هاى LED در اطــراف دکمه ها، تمامى 
ویژگى ها حتى در شرایط نورى ضعیف قابل استفاده 

باقى مى مانند.

اینستاگرام نوجوانان را 
از محتواى تکرارى
 دور مى کند

ساخـــت
 یک ماوس عجیب 

با صفحه کلید عددى

تلفن همراه انرژى کافى براى ایجاد جرقــه دارد و هنگامى که با بنزین قابل 
اشتعال مخلوط مى شود، مى تواند باعث ایجاد جرقه و در نهایت منجر به آتش 

سوزى شود.
 U.S. TODAY مایکل ماراندو، رابط کارکنان انجمن ملى حفاظت از آتش، به
گفت: "خطر این مورد بسیار کم است. " ماراندو مى گوید نمى داند دقیقا چه زمانى 
این هشدار منتشر شده است، اما استدالل این است که یک تلفن همراه انرژى 
کافى براى ایجاد جرقه دارد و هنگامى که با بنزین قابل اشتعال مخلوط مى شود، 

مى تواند باعث ایجاد جرقه و در نهایت منجر به آتش سوزى شود.
محققان این نظریه را بار ها آزمایش کردند تا ببینند آیا این نظریه واقعیت دارد 
یا خیر؟ اما هرگز آتش سوزى مشاهده نکردند. یک مؤسسه تجهیزات نفتى با 
استناد به مطالعات متعدد مى گوید: «ما تا کنون نتوانسته ایم هیچ حادثه آتش 
سوزى توسط تلفن همراه در پمپ بنزین را ثبت کنیم. بسیارى از محققان تالش 
کرده اند تا بخار سوخت را با استفاده از تلفن همراه مشتعل کنند. اما هیچ کدام 

موفق به این کار نشده اند.»
حتى برگزار کنندگان نمایش «Mythbusters» نیز یک بار سعى کردند این 
کار را انجام دهند. اما موفق به ایجاد اشتعال نشدند و کمیسیون تجارت فدرال 
نیز این نظریه را محکوم کرد. با وجود اینکه این آزمایش ها هیچ جرقه اى ایجاد 
نکرده اند، اما ماراندو مى گوید وقوع این اتفاق هنوز تا حدودى ممکن اســت. 
او مى گوید: «من هنوز نمى توانم بگویم هیچ خطرى وجود ندارد. زیرا ممکن 

اســت واقعًا یک در چند میلیارد احتمال وجود داشته باشد که این اتفاق بیفتد. 
فاکتور هاى زیادى براى وقوع این اتفــاق باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند که 

فوق العاده نادر است.»
ماراندو مى گوید دلیل اصلى توصیه براى استفاده نکردن از تلفن همراه در حین 
بنزین زدن، ایجاد حواس پرتى براى مردم است. بزرگترین نگرانى این است که 

پمپ به درستى داخل خودرو قرار نگیرد یا بنزین بیرون بریزد.
هشدارى که اغلب نادیده گرفته مى شود و ثابت شده است که مى تواند باعث 
انفجار شود، نشستن در خودرو در حین بنزین زدن است: «اگر وارد خودر شوید، 
روى صندلى بنشینید، سپس از خودرو خارج شوید تا نازل گاز را لمس کنید، یک 

بار ساکن روى شما ایجاد مى شود که مى تواند منجر به ایجاد جرقه شود.» این 
پیام در گزارشى که توسط NFPA در آگوست 2021 منتشر شد، منعکس شده 
است و در آن چند حادثه که در آن الکتریسیته ساکن دلیل انفجار در پمپ بنزین 

بوده است، ذکر شده است.
چار کارستنسن که قبال صاحب یک پمپ بنزین بود، مى گوید این پمپ بنزین 
به دلیل آتش سوزى ناشى از الکتریسیته ساکن آســیب زیادى دیده است. او 
مى گوید: «اگر دوباره وارد خودروى خود شدید، پیش از این که دوباره نازل را 
لمس کنید، فلز ماشین را لمس کنید.» برخى از پمپ بنزین ها نیز لمس فلز قبل 
از لمس مجدد نازل را به افراد توصیه مى کنند. مؤسسه نفت آمریکا مى گوید اگر 
آتش سوزى ناشى از الکتریسیته ساکن ایجاد شد، نازل را داخل خودرو بگذارید، 
از خودرو خارج دور شوید و به متصدى پمپ بنزین اطالع دهید. مؤسسه امریکن 
پترولیوم لیســتى از کار هایى که در هنگام بنزین زدن نباید انجام داد را منتشر 

کرده است:
موتور خودرو را خاموش کنید. زیرا موتور داغ مخلوط با بخار گاز مى تواند باعث 

انفجار شود.
سیگار نکشید. این کار ممکن است باعث مشتعل شدن بخار گاز شود.

گاز را در مخزن بنزین خود پر نکنید، زیرا مى تواند منجر به ریختن گاز شود.
گاز را در کیسه هاى پالستیکى پر نکنید. پالستیک جاى امنى براى نگهدارى 

آن نیست.

بر اساس گفته کارشناسان، گوشى هوشمند تسال به زودى رونمایى مى شود و 
مى تواند با قابلیت هاى منحصربه فرد رقیبان خود را به چالش بکشد.

 ایالن ماسک با روحیه بلند پروازانه خود قصد دارد با گوشى هوشمند تسال به 
این بازار نیز وارد و آن را متحول کند.

گوشى هوشــمند تســال« Pi » نام دارد و انتظار مى رود تا اواخر سال جارى 
میالدى و یا اوایل سال 2023 رونمایى و وارد بازار شود.

گوشى هوشمند تســال براى رقابت با پرچمداران این بازار و به چالش 
کشیدن آن ها پا به عرصه مى گذارد. کارشناسان آن را رقیب جدى براى 

تولیدکنندگان مطرح تلفن  همراه مى دانند.
البته هنوز مشخصات دقیق و رسمى از این دستگاه به بیرون درز نکرده 
اســت؛ اما با توجه به جاه طلبى هاى مدیرعامل شرکت تسال، انتظار 

گوشى  عجیب و غریبى از این شرکت داریم.
بسیارى از کارشناسان آن را با محصوالت شرکت اپل مقایسه مى کنند. 
معتقدند تســال مى تواند جاى آیفون را پر کند. شــاید در نگاه اول این 
ادعا کمى نامعقول به نظر برســد؛ اما باید به این نکته توجه داشت که 
گوشى تسال به فناورى  اینترنت ماهواره اى و ماشین هاى هوشمند تسال 

دسترسى خواهد داشت که اپل از این قابلیت ها محروم است.

آنالین حتى در مریخ!
براساس ادعاى تســال، با گوشى هوشمند این شــرکت در مریخ هم 
امکان برقرارى تماس و دسترسى به اینترنت را خواهید داشت. با توجه 
به پروژه موفق اینترنت ماهواره اى این شرکت، ادعاى دور از ذهنى به 

نظر نمى رسد.
درحال حاضر براى اتصال به اینترنت ماهواره اى استارلینک، به آنتن ها 
و دریافت کننده هاى نسبتا بزرگى نیاز است. این آنتن ها سیار نیستند و 
براى دریافت سیگنال باید حتما در محیط مناسبى مستقر شوند. البته چند 
هفته پیش شایعه اى در بعضى سایت هاى فناورى منتشر شد مبنى بر 
اینکه دستگاه دریافت کننده سیار و کوچک استارلینک ساخته شده است.

این دســتگاه مى تواند با اتصال به گوشى هوشمند و یا هر دستگاه قابل 
حمل دیگر، به ماهواره هاى استارلینک متصل و از اینترنت پرسرعت آن 

استفاده کرد.
حاال به نظر مى رسد این شایعه درست از آب در آمد و گوشى هوشمند تسال از 

این فناورى پشتیبانى مى کند و حتى در مریخ هم مى توان آنالین ماند!

Pi مشخصات سخت افزارى
کارشناسان معتقدند که گوشى «Pi» از یک حافظه رم 6 و یا 12 گیگابایتى 
بهره مى برد و کاربــر مى تواند درهنگام خرید آن را انتخاب کند. بر اســاس 
خبرهاى  غیر رسمى، گوشى هوشمند تسال از تراشه سرى هشتم اسنپدراگون 
براى پردازش استفاده خواهد کرد.گوشى تسال از فناورى ۵G بهره مى برد 
و مى تواند به راحتى با خودروهاى هوشمند ساخت این شرکت لینک 
شود.استفاده از سلول ها خورشیدى نسل جدید، از دیگر قابلیت هایى 
است که به این گوشى نســبت مى دهند و مى تواند باترى خود را 

با آن شارژ کند.

گوشى تسال ذهن را مى خواند
Neuralink فناورى است که ایالن ماسک مشغول توسعه آن است 

و مى گوید با رصد و عکس العمل نورون هاى مغزى، مى توان از راه 
دور ذهن افراد را خواند.

شاید این فناورى به این زودى ها به گوشى تسال اضافه نشود؛ ولى 
بدون شک در مدل هاى بعد شاهد استفاده Neuralink خواهیم بود. 
این گوشى هوشمند امکان اجراى دستورات کاربر را بدون نیاز به 

لمس صفحه، خواهد داشت.

ایرانى ها؛ محروم از امکانات منحصربه فرد گوشى 
تسال

با توجه به نبود پوشش دهى اینترنت استارلینک در ایران، گوشى 
Pi امکان اتصال به اینترنت ماهواره اى در ایران را نخواهد داشت.

از سوى دیگر خودروهاى تسال نیز امکان ورود به ایران را ندارند، 
بنابراین خودرویى وجود نخواهد داشت که گوشى شما به آن متصل 
شود.از سوى دیگر براساس پیش بینى ها و با توجه به امکانات ویژه 
این گوشى قیمت آن بیش از 1200 دالر خواهد بود. با توجه به نرخ 
ارز و هزینه هاى گمرك و رجیسترى با قیمتى باالتر از 50 میلیون 
تومان به دست مشترى مى رســد. البته اگر بتواند مجوزهاى الزم 

براى ورود به مرز را دریافت کند!

طبــق اطالعــات گــزارش جدیــدى، تروجان ها 
ر و بدافزار هــاى زیــادى بــا اهــداف مختلف  د

فروشگاه برنامه گوگل فعال هستند.
 Doctor شرکت امنیت ســایبرى

Web بــه تازگى گزارشــى 

دربــاره تروجان هایــى که 
توســط اپلیکیشن ها در پلى 
اســتور گوگل وجود دارند، 

منتشر کرده است. البته برخى از آن ها از 
فروشگاه رسمى برنامه اندروید حذف شده 

اند، اما برخى دیگر هنوز موجود هستند.
این بدافزار هاى مخرب را مى توان به چند دسته 

تقســیم کرد، نرم افزار هایى که بــراى ایجاد اختالل 
یا گرفتن دسترســى یک سیســتم ســاخته شده اند، 
نرم افزار هایى کــه خطرات بالقوه اى بــراى کاربران 
ایجاد مى کنند و نرم افزار هــاى تبلیغاتى که تبلیغات 

ناخواسته را در تلفن شما نمایش مى دهند.
بدافــزار Android.Spy.4498 کــه محتویــات 
اعالن هــاى ســایر برنامه هــا را حــذف مى کنــد، 

فعال ترین بدافزار در طول ماه گذشــته بوده و پس از 
Android. 3018 و.Android.HiddenAds آن

HiddenAds.3152 در رتبه هــاى بعدى قرار 

گرفتنــد که به عنــوان برنامه هاى 
بى ضرر شناخته مى شوند، 
امــا زمانى کــه روى 
اندروید نصب مى شوند 
حضور خــود را از کاربر 
پنهان مى کنند و روى 
دســتگاه تأثیــر منفى 
مى گذارند. بدافزار رایج 
 origin.475.Android.DownLoader بعدى
بود که ســایر بدافزار ها و نرم افزار هاى ناخواسته را به 

صورت خودکار نصب مى کند.
Program.FakeAntiVirus.1 رایج ترین نرم افزار 

ناخواســته در ماه مى بود. چنیــن برنامه هایى اغلب 
به عنوان نرم افزار ضد ویروس توزیع مى شوند و کاربران 
را با به صــدا درآوردن آالرم هایى در مورد تهدید هاى 
غیر واقعى فریب مى دهند تا آن ها را براى خرید نسخه 

کامل نرم افزار ترغیب کنند.
از دیگر بدافزار هاى موجود در بازار مى توان به

origin.۱۴.Tool.SilentInstaller 
origin.۶.Tool.SilentInstaller 

origin.۱۳.Tool.SilentInstaller 

origin.۷.Tool.SilentInstaller 

origin.۱.Adware.SspSdk 

origin.۳۶.Adware.AdPush 

،۶۵۴۷.Adware.Adpush 

Adware.Adpush.۲۱۴۶ و ... اشاره کرد.

دکتر وب در ماه مى تهدید هاى زیادى را در فروشگاه 
نرم افزار گوگل پیدا کرد که برخى از آن ها از آن حذف 
شــده اند، اما حداقل پنج مــورد از برنامه هاى مخرب 
هنوز در پلى استور موجود هستند و بیش از دو میلیون 
بار دانلود شده اند که خوشــبختانه در ایران پرطرفدار 

نیستند.
البته طبق گزارش ها ایران یکــى از مقاصد محبوب 
تروجان ها و بدافزار ها است و دستگاه هایى زیادى در 

کشورمان آلوده هستند.

 اپلیکیشن پیام رسان واتساپ از این پس به شما اجازه 
مى دهد تعیین کنید که کدام مخاطبین شما پروفایل شما 

را مشاهده کنند و کدام نتوانند.
واتساپ از سال گذشته کار روى تنظیمات جدید حریم 
خصوصى را آغاز کــرد که به کاربــران اجازه مى دهد 
تصویر پروفایل، آخرین بازدیــد و اطالعات خود را از 
برخى کاربران داخل لیســت مخاطبین واتساپ پنهان 

کند.
 البته این قابلیت تا به امروز به صورت آزمایشــى فعال 

بود، اما حاال تمام کاربران آیفون 
و اندروید در سرتاسر جهان 

مى توانند تعیین کنند که چه کســى پروفایل واتساپ 
آن ها را مشاهده کند.

تا به امروز شما ســه حق انتخاب براى امکان مشاهده 
تصویر پروفایل، آخرین بازدید و اطالعات شــخصى 
داشــتید که شــامل «همــه»، «مخاطبیــن من» و 
«هیچکس» بود. حاال بــه این ها گزینــه چهارم که 

«مخاطبین من به جز…» هست، اضافه شده است.
همانطور که از نامش پیداست، این گزینه که به انگلیسى 
…My contacts expect نام دارد، 

به شــما اجازه مى دهد انتخاب 
کنید از بین مخاطبین شــما 
چه کســانى حق مشــاهده 
اطالعات شخصى پروفایلتان 

را داشته باشند یا نداشته باشند.
 به این مورد توجه داشته باشید که درست 
مثل تیک مشاهده پیام، اگر تعیین کنید 
شخصى آخرین بازدید شما را نبیند، شما نیز 
نمى توانید آخرین بازدید توسط آن را ببینید. هرچند 
که این ویژگى براى گروه هاى چت همیشه فعال است.

براى دسترســى به منــوى تنظیمات جدیــد حریم 
خصوصى، در اپلیکیشن واتساپ وارد بخش تنظیمات 
شــوید و به مســیر Account > Privacy بروید. این 
مراحل هم در گوشى هاى اندرویدى و هم آیفون هاى 

اپل مشترك است.

امکانات جدید واتساپ براى تماس هاى 
گروهى

اما واتســاپ عالوه بر ارائه امکانات جدید براى کنترل 
حریم خصوصــى کاربــران، قابلیت هــاى جدیدى 
مخصوص تمــاس گروهــى را نیــز ارائــه مى کند 
که به کاربران امــکان قطع کردن صــدا هنگام یک 
مکالمــه گروهــى را مى دهــد، در حالى کــه موقع 
تماس گرفتن قــادر به ارســال پیام به افــراد حاضر 
در این تماس گروهى نیز هســتید. وقتى شخصى به 
مکالمه گروهى بپیوندد، شــما با یک بنــر از آن مطلع 

خواهید شد.
این اطالعات توسط ویل کت کارت، مدیر واتساپ در 

صفحه شخصى توییتر او منتشر شده است.

گوشى هوشمند تسال در مریخ هم آنالین است!
ل جارى
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ابزار امنیتى آنالین مایکروسافت Defender اکنون در دسترس مصرف کنندگان 
بیشترى است.

Microsoft Defender اکنون به طور کلى براى همه دستگاه هاى شخصى) نه فقط 

رایانه هاى شخصى ویندوز و مشاغل در دسترس اســت. دفندر جدید به مشترکین 
مایکروسافت 365 یک ابزار آنالین مى دهد که بتواند با بدافزار هاى موجود و اقدامات 

امنیتى فیشینگ مقابله کند.

این سیستم حفاظتى ضد بدافزار دیگر مخصوص ویندوز نیست و به اندروید، iOS و 
macOS گسترش یافته است. همچنین به کمک این سرویس هشدار هاى امنیتى 

و همچنین راه حل ها و نکاتى را دریافت خواهید کرد و مى توانید امنیت کل خانواده 
را از داشبورد مرکزى مدیریت کنید و سیستم هاى آنتى ویروس را مشاهده کنید.

Defender براى افراد با برنامه هاى شخصى و خانوادگى Microsoft 365 در اکثر 

کشور ها گنجانده شده است. همچنین قیمت ها از 70 دالر در سال براى یک حساب 

شخصى شروع مى شود. این شرکت متعهد شده که این "فقط شروع" تالش هایش 
اســت و قصد دارد ویژگى هایى مانند حفاظت از ســرقت هویت و اتصاالت امن را 

معرفى کند.
البته این لزوما جایگزین تمام سپر هاى دفاعى شما نمى شود. باید مراقب بود به ویژه 
در مورد کالهبردارى و سایر جرایم دیجیتالى که ابزار مایکروسافت آن ها را پوشش 

نمى دهد.

ابزار امنیتى آنالین Microsoft Defender همگانى شد

اکنون تعیین کنید چه کسى در واتساپ پروفایل شما را ببیند!آشنایى با بدافزار هایى که در پلى استور گوگل فعال هستند
ش جدیــدى، تروجان ها 

ر  اهــداف مختلف  د
ستند.

Doc

ى از آن ها از 
د حذف شده 

د هستند.
توان به چند دسته 

فعال ترین بدافزار در طول ما
ndroid.HiddenAds آنs

3152.HiddenAds

ک گرفتنــد
بى

DownLoader بعدىr

کند.
 البته این قابلیت تا به امروز به صورت آزمایشــى فعال 

بود، اما حاال تمام کاربران آیفون 
و اندروید در سرتاسر جهان 

همانطور که از نامشپیداست
xpect…
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آیا استفاده از تلفن همراه در پمپ بنزین واقعاً خطرناك است؟
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10 نشانه خاموش دیابت
در ابتدا بهتر است بدانیم که دیابت دو نوع دارد؛ نوع اول، تا قبل از سن 40 سالگى در بدن نمایان مى شود و غیر قابل پیشگیرى است. نوع دوم، بعد از سن 40 در بدن بروز پیدا مى کند 

که اغلب با سبک زندگى مناسب قابل پیشگیرى است.
دیابت، بیمارى خاموش قرن است. نوع دوم آن رایج تر بوده و به علت سبک زندگى اشتباه به وجود مى آید. عدم تحرك کافى، تغذیه نامناسب و اضافه وزن از دالیل به وجود آمدن 
دیابت در بدن هستند.دیابت، بیماریى است که نشانه هاى خاموشى در بدن دارد و ما وقتى متوجه وجود این بیمارى مى شویم که به ارگان هاى اصلى و مهم بدن ما آسیب جدى وارد 
مى کند. ما مى توانیم با شناختن و شناسایى نشانه هاى خاموش دیابت در بدن، مانع از آسیب به چشم ها، کلیه و قلب شویم. در ادامه، با ما همراه باشید تا با 10 نشانه خاموش دیابت 

در بدن آشنا شوید.

اولین نشانه ى دیابت نوع دوم، تکرر ادرار است. در بدن ما میزان زیادى از 
قند (گلوکز)، بال استفاده وجود دارد که کلیه تشخیص دفع آن ها را مى دهد. 
در این صورت تعداد دست شویى رفتن ها زیاد شده و در هر بار، میزان ادرار 

به طور محسوسى بیش از حد طبیعى است.

یکى از نشانه هاى خاموش دیابت در بدن مانند بى حسى در انگشتان 
پا، صدمه به رگ هاى عصبى است. این صدمات مى تواند با بى حسى 
و خواب رفتگى هاى مکرر دســت ها و پا ها خود را نشان دهند که 
نباید به آن ها بى تفاوت باشیم؛ زیرا تخریب رگ هاى عصبى بدن، 

غیرقابل ترمیم است.
براى اینکه قند اضافى موجود در خون ما دفع شود، بدن تقاضاى آب بیشتر 
مى کند. کسانى که دیابت خاموش دارند، عالئمى مانند تشنگى بیش از حد 
نیز دارند. در این صورت شخص، بیشــتر از حد معمول از آبمیوه، نوشابه و 

شیرکاکائو استفاده مى کند.

قند هاى به دست آمده از موادغذایى، که براى سوخت ماهیجه ها و حفظ 
بقاى بدن به آن ها نیاز داریم، به راحتى در ادرار از بدن خارج شده بدون اینکه 
ســلول هاى بدن ما بتوانند از آن ها مصرف کنند. در این صورت ما انرژى 
مورد نیاز براى هضم را پرداخت کرده؛ اما انرژیى دریافت نمى کنیم. در این 

صورت است که بدون هیچ رژیم غذایى و تحرك بیشتر، الغر مى شود.
باال بودن ســطح قند (گلوکز) در بدن بــه معناى تأمین قنــد مورد نیاز 
ماهیچه هاى بدن نیست. در واقع، انسولین موجود در خون ما به خوبى براى 
بدن ما کار نمى کند و ما بیشتر و زودتر از حالت نرمال احساس گرسنگى 
مفرط مى کنیم. این گرســنگى کاذب نبوده و در اکثر مواقع با افت فشار 

ناگهانى و سرگیجه همراه است.

خستگى هاى همیشگى براى بیماران دیابت نرمال است. خستگى ها به 
این دلیل به وجود مى آیند که غذاها، ســوخت الزم براى سلول هاى بدن 

را تعمین نمى کنند و قند هاى به دست آمده از موادغذایى دفع مى شوند.

به علت وجود گلوکــز اضافى در بــدن، حاالتى مانند افســردگى هاى 
موقتى را تجربه مى کنیم. پس نســبت به تغییرات ناگهانى حال خود هم 

حساسیت هاى الزم را داشته باشید؛ حتى اگر بدون دلیل رخ مى دهند.

دیابت با مسدود کردن رگ هاى خونى پشــت چشم ها، موجب تارى دید 
مى شــود. گلوکزى که بر اثر دیابت در خون ما وجود دارند نوع متفاوتى با 
گلوکز هاى رایج براى سوخت بدن هستند و به همین دلیل به ارگان هاى 
بدن آسیب هاى جدى مى رسانند. اولین نشانه ى درمان دیابت با رفع تارى 

دید همراه است به شرط آن که هر چه سریعتر براى درمان اقدام کنید. 

دستشویى 1
رفتن هاى 

مکرر

تشنه تر از 2
حد معمول

خستگى هاى 5
همیشگى

دیر خوب شــدن زخم ها و بند آمدن خون ریزى در هنگام بریدگى یا 
سوختگى، از نشانه هاى دیگر دیابت اســت. ممکن است این 

نشانه ها با کمبود فاکتور هاى پوســتى نیز بروز کند که در 
هر دو صورت، بهتر است آزمایشات مربوطه را انجام و با 

پزشک خود در میان بگذارید.

وجود مقادیر بــاالى قنــد در ادرار، موجب جذب 
باکترى ها در ناحیه تناسلى مى شــوند. بنابراین، 
بیمارى هــاى باکتریایــى و عفونت هاى ادرارى 

مى تواند از نشانه هاى خاموش دیابت باشد.

 کاهش وزن 3
بى دلیل

 گرسنگى 4
بیش از حد 

معمول

حاالت بد 6
روحى

تارى دید7

عفونت هاى 9
ادرارى

 بى حسى و 10
خواب رفتگى 

دست و پا

تأخیر در8
 بهبود زخم ها 

و خون ریزى 

طوالنى در معرض نور آفتاب قرار گرفته اید، شــاهد سوخته 
شدن پوست خود بوده اید.

یکى از مشکالت پوستى رایج که به دلیل در معرض آفتاب قرار 
 (actinic keratosis) گرفتن بروز مى کند کراتــوز آکتینیک

است. در این حالت پوست خشک شده و پوسته پوسته مى شود. 
ممکن است در این حالت فرد از خونریزى در محل و درد نیز 
رنج ببرد. این موضوع مى تواند در هر بخشى از بدن مانند پشت 
دست ها، بینى، لب ها، گردن و پوست سر (در افراد کچل) بروز 
کند. در این مطلب به راهکار هاى ساده خانگى براى خالصى 

از این بیمارى مى پردازیم:

1- سرکه سیب: مى توانید از سرکه سیب به طور مستقیم 
در محل پوسته پوسته شدن بهره ببرید. این کار را مى توانید 
در فواصل زمانى مشخص تا التیام کامل پوست استفاده کنید.

2- روغن نارگیل: مصرف این روغن به التیام پوست و از 
بین رفتن قرمزى آن کمک مى کند. استفاده از روغن نارگیل 

براى نرمى پوست نیز مفید است.
3- روغن درخت چاى: این روغن خاصیت ضدمیکروبى 
دارد و بهتر است به صورت مســتقیم بر روى محل عارضه 

استفاده شود.
4- چاى ســبز: کمتر کســى مى داند که عالوه بر آنکه 
مى توانید چاى سبز را بنوشید، مى توانید از آن براى التیام پوست 
بهره بگیرید. این چاى داراى ترکیبات قابض است که براى 

مشکالت پوستى مفید محسوب مى شود.
5- بادمجان: مى توانید در منزل با ترکیب ســرکه سیب و 
بادمجان یک پماد پوستى مناسب براى درمان کراتوز آکتینیک 
تهیه کنید. براى این کار یک بادمجان را چرخ کرده و در شیشه 
بریزید و سرکه ســیب را به آن اضافه کنید. این مخلوط را به 
مدت 4 روز در یخچال قرار داده تا رنگ بادمجان به تیره تغییر 
کند. این ترکیــب را در پارچه اى قرار داده و بر روى پوســت 
قرار دهید. گرچه این ترکیب شبیه ترشى لیته به نظر 
مى رسد، اما نباید به اشتباه ترشى لیته را 

بر روى پوست قرار دهید.

بیمارى
 کراتوز آکتینیک 
چیست؟

در فرایند تهیه میوه خشک، درصد بسیار زیادى از آب موجود 
در میوه گرفته مى شود. در این فرایند، قسمت باقیمانده میوه 

از نظر مواد مغذى ارزش باالیى دارد.
 بســیارى از متخصصان تغذیه بر این باورند که میوه هاى 
خشــک شــده، تا زمانى که به صــورت متعــادل مورد 
اســتفاده قرار بگیرند انتخابى مغذى و مناســب به حساب 

مى آیند.
فرایند تهیه میوه خشک، درصد بسیار زیادى از آب موجود در 
میوه گرفته مى شود. در این فرایند، قسمت باقیمانده میوه از 
نظر مواد مغذى ارزش باالیى دارد. در واقع تحقیقات جدید 
نشان داده اند خوردن میوه هاى خشــک با رژیمى سالم و 

کاهش چاقى در ارتباط است:

بادام:
یک میان وعده کم کالرى محســوب مى شود و 100 گرم 
از آن حاوى 576 کیلو کالرى اســت. مصرف روزانه 20 تا 
30 گرم بادام براى بهره بردن از منافع ســالمتى آن کافى 
اســت. بادام به کاهش ســطح ال دى ال یا کلسترول بد 
کمک مى کنــد و ویتامین اى موجــود در آن براى کاهش 

وزن مفید است.

گردو:
حاوى 654 کیلوکالرى در هر 100 گرم اســت. این میزان 
گردو 2 و نیم گرم اسید هاى چرب امگا 3، 4 گرم پروتئین و 2 
گرم فیبر به بدن مى رساند. یکى از بهترین میوه هاى خشک 

براى کاهش وزن، گردو است.

فندق:
یک منبع غنى از فیبر هاى غذایى و چربى هاى سالمى است 
که در کاهش وزن مشهور هستند. 100 گرم از این محصول 

628کیلوکالرى و 10 گرم فیبر دارد.

زردآلوى خشک:
زردآلوى خشک مى تواند جلوگى گرسنگى شما را تا حداقل 
5 ساعت بگیرد. این میوه خشک همچنین سرشار از کلسیم، 
پتاسیم و منیزیم است. 100 گرم زردآلوى خشک تنها 200 
کیلوکالرى دارد و یکى از بهترین میوه هاى خشــک براى 

کاهش وزن است.

خرما:
خرمــا غنــى از ویتامین ب 5 بــراى افزایش اســتقامت 
اســت. هر 100 گــرم خرماى خشــک تنهــا 282 کیلو 
کالرى دارد و یک میان وعده خوب براى کســانى اســت 
که قصد کاهــش وزن دارنــد و مى خواهنــد از پرخورى 

جلوگیرى کنند.

پسته:
سرشــار از پروتئین، ویتامین ها، چربى هاى ســالم، آهن، 
منیزیم و ... اســت و هر 100 گرم از آن 562 کیلوکالرى به 
بدن مى رساند. تقریبا نیم فنجان پســته 170 کیلو کالرى 

دارد.

آلوى خشک:
حاوى الیافى براى بهبود دســتگاه گوارش و حفظ سالمت 
روده است و به بدن براى رهایى از مواد سمى کمک مى کند 
و باعث کاهش وزن مى شود. هر 100 گرم از این محصول 

240 کیلو کالرى دارد.

کشمش:
یکــى از محبوب تریــن محصــوالت خشــک شــده 
براى کاهش وزن است. کشمش غنى از ید است و مى تواند 
میان وعده اى مفید و کم نمک باشــد. هر 100 گرم از این 
محصول 299 کیلو کالرى دارد و تنها حاوى 0.5 گرم چربى 

است.

بادام زمینى:
یک انتخاب فوق العاده براى کاهش وزن است، زیرا منبع 
سرشار از پروتئین بوده و مى تواند شما را براى مدت طوالنى 
ســیر نگه دارد. هر 100 گرم بادام زمینى 553 کیلوکالرى 
دارد و مى تواند یک سوم نیاز روزانه به آهن و یک پنجم نیاز 

به ویتامین ب 6 را تامین کند.

گیاهان دارویى سال هاى متمادى در فرهنگ ایران و ایرانى نقش داشته و 
تقریباً بخشى از این گیاهان همواره در آشپزخانه یا گنج ه هاى اکثر ایرانى ها 
وجود داشته و مردم بر اساس آموزه هاى قدیمى از خواص زیاد آن ها استفاده 
مى کنند؛ اما حاال چند سالى مى شود که برچسب دمنوش به دم کرده و عصاره 

این گیاهان زده شده و شکل مدرن به خود گرفته است.
 دمنوش ها همان جوشانده هاى مادربزرگ ها که هرکدام براى یک درد یا 
بیمارى خوب هستند، امروز در بســته بندى ها و فرم هاى کیسه اى یا باز در 

فروشگاه ها عرضه مى شوند.

دمنوش جینسینگ
ریشه جینسینگ حاوى میزان قابل توجهى از ویتامین ها و موادمعدنى است. 
این گیاه حافظه را تقویت مى کند و استرس و خستگى را رفع مى کند. عالوه 
بر این ریشــه این گیاه باعث تقویت ریه ها مى شود و اضطراب و مشکالت 

تنفسى  را تســکین مى دهد. دمنوش این مجارى 
گیاه باعث تقویت 
سیستم 

ایمنى بدن مى شود و شما را در برابر بیمارى ها ایمن مى کند.موجب تقویت 
حافظه، افزایش قدرت جسمانى، شادابى و نشاط، قدرت تحمل و پایدارى، 
رفع بى خوابى، کاهش عوارض یائســگى، مداواى مشکالت جنسى، رفع 
خســتگى ضعف و بى حالى، افزایش قدرت سیستم قلبى و عروقى، تقویت 
سیستم ایمنى، تنظیم فشار و سطح قند، تنظیم سوخت وساز بدن و مداواى 

سرماخوردگى مى شود.
 جلوگیرى از پیرى زودرس و رفع افسردگى از دیگر خواص این گیاه است. 

این گیاه تومور ها را از بین مى برد و باعث افزایش طول عمر مى شود.
جینسینگ بیش از آنکه به عنوان شفابخش استفاده شود، گیاهى حفاظتى 
و پیشگیرى کننده است. براى تهیه چاى جینســینگ، آب را بجوشانید و 
مقدارى از ریشه خشک شده جینسینگ (حدود یک تا 3 گرم) را به آب جوش 
اضافه کنید. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید به مدت بیست تا سى دقیقه 
بجوشد. در صورت تمایل مى توانید مدت زمان بیشترى آن را بجوشانید و 

نیمى از آب آن تبخیر شود.
بهتر است روزانه دو یا سه فنجان از این چاى بنوشید. مصرف یک تا دو گرم 
پودر جینسینگ خالص و مرغوب در روز توصیه شده است. اگرچه جینسینگ 
معموال بى خطر اســت، اما عــوارض جانبى نیز دارد. ســردرد، بى قرارى، 
مشــکالت خواب، بى نظمى ضربان قلب، تحریک پذیــرى، تنگى نفس، 

اسهال، استفراغ و خون دماغ شدن از عوارض جانبى آن است.
توجه: همان طور که ذکر شــد این گیاه نقش درمانى ندارد و براى افرادى 
که به برخى بیمارى ها مبتال هستند، مخصوصا اگر دارو مصرف مى کنند، 
مناسب نیست و باید از مصرف مقدار زیاد یا طوالنى مدت جینسینگ پرهیز 
کنند. مبتالیان به فشارخون باال، بیماران قلبى، مبتالیان به اندومتریوزو، 

شیزوفرنى، دیابت و بیخوابى نباید از این گیاه مصرف کنند. همچنین، چون 
جینسینگ شبیه هورمون اســتروژن عمل مى کند، زنان باردار و شیرده از 
مصرف آن منع شده اند. کسانى که آسپیرین، وارفارین و دارو هاى کاهش 

دهنده فشارخون مصرف مى کنند، نباید جینسینگ مصرف کنند. 

شاه توت
عملکرد مغز را بهبود مى بخشد. فالونوئید هاى موجود در این میوه و خانواده 

آن پروتئین هاى خاصى را فعال و حافظه را تقویت مى کنند.

هلیله سیاه
این گیاه معروف به «اکســیر طول عمر» و بومى کشور هند است که براى 
درمان بیمارى هاى متعدد از آن استفاده مى شود. تقویت کننده حافظه، معده، 
مانع سفید شدن مو، مؤثر در هضم غذا، کاهش دهنده بیمارى آسم، ملین 
و درمان یبوست و ناراحتى هاى چشمى، تصفیه کننده خون، برطرف کننده 

سیاهى دور چشم است. 
جویدن روزانه مقدارى از آن به صورت ناشــتا، بیمارى هاى متعدد از جمله 

بواسیر، قولنج، یبوست و آسم را درمان مى کند.
شب ها قبل از خواب یک دانه هلیله ســیاه را تکه تکه کنید (پودر نکنید) و 
مقدارى ماست روى آن بریزید، و مخلوط کنید سپس آن را قورت دهید. بدون 
ماست احتمال دارد مزه تلخ آن گلوى شما را اذیت کند؛ بنابراین اگر همراه 

ماست خورده شود بهتر است. 
خاصیت هلیله سیاه شست وشوى کامل معده، صاف کردن خون و دفع سموم 

از بدن و در نتیجه افزایش قدرت بینایى است.

3 دمنوشى که حافظه را تقویت مى کند

 نور خورشید فواید بى شمارى براى پوست دارد. براى مثال، 
 D پوست انسان در برابر نور خورشــید اقدام به تولید ویتامین
مى کند که براى کارکرد مناســب بدن ضرورى است. با این 
حال، شاید شما هم تجربه آن را داشته اید که زمانى که به مدت 

 بدن ما میزان زیادى از 
ص دفع آن ها را مى دهد. 
 و در هر بار، میزان ادرار 

یکى از نشانه هاى خاموش دیابت در بدن مانند بى حسى در انگشتان
پا، صدمه به رگ هاى عصبى است. این صدمات مى تواند با بى حسى
دهند که را نشان و خواب رفتگى هاى مکرر دســت ها و پا ها خود
نباید به آن ها بى تفاوت باشیم؛ زیرا تخریب رگ هاى عصبى بدن،

غیرقابل ترمیماست.
بدنتقاضاى آب بیشتر

مانند تشنگى بیش از حد 
مول از آبمیوه، نوشابه و 

وخت ماهیجه ها و حفظ 
نخارج شده بدون اینکه 
 در این صورت ما انرژى

ریافت نمى کنیم. در این 
یشتر، الغر مى شود.

ى تأمین قنــد مورد نیاز 
ر خون ما به خوبى براى 
مال احساس گرسنگى 
 اکثر مواقع با افت فشار 

ل است. خستگى ها به 
م براى سلول هاى بدن 

غذایى دفع مى شوند.

مانند افســردگى هاى 
ت ناگهانى حال خود هم

 دلیل رخ مى دهند.

شم ها، موجب تارى دید 
جود دارند نوع متفاوتى با 
مین دلیل به ارگان هاى 
رمان دیابت با رفع تارى 

ى درمان اقدام کنید. 

هنگام بریدگى یا  ى در
 ممکن است این 

وز کند که در 
 انجام و با 

ذب 
ن، 
ى 

ىو بى حسى و  بى
ىخواب رفتگى  بر و

وپدست و پا
م در فرایند تهیه
م در میوه گرفته
از نظر مواد مغذ
 بســیارى از م
خشــک شــد
اســتفاده قرار

مى آیند.
فرایند تهیه میو
میوه گرفته مى
نظر مواد مغذى
خ نشان داده اند
کاهش چاقى د

بادام:
یکمیان وعده
6از آن حاوى 76
30 گرم بادام بر
ب اســت. بادام
کمک مى کنــ
وزن مفید است

گردو:
4حاوى 654 کیل
2 و نیم گر 2گردو
گرم فیبر به بدن
براى کاهش وز

فندق:
یک منبع غنى
که در کاهش و
کک628کیلوکالرى

زردآلوى خش
زردآلوى خشک
5 ساعت بگیرد
پتاسیم و منیزیم
کیلوکالرى دار
کاهش وزن اس

خرما:
خرمــا غنــى
اســت. هر 00
کالرى دارد و ی
که قصد کاهــ
رىکنند جلوگ

دمنوش جینسینگ
ریشه جینسینگ حاوى میزان قابل توجهى از ویتامین ها و موادمعدنى است. 
این گیاه حافظه را تقویت مى کند و استرس و خستگى را رفع مى کند. عالوه 
بر این ریشــه این گیاه باعث تقویت ریه ها مى شود و اضطراب و مشکالت 

تنفسى  را تســکین مى دهد. دمنوش این مجارى 
گیاه باعث تقویت 
سیستم 

ی جی
و پیشگیرى
مقدارى ازر
اضافه کنید
بجوشد. در
نیمى از آب
بهتر استر
پودر جینسی
معموال بى

مشــکالت
اسهال، است
توجه: هما

که به برخى
مناسب نیس
کنند. مبتال

الغرى
د براى 

10 خوراکى مفی
ى
رد
ب

در
 از
ید
 و
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تحدید حدود اختصاصى
چون ششــدانگ یک قطعه ملک پالك  شــماره 536/6 واقع در قطعــه 10نجف آباد 
بخش 11 ثبــت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نــام زبیده زمانیــان نجف آبادى و 
غیره فرزند عباســعلى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضــور متقاضى ثبت تحدید 
حدود آن به عمــل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیرماده 15 قانــون ثبت و بر 
طبق تقاضــاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مــورخ 1401/05/29 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حــدود روز بعــد انجام مى پذیــرد. لــذا بموجب این آگهــى به کلیه 
مالکین و مجاوریــن اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند. 
اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 1401/4/6 -
 1332858/ م الف - رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد  - حجت اله کاظم زاده /3/242

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 140160302026004590 مورخ 1401/03/28 هیات یک مالکیت 
آقاى محمد رحیمى پور به شناسنامه شماره 3920022262 کدملى 3920022262 
صادره فرزند خدامراد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 220 مترمربع 
پالك شماره 480 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان از سند مالکیت مشاعى ثبت شده در سیستم جامع امالك با 

شماره الکترونیکى 140020302026023613 
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 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 شــد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/21 
- م الف: 1341710 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان - موسوى 

4/112/

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت 

شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیــده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهــى مبنى بر طرح دعوى اقدام نماینــد و اقدامات ثبت موکول به 
ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027002564 مورخ 1401/03/08 مجید تحویلیان 
پائین دروازه فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 2012 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1286995337 در سه دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 1 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 195 مترمربع. خریدارى 

طى سند رسمى. 
2ـ راى شــماره 140160302027002563 مورخ 1401/03/08 حمید تحویلیان 

فرزند نعمــت الــه بشــماره شناســنامه 1136 صــادره از اصفهان بشــماره ملى 
1286942209 در سه دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 1اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 195 مترمربع. خریدارى 

طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/21 - 
م الف: 1341958 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان /4/114

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت 

شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیــده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهــى مبنى بر طرح دعوى اقدام نماینــد و اقدامات ثبت موکول به 
ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027001876 مورخ 1401/02/26 اکبر امینى پزوه 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291393331 در 
سه دانگ یکباب ساختمان مســکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 
فرعى از اصلى 6058 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 204/42 مترمربع. 

خریدارى طى سند رسمى. 
2ـ راى شــماره 140160302027001875 مــورخ 1401/02/26 وجیهه امینى 
پزوه فرزند عبدالعلى بشــماره شناســنامه 1605 صــادره از اصفهان بشــماره ملى 
1291497552 در سه دانگ یکباب ساختمان مســکونى احداثى بر روى قسمتى از 
قطعه زمین پالك 1 فرعى از اصلى 6058 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
204/42 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/21 - م الف:1341825 - مهدى صادقى وصفى 

- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /04/116

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 140160302026003324 مورخ 1401/02/31 هیات یک مالکیت 
آقاى احمدرضا سعادتى اسکندرى به شناسنامه شماره 2281 کدملى 1159326959 
صادره داران فرزند بهرام در سه دانگ مشاع ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
336/08 مترمربع پالك شماره 356 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 

128809 مورخه 1400/06/10 دفتر 94 اصفهان 
2. راى شماره 140160302026003325 مورخ 1401/02/31 هیات یک مالکیت 
محســن عبدالهى به شناسنامه شــماره 6700 کدملى 1159016275 صادره داران 
فرزند بهمن در سه دانگ مشاع ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 336/08 
مترمربع پالك شماره 356 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 128809 

مورخه 1400/06/10 دفتر 94 اصفهان 
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 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 شــد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/21 
- م الف: 1341789 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان - موسوى 

4/118/

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 140160302026004626 مورخ 1401/03/28 هیات یک مالکیت 
خانم فاطمه سادات عقیلى به شناسنامه شــماره 87 کدملى 1284801896 صادره 
فرزند سیدجالل نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 161 مترمربع پالك 
469 شماره فرعى از 14874 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان طبق سند ثبت شده در صفحه 913 به نام خانم جهان عقیلى که نام متقاضى 

به فاطمه سادات تغییر پیدا کرده  
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 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 شــد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/21 
- م الف: 1341898 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان - موسوى 

4/120/

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002522- تاریخ: 1401/04/02- برابر راى شماره 2522 
مورخ 1401/04/02 به شماره کالســه 0137 تصرفات مالکانه آقاى / خانم صدیقه 
ســرخى احمد آبادى به شناسنامه شــماره 14 کدملى 1142195333 صادره فرزند 
مرتضى در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 20,65 مترمربع پالك شماره 2071 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
دفتر 247 صفحه 242 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و 
مفروز گردیده اســت. 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 اعتراضى 
داشته باشند میتوانند 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: 1400/04/06- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21- م الف: 1340870 - 
قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود 
حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /4/122

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

شماره: 140160302006001380- تاریخ: 1401/02/27 - جلسه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فــوق  العاده در دبیرخانه 
هیأت تشــکیل و پرونده کالســه 140011440200600992 مربــوط به تقاضاى 
آقاى/ خانم جواد عارف مبنى بر صدور ســند مالکیت نســبت به ششدانگ/ قسمتى 

از......... پالك شــماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر 
تحت بررسى است. 

هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه 
شده با سوابق پرونده و بررسى پاســخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 60770 
دفتر الکترونیکى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رســمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده و بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 
تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم جواد عارف به شناســنامه شــماره 
1130247211 کدملى 1130247211 صادره فرزند پرویز در ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 78/48 مترمربع پالك شــماره 50 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خــود را با حدود ذیل صادر مى 

نماید. 
شماال به طول 8/99 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 82/50 

شرقا به طول هاى 2/75 متر و 3/70 متر و 2/45 متر دیوار به دیوار و دیوار اشتراکى 
و دیوار به دیوار باقیمانده پالك

جنوبا به طول 8/82 متر دیواریست به دیوار باقیمانده پالك 
غربا به طول 8/72 متر درب و دیواریست به گذر 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر 
مى دارد اداره ثبت اســناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت 
به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/03/22 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/06- م الف: 
1332397 - رئیس اداره راه و شهرســازى - ســعید حاج احمــدى. عضو قضائى - 
مجتبى پور على. قائــم مقام رئیس واحــد ثبتى خمینى شــهر - مرتضى ملک زاده

3/230/ 

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

راى شــماره 140160302026003173 مورخ 1401/02/26 هیــات دو مالکیت 
خانم فاطمه عمادى به شناســنامه شــماره 830 کدملــى 1289445583 صادره از 
اصفهــان فرزند عبدالرحیم بصورت ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 29,96 
مترمربع از پالك شــماره 5 فرعــى از 15177 اصلــى واقع در اصفهــان بخش 5 
اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رســمى متقاضى موضوع دفتر 
الکترونیکى شــماره  139920302026030179 و 139920302026030176 و 
139920302026030182 و سند انتقال شــماره 149836 مورخ 99/09/30 دفتر 

3 اصفهان
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 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 شــد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/22 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/06 
- م الــف: 1333101 - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالك شــمال اصفهان - 

موسوى /3/232

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان گفت: افتخار آن است 
که ائمه جمعه و جماعات در مسیر ائمه اطهار بوده و روحیه 
خدمتگزارى و تواضع در برابر مردم در تمامى ابعاد زندگى 

آنان وجود دارد.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد نماینده ولى فقیه 
در اســتان و امام جمعه اصفهان اظهار کــرد :در کالم 
امیرمؤمنان است که هرکسى که بخواهد سرپرست قومى 
را برعهده گیرد، باید ابتدا خود در مسیر الهى قدم برداشته 

و سپس براى هدایت مردم قدم بردارد.
وى افزود: افتخار آن است که ائمه جمعه و جماعات در 
مسیر ائمه اطهار بوده و روحیه خدمتگزارى و تواضع در 

برابر مردم در تمامى ابعاد زندگى آنان وجود دارد.
طباطبایى نژاد ادامه داد: ائمه جمعه و جماعات آن چیزى 
را عمل مى کنند که همواره مورد تأکید دین مبین اسالم 
بوده و قطعا عمل به سیره نبوى در زندگى سعادت دنیا و 

آخرت را به دنبال خواهد داشت.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با اشاره به گرامیداشت 
هفته قوه قضائیه بیان کرد: شهادت شهید مظلوم آیت ا... 
بهشتى شــوك عجیبى به جامعه ایران اسالمى و مردم 
وارد ســاخت که اگر نبود نفس قدســى  و کالم نورانى 
امام(ره)، در بســیارى از مردم یــأس و ناامیدى اتفاق 

مى افتاد.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینى و تربیتى اصفهان گفت: 
625 زندانى بدهکار با بدهى افزون بر 10 هزار میلیارد ریال 
در این استان حبس هستند و تالش براى آزادى این افراد به 
منظور حفظ بنیان خانواده و کمک به حل مشکل آنان نیازمند  

همت جمعى و کمک عمومى است.
علیرضا بابایى افزود: گذشــت شــاکیان، کمک خیران، 
انجمن هاى حمایت از زندانیان و ستاد دیه براى آزادى این 

افراد کارگشاست.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینى و تربیتى اصفهان با بیان 
اینکه قضات، اعضاى شــوراهاى حل اختالف و افراد خیر 
اندیش در آزادى زندانیان همکارى دارند، اظهارداشت: در 

سه ماه نخست امسال 318زندانى بدهکار در استان اصفهان 
آزاد شدند.

وى ادامه داد: بدهى افراد آزاد شده  نزدیک به 10 هزار میلیارد 
ریال بود که 40 درصد این بدهى با گذشت شاکیان بخشیده 

شده است.
به گفته بابایى، ایــن بدهى ها با تالش ســتاد دیه ، آورده 
زندانیان،  تالش انجمن حمایت از زندانیان و خیریه ها تامین 
شد. وى با اشاره به  طرح «چهارشــنبه امام رضایى آزادى 
زندانیان محکومین غیرعمد »خاطرنشان کرد: چهارشنبه 
هر دو هفته  یکبار نشســتى با خیراى برگزار و زمینه آزادى  

عدد هشت زندانى فراهم مى شود.

همه روحانیون و ائمه جمعه 
خدمتگزار مردم هستند

آزادى زندانیان بدهکار 
نیازمند کمک عمومى است

دماى اصفهان 
از فردا 40 درجه را رد مى کند

کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان از آغاز رونـد افزایش دماى هواى اصفهان از 
روز سه شـنبه این هفته خبر داد و گفـت: موج گرما در 
کشور تا اواسـط هفته آینده ادامه دارد. حجت ا... على 
عسـکریان اظهار کرد: نقشـه هاى هواشناسى بیانگر 
جوى نسبتًا پایدار تا اواسط هفته بر روى استان است. 
وى با بیان اینکـه کمینه دماى هوا در بیشـتر مناطق 
استان یک تا دو درجه سانتیگراد افزایش پیدا مى کند، 
گفت: حداکثر دماى هواى امروز اصفهان روز یکشنبه 
به 38 درجه سـانتیگراد رسید. کارشـناس پیش بینى 
اداره کل هواشناسـى اسـتان افزود: خور و بیابانک با 
43 درجه سـانتى گراد گرم ترین نقطه اسـتان و بوئین 
میاندشت با 8 درجه سانتیگراد خنک ترین نقطه استان 
اسـت. وى از آغاز روند افزایش دماى هواى اصفهان 
از امروز دوشنبه خبر داد و گفت: دماى هواى اصفهان 
روزهاى سه شـنبه و چهارشـنبه به باالتر از 40 درجه 
سانتى گراد خواهد رسید. موج گرمایى که این هفته در 
کل کشور آغاز مى شود تا اواسط هفته آینده ادامه دارد. 

تجدید میثاق با شهدا
مدیر و پرسـنل آبفا منطقه جرقویه در مراسم غبارروبى 
و عطرافشانى گلزار متبرك شهداء که در شهر نیک آباد 
برگزار شد، شرکت کرده و یاد و خاطره شهداى گرانقدر 

انقالب اسالمى را گرامى داشتند.

خبر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: 22 درصد از حوادث ارجاع شــده به ادارات کار 
استان در ســال 1400، حوادث ناشــى از کار در حوزه 
ســاختمان بوده که 10 درصد آنها منجر به فوت شده 

است.
میثم مداحــى در جمع دو هــزار نفــرى کارگران و 
استادکاران ساختمانى شهرســتان شهرضا با اشاره به 
فصل ششــم قانون کار اظهار کرد: کلیه انجمن هاى 
صنفى و کانون هاى کارگرى پس از تشکیل، با مراجعه 
به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى و طى مراحل قانونى 

عمًال داراى شناسنامه و هویت مى شود.
وى با بیان اینکه کارگران ســاختمانى در زمره اقشار 
زحمت کش جامعه هســتند، افزود: الزم اســت براى 
رفع مشکالت این صنف از کارگران که بیشترین سهم 

اشتغال را به خود اختصاص داده اند، بیشتر توجه شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان، 
کانون هاى خطر در این رشته را پیچیده، متعدد و متنوع 
برشمرد و گفت: غالباً به دلیل بروز "اعمال ناایمن" توسط 

نیروى کار و ایجاد "شرایط ناایمن" در محیط کار توسط 
کارفرما حوادث ناشى از کار در این حوزه رخ داده است.

مداحى 22 درصد از حوادث به وقوع پیوسته ارجاع شده 
به ادارات کار استان در سال 1400 را حوادث ناشى از کار 
در حوزه ساختمان اعالم کرد و گفت: 10 درصد از این 

حوادث منجر به فوت شده است.
وى حــوادث ناشــى از کار را داراى هزینه هاى متعدد 
دانست و گفت: حوادث ناشى از کار عالوه بر هزینه هاى 
مادى مستقیم به دلیل بروز فوت و جرح که در بعضى 
موارد موجب نقص عضو مى شــود، داراى هزینه هاى 
پنهان و غیر مادى براى کارگر، خانواده کارگر و دولت 

است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اصفهان برنامه ریزى 
براى کاهش آمار حوادث ناشى از کار را براى جامعه مهم 
تلقى کرد و ادامه داد: هرچند نمى توان به طور مطلق و 
کامل از بروز حوادث جلوگیرى کرد ولى با اتخاذ تدابیر 
ایمنى در رعایت مقررات حفاظتــى مى توان تا حدود 

زیادى از میزان و شدت حوادث کاست.

مداحــى نقش حوزه هــاى فنى و حرفــه اى، انجمن 
صنفى و انجمن صنفى مهندسان مشــاور و ناظر را در 
کاهش این آمار مهم برشــمرد و اظهار کرد: امید است 
با همکارى هاى چند جانبه شاهد کاهش آمار حوادث 

ناشى از کار در این حوزه باشیم.
وى شهرستان شــهرضا را با جمعیتى نزدیک به 165 
هزار نفر و100 هزار بیمه شده تأمین اجتماعى مستحق 
امکانات ورزشــى و رفاهى براى کارگران دانســت و 
گفت: در سال 88 مجوز احداث دو سالن ورزشى در این 
شهرستان صادر شده اســت که در صورت اختصاص 
زمین و صدور پروانه ساخت این اداره کل آمادگى ساخت 

این دو سالن را دارد.
به گزارش ایمنا، صنعت ســاخت و ساز به عنوان یکى 
از مهم ترین صنایع کشور محسوب مى شود و حوادث 
ناشى از کار این حوزه از لحاظ فراوانى و شدت آسیب، آمار 
قابل مالحظه اى را هر ساله به خود اختصاص مى دهد 
و راهکارهاى متعددى به منظور کنترل و پیشگیرى از 

حوادث این بخش تاکنون ارائه شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان:

22 درصد از حوادث کار استان، در حوزه ساختمان است

فرمانده انتظامى شهرســتان خمینى شهر از کشف یک 
قالده شیر ماده آفریقایى و تعداد 64 قطعه پرنده کمیاب از 

باغى در این شهرستان خبر داد. 
غالمرضا براتى فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر 
اظهار داشــت: مأموران کالنترى 15 این فرماندهى با 
اشراف اطالعاتى خود از نگهدارى حیوانات نادر و کمیاب 
در یک باغ شخصى مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور 

کار خود قرار دادند.

وى افزود: مأموران پس از کســب اطالعات الزم طى 
هماهنگى با مرجع قضایى به همراه نماینده اداره محیط 
زیست شهرستان از باغ مذکور بازرسى کردند که در نتیجه 
این عملیات یک قالده شــیر ماده افریقایى و 64 قطعه 
پرنده کمیــاب که به صورت قاچاق تهیه شــده بودند را 

کشف کردند.

براتى با بیان اینکه در این رابطه یک نفر شناسایى شده 
و اقدامات جهت دســتگیرى وى در حال اجرا اســت، 
گفت: حیوانات کشــف شــده در این باغ بــه مأموران 
اداره محیط زیســت تحویــل و پرونده ایــن موضوع 
نیز براى انجــام اقدامــات قانونى به مراجــع قضایى

 ارسال شد.

کشف باغ وحش غیرمجاز 
در خمینى شهر
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استقالل در خط میانى خود با توجه به احتمال جدایى مهدى 
مهدى پور قصد جذب یک هافبک میانى دارد و گزینه آبى ها 
براى این پست سعید عزت اللهى هافبک ملى پوش ایران 
است. بازیکنى که به تازگى از الغرافه قطر جدا شده و البته 
تحت قرارداد با باشــگاه وایله دانمارك است؛ با این حال، 
مدیران باشگاه استقالل طى روزهاى اخیر پیشنهاد خود را 
به این بازیکن ارائه کردند تا او را براى فصل آینده به خدمت 
بگیرند. عزت اللهى اما به استقاللى ها پاسخ رد داد تا عمًال 
پروژه آبى پوش شدنش منتفى شود. او تصمیم دارد تا فصل 
آینده هم همچنان خارج از ایران به فوتبال خود ادامه دهد.

تیم بنفیکا پرتغال که  حسین طیبى کاپیتان تیم ملى فوتسال 
کشورمان در آن حضور دارد در بازى سوم فینال مسابقات 
لیگ پرتغال به مصاف تیم اســپورتینگ لیســبون رفت و 
با نتیجه 4 بر 3 متحمل شکست شــد.این سومین باخت 
متوالى بنفیکا بود و باعث شــد تا این تیم به نایب قهرمانى 
بسنده کند.با توجه به 3 پیروزى تیم اسپورتینگ از 5 بازى 
در مرحله نهایى، قهرمانى این تیم مسجل شد.در این دیدار 
حسین طیبى کاپیتان تیم ملى فوتسال کشورمان به دلیل 

آسیب دیدگى به میدان نرفت.

دیدار سوپرجام باشگاه هاى ایران در اواخر مرداد ماه برگزار 
خواهد شد. تیم هاى استقالل و نساجى مازندران برگزار کننده 
دیدار سوپر کاپ خواهند بود که به احتمال فراوان این دیدار در 
تاریخ 20 مرداد ماه انجام خواهد شد. البته هنوز تاریخ رسمى 
برگزارى این دیدار اعالم نشده و قراراست پس از مکاتبات 

نهایى زمان و محل برگزارى بازى سوپر جام اعالم شود.

دو باشــگاه ذوب آهن و مس رفســنجان براى تقویت خط 
دفاعى شــان، به صورت رســمى خواهان جــذب رامتین 
سلیمان زاده مدافع آلومینیوم شدند و درخواست رسمى خود 
را به این باشگاه ارائه کردند. سلیمان زاده یک فصل دیگر با 
آلومینیوم اراك قــرارداد دارد و باید دید در نهایت مدیران و 
کادر فنى این تیم چه تصمیمى در مورد ماندن یا جدایى این 

بازیکن خواهند گرفت.

مهلت اعالم حکم پرونده ســرمربى سابق تیم ملى فوتبال 
ایران طبق اعالم دادگاه عالى ورزش یک بار دیگر به تعویق 
افتاد. پیش از این اعالم شده بود دادگاه CAS رأى پرونده 
مارك ویلموتس را تا 13 ماه مى، 23 اردیبهشت ماه اعالم 
مى کند اما طبق اعالم این دادگاه بر اساس مکاتبات صورت 
گرفته مهلت صدور راى تا تاریخ 29 جوالى 2022، 7 مرداد 

1401 تمدید شده است.

عزت اللهى استقاللى نمى شود

نایب قهرمانى یاران طیبى

تاریخ احتمالى
 سوپر جام ایران

سلیمان زاده
 در رادار گاندوها

دردسر ویلموتس
 تمامى ندارد

22 میلیــارد؟ 25 میلیــارد؟ 27 میلیــارد؟ نبــود؟ 
20 میلیــارد... فروخته شــد...، این نــه مبلغ فروش 
بزرگ ترین الماس دنیا در حراج کریستى است و نه به 
مزایده گذاشتن یک تابلوى عتیقه ارزشمند در حراجى 
آثار هنرى. 20 میلیارد تومان مبلغ نهایى قرارداد یک 
بازیکن لیگ برترى براى یکســال است. اینکه با این 
پول هنگفت در این وانفساى اقتصادى کشور چه کارها 
که مى شود انجام داد موضوع بحث ما نیست اما اینکه 
چطور ارزش یک نفر در فوتبال ما یک مرتبه تا این حد 

باال مى رود جاى بسى سئوال و شگفتى است!
حتى با در نظر گرفتن آپشن هاى خاص این فوتبالیست 
باز هم نمى توان او را لقمه چندان دندانگیرى به حساب 
آورد که چند تیم لیگ برترى با ســر و دست شکستن 
براى خرید او موجب شــوند قیمتش در بــازار نقل و 

انتقاالت به شکل کاذبى نجومى شود. 
سعید صادقى اگرچه با 14 پاس گل موفق شد عنوان 
مهندس لیگ بیســت و یکم را از آن خــود کند و با 
تأثیرگذارى روى 20 گل بهترین بازیکن این فصل هم 
شناخته شده است اما همه اینها هم رقم زیادى که قرار 
است پرسپولیس براى یک فصل به او پرداخت کند را 
توجیه نمى کند. همینطور 20 میلیاردى که گفته شده 
به سرمربى او در این تیم بابت هدایت سرخپوشان در 
فصل بیست و دوم پرداخت مى شود هم قابل پذیرش 

نیست. 
این اولین بار نیســت و آخرین بار هم نخواهد بود که 
چنین پول هاى هنگفتى در فوتبال به ظاهر حرفه اى 

ما رد و بدل مى شود و آب از آب هم تکان نمى خورد. 
همین فصل و در همین فوتبال ایران دو همقطار دیگر 
یحیى گل محمدى نیز قراردادهاى 21 میلیارد تومانى 
و 18 میلیــارد تومانى با تیم هاى لیــگ برترى امضا 
کرده اند و صداى کســى هم در نیامده است. اما نکته 

مهم آنجاســت که آیا جیب باشگاه هاى ما جوابگوى 
این خاصه ولخرجى هاى میلیاردى هستند؟ آیا ساختار 
باشــگاه هاى ما به اندازه اى حرفه اى شده که منابع 

مالى آن از عهده این بریز و بپاش ها برآیند؟
سابقه نشــان مى دهد که جواب این سئواالت منفى 

اســت. تابــوده اکثر باشــگاه هاى لیــگ برترى ما 
هشتشان گروى نُهشــان بوده و معموًال در پرداخت 
این قراردادهاى ســنگین با مشکل رو به رو شده اند و 
کار به کشمکش رسانه اى و دادگاه و... کشیده شده و 
در نهایت یا فدراسیون به داد آنها رسیده یا یک هوادار 

متمول.
 جالب آنجاست که مســببان اصلى به وجود آمدن 
این بلبشــوى نقل و انتقاالتى خودشان جزو اولین 
شاکیان از این اوضاع مى شــوند. کافى است ماهى 
کوچکى که در نبود شاه ماهى در لیگ برتر فرصت 
عرض اندام و پادشــاهى کردن یافته و مدام به مدد 
ایجنت خود، قیمتش را باالتر بــرده، پس از مذاکره 
با چند تیم متعدد توسط تیم ثالثى تور شود، آن وقت 
است که صداى اعتراض خریداران رودست خورده 
گوش فلک را کر مى کند که ارزش این شــکار که 
از دســت آنها بُرخورده و در دام حریف افتاده بسیار 
بســیار کمتر از چیزى بوده که به ازاى صیدش به او 
پرداخت شده و فالن و بهمان. «آلزایمر» هم نقطه 
مشترك همه این از قافله جامانده هاست. آنها به کل 
فراموش مى کنند همانها بوده اند که تا پیش از آن با 
تقال براى انفجار بمب نقل و انتقاالتى در تیم خود، 
در دادوســتد این بازیکن با مدیربرنامه هایش مدام 
روى نرخ او مى گذاشــتند بلکه رضایتش را کسب 
کنند و تنها چیزى که آن زمان برایشــان محلى از 
اعراب نداشــت همانا ارزش واقعى بازیکن مذکور 

بود. 
نکته طنز ماجرا هم آنجاست که همان بازیکن که دست 
در دست ایجنتش از این باشگاه به آن باشگاه مدام در 
رفت و آمد و چانه زنى بود پس از آنکه چکش حراجش 
به نام یک تیم زده شــد، هنوز امضاى پــاى قرارداد 
کذایى اش خشک نشــده مى گوید به آرزوى چندین 

ساله اش رسیده است!

قیمت مقطوع نیست... اما تخفیف نمى دهیم!
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بهنام برزاى، مدافع راست فصل گذشته گل گهر سیرجان 
که قراردادش با این باشگاه به پایان رسیده در حال مذاکره 
با مسئوالن سپاهان اســت و با مسئوالن باشگاه به توافق 
رسیده اســت. ســپاهان که به دنبال جدایى اسماعیلى فر 
در پست دفاع راســت نیاز به جذب بازیکن دارد عالوه بر 
مذاکراتى که با مهدى شیرى داشــت، با بهنام برزاى هم 
صحبت داشته و حاال این گزینه به نظر مى رسد براى توافق 
و عقد قرارداد با طالیى پوشــان نزدیک تر است. اگر اتفاق 
خاصى رخ ندهد طى امروز یا فردا قــرارداد این بازیکن با 

طالیى پوشان امضا خواهد شد.

توافق بهنام برزاى
 با سپاهان

با جذب میالد زکى پور حاال به نظر مى رســد 
شرایط براى جدایى مدافع ملى پوش سپاهان 

مناسب تر شده باشد.
در بحبوحــه رقابت هــاى آســیایى بود که 
زمزمه هایى مبنى بر جدایــى امید نورافکن 
به گوش رسید ولى این بازیکن ملى پوش در 
همان مقطع با انتشار یک استورى به شایعاتى 
که پیرامون جدایى اش ایجاد شده بود واکنش 
نشــان داد و تاکید کرد که تمرکزش به طور 

کامل روى موفقیت سپاهان قرار دارد.
چند هفته بعد اما با پایــان رقابت هاى لیگ 
برتر بار دیگر شــایعاتى پیرامــون جدایى 
نورافکن ایجاد شد؛ از حضور در استقالل 
و پرســپولیس تا تیم هاى خارجى، اما در 

همان زمان نیز مشخص بود که اگر این مدافع 
چپ ملى پوش قصد جدایى داشــته باشد، در 
ایران به تیمى دیگر نخواهد رفت و در سپاهان 

مى ماند.
حاال اما این بازیکن 25 ســاله با پیشنهاداتى 
از سه کشور پرتغال، لهستان و روسیه مواجه 
شده و براى جدایى در حال مذاکره با مدیران 

باشگاه است.
در همیــن بین به نظر مى رســد جذب میالد 
زکى پور که طى دو ســال گذشــته به عنوان 
مدافع چپ عملکرد قابــل قبولى در گل گهر 
داشته به نوعى شرایط براى جدایى نورافکن 

را مناسب تر کرده است.
با تمــام این ها باید منتظــر ورود مورایس به 

ایران ماند و دید این مربى پرتغالى که در فصل 
جدید هدایت طالیى پوشان را عهده دار شده 
است، چه برنامه اى براى بستن تیمى قدرتمند 
دارد و در این راه آیــا به نورافکن اجازه جدایى 

مى دهد یا خیر.

مخالفت سپاهان با جدایى نورافکن
باشگاه ســپاهان حاضر به دادن رضایت نامه 
به دو بازیکن خودش نیست. باشگاه سپاهان 
در پنجره تابســتانى نقل و انتقاالت تا کنون 
مهره هاى زیادى از دست داده و شاهد خروج 
اسماعیلى فر، ولسیانى، سروش رفیعى و سجاد 
شهباززاده بوده است. در این راستا دو بازیکن 
دیگر ســپاهان هم با وجود اینکه یک فصل 

دیگر با طالیى پوشــان قرارداد دارند، با توجه 
به پیشــنهاد ســایر تیم ها به دنبال دریافت 
رضایت نامه بودند که با مخالفت باشگاه روبرو 

شدند.
محمدرضا حسینى از استقالل پیشنهاد داشت 
و امید نورافکن هم شــنیده مى شد نامش در 
فهرست پرسپولیس است ولى باشگاه سپاهان 
با توجه به نفراتى که از دست داده در موقعیتى 
نیست که بخواهد به بازیکنانش رضایت نامه 
بدهد خصوصًا اگر ایــن نفرات به دنبال رفتن 

به تیم هاى رقیب در کورس قهرمانى باشند.
بدین ترتیب طبق اعالم باشــگاه ســپاهان 
رضایت نامه این دو بازیکن براى باشگاه هاى 

داخلى صادر نخواهد شد.

نورافکن از سپاهان جدا مى شود؟
ج با
شر
منا
در
زم
به
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که
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ب

سپاهان براى جذب ســرمربى پرتغالى 3 مشــترى از مصر، 
عربستان و عراق را کنار زد. باشــگاه سپاهان هفته گذشته به 
صورت رسمى با ژوزه مورایس ســرمربى پرتغالى قراردادى 3 

ساله امضا کرد. 
رسانه هاى عربســتان خبر دادند مورایس یکى از 

گزینه هاى اصلى هدایت الشباب در فصل آینده 
راهى ایران شد و هدایت سپاهان را براى مدت 

3 ســال برعهده گرفت. همچنین سایت 
«اسپورت» عراق نیز مورایس را به عنوان 
یکى از گزینه هاى فدراسیون فوتبال عراق 
معرفى کرد تا هدایت تیم ملى این کشور را 
برعهده بگیرد اما راهى سپاهان ایران شد. 

روز شنبه نیز رسانه مصرى از دست 
رد مورایس به باشــگاه االهلى 

این کشور به خاطر سپاهان 
خبــر داد. بدیــن ترتیب 

سپاهانى ها در جذب 
مورایس االهلى 

مصر، الشباب 
عربستان 

و فدراســیون 
عراق را کنار زدند تا 
دستیار سابق مورینیو را 

به اصفهان بیاورند.

اگر اتفاق ویژه اى رخ ندهد یکى از بازیکنانى که در لیگ بیســت و 
دوم با پیراهن سپاهان به میدان مى رود، مدافع  گل گهر خواهد بود.

برخالف سپاهان که به تازگى ســرمربى خود را انتخاب کرده، کار 
تیم ســازى براى حضور قدرتمندانه در لیگ بیســت و دوم و کسب 
قهرمانى در این مسابقات خیلى زود شروع شــد و سایر تیم ها سه 
بازیکن تعیین کننده سپاهان را براى تقویت شکل تیمى خود به خدمت 
گرفتند که یکى از این بازیکنان گئورگى ولسیانى بود؛ مدافع با تجربه 

گرجستانى که سومین ســال حضور خود در سپاهان را تجربه کرد و 
حاال به پرسپولیس پیوسته تا چالش جدیدى را در ایران تجربه کند.

براى پر کردن جاى این بازیکن على رغم اینکه هنوز حضور مورایس 
نهایى نشــده بود، مسئوالن باشگاه ســپاهان مذاکراتى جدى را با 
آرمین ســهرابیان آغاز کرده اند؛ مدافعى که پــس از جدایى از جمع 
طالیى پوشان عملکرد قابل توجهى را طى چند سال اخیر در استقالل، 
سایپا و گل گهر از خود به جا گذاشــته و حاال برخالف آن روزها که 

جوانى با انگیزه باال براى دیده شدن بود، مدافعى به شمار مى رود که 
با تجربیات فراوان به جایى بازخواهد گشت که از همان جا به فوتبال 

ایران معرفى شده است.
طبق اخبار موثق سهرابیان و مسئوالن باشگاه سپاهان براى شروع 
دوباره همکارى به توافق رســیده اند و فقط یکى دو مورد دیگر اگر 
حل شود، مدافع فصل گذشته گل گهر سیرجان مانند زکى پور سر از 

اصفهان و سپاهان در مى آورد.

سپاهان در آستانه توافق با آرمین سهرابیان

پاتک سپاهان به 3 کشور

مهاجم فرانسوى پیشین استقالل تهران پیشنهاد 
اولیه پرسپولیس را براى پوشیدن پیراهن این 

تیم رد کرد.
باشگاه پرسپولیس پس از جذب بازیکنان 

مطرح براى دروازه، دفاع و خط میانى 
این تیــم دنبال انتخــاب بازیکن 
خارجى بــراى حضــور در جمع 

مهاجمان است.
مصدومیت طوالنى مدت عیسى آل 

کثیر و جدایى شیرزود تمیروف باعث درخواست یحیى 
گل محمدى براى جذب مهاجم شد.

این باشگاه در ابتدا طى خواســته سرمربى تیم سراغ سجاد 
شهباززاده رفت اما مهاجم پیشین سپاهان با وجود مذاکره با 

مدیران پرسپولیس سر از استقالل تهران در آورد.
یحیى گل محمدى خواستار جذب مهاجم بلند قامت براى حضور 

در جمع سرخپوشان اســت اما این ویژگى درکمتر مهاجم داخلى 
است تا مدیران باشــگاه چاره اى جز رفتن ســراغ بازیکنان خارجى 

نداشته باشند.
شیخ دیاباته مهاجم فصل گذشته الغرافه قطر که سابقه آقاى گلى در لیگ برتر 

ایران با پیراهن استقالل تهران را دارد یکى از گزینه هاى روى میز پرسپولیس 
بود تا در صورت توافق مالى مذاکرات نهایى صورت بگیرد.

با این حال مهاجم فرانسوى سابق استقاللى ها پیشنهاد اولیه پرسپولیس را نپذیرفت 
تا درویش نیز فعًال قید این موضوع را بزند و سراغ سایر گزینه هاى خارجى برود.

مذاکره با دیاباته در حالى متوقف شد که پرسپولیس توانسته است با «کاسیانو» 
بازیکن برزیلى فصل گذشته ویزال پرتغال مذاکرات مثبتى داشته باشد تا او به 

احتمال فراوان فصل آینده پیراهن این تیم را بر تن کند.

جواب رد شیخ آبى ها به 
پرسپولیس

الل تهران پیشنهاد 
ن پیراهناین

ب بازیکنان 
 میانى 

یکن
مع

سى آل 
اعث درخواست یحیى 

م شد.
ـته سرمربى تیم سراغ سجاد 
ین سپاهان با وجود مذاکره با

الل تهران در آورد.
ب مهاجم بلند قامت براى حضور 

ا این ویژگى درکمتر مهاجم داخلى 
ى جز رفتن ســراغ بازیکنان خارجى

ه الغرافه قطر که سابقه آقاى گلى در لیگ برتر 
 را دارد یکى از گزینه هاى روى میز پرسپولیس 

کرات نهایى صورت بگیرد.
ق استقاللى ها پیشنهاد اولیه پرسپولیس را نپذیرفت 

ضوع را بزند و سراغ سایر گزینه هاى خارجى برود.
ف شد که پرسپولیس توانسته است با «کاسیانو»
یزال پرتغال مذاکرات مثبتى داشته باشد تا او به

هن این تیم را بر تن کند.

خ آبى ها به 
لیس

یک وب سایت یونانى مدعى شــد آ.ا.ك تمایل 
دارد تا براى کاهش هزینه ها، چند بازیکن از جمله 

مهاجم ایرانى اش را به فروش برساند.
طى هفته هاى اخیر اخبار متعددى پیرامون احتمال 
جدایى کریم انصارى فرد مهاجم ایرانى آ.ا.ك آتن 
به گوش رسید و حاال یک رسانه یونانى مدعى شده 
که این باشگاه قصد دارد براى کاهش هزینه ها، 
چند بازیکن از جمله کاپیتان تیم ملى را به فروش 

برساند.
وب سایت newsbeast در این خصوص نوشت: 
با توجه به عملکرد ناموفــق آ.ا.ك در فصل قبل، 
انتظار مى رود که آنها شاهد بهبود مشکلى باشند 
که در فصل هاى قبل گریبانگیــر آنها بوده و آن 
نیز مشکل در رهایى از شــر بازیکنانى است که 

نمى توانند تیم را ترك کنند.
تابستان فصلى است که هواداران هر تیمى رویاى 
خرید بازیکنان را در سر مى پرورانند. اما شاید 

مهمتر از آن، این است یک تیم بتواند آن دسته از 
بازیکنان را حذف کند که در حساب هاى تیم جایى 
ندارند. حوزه اى که آ.ا.ك در آن بســیار بد است و 

این را البته رهبران باشگاه هم قبول دارند.
به عنوان مثال، اســتخدام رادوسالو کوچارسکى 
به عنوان مدیر فنى، به این دلیل انجام شــد که 
شایستگى اصلى او بر اساس رزومه اش، دقیقا این 
است: او موفق مى شود از شر بازیکنانى که به کار 
نمى آیند خالص شود و همچنین موفق مى شود 

آنها را با قیمت هاى بسیار خوب بفروشد.
در صورتى که آ.ا.ك بازیکنانى که روى آنها حساب 
نمى کند حفظ کند، دچار ضرر مى شود. پولى که 
مى توان از آن براى نقل و انتقاالت استفاده کرد 
که حداقل 3 میلیون یورو برآورد شده است. به طور 
مشخص زرد و مشکى ها بازیکنانى مانند ورانش، 
لو تالک، باکاکى، انصارى فرد، سینتوتا و تانکویچ 
را در لیست سیاه خود دارند و در عین حال آمرابات 
تصریح کرده است که آرزوى او بازگشت به هلند 

(به دالیل شخصى) است.
به عبارت دیگر صحبت از هفت فوتبالیست است 
که قرارداد آنها ساالنه سه میلیون یورو براى آ.ا.ك 
هزینه دارد. بنابرایــن، یافتن راهى براى خالص 
شدن از شر قراردادهاى آنها بیش از حد ضرورى 
است. پس آ.ا.ك 3 میلیون یورو برنده خواهد شد 
که البته اگر یک یا تعدادى از آنها فروخته شود و 
مقدارى پول در صندوق بگــذارد، مى تواند حتى 

مبلغى بیشتر از این نیز به دست بیاید.

فروش کریم براى کاهش هزینه هاى آ.ا.ك

مربى پیشین تیم فوتبال سپاهان معتقد است این تیم براى 
قهرمانى به غیر از سرمربى به ابزار هاى دیگرى هم نیاز دارد.

قاســم زاغى نژاد درباره تغییرات فنى در تیم فوتبال سپاهان 
و ســرمربیگرى ژوزه مورایس، اظهار داشت:  انتخاب مربى 
جدید با رویکردى که در سپاهان وجود دارد، قطعًا با مطالعه 
و کارشناسى بوده است. ولى اینکه تصور کنیم صرفًا با غنى 

شدن از سوى مربى، مى توانیم موفق باشیم، اینطور نیست.
مربى پیشین سپاهان اشاره کرد: به غیر از مربى و کادر فنى،  
بحث بازیکن هم وجود دارد و بایــد اطالعات خوبى به این 
مربى ارائه شود تا بتواند بازیکنان خوبى جذب کند. همچنین 
باید اطالعات خوبى درباره حریفان سپاهان داده شود تا ایشان 
بتواند انتظارات را با ضریب اشــتباهات پایین برآورده کند. 
باشــگاه باید در جذب بازیکن تیم خیلى خوب و قوى  عمل 
کند، چون چند مهره تاثیرگذار تاکنون از تیم جدا شده اند. اگر 
شرایط به گونه اى باشد که جذب بازیکنان ایرانى سطح باال، 
فراهم نباشد، مى توانند از چند بازیکن قابل و باکیفیت خارجى 

استفاده کنند. 

سپاهان براى قهرمانى به 
بازیکن هم نیاز دارد

مرضیه غفاریان
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مدیرعامل نمایشــگاه بین المللى اصفهان 
از برپایى دو نمایشــگاه تخصصى در حوزه 
چــوب و صنایــع کارگاهى همزمــان با 

نخستین دهه تیرماه سال جارى خبر داد.
احمدرضــا طحانیان با اشــاره بــه اینکه 
رویدادهــاى  اجرایــى  فعالیت هــاى 
نمایشــگاهى در اســتان اصفهــان مانند 
همیشــه در حال انجــام اســت، گفت: 
نمایشگاه بین المللى اصفهان در روزهاى 
هفتم تا دهــم تیرماه میزبان بیســتمین 
نمایشــگاه صنایع چوب، ماشــین آالت، 

یــراق آالت و مــواد اولیــه و همچنیــن 
هفدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعت و 

صنایع کارگاهى خواهد بود.
وى با اشاره به برگزارى بیستمین نمایشگاه 
صنایع چوب، ماشــین آالت، یراق آالت و 
مواد اولیه افزود: این نمایشگاه در سه هزار 
و 400 مترمربع فضاى مفید نمایشــگاهى 
برگزار مى شود و شرایطى را فراهم خواهد 
آورد که 56 شرکت از استان هاى مختلف 
کشور به ارائه دستاوردها و توانمندى هاى 

خود بپردازند.

مدیرعامل نمایشــگاه بین المللى اصفهان 
با بیان اینکه در این نمایشگاه نمایندگانى 
از هشت اســتان کشــور حضور خواهند 
داشت، تصریح کرد: استان هاى اصفهان، 
تهران، البرز، آذربایجان شرقى، آذربایجان 
غربى، فارس، خراســان رضــوى و قم در 
این نمایشــگاه نماینده دارنــد؛ همچنین 
شــرکت هاى حاضر در نمایشگاه، کاالها، 
محصوالت و خدمات خود را در زمینه هاى 
ماشین آالت چوب، MDF، روکش، نوار لبه 
PVC، دســتگاه هاى CNC، هایگالس، 

یراق آالت، ابزار و تیغه هاى برشــى، درب، 
اکسسورى آشپزخانه، چسب و رنگ چوب 

به نمایش مى گذارند.
وى افزایــش تعداد مشــارکت کنندگان و 
مساحت نمایشگاه نســبت به سال گذشته 
و همچنین حضــور تولیدکننده هاى برتر 
کشور را از جمله ویژگى هاى این نمایشگاه 

عنوان کرد.
طحانیان در بخش دیگرى از صحبت هاى 
خود به برگــزارى هفدهمین نمایشــگاه 
بین المللــى صنعت و صنایــع کارگاهى، 
همزمان با نمایشــگاه صنعت چوب اشاره 
کرد و گفت: این نمایشگاه نیز با حضور 100 
شرکت و در سه هزار و 500 مترمربع فضاى 

مفید نمایشگاهى برپا مى شود.
وى با بیــان اینکه عالوه بــر نمایندگان 
اســتان هاى مختلف کشــور، نمایندگانى 
از برندهاى مطرح بین المللــى نیز در این 
نمایشگاه حضور دارند، افزود: شرکت هایى 
از اســتان هاى اصفهان، تهران، همدان، 
البرز، یزد و قزوین در نمایشــگاه صنعت و 
صنایع کارگاهى اصفهــان حضور خواهند 
داشت؛ همچنین بازرگانان ایرانى در قالب 
نمایندگى محصوالت و کاالهاى خارجى از 
کشورهاى ژاپن، مالزى، چین، کره جنوبى، 
تایوان، ترکیه، آلمان، ایتالیا، چک، ســوئد، 
انگلستان و اســپانیا به عرضه جدیدترین 

محصوالت و ماشــین آالت حوزه صنایع 
کارگاهى مى پردازند.

مدیرعامل نمایشــگاه بین المللى اصفهان 
با تاکید بــر اینکه نمایشــگاه صنعت این 
دوره، با شــرایط متفاوت ترى نســبت به 
سال گذشــته برگزار خواهد شد، تصریح 
کرد: حضور برندهــاى مطرح و فعال تولید 
و تامین کننده ابزار و ماشین آالت صنعتى 
با هدف ایجاد فرصت مناســب به منظور 
معرفى و تبــادل اطالعات و آشــنایى هر 
چه بیشــتر صنعتگران و فعــاالن صنعت 
کشــور و همچنین تالش براى رفع نیاز و 
تکمیل زنجیره تامین و ملزومات مورد نیاز 
کارخانجات و کارگاه هاى صنعتى از جمله 
ویژگى هاى برگزارى هفدهمین نمایشگاه 
بین المللى صنعت و صنایــع کارگاهى به 

شمار مى رود.
گفتنى اســت؛ عالقمنــدان بــه بازدید 
از بیســتمین نمایشــگاه صنایــع چوب، 
ماشــین آالت، یــراق آالت و مــواد اولیه 
نمایشــگاه  هفدهمیــن  همچنیــن  و 
بین المللى صنعــت و صنایــع کارگاهى 
مى توانند از ســاعت 11 تــا 20 روزهاى 
هفتم تــا دهــم تیرمــاه به نمایشــگاه 
بین المللــى اصفهان واقــع در کمربندى 
شــرق، روبــروى منطقه روشن دشــت 

مراجعه کنند.

از 7 تا 10 تیرماه صورت مى گیرد؛

برپایى 2 نمایشگاه در حوزه چوب 
و صنایع کارگاهى در اصفهان

تفاهمنامه دانش بنیان
 بین فنى و حرفه اى و حوزه علمیه اصفهان

تفاهم نامه همکارى دوجانبه با محوریت دانش بنیان 
بین اداره کل آموزش فنى و حرفه اى اســتان و مرکز 

تحقیقات رایانه اى حوزه علمیه اصفهان امضا شد.
مدیرعامل مرکــز تحقیقات رایانه اى حــوزه علمیه 
اصفهان در این آئین گفت: با امضاى این تفاهم نامه 
همکارى دو جانبه، زمینه ارائــه خدمات دو مجموعه 
براى هم افزایى و ارتقاى فرهنــگ و دانش عمومى 

تعریف و همکارى طرفین عملیاتى شد.
حجت االسالم والمسلمین سید احمد سجادى افزود: 
همچنین در این تفاهم دو جانبه زمینه پیاده ســازى 
سیســتم نظام آموزش دوگانه، کارآموزى در محیط 
واقعــى کار، تولید محتوا و محصــوالت دانش بنیان 
حوزه فناورى اطالعــات در مرکز تحقیقات رایانه اى 

حوزه علمیه اصفهان فراهم شد.
آرش اخوان مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان 
اصفهان هم در خصوص مزایاى آمــوزش دوگانه و 

کار آمــوزى در محیط کار واقعى مــواردى را مطرح 
و آمادگى خود را براى اجراى این شــیوه آموزشــى 
در حرفه هاى تولیــد محتوا، تصویر بــردارى وصدا 
وهمچنین اعطاى آموزشگاه آزاد فنى وحرفه اى و مرکز 
تحقیقات، استفاده از امکانات آن مر کز در آموزش هاى 
مجازى وتولید محتواى آموزشى براى بخش دولتى 
وخصوصى وهمچنیــن آموزش هــاى دانش بنیان 

اعالم کرد.

راه اندازى 57 کد رشته جدید
 در مراکز  علمى کاربردى استان  

رییس دانشــگاه جامع علمى کاربردى اصفهان از راه 
اندازى 57 کد رشــته جدید براى پذیرش دانشــجو در 
ورودى مهرماه 1401  مراکز آموزشــى استان اصفهان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه جامع علمى کاربردى 
استان اصفهان، دکتر بهزاد رضائى گفت: اضافه شدن 
رشته هاى جدید با موافقت کمیته هماهنگى گسترش 
استانى و شــوراى تخصصى گســترش آموزش عالى 
علمى کاربردى دانشــگاه جامع علمى کاربردى، براى 
مقاطع کاردانى و کارشناسى ناپیوسته انجام شده است.  

بهزاد رضائى ادامه داد: براین اساس در پذیرش مهر سال 
تحصیلى جدید در مجموع391 کدرشته محل در مقاطع 
کاردانى و کارشناسى ناپیوسته توسط 22 مرکز آموزش 

علمى کاربردى اســتان اصفهان ارائه خواهد شد که در 
مقطع کاردانى 222 کد رشته محل و در مقطع کارشناسى 
169 کد رشــته محل پذیرش خواهد داشــت. رئیس 
دانشــگاه جامع علمى کاربردى واحد استان اصفهان  
گفت: در این پذیرش، با احصاء ظرفیت هاى استان و نیاز 

بازار کار رشته هاى متنوعى اضافه شده است.
ثبت نام در مقطع کارشناســى ناپیوســته از 1  تیر ماه 
انجام شــده و در مقطع کاردانى از 14 تیرماه امسال  از 
طریق پایگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانى

 www.sanjesh.org انجــام میشــود و  عالقمندان 
مى توانند براى کسب اطالعات بیشــتر  به سایت این 
دانشگاه به نشانى  es.uast.ac.ir یا به مراکز آموزش 

علمى کاربردى مراجعه کنند.


