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آغاز احداث خیابان 
شهید اسماعیلى در میمه

نرخ باالى مهاجرت
 از جرقویه

بیمارستان هایى که بیمارند
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حفارى هاى بدون بازسازى 
در خوانسار

خانگى هایى که راه قاچاق 
را باز مى کنند
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نمایشگاهى از یار مهربان
 در کتابخانه مرکزى

باالخره چرا «جک» خودش 
را نجات نداد؟!

خأل قانونى در مبارزه با 
مفسدان اقتصادى!
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این اشتباه هنگام 
خوردن پرتقال 
سالمت شما را
تهدید مى کند

اولتیماتوم معاون استاندار اصفهان به مدیران
3
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همه خوراکى هاى موجود مناسب سالمت ما نیستند 
و گاهى یادمان مى رود هنگام گرســنگى باید 

سراغ سالم ترین ها برویم. شــاید باورتان نشود، 
ولى دقیقًا همین اشتباه کوچک مى تواند سالمت ما 

را تهدید کند....

بازار نقل و انتقــاالت تابســتانى همچنان گرم 
اســت و روزى نیســت که خبرى از صید شــاه 
ماهــى و ترکاندن بمب در باشــگاه ها به گوش 
نرسد. اما داغ بودن این بازار بیشتر از آنکه به شاه 
ماهى هاى شکار شــده و بمب هاى منفجر شده 
مربوط باشد از پول هاى درشت بى زبانى نشأت 
مى گیرد که بدون هیچ حساب و کتاب خاصى به 
بازیکنان پرداخت مى شود. ماجرا وقتى جالب مى 
شود که حاال و پس از آشــفته شدن بازار، رئیس 
ســازمان لیگ با صرافت به «وظیفه ذاتى» خود 
به فکر این افتاده اند که این هرج و مرج را سامان 

دهند؛ آن هم با تعیین ...

کنکور از امروز آغاز مى شود و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت

 آزمـــون سخـت 
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محمدرضا جان نثارى: اگر مدیرى بى دلیل به رسانه پاسخ ندهد با او برخورد مى شود

جنگ سپاهان و استقالل 
سر یک ستاره باال گرفت

مهاجم سابق استقالل دوباره در لیست خرید این تیم براى فصل 
آینده قرار گرفته است.

کاوه رضایى بازیکنى که فصل قبل در فوتبال بلژیک حضور داشت 
تصمیم گرفته تا به فوتبال ایران بازگردد. این در حالى است که از 

استقالل به عنوان مقصد...
3

در صفحه 7 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

ایده جدید دست اندرکاران لیگ براى کنترل 
قرارداد بازیکنان، کارساز نخواهد بود

شیر آفریقایى
 از خمینى شهر
 به صفه رفت

از مصوبات سفر رئیس جمهور به اصفهان مطلع نیستم
دبیر جامعه اسالمى مهندسین استان اصفهان:

3
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شیرى جانشین شیرى جانشین 
دانیال در سپاهان؟دانیال در سپاهان؟

تأیید حمله سایبرى به فوالد مبارکه لباس سرهمى نوزاد هم هوشمند شدجهان نما مدیریت گره هاى کور ترافیکى دراصفهانتکنولوژى جدایى احتمالى پورقاز از سپاهان بعد از 5 سالاستان ورزش

6

م جان نثارى: اگررررررررررررررررررمدیرى بى دلیل به رسانه محمدرضا

جنگ سپا
سر یک س
مهاجم سابق استقالل
آینده قرار گرفته است.

کاوه رضایى بازیکنى که
تصمیم گرفته تا به فوتب
استقالل به عنوان مقص
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سقفى براى
 بمب هاى خنثى

87 هزار اصفهانى در کنکور امسال رقابت  مى کنند 

و



0202جهان نماجهان نما 4351چهارشنبه  8 تیر  ماه   1401 سال نوزدهم

طرح مجلس براى دادن اقامت 
به اتباع بیگانه

افزایش 70 درصدى ظرفیت 
اینترنت کشور تا مهرماه

خبرخوان
عصبانیت شدید نماینده 

خمینى شهر
  فارس |در حیــن مخالفــت نقدعلى با 
تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در دولت 
روحانى، شدت احساســى و هیجانى شدن او 
منجر به افتادن عمامه اش شد و براى دقایقى، 
ایستاده و بدون عمامه و با در دست گرفتن پایه 
میکروفن صحبت کرد. نماینده خمینى شــهر 
خطاب به رئیس کمیســیون کشاورزى گفت: 
به چه مجوزى تــک روى کردید و چرا تحقیق 
و تفحص را یک جانبه تأییــد کردید؟ این چه 
مدیریتى اســت؟ تحقیق و تفحصى که فقط 

به نفع چهارمحال باشد مورد قبول ما نیست.

معماى حل نشده  
  ایسنا |آتش سوزى هاى مکرر در مجتمع 
فناورى زیست پسماند شهرستان ساوه که همه 
ســاله به وقوع مى پیوند و آخرین مورد آن نیز 
طى همین هفته در سطح گســترده اى در دو 
نوبت این مجتمع را فراگرفت، به یک معماى 
حل نشدنى تبدیل شده است! با وجود رسانه اى 
شدن آتش ســوزى هاى مکرر در این مجتمع 
هیچگاه دلیل اصلى وقوع حریق اعالم نشــده 
است و خسارت مهمترى که هر بار باید تحمل 
شود، آلودگى قابل توجه زیست محیطى ناشى 
از این آتش سوزى هاى گسترده پسماندهاى 

صنعتى است.

فوت یک ایرانى در 
بیمارستان سعودى 

  روزنامه همشهرى|رئیــس مرکز 
پزشکى حج و زیارت از فوت یک زائر ایرانى در 
حج امسال خبر داد. به گفته سیدعلى مرعشى در 
تمام هتل هاى زائران ایرانى پزشک و پرستار 
مستقر شده است. مرعشــى درباره فوت یکى 
از زائــران ایرانى مى گوید: متأســفانه یکى از 
هموطنانمان بعــد از مراجعه به بیمارســتان 
ســعودى درگذشــت. هم اکنون هیــچ مورد 
بسترى اى از زائران ایرانى در بیمارستان هاى 
ســعودى نداریم. وى اما مى گوید: با توجه به 
میانگین ســنى زائران، بیشترین بیمارى هاى 
شایع در بین این گروه دیابت و فشار خون است.

کشف الشه نهنگ 
  رکنا |  الشه به گل نشســته یک نهنگ 
توسط مردم محلى در ســاحل بندر«بریس» 
چابهار کشف شد که تاکنون در ارتباط با علت 
تلف شدن این گونه عظیم الجثه اظهار نظرى 
صورت نگرفته اســت. پیش تر نیز در سال 95 
الشــه یک نهنگ با طول 5/5 متر در ساحل 
«رمین» چابهار کشف شده بود که کارشناسان 
محیط زیست علت تلف شدن آن را برخورد با 
تورهاى سرگردان رها شده صیادان اعالم کرده 
بودند. حضور چنین گونه هاى عظیم الجثه اى از 
آبزیان در آب هاى جنوب سیستان و بلوچستان 
حاکى از آن است که در سواحل مکران غذاى 

کافى براى آنها وجود دارد.

بازار موبایل در رکود
  روزنامه همشهرى |رئیـــــــس 
اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبى 
با اشــاره به تأثیر مســتقیم قیمت ارز بر بازار 
افزود: بــا اینکه بخش عمده بازار که شــامل 
گوشى هاى زیر 600 دالر اســت با ارز نیمایى 
وارد مى شود، اما توان خرید بیشتر متقاضیان، 
اجازه همراهى با بازار را نمى دهد و مردم جز در 
شرایط اجبار، خرید نمى کنند. به گفته ابراهیم 
درستى، عمده فروش بازار هم اکنون متعلق به 
گوشى هاى زیر سقف8 تا 9 میلیون تومان است؛ 
با این حال، گردش مالى گوشى هاى پرچمدار 
و باالى20 میلیون تومــان از تمامى برندها با 
کل گردش مالى گوشى هاى اقتصادى برابرى

  مى کند.

تأیید حمله سایبرى
 به فوالد مبارکه

  انتخاب| در پى حمله ســایبرى به بخشى از 
سیســتم هاى فناورى اطالعات فوالد کشور روابط 
عمومى شرکت فوالد مبارکه اصفهان اطالعیه اى 
صادر کــرد. در این اطالعیه آمده اســت: صبح روز 
دوشنبه 6 تیرماه 1401، شــرکت فوالد مبارکه به 
همراه برخى دیگر از فوالدسازان کشور مورد حمله 
سایبرى قرار گرفت. با عنایت به رویه هاى پیش بینى 
شــده و اقدامات صورت گرفته، خوشبختانه حمله 
مذکور، خســارت و آســیبى به کارکنان پرتالش و 
تجهیزات این شرکت وارد نکرده و برنامه عملیاتى و 
تولید در شرکت مطابق برنامه ریزى هاى انجام شده 

دنبال مى شود.

انتقادهاى بى سابقه
 قالیباف 

محمد باقر قالیبــاف، رئیس مجلس    انتخاب|
گفت: بنا نیست ما تنبلى کنیم، دهانمان را باز کنیم، 
هر حرف نپخته اى را به زبان بیاوریم و اسم خودمان 
را بگذاریم انقالبى. بعضى ها را نگاه مى کنیم، هر چه 
نگاه مى اندازیم که چه کرده؟ هیچ نکرده. ولى از همه 
هم طلبکار است. هر کســى هم که یک دیکته اى 
نوشته، ممکن است غلطى هم نوشته، ایراد مى گیرد 
که «آقا چــرا یک غلط دارى؟». خــب، تو که هیچ 
غلطى نکرده اى و عمر خودت را تباه کرده اى! حداقل 

تو حق ندارى به اسم انقالب حرف بزنى.

رئیسى را از صحبت با 
رسانه ها پرهیز مى دهند؟

یکســال از دولــت ســیزدهم    نامه نیوز |
گذشــت اما هنوز رئیس جمهور یک کنفرانس زنده 
مطبوعاتى برگزار نکرده اســت.  محمد مهاجرى، 
تحلیلگر اصولگرا درباره چرایى پرهیز رئیس جمهور 
از برگزارى نشســت مطبوعاتى با اصحاب رســانه 
گفت: آقاى رئیسى به دلیل آنکه تیم رسانه اى بسیار 
ضعیفى دارد و فهم رسانه اى اطرافیان او بسیار پایین 
است، آنها آقاى رئیس جمهور را پرهیز مى دهند از 
آنکه با سایر رسانه ها صحبت کند. نشست مطبوعاتى 
براى شخص آقاى رئیسى خیلى خوب است، یعنى به 
نفع او است که در مقابل سئوال هاى جدى و انتقادى 
قرار بگیرد؛ هم فن ســخنش تقویت مى شود و هم 
واقعًا متوجه مى شود فضاى رسانه آن نیست که تیم 

رسانه اى اش براى او فراهم مى کند.

استیضاح ناکام ماند  
  ایرنا |رئیس مجلس از توقف اســتیضاح وزیر 
صمت تا تفکیــک این وزارتخانه بــا الیحه دولت 
خبر داد. محمدباقر قالیباف گفت: هفت روز بررسى 
استیضاح به پایان رسیده و استیضاح در اختیار هیئت 
رئیسه اســت. قالیباف گفت: تشخیص مجلس این 
بود که باید اســتیضاح انجام شــود. امروز 17 نفر از 
نمایندگان در لیست اســتیضاح هستند و استیضاح 
قابل اعالم وصول اســت. اما رئیس جمهور به این 
جمع بندى رسیدند که این وزارتخانه نیازمند تجدید 
نظر و تبدیل به دو وزارتخانه است و با یک الیحه این 
موضوع حل مى شود. چون دولت خودش تصمیم به 
اصالح گرفته درخواســت دارم که دو ماه به دولت 

فرصت بدهیم.

خبر مهم «کیهان»
  روزنامه کیهان| اقتصــاد ایران بــا وجود 
فشار ها و سختى هاى تحریم، موفق شده تاب بیاورد 
و وارد دوره رشد شد. روزنامه «نزاویسمایا گازتا» با 
انتشار این تحلیل نوشت: «ایران آماده است از یکى 
از اصلى ترین مطالبات خود در مذاکرات هســته اى 
چشم پوشــى کند. ایران با قید نام ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمى در فهرست سازمان هاى تروریستى 
مخالفت نمى کند، اما به شرط تضعیف تحریم ها علیه 
ساختار هاى داخلى سپاه ناظران تردید دارند که دولت 

جو بایدن، بتواند حتى با این گزینه موافقت کند.»

عضو کمیسیون شوراهاى مجلس جزئیات طرح مجلس 
براى ساماندهى اتباع بیگانه را تشریح کرد.

ابوالفضل ابوترابى گفت: تمامى کشورهاى مهاجرپذیر، 
مهاجرت را که یک تهدید اســت بــه فرصت تبدیل 
کرده اند و با این اقدام هم مسئله کاهش جمعیت را حل 

کرده و هم نیروى کار مورد نیاز خود را تأمین کرده اند.
وى ادامــه داد: یکى از راهکارهــاى افزایش جمعیت 
اســتفاده از فرصت و جذب مهاجران است که برخى از 

کشورها از این فرصت بهره برده اند.
نماینده نجف آباد گفت: ما بایــد ابتدا از مهاجران یک 
بانک اطالعاتــى تهیه کنیم و بعد به فــرد کارت ملى 

یکساله دهیم. اگر شخص جرمى مرتکب نشد، یکسال 
اقامت را به 3 ســال تبدیل مى کنیم و برخى از حقوق 
شــهروندى از جمله امکان باز کردن حساب در بانک، 
تشکیل پرونده در محاکم قضایى و امکان اشتغال و...

داده مى شود. پس از سه سال اگر بازهم جرمى مرتکب 
نشد این اقامت به پنج سال افزایش مى یابد. بعد از پنج 
سال وارد مجوز هفت ساله مى شــویم که اتباع در این 
مرحله باید خواندن و نوشــتن ایرانى بلد باشند، محل 
سکونتشان مشخص باشد، در این مرحله امکان خرید و 
فروش خودرو نیز به آنها داده مى شود. بعد از این مرحله 

وارد مجوز 10 ساله اقامت مى شویم.

وزیــر ارتباطات و فنــاورى اطالعات گفت: بر اســاس 
قراردادى که با یک کنسرســیوم داخلى امضا کردیم، تا 
مهرماه 70 درصد به ظرفیت کل شبکه زیرساخت کشور 

افزوده مى شود. 
عیسى زارع پور درباره افت کیفیت و سرعت اینترنت افزود: 
سرعت اینترنت به عوامل مختلفى مربوط است. از تلفن 
 ،BTS همراه کاربر و مودم مصرفى وى گرفته تا سایت هاى
شــبکه انتقال مخابرات و شبکه زیرساخت، همگى روى 
سرعت اینترنت تأثیرگذار هســتند. وى خاطرنشان کرد: 
هر چقدر پهناى باند نیاز کشور باشــد تأمین مى کنیم و 
منابع مختلفى براى تأمین اینترنت از مسیرهاى مختلف 

و شرکت هاى مختلف در نظر گرفته ایم تا اگر قطعى پیش 
آمد، ظرفیتى براى جایگزینى داشته باشیم.

زارع پــور درباره شــبکه زیرســاخت کشــور و افزایش 
ظرفیت آن گفت: بهمن ماه پارســال قــراردادى با یک 
کنسرســیومى ایرانى منعقد کردیم که به این واســطه 
70 درصد به ظرفیت کل شــبکه زیرســاخت کشور در 
مدت زمان هشــت ماه اضافه کنند. فرآیند این کار آغاز 
شــده و تا مهرماه 70 درصد به ظرفیت کل زیرســاخت 
گذشته اضافه مى شود؛ یعنى به آنچه در 15 سال گذشته 
انجام شده بود ما در مدت هشت ماه ظرفیت چند برابرى 

اضافه مى کنیم.

دریاقدرتى پور
بیش از یــک میلیــون داوطلب ورود به دانشــگاه ها و 
مؤسســات آموزش عالى، از صبح امروز چهارشــنبه با 
برگزارى آزمون گروه آزمایشــى هنر روى کرسى هاى 
کنکور مى نشینند تا ماراتن سختى را براى پنجاه و دومین 
سال از شروع این آزمون آغاز کنند. این ماراتن تا روز شنبه 
ادامه پیدا مى کند و داوطلبان رشته هاى مختلف به مدت 
چهار روز قرار است سخت ترین آزمون ورودى کشور را 

از سر بگذرانند.
آزمون ورود به دانشگاه ها از سال 1348 شروع شد و با 
لحاظ دو الى سه سال انقالب فرهنگى و تعطیلى کنکور، 
در حالى که با تغییرات زیادى روبه رو شده تا کنون بیش 

از 5 دهه است که ادامه داشته است.
امســال برخالف ســال هاى گذشــته، تعداد شرکت 
کنندگان با رشــد 4 درصدى روبه رو بوده و دســتکم 
بیش از یک میلیون خانواده ایرانى در تب و تاب کنکور 
قرار گرفته اند؛ آزمونى که مــى تواند براى بیش از یک 
میلیون نفرى که متقاضى تحصیل در نظام آموزش عالى 
دولتى هستند، سرنوشت ســازتر و تعیین کننده تر از هر 

انتخابى باشد.
اگر بخواهیــم در مقــام مقایســه کنکور امســال با 
سال هاى گذشــته گام برداریم، متوجه خواهیم شد که 
امسال على رغم اینکه 85 درصد از رشته ها در دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالى به صورت بدون کنکور نیز ارائه 
مى شوند، تعداد داوطلبان کنکور سراسرى نسبت به سال 
گذشته داراى افزایش بیش از 120 هزار نفرى بوده است. 
این تعداد در سال گذشــته، یک میلیون و 326 هزار و 
6 نفر بود که در حال حاضر و با توجــه به ثبت نام هاى 
صورت گرفته در سال 1401 به یک میلیون و 488 هزار 

و 959 داوطلب افزایش یافته و بــراى آنها کارت صادر 
شده است. امسال به شکل تفکیک شده، داوطلبان گروه 
علوم ریاضى و فنى ریاضى 145 هزار و 747 نفر هستند 
که از این تعداد 52 هزار و 418 نفر زن و 93 هزار و 329 
نفر مرد هستند. تعداد کارت هاى صادر شده براى گروه 
علوم تجربى نیز 574 هزار و 472 کارت صادر شده که 
از این تعداد 374 هزار و 712 نفر زن و 199 هزار و 760 
نفرمرد هستند. تعداد کارت هاى صادر شده براى گروه 
علوم انسانى نیز 412 هزار و 577 نفر بوده که 249 هزار 
و 51 نفر زن و163 هزار و 526 نفــر مرد بوده اند. تعداد 
کارت هاى صادر شده براى گروه آزمایشى هنرنیز 161 
هزار و 343 نفر بوده که 110 هــزار و 800 نفر زن و 50 
هزار و 543 نفر مرد هستند. همچنین تعداد کارت هاى 
صادر شده در گروه زبان هاى خارجى 194 هزار و 910 
نفر شرکت کننده بوده که 127هزار و 973نفر زن و66  

هزار و 937 نفرمرد هستند. 
مورد جالب در کنکور امســال این اســت که نسبت 61 
درصدى بانوان شــرکت کننده، نشــان دهنده انگیزه 
بیشتر آنان براى حضور در دانشگاه ها نسبت به مردان 
اســت. به طورى که تعداد ثبت نام کنندگان در آزمون 
سراســرى یک میلیون و 488 هزارو 959 نفر است  اما 
فصل مشترك آزمون امســال با سال هاى اخیر در یک 
مرحله اى برگزار شدن آن است. در این آزمون همچون 
سال هاى قبل، سئواالت عمومى و اختصاصى هر یک 
از گروه هاى آزمایشى این آزمون به صورت چهار گزینه 

اى طراحى شده است.
بنابر اعالم سازمان ســنجش آموزش کشور با توجه به 
دریافت اطالعات شناســنامه اى متقاضیان از ســامانه 
ثبت احــوال، امکان ویرایش اطالعات شناســنامه اى 

وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتــى در اطالعات مندرج 
در بندهــاى 1، 2، 3، 4 و 13 کارت شــرکت در آزمون 
داوطلبان وجود داشــت ضــرورى اســت داوطلبان 
درخواســت کتبى خود را به همراه تصویر شناســنامه 
یا کارت ملى حداکثر تا تاریــخ 12 تیر از طریق آدرس 
https://darkhast.sanjesh.org به سایت سازمان 

ارسال کنند.
همچنین داوطلبانى که عالوه بر ثبت نام در آزمون یکى 
از گروه هاى آزمایشى علوم ریاضى و فنى، علوم تجربى 
و علوم انسانى، در گروه هاى آزمایشى هنر و زبان هاى  
خارجى نیز ثبت نام کردند براى آنها سه کارت شرکت در 
آزمون(یک  کارت مربوط به گروه آزمایشــى اصلى  علوم  
ریاضى و فنى یا علوم تجربى و یا علوم انسانى و دو کارت  
دیگر به ترتیب  براى گروه هنر و زبان هاى خارجى) صادر 

شده است. 
از امروز قرار اســت این آزمــون به منظــور پذیرش 
دانشــجو در دوره هاى روزانه، نوبت دوم «شــبانه»، 
نیمه حضــورى، مجــازى، پردیــس خودگــردان 

دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالى، دانشگاه پیام  نور 
و مؤسســات آموزش عالى غیرانتفاعــى و غیردولتى و 
همچنین رشته هاى تحصیلى دانشگاه آزاد اسالمى در 
روزهاى چهارشنبه هشتم تیر، پنج شنبه نهم تیر، جمعه 

10 تیر و شنبه 11 تیر برگزار  شود.
آزمونى که به گفته علیرضا کریمیان، مشــاور رئیس و 
مدیرکل روابط عمومى سازمان سنجش آموزش کشور، 
ثبت نام آن از روز دهم بهمن سال گذشته آغاز شد و پس 
از تمدید تا ششم اسفند ماه 1400 هم ادامه داشته است.

پس از پایــان این آزمون ســخت، بالفاصلــه پس از 
اعــالم نتایج اولیه انتخاب رشــته داوطلبــان نیز آغاز 
و براى داوطلبان بورســیه و داوطلبان داراى شــرایط 
خاص در انتهاى مــرداد ماه انجام مى شــود. نتایج آن 
نیز قبــل از مهرماه و اوایل دهه ســوم شــهریورماه از 
طریق سایت ســنجش آموزش کشــور اعالم خواهد 
شــد تا داوطلبان دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش 
عالى از ابتداى ســال تحصیلى جدید وارد دانشــگاه ها 

شوند.

کنکور از امروز آغاز مى شود
 و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت

آرمان کیانى
ولنتاین ســال آینده میالدى براى غربى ها یک اتفاق مهم در پى دارد. 
در این روز قرار است نســخه بازسازى شده فیلم رمانتیک و رکوردشکن 
«تایتانیک» به سینماها بازگردد. همین موضوع باعث شده عالقه مندان 
به «جک» و «رز» سئوالى را که سال هاست از دست اندرکاران ساخت 
این فیلم مى پرسند، یک بار دیگر مطرح کنند؛ اینکه چرا «جک» خودش 
را نجات نداد و ترجیح داد غرق شــود اما روى درى که بعد از غرق شدن 

تایتانیک روى آب شناور بود سوار نشود. 
صحنه غرق شدن «جک» بسیار تراژیک اســت آن هم در حالى که به 
نظر مى رسد او مى توانســت خودش را نجات دهد اما این کار را نکرد. 

نزدیک به سه دهه است که این سئوال براى عالقه مندان «تایتانیک» 
بدون جواب مانده است. یک بار «کیت وینسلت» که نقش «رز» را بازى 
مى کرد  به طور مفصل در مورد این موضوع صحبت کرد و گفت: «من 
فکر مى کنم او واقعًا مى توانست روى در ســوار شود. اما واقعًا به آن در و 

نجات خودش اهمیتى نمى داد و فقط در فکر نجات "رز" بود.»
یک بار هم خود «جیمز کامرون»، کارگردان «تایتانیک» در مورد علت 
مرگ «جک» صحبت کرد.  سال 2017 وقتى از او مورد مرگ «جک» 
سئوال شد، کامرون گفت: «پاسخ بسیار ساده است، زیرا در صفحه 147 
فیلمنامه نوشته شده که "جک" مى میرد؛ به همین سادگى.» کامرون در 
ادامه با ابراز ناراحتى از اینکه هنوز این سئوال از او پرسیده مى شود، گفته 

بود: «فکر مى کنم واقعًا احمقانه اســت که ما همچنان در حال بحث در 
مورد این مسئله هســتیم. اگر او زنده بود، پایان فیلم بى معنى بود. فیلم 
درباره مرگ و جدایى اســت؛ او باید مى مرد. چه به این شکل یا هرطور 
دیگر، او قرار بود بمیرد. این نامش هنر است، همه چیز به دالیل هنرى 

اتفاق مى افتد، نه به دالیل فیزیکى.»
اما ظاهــراً این پاســخ ها بــراى قانــع کــردن طرفداران داســتان 
«جــک و رز» و آن کشــتى عظیــم کافــى نبــوده اســت. حاال و 
در فاصلــه چند ماه مانده تا اکران نســخه بازســازى شــده این فیلم، 
دوباره این ســئوال مطرح شــده اســت کــه چرا «جــک» خودش 

را نجات نداد در حالى که مى توانست؟!

 «فروش استخوان هاى دورریز و ضایعات گوشــت در فروشگاه ها»؛ این 
محتواى فیلمى اســت که از هفته گذشته در شبکه هاى اجتماعى دست به 
دست مى چرخد. این فیلم احساسات بســیارى از مردم را جریحه دار کرد و 
واکنش هاى تندى به همراه داشت. بسیارى این موضوع را ناشى از افزایش 
سرسام آور قیمت مرغ و گوشت مى دانند که باعث حذف این محصول از سبد 

خانوار شد و مردم ناچار به خرید ضایعات آن روى آورده اند.
البته آنطور که فعاالن صنفى مى گویند استخوان فروشــى پدیده  جدیدى 
نیست. این موضوعى است که رئیس شوراى تأمین کنندگان دام کشور، آن را 
تأیید کرد.  منصور پوریان در این باره گفت: استخوان فروشى پدیده جدیدى 
نیست و پیش از این نیز وجود داشت. اما اکنون شکل عرضه بهداشتى آن در 

فروشگاه هاى زنجیره اى بیشتر شده است.
افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه تعاونى هاى کشاورزى دام سبک 
کشور هم مى گوید: فواید استخوان قلم از گذشته در طب ایرانى مطرح بود. 
بر همین اساس بسیارى از مردم استخوان َقلم را مى جوشانند و از عصاره آن 
به دلیل فوایدى که دارد، استفاده مى کنند. البته او معتقد است اگر تصاویر 
فروش استخوان راسته گوسفندى واقعیت داشته باشد، به موضوع سالمتى 

و پزشکى ربطى ندارد. مسلمًا ناشى از مشکالت اقتصادى مردم است.
صدر دادرس در پاســخ به اینکه در گذشته از اســتخوان هاى دورریز چه 
استفاده اى مى کردند، توضیح داد: در گذشته قصابى ها استخوان ها را جدا و 
آن را به پودر تبدیل مى کردند. درنهایت هم این پودر به عنوان خوراك دام 

استفاده مى شد.
بعضى بررسى ها نشان مى دهد از ســال گذشته بازار فروش ضایعات دامى 
رونق پیدا کرد؛ حاال دیگر این محصوالت مشــتریان پر و پا قرص خود را 

دارند.

روزنامه «جام جم» در گزارشى ضمن خطرناك خواندن زبان انگلیسى، 
آموزش آن را یکى از شیوه هاى ترویج امپریالیسم نژادى خوانده است. در 

بخشى از گزارش روزنامه صداوسیما آمده:
«ناامنى روانى حاصل از داشــتن لهجه، آن را بــه کاالیى قابل فروش 
تبدیل مى کند. شــما پول خرج مى کنیــد تا یاد بگیرید به آن شــیوه اى 
انگلیســى حرف بزنید که انگلیســى هاى اصیل و سفیدپوســت حرف 
مى زنند. زبان انگلیســى از طریق شــبکه هاى ارتباطى خود به بازتولید 
بیناذهنى امپریالیســم کمک و با ایجاد هم افزایى، عناصر ســاختارى و 

ایدئولوژیکى را در ن ظم جدید جهانى ادغام مى کنــد. این نظم از طریق 
انگلیســى در ســطح جهانى و از طریق زبان هاى دیگر در ساختارهاى 
سلسله مراتبى حفظ مى شــود. هر آموزگارى، چه در رشته زبان انگلیسى 
و چه در رشــته اى دیگر، فعاالنه وضعیت موجود نژادپرســتانه را مختل 
نکند، ما باید براى یک نبرد طوالنى، پیوســته و تکرارى آماده باشــیم و 
آن را بپذیریم و شاید ممکن است احســاس کنیم این نبرد ارزش تالش 
ندارد اما باید بر مفهوم برترى نژاد سفید نور تاباند و آن را از پشت صحنه 

بیرون کشید.» 

پس از گفتگــوى زنــده تلویزیونى رئیس جمهــور با مردم در شــنبه 
شب، برخى رســانه ها نوشــتند که این گفتگو یک مصاحبه تلویزیونى 

تولیدى که در روز ضبط شــده و پخــش زنده نبوده اســت. آنها به قاب 
پشت ســر رئیس جمهور که هواى روشــنى را نشــان مى دهد، اشاره 
داشــتند و ادعا کردند که روشــن بودن پنجره ها به معنــى ضبط این 
گفتگو در روز اســت. این در حالى است که کارشناســان فنى مى گویند 
روشــن بودن پنجره ها ناشــى از انعکاس نــور پروژکتورهاى صحنه 

فیلمبردارى است.
این مسئله در گفتگوى چند شب قبل رئیس قوه قضاییه نیز رخ داده بود و 
تصاویر منتشر شده از حاشیه گفتگوى اژه اى، از فضاى پشت درب ورودى 
نشان مى دهد که این گفتگو در شــب صورت گرفته در حالى که پنجره 

کنارى در تصویر کامًال روشن است.
همچنین در تصاویر مربوط به گفتگوى زنده حسن روحانى رئیس جمهور 
سابق نیز روشن بودن پنجره ها بر اثر انعکاس  نور پروژکتورها به وضوح 

دیده مى شود.

آزمون سخت

باالخره چرا «جک» خودش را نجات نداد؟! 

فروش استخوان هاى دورریز
 در فروشگاه ها!

گفتگوى رئیس جمهور زنده نبود؟

مراقب زبان انگلیسى باشید، خطرناك است!
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87 هزار اصفهانى در 
کنکور امسال رقابت مى کنند 

آغاز احداث 
ایستگاه متروى ابن سینا

13 پرواز در هفته به نجف 
معاون عملیات هوانوردى فرودگاه بین المللى شـهید 
بهشـتى  اصفهان گفت: هر هفته بطـور میانگین 13 
پرواز با حدود 2 هزار مسـافر از اصفهان به شهر نجف 
عراق انجام مى شود. على مصطفوى افزود: در هفته به 
همین تعداد نیز پرواز بازگشت از شهر نجف به اصفهان 

انجام مى شود. 

برگزارى نمایشگاه
 صنایع دستى

به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان؛ به مناسـبت هفته قوه قضائیـه و همزمان با 
چهارشنبه هاى امام رضائى جهت آزادى مددجویان به 
کمک خیرین اصفهان، نمایشگاهى از تولیدات صنایع 
دستى مددجویان شاغل در کارگاه هاى بنیاد تعاون در 
محل اداره کل زندان هاى استان اصفهان برگزار شد.

دردسر کشت برنج
 وسط شهر!

وجود اراضى کشـاورزى و کشت شـلتوك در اطراف 
خیابان امام خمینى(ره)، سـبب مشـکالتى همچون 
هجوم حشـرات موذى به منازل سـاکنان این منطقه 
از شـهر اصفهان شده اسـت. شـهروندان این منطقه 
مى گویند با توجه به کاشت شلتوك و هجوم حشراتى 
همچون پشـه، آرامش و آسـایش آنها به هـم ریخته 
است؛ آنها اعالم کردند به رغم تالش هاى انجام شده 
و مراجعه به دستگاه هاى مختلف همچون شهردارى 
تاکنون اقدامـى در راسـتاى رفع این مشـکل در نظر 
گرفته نشـده و همچنان وجود حشـرات آنها را اذیت 

مى کند.

مدیریت گره هاى کور ترافیکى 
دراصفهان

فرمانده کل انتظامى کشـور گفت: تاکنون 10 استان 
کشـور به سـامانه پایش تصویرى مجهز شده است. 
سـردار حسـین اشـترى در آیین افتتاح مرکـز پایش 
تصویرى و مانیتورینگ فرماندهى انتظامى شهرستان 
اصفهان افزود: گفت: بـا راه اندازى ایـن مرکز، پایش 
تصویرى شـهر اصفهان به میزان 90 درصد افزایش 
مى یابد. سردار اشترى، مرکز پایش تصویرى فرماندهى 
انتظامى شهرسـتان اصفهان را یکى از بهترین مراکز 
پایش تصویرى در سطح این استان برشمرد و گفت: با 
استفاده از این مرکز، گره هاى کور ترافیکى در شهرها و 
جاده هاى استان اصفهان مدیریت مى شود و  مجموعه 
پلیس اصفهان مى تواند ماموریت هاى خود را با سرعت 

و دقت بیشترى انجام دهد.

حریق آبگرمکن دیوارى 
سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى اصفهان از حریق 
آبگرمکن دیوارى در مجتمع مسکونى واقع در خیابان 
غرضى، خبر داد. سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران با بیان 
اینکه حریق مذکور که آبگرمکن دیوارى آشپزخانه را 
در برگرفته بود، اطفا شـد گفت: این حریق مصدومى 
نداشت و آتش نیز به سـایر نقاط واحد و طبقات دیگر 

سرایت نکرد.

شهروندان مانع فرصت 
ارتکاب جرم شوند

رییس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
به شـهروندان توصیه کرد که با رعایـت و بکارگیرى 
توصیه هاى ایمنى پلیس، مانع ایجاد فرصت ارتکاب 
جرم براى بزهکاران شـوند. سرهنگ حسین ترکیان 
افـزود: باوجودآنکه گروه هاى گشـت کمین و شـکار 
پلیس آگاهى همواره به منظور برقـرارى امنیت مردم 
در سطح استان فعال است و از تمام ظرفیت و امکانات 
براى پیشگیرى از وقوع جرائم اسـتفاده مى شود ولى 
بازهم کاهش وقوع انواع جرائم نیازمند هوشـیارى و 

همکارى شهروندان است.

نصف جهــان   شــهردار میمه از آغاز عملیات اجرایى 
پروژه آزادســازى و احداث خیابان «شهید محمدرضا 

اسماعیلى» خبر داد.
حســین دهقان از مهمتریــن اهداف این پــروژه را، 
ساماندهى دیواره مسیل در قســمت منتهى به بلوار 
ولیعصر(عــج) و اجراى خط بدنه تجــارى و خدماتى  

عنوان کرد.
وى افزود: تسهیل در رفت و آمد شــهروندان و عدم 

ورود به بلوار انقالب اســالمى و پیشگیرى از خطرات 
احتمالى با اجراى رینگ رفت و آمد از خیابان شریعتى 
به بلوار ولیعصر (عج)،از دیگر مزیت هاى اجراى این 

طرح است. 
شــهردار میمه در بخش دیگرى از سخنانش به احیا 
و بهسازى پارك «شــهید نیکونام» نیز اشاره کرد و 
گفت: براى احیاى این پارك اقدام به کفسازى، اجراى 

سکوهاى نشیمن و زیباسازى کرده ایم. 

آغاز احداث خیابان شهید اسماعیلى در میمه

نصف جهان  فرماندار جرقویه گفت: یکى از مهمترین 
مشکالت این شهرستان نرخ باالى مهاجرت به دلیل 
کمبود امکانات است به طورى که ماندگارى هر جوان 

در جرقویه کم است.
محسن ریاحى افزود:علت اصلى مهاجرت جوانان، وجود 
محرومیت است چراکه اگر شما نتوانید خدمات مطلوب 

مورد انتظار خود را در یک منطقه دریافت کنید، ناخواسته 
مهاجرت خواهید کرد. 

وى ادامه داد: ترکیب سنى جمعیت جرقویه میانسال 
اســت؛ البته 80 درصد ســاکنان روســتاهایمان در 
سنین پیرى قرار دارند و جوانان این مناطق مهاجرت 

کرده اند.

 نرخ باالى مهاجرت از جرقویه

نصف جهان  به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان، منتخبى از کتاب هاى 
خریدارى شده از سى و سومین نمایشگاه بین المللى 

کتاب تهران به نمایش گذاشته مى شود.
این نمایشــگاه که تا10 تیرماه در معرض نمایش 
عموم قرار دارد از ســاعت 9 صبح تا 18 بعدازظهر 
برقرار خواهد بود. عالقه مندان اعم از دانشجویان 
و اعضاى هیئــت علمى و شــهروندان اصفهانى 
مى توانند در روزهاى اعالم شده از این نمایشگاه 

دیدن کنند.
گفتنى است؛ کتابخانه مرکزى داراى مخزن بخش 
امانت کتاب با بیــش از 200هزار جلد کتاب، بیش 
از 30 هزار منبع دیجیتال، مخزن بیش از 11 هزار 
جلد کتاب مرجع و بیش از 7 هزار جلد کتاب خطى 
و چاپ سنگى و نفیس، به عالوه بیش از 320عنوان 
مجله و 20 عنوان روزنامه در بخش نشریات جدید 
و قدیمى درحال خدمت رســانى به شــهروندان 

اصفهانى است.

 نمایشگاهى از یار مهربان در کتابخانه مرکزى 

نصف جهــان شهردار خوانسار از حفارى هاى بدون 
بازسازى انجام شده در خوانســار از سوى شرکت 
آب وفاضالب انتقاد کرد و گفت: شــهردارى براى 
ترمیم حفارى هاى به جامانده نیازمند دو هزار تن 

قیر است.
مهدى احمدى همچنین با اشاره به اینکه خوانسار 

شــهرى خطى به طــول 14 کیلومتر اســت که 
کمربندى نــدارد و تردد خودروهاى ســنگین از 
داخل شــهر موجب بروز حوادث ترافیکى و آسیب 
به زیرساخت هاى شهرى شده است، بیان کرد: در 
این زمینه، اجراى کنارگذر شــرقى خوانسار داراى 

اهمیت بسیار است.

حفارى هاى بدون بازسازى در خوانسار

نصف جهــان  برخى از بیمارســتان هــاى دولتى 
اصفهــان از فرســودگى رنــج مــى برنــد. این 
بیمارستان ها با وجود اینکه بهسازى و نوسازى شده 
اند اما به علت اینکه سن زیادى داشته و در برخى از 
مواقع بیش از 40 سال سن دارند از لحاظ فیزیکى 

استاندارد نیستند.
با وجود اینکه بهسازى این مراکز درمانى چند سالى 
اســت مورد توجه مســئوالن قرار گرفته است اما 

همچنان این بیمارستان ها با مشکالت زیادى روبه 
رو هستند و از لحاظ ایمنى دچار چالش شده اند.

با وجود اینکه بیمارســتان ها مکان هایى هستند 
که باید هر چه سریع تر در دستور کار ایمن سازى 
قرار گیرند اما به این علت کــه اعتبارات و بودجه 
مناسبى در اختیار نیست، از این موضوع دریغ شده 
و این مســئله باعث فرســودگى هرچه بیشتر این

 ساختمان ها مى شود.

بیمارستان هایى که بیمارند 

نصف جهــان   روزنامه «اصفهان زیبا»، که رسانه اى 
وابسته به شهردارى اصفهان است در شماره سه شنبه 
هفتم تیرماه خود در صفحه چهارم به بازار کساد لوازم 
خانگى پرداخته اســت. این روزنامه با اشاره به اینکه 
متولیــــان صنف لوازم خانگى اصفهـان از افزایش 
50درصدى قیمت لوازم خانگى درمقایســه با ســال 
گذشته خبـر مى دهنـد، گفته: «این افزایش قیمـت 
درحالى اتفـاق افتـاده که سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان بازهـــم بـا افزایـش 10 تا 
15درصـدى افزایـش قیمـت لوازم خانگـى موافقت 
کرده اسـت.» در بخش دیگرى از این گزارش آمده: 

«برخى از فروشــندگان لوازم خانگى در اصفهان طى 
سـال گذشتـــه و دو هفته اخیر، پروانه شان را باطل 
کرده انــد و تغییــر شــغل داده انــد؛ چــون فـروش 
لوازم خانگـى بـه میزان چشـمگیرى کاهش یافتـه و 
دیگر فعالیت در این صنف برایشـان صرفـه اقتصـادى 
ندارد.عرضـه و تقاضـا تعیین کننده قیمت ها در بازار 
لوازم خانگى اسـت. اگر عرضه افزایـش یابـد، قیمت 
ها متعـادل مى شـود و اگـر عرضـه بـه میزان کافى 
نباشد، بازار سیاه شکل مى گیرد و اگـــر قیمت لوازم 
خانگى ایرانى افزایـــش یابــد، مـردم بــه ســمت 

خریـد کاالهـاى قاچـاق حرکت مى کنند.»

خانگى هایى که راه قاچاق را باز مى کنند 

ساسان اکبرزاده
«جامعه اسالمى مهندسین اســتان اصفهان(جام) قبل از 
سفر ریاست جمهور به استان اصفهان، خواسته هاى خود 
را به صورت مکتوب داده بود و قرار بود در برنامه هاى سفر 
لحاظ شود، اما اینگونه نشد و تاکنون نیز از مصوبات سفر 

مطلع نیستم.» 
دبیر جامعه اسالمى مهندسین اســتان اصفهان در جمع 
خبرنگاران این مطلب را بیان کــرد و گفت: آب، آلودگى 
هوا و... از مسائل جدى استان اســت و ما فقط مى توانیم 
از اهرم هایى همانند مدیریت شــهرى، شوراى اسالمى، 
نمایندگان استان در مجلس شوراى اسالمى و... بخواهیم 

که مسائل را به صورت جدى پیگیرى کنند. 
رســول حامدیان عدم کار جمعى را یکى از مشکالت در 
استان برشــمرد و افزود: اگر به صورت جمعى کار کنیم و 
صدایى از استان برآید آن کار به خوبى نتیجه مى دهد کما 
اینکه در مورد آب اینچنین بود. بنابراین ما باید به صورت 

جمعى یک حرف بزنیم. 
وى ادامه داد: بعد از ســفر ریاســت جمهور به اصفهان، 
جامعه اســالمى مهندسین اســتان اصفهان پیشنهاد به 
تشکل هاى سیاسى داد تا به صورت جمعى بیانیه اى داده 
شده تا مسائل اصلى استان دنبال شود که مطمئناً منتج به 

نتیجه خواهد شد. 
دبیر جامعه اسالمى مهندسین استان اصفهان مى گوید: 
البته ما از سفر ریاســت جمهور به استان اصفهان ارزیابى 
مثبتى داریم و حضور آیت ا... رئیسى در جمع مردم بسیار 
مثبت بوده، اما اینکه مصوبه هاى به خصوص در زمینه آب 
از آن درنیامد به آن نقد داریم و الزم است نمایندگان استان 

اصفهان در مجلس شوراى اســالمى این امر را با جدیت 
پیگیرى کنند، از دیگر سو مسئوالن استان نیز باید مشکالت 
آب را جدى گرفته و اگر ما هم باید کار مردمى انجام دهیم 

این کار را مى کنیم تا روى زمین نماند. 
دبیر جامعه اسالمى مهندسین استان اصفهان(جام) با بیان 
اینکه ما یک تشکل سیاسى، صنفى و تخصصى هستیم 
افزود: ما در انتخاب نمایندگان، شهردار، شوراى اسالمى 
و... تأثیر داریم و از طریــق آنان نیز حرف هایمان را انتقال 
مى دهیم ولى تا چه حد تأثیرگذار و اجرایى شود، نمى دانیم. 
حامدیان هماهنگى سه قوه در کشور را یک فرصت ویژه 
خواند و گفت: همین فرصت در اصفهان هم تکرار شــده؛ 
یعنى نمایندگان استان، استاندار، شــهردار و شورا با هم 
هماهنگ هســتند و باید از این کار جهادى براى پیشبرد 
کارها بهره گرفت تا این فرصت به تهدید تبدیل نشــود و 
پیشنهاد داریم مدیریت استان، مدیریت شهرى و نمایندگان 
استان در مجلس شوراى اسالمى هر چند وقت یکبار دور 
هم جمع شوند و از آنها صداى هماهنگ درآید تا کارها با 

جدیت و به خوبى پیش رود. 
وى مدیریت شهرى را در زندگى مردم تأثیرگذار دانست 
و گفت: مدیریت شــهرى در زندگى مردم تأثیر مستقیم 
دارد و در این راستا کارهاى خوبى هم انجام شده، ولى باید 
انتظارات در مباحث فرهنگى داراى جهت گیرى ارزشــى 
پررنگ باشد و البته این گله اى است که نیروهاى ارزشى 
دارند که کار فرهنگى خنثى انجام نشــود بلکه شهردارى 

در کنار کار فرهنگى، کارهاى ارزشى را به انجام برساند. 
حامدیان با اشــاره به نامگذارى ســال به نام سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرینى گفت: در این راستا ما طرحى را 

تهیه کردیم و سه سازوکار، آموزش، مشاوره و شرکت هاى 
دانش بنیان پایلوت را مدنظر داریم. به این معنا که باتوجه به 
توان جامعه اسالمى مهندسین استان اصفهان به آموزش 
نیروها، آنها را آمــوزش مى دهیم و افــرادى که نیازمند 
مشاوره هستند مى توانند از ما مشاوره بگیرند و در نهایت 
به شــرکت هاى دانش بنیان براى به تولیدرساندن کمک 
خواهیم کرد تا سرمایه گذار داشته باشند و بدینسان بتوانیم 
به وظیفه خود در زمینه شــعار سال عمل کرده باشیم، که 

براى هر سه زمینه طرحى تهیه شده است. 
دبیر جامعه اسالمى مهندسین استان اصفهان گفت: جامعه 
اسالمى مهندسین (جام) در همه استان ها شعبه دارد و ما 
نیز همانند دیگر استان ها در انتخابات شوراى مرکزى که 
به صورت حضورى و مجازى برگزار شد شرکت کردیم و 
آقایان فوالدگر و صیرفى نژاد هم از استان اصفهان در این 
شورا انتخاب شدند و اتفاقاً جامعه اسالمى مهندسین استان 
اصفهان در سطح کشور در سطح بهترین هاست که امید 
است این شورا بتواند به خوبى در دولت و... نقش مشورتى 

خود را ایفا نماید. 
وى با گرامیداشــت یاد و خاطره شهید بهشتى و 72 تن از 
یارانش هم گفت: شهید بهشتى عالمى برجسته، جامع به 
مسائل، داراى روحیه تشکیالتى و ذخیره انقالب اسالمى 

بوده و هست و بر مسائل سیاسى تسلط داشت. 
وى ادامه داد: ویژگى کادرسازى در شهید بهشتى در زمینه 
مسائل تشکیالتى از قبل انقالب در او وجود داشت. بنابراین 
به نظر من امروز باید آموزه هــاى او را در جامعه درك کرد 

و به کار گرفت. 
حامدیان با بیان اینکه امروز ممکن اســت مدیرى انسان 
خوبى باشد اما مدیریت نداشته باشد گفت: امروز ما نیاز به 
کادرسازى در جامعه براى کارهاى تشکیالتى داریم؛ یعنى 

همان چیزى که دکتر شهید بهشتى انجام مى داد. 
وى افزود: جامعه اسالمى مهندسین استان اصفهان عالوه 
بر بُعد سیاسى، تشکیالتى، بُعد فنى  تخصصى را هم دارد. 

حامدیان گفت: در بُعد فنى تخصصى هم با 9 کمیته فعال 
همچون انرژى، عمران و مسائل حمل و نقل، کشاورزى، 
آب و محیط زیســت، آلودگى، صنعت و معدن، مدیریت 
شهرى، گردشگرى، اقتصاد و مدیریت و کمیته کارآفرینى 
مســائل دانش بنیان فعالیت مى کنیم که در این کمیته ها 
افراد فعال هر دو هفته یکبار دور هم جمع شده و مسائل را 
پیگیرى کرده و اگر قرار است تذکرى به مسئولى در سطح 

کشور و استان داده شود مى دهیم. 
وى این را هم گفت که جامعه اسالمى مهندسین استان 
اصفهان تاکنون 14 پیشــنهاد و طرح فنى و تخصصى به 

استاندار اصفهان داده که امید است مدنظر قرار گیرد. 
دبیر جامعه اسالمى مهندسین استان اصفهان مى گوید: 
ما در جامعه اســالمى مهندسین اســتان اصفهان امروز 
ســعى داریم نیروهاى جوان را با بهره گیــرى از تجربه 
پیشکســوتان وارد صحنــه کنیــم و ایــن در دســتور

 کار ماست. 

دبیر جامعه اسالمى مهندسین استان اصفهان: 

از مصوبات سفر رئیس جمهور
 به اصفهان مطلع نیستم

احداث ایستگاه متروى ابن سینا در مرکز شهر تاریخى 
اصفهان آغاز شــد.مدیرعامل ســازمان قطار شهرى 
اصفهان با اشــاره به آغاز حفــارى تونل ها از دو جهت 
گفت: دستگاه هاى حفار از دو جهت شمال و غرب شهر 
به طرف مرکز در حال حفارى هستند و نقطه تالقى این 

تونل ها در محل چهارراه ابن سینا است.
سید محســن واعظى فر افزود: در این ایستگاه با ایجاد 
یک شفت تخلیه، دســتگاه هاى حفار تى. بى. ام پس 

از دمونتاژ از آن خارج و سپس ایستگاه تکمیل مى شود.
وى گفت: مدت احداث این خط که حدود ســه ســال 
پیش بینى شــده، چهارراه فعلى به صورت یک میدان 

طراحى مى شــود تا کمترین مزاحمــت و اختالل در 
رفت و آمد شــهروندان ایجاد نشــود.واعظى فر افزود: 
از ویژگى هــاى این خط احــداث ایســتگاه ها قبل از 
رسیدن دستگاه هاى حفار مکانیزه تى. بى. ام به منظور 
صرفه جویى در هزینه ها و آب بندى ایستگاه ها، حفارى 
اکثر ایستگاه ها به صورت زیرزمینى به منظور جلوگیرى 
از مشکالت ترافیکى و جابه جایى تأسیسات و همزمانى 
حفارى تونل ها در دو جهت از سمت شمال شرق و غرب 
است. وى گفت: ایستگاه ابن سینا در مرکز شهر تاریخى 
اصفهان و در یکى از مراکز خرید مهم و سنتى شهر واقع 

شده و اهمیت زیادى دارد.

87 هزار و 611 داوطلــب در پنجــاه و دومین آزمون 
سراسرى کشــور در اســتان اصفهان با هم به رقابت 
مى پردازند.اصفهان با حدود 170 دانشــگاه و مؤسسه 
آموزش عالى با 200 هزار دانشــجو و هفت هزار عضو 
هیئت علمى، دومین استان دانشگاهى کشور است که 
حدود هفت درصد از کل دانشــجویان کشور را در خود 
دارد. رئیس ستاد آزمون هاى استان اصفهان در توضیح 
جزییات برگزارى کنکور امسال در استان اصفهان گفت: 
در آزمون سراسرى امســال 87 هزار و611 داوطلب در 
27 شهر استان اصفهان با هم به رقابت مى پردازند که 
از این میان، 54 هــزار و 324 داوطلب زن و 32 هزار و 

287 نفر مرد هستند.رضاعلى نوروزى افزود: بیشترین 
تعداد داوطلب در گروه علوم تجربى با 31 هزار و 832 نفر 
است که نزدیک به نیمى از داوطلبان را تشکیل مى دهد.

وى توضیح داد: داوطلبان در 31 حوزه اصلى در استان 
اصفهان با هم به رقابت مى پردازند.

نماینده تام االختیار سازمان سنجش در استان اصفهان 
تصریح کرد: آزمون گروه  هنر صبح روز چهارشــنبه، 8 
تیر؛ گروه ریاضى و علوم انسانى صبح روز پنجشنبه، 9 
تیر؛ گروه علوم تجربى صبح روز جمعه، 10 تیر و گروه 
زبان هاى خارجــى صبح روز شــنبه، 11 تیرماه برگزار 

خواهد شد.

فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر از بازداشت صاحب باغ وحش غیرمجاز 
خمینى شهر اصفهان خبر داد و گفت: شیر آفریقایى موجود در این باغ وحش به 

مجموعه باغ وحش صفه منتقل شد.
سرهنگ غالمرضا براتى  با اشاره به کشف باغ وحش غیرمجاز در شهرستان 
خمینى شهر اظهار داشت: با اطالع از نگهدارى حیوانات نادر و کم یاب در یک 
باغ شخصى بررسى موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهى 

انتظامى شهرستان خمینى شهر قرار گرفت.
وى ادامه داد: پلیس پس از انجام اقدامات هوشمندانه با هماهنگى مرجع قضایى 
و همراهى نماینده اداره محیط زیست شهرستان در محل حضور پیدا کرد و در 
بازرسى انجام شده از باغ موفق به کشــف یک قالده شیر ماده آفریقایى و 64 

پرنده کمیاب شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر با بیان اینکه حیوانات کشف شده به 
صورت قاچاق تهیه شده بودند تصریح کرد: صاحب باغ پیش از رسیدن ماموران 
متوارى شده بود که با تالش ماموران انتظامى دســتگیر  و به مرجع قضایى 
تحویل داده شده است.وى درباره وضعیت کنونى حیوانات بیان کرد: در حال 
حاضر حیوانات کشف شده در این باغ به اداره محیط زیست تحویل و پرونده در 

جهت انجام اقدامات قانونى به مرجع قضائى ارسال شده است.
براتى خاطرنشان کرد: براساس آخرین اطالعات دریافتى پرنده ها به باغ پرندگان 

اصفهان و یک قالده شیر نیز به باغ وحش کوه صفه انتقال داده شده است.

صبح دیروز ســى و هفتمین جلســه شوراى 
اطالع رسانى اســتان اصفهان با حضور اعضا 
برگزار شــد. با دعوت معاون سیاسى، امنیتى 
استاندارى اصفهان براى اولین بار خبرنگاران 
در این جلسه حضور پیدا کردند و دغدغه هاى 
خود در خصوص مسائل مختلف استان از جمله 
نحوه اطالع رسانى دستگاه ها و پوشش خبرى 
سفر رئیس جمهور به این استان را با رئیس شورا 

در میان گذاشتند.  
 محمدرضا جان نثارى، معاون سیاسى، امنیتى و 
اجتماعى استاندارى اصفهان که روز دوشنبه در 
خصوص روز جهانى مبارزه با مواد مخدر در جمع 
خبرنگاران حضور پیدا کرده بود وقتى با گالیه 
خبرنگاران از وضعیت اطالع رسانى دستگاه ها 
مواجه مى شــود از آن ها دعــوت مى کند تا در 
جلسه روز سه شنبه شوراى اطالع رسانى استان 
اصفهان حضور پیدا کنند و دیروز براى اولین بار 
خبرنگاران در این جلســه حضور پیدا کردند و 
دغدغه هاى خود در خصوص مسائل مختلف 

استان به ویژه نحوه اطالع رسانى دستگاه ها را با 
رئیس شورا در میان گذاشتند. جان نثارى در این 
جلسه گفت: چند ماه است گفته ام مى خواهم با 
خبرنگاران اصفهان جلسه بگذارم و حرف هاى 
آن ها را بشــنوم اما هنوز اقدام نشده و اگر تا دو 
هفته دیگر اقدام نشــود خودم شــخصا کار را 

پیگیرى خواهم کرد.
جان نثارى تصریح کرد: بنده به عنـوان رئیس 
شوراى اطالع رسانى اســتان از وضع موجود 
اطالع رســانى قانع نیســتم و معتقدم با توجه 
به ماموریت هاى مهمى که بر عهده شــوراى 
اطالع رسانى قرار دارد باید بر اساس افق هاى 
بلند پیش رو گام برداریم و چابک تر عمل کنیم.

جان نثــارى ادامــه داد: همه مدیــران اعالم 
مى کنم ما هیچ خط قرمزى براى پاسخگویى 
به خبرنگاران نداریم اال آن موارد بسیار محدود 
که شــوراى تامین اعالم کنــد و اگر مدیرى 
بى دلیل به رسانه پاسخ ندهد حتما با او برخورد 

خواهیم کرد.

شیر آفریقایى از خمینى شهر
 به صفه رفت

 اولتیماتوم معاون استاندار اصفهان
 به مدیران



0404تکنولوژىتکنولوژى 4351چهارشنبه  8 تیر  ماه   1401 سال نوزدهم

وایى باترى آیفون
    شکایت جدید علیه رس

به تازگى چند رندر مطبوعاتى با کیفیت از گوشى هوشمند 
پایه Core Galaxy A۰۴ منتشــر شــده است و انتظار 
مى رود سامســونگ در اواخر این ماه یا ماه جوالى آن 

را معرفى کند.
 همانطور که در تصاویر مشاهده مى کنید، این دستگاه 
داراى نمایشگرى با حاشیه هاى نســبتًا گسترده است 
و به احتمال زیاد، یک پنل بــا فرمت HD پالس را ارائه 

خواهد داد.
 

دوربین جلوى این گوشــى از تکنولــوژى ناچ قطره اى 
بهره مى برد. در پشت بدنه این گوشى یک دوربین تکى 
با فالش مشاهده مى شود. دکمه هاى کنترل فیزیکى در 
کنار گوشى قرار دارند و اسکنر اثر انگشت براى آن ارائه 
نشده است. گوشى گلکســى Core A۰۴ در سه رنگ 

مشکى، سبز روشن و برنزى عرضه خواهد شد.
طبق برخى شایعات پردازنده اختصاصى اگزینوس 850 
به عنوان "قلب" این گوشى هوشمند ارزان قیمت در نظر 
 Arm گرفته شده اســت. این تراشه شامل هشت هسته
Cortex-A۵۵ با سرعت کالك تا 2.0 گیگاهرتز، کارت 

گرافیکى Mali-G۵۲ و یک مودم ۴G / LTE مى باشــد. 
متأسفانه اطالعاتى دیگرى در خصوص سایر مشخصات 
فنى این گوشى هوشمند منتشر نشده است. به احتمال 
زیاد مقدار رم آن از 2 تا 3 گیگابایت تجاوز نخواهد کرد 

و حافظه داخلى 32 و 64 گیگابایت را ارائه خواهد داد.
ماه گذشــته، اطالعاتى در خصوص اولین نماینده خط 
گلکســى Ax۴ منتشر شد. گلکســى Core A۰۴ یک 
گوشى هوشمند بســیار مقرون به صرفه، با حاشیه هاى 
ضخیم در کنار نمایشگر و داراى ابعاد 164.5 در 76.5 در 
9.18 میلى متر خواهد بود. این گوشى از دو سیم کارت و 
 USB-C پشتیبانى مى کند و پورت microSD یک کارت

و جک هدفون را نیز ارائه خواهد داد.

گوشى ارزان قیمت گلکسى در راه است

پیام رسان واتس اپ سرانجام قابلیتى را عرضه کرد که به کاربران امکان مى دهد فایل ها 
و دیتاهاى دیگر را از دستگاه اندروید به گوشى iOS منتقل کنند.

 این به روزرسانى کمک مى کند مشکل انتقال چت ها بین دو سیستم عامل موبایل حل 
شود. سال گذشته قابلیت انتقال آرشیو کاربران واتس اپ 
از نسخه iOS به اندروید عرضه شده بود و تاکنون اخبار 
زیادى درباره عرضه قابلیت متقابل وجود نداشت. عرضه 
این قابلیت از سوى مارك زاکربرگ، مدیرعامل شرکت 
ِمتا پلتفرمز – شــرکت مادر واتس اپ- در پستى در فیس 
بوك اعالم شد. نخستین نشــانه هاى عرضه این قابلیت 

ابتدا توسط وب سایت WABetaInfo کشف شده بود.
این فرآیند انتقال تنها در گوشى هاى جدید یا آیفون هاى 

ریست شده عمل مى کند و از اپلیکیشن فعلى "انتقال به iOS"براى اندروید (که پیش 
از این به انتقال مخاطبان، تقویم، پیامک ها و اطالعات دیگر کمک مى کرد)، استفاده 

مى کند. در زمان انجام تنظیمات آیفون، باید گزینه انتقال اطالعات از اندروید انتخاب 
شود و سپس اقدامات بعدى در اپلیکیشن اندروید دنبال شود. بمحض این که تنظیمات 

آیفون کامل شد، کاربران باید با همان شماره تلفن، وارد حساب واتس اپ خود شوند.
این قابلیت فعال در نســخه آزمایشــى بتا عرضه شده و 
بنابراین ممکن است کاربران در فرآیند انتقال، با باگ هایى 

روبه رو شوند.
کاربران باید مطمئن شــوند که از دســتگاه هاى اندروید 
5 لولى پاپ یا نســخه هاى جدیدتر با نســخه 2.22.7.74 
واتس اپ یا نسخه جدیدتر آن اســتفاده و محتواى خود را 
به دستگاه آیفونى منتقل مى کنند که نسخه iOS 15.5 یا 

جدیدتر از آن را دارد.
 در فرآیند انتقال، همه اطالعات کاربران شــامل تصاویر، ویدیوها و پیام هاى صوتى 

منتقل مى شود اما سابقه تماس ها در همان دستگاه قبلى مى ماند.

پلیس FBI  هشدار داد که کالهبردارى رمزارز در لینکدین یک تهدید مهم است.
 بر اساس گزارش CNBC، شرکت لینکدین به افزایش اخیر کالهبردارى در پلتفرم خود 
اذعان کرده و این بار این کالهبردارى ها شــامل متقاعد کردن کاربران براى سرمایه 

گذارى در ارزهاى دیجیتال است.
سى ان بى سى گفت که این طرح ها معموًال با شخصى شروع مى شود 

که تظاهر به حرفه اى بودن کرده و با کاربران لینکدین تماس گرفته 
است. آنها در گفتگوهاى کوچک شرکت مى کنند و به کاربران 

کمک مى کنند تا از طریق سرمایه گذارى هاى کریپتو درآمد 
کســب کنند. اول، آنها به اهداف خود مى گویند که به یک 
پلتفرم سرمایه گذارى واقعى کریپتو مراجعه کنند، اما «پس 
از جلب اعتماد آنها طــى چندین ماه، به آنهــا مى گوید که 

سرمایه گذارى را به سایتى که توسط کالهبردار کنترل مى شود 
منتقل کنند». پس از آن، پول از حساب تخلیه مى شود.

طبق گفته قربانیانى که CNBC با آنها مصاحبه کرده اســت، ایــن واقعیت که آنها به 
LinkedIn به عنوان یک پلتفرم براى شبکه ســازى اعتماد کرده اند، به پیشنهادهاى 

سرمایه گذارى اعتبار بخشیده است.
لینکدین در بیانیه اى که دیروز منتشــر شد، کاربران را تشــویق کرد تا پروفایل هاى 
مشکوك را گزارش کنند. اسکار رودریگز، مدیر اعتماد، حریم خصوصى و حقوق 
صاحبان سهام شرکت به CNBC گفت: "تالش براى تشخیص اینکه چه 

چیزى جعلى است و چه چیزى جعلى نیست، فوق العاده دشوار است.
مقاله لینکدین از کاربران مى خواهد «فقط با افرادى که مى شناسید و 
به آنها اعتماد دارید ارتباط برقرار کنند» و «مواظب باشید... افرادى 
که از شما پول مى خواهند که شما شخصاً آنها را نمى شناسید». این 
شرکت افزود: «این مى تواند شامل افرادى باشد که از شما مى خواهند 
براى دریافت وام، جایزه یا ســایر برنده ها، پــول، ارز دیجیتال یا 

کارت هاى هدیه بفرستید».

اینستاگرام مى گوید در حال کار براى رفع اشکال تکرار استورى ها است. به نظر مى رسد استورى هاى 
اینستاگرام براى برخى از کاربران بد اجرا شــده و باید قبل از اینکه بتوانند استورى هاى جدید را ببینند، 
همه استورى هاى یک نفر را دوباره از اول مشاهده کنند. برخى از کاربران Reddit گزارش داده اند که 
همین اتفاق براى آنها رخ مى دهد.کریستین پى، سخنگوى متا در ایمیلى به The Verge گفت که این 
شرکت "آگاه است که برخى از افراد در دسترسى به استورى هاى اینستاگرام با مشکل مواجه هستند. 
پى گفت که اینستاگرام در تالش است تا همه چیز را در اســرع وقت به حالت عادى بازگرداند و براى 
این مشکل عذرخواهى مى کند.به نظر مى رسد مشکل اصلى این است که اینستاگرام هنگام مشاهده 
استورى هاى شخصى به خاطر نمى آورد که از کدام اســتورى خارج شده اید. به عنوان مثال، اگر یکى 

من پنج استورى ارسال کرده باشد، و من قبل از کشیدن انگشت به چهار مورد از آنها نگاه از دوستان 
کنم، دفعه بعد که روى نماد آنها ضربه مى زنم، باید مورد پنجم را ببینم. درعوض، 
اینستاگرام در حال حاضر باعث مى شود هر بار که براى مشاهده استورى 
مى روم، چهار موردى را که قبًال دیده ام به عقب برگردم. این مشکل 
همچنین زمانى بروز مى کند که شخصى یک استورى جدید را در 

فید خود پست مى کند.
در حال حاضر مشخص نیست که چه تعداد از کاربران تحت تأثیر قرار 
گرفته اند. افراد زیادى در توییتر گزارش مى دهند که باید اســتورى ها را 

دوباره تماشا کنند.

شرکت اسنپ که صاحب اپلیکیشن پیام رسانى 
تصویرى اسنپ چت اســت، سرویس اشتراکى 
جدیدى به نام "اسنپ چت پالس" را به صورت 

آزمایشى راه اندازى کرد.
سخنگوى شرکت اسنپ اعالم کرد این سرویس 

به مشــترکان دسترســى بــه قابلیت هاى 
انحصارى و منتشر نشده را فراهم مى کند.

این قابلیت اشتراکى که اسنپ اعالم کرده 
که به صورت داخلى آزمایش شده 
اســت، براى نخســتین بار توسط 

الساندرو پالوسى، طراح برنامه و افشاگر 
در توییتر فاش شده بود.

سرویس "اسنپ چت پالس" 
4.59 یــورو براى اشــتراك 

ماهانه و 45.99 یورو براى اشــتراك یک ساله 
هزینه خواهد شد.

 این نخستین محصول اشتراکى براى اسنپ چت 
است که به کاربران امکان مى دهد استورى هاى 
محتوایى منتشر کرده، بازى 
کنند و به قابلیت "اسپات 
الیت" که مشابه تیک 
تاك اســت، دسترسى 

داشته باشند.

با پیگیرى یک شــکایت حقوقى که اپل را متهم کرده به صورت 

پنهانى، عملکرد گوشى هاى قدیمى را آهسته کرده است، میلیون ها 

کاربر انگلیســى ممکن اســت واجد دریافت 
خسارت از این شرکت شوند.

 اپل در سال 2017 اقرار کرد 

یک به روزرســانى را منتشر کرده اســت که مدل هاى قدیمى تر 

ى کهنه دارند را آهســته کرده و مانع خاموشى 
آیفون که باتریها

ناگهانى آنها مى شود.

طبق گــزارش روزنامه گاردین، این غول فنــاورى اکنون با یک 

شــکایت حقوقى در انگلیس روبروســت که از سوى یک مدافع 

حقوق مصــرف کننده به نام جاســتین 
گاتمن نــزد دادگاه تجدیدنظر رقابت، 
تنظیم شده اســت. گاتمن استدالل 
کرده که اپل فاش نکرده که از روى 
عمد گوشى کاربران را کند کرده 

و به آنهــا گزینه اى براى غیرفعــال کردن ایــن تنظیمات نداده
 است.

 6S ،این شــکایت مربوط به مدل هاى آیفون 6، آیفون 6 پالس

Plus، آیفون SE، آیفون 7، آیفون 7 پــالس، آیفون 8، آیفون 8 

پالس و آیفون ایکس است.

اگر به خاطر داشته باشید، این شــرکت در ابتدا یک به روزرسانى 

 ۶S منتشر کرده بود که از روى عمد گوشى هاى آیفون 6، آیفون

و آیفون SE را کند کرده بود و ســپس این قابلیت را به مدل هاى 
بیشترى گسترش داد.

در شــکایت گاتمن گفته است اپل قابلیت کند شــدن دستگاه را 

براى پنهان کــردن این حقیقت که باترى هاى قدیمى کشــش 

به روزرسانى جدید سیستم عامل iOS را ندارند، معرفى کرد. عوض 

 قانونى و پســندیده و فراهم کردن امکان تعویض 
انجام یک کار

رایگان باترى، خدمات تعمیر یا جبران هزینه، اپل با پنهان کردن 

یک ابزار در به روزرسانى هاى نرم افزارى که عملکرد گوشى هاى 

آیفون قدیمى را حداکثر 58 درصد آهســته کرد، کاربران را گمراه 
کرد.

اگر گاتمن برنده این شکایت شود، اپل ممکن است ناچار شود به 

بیش از 25 میلیون نفر در انگلیس که چنین گوشى هایى داشتند، 

جمعا 750 میلیون پوند پرداخت کند. این شــرکت پیشتر در ایتالیا 

بر سر همین مســئله 10 میلیون یورو جریمه شــده بود و در سال 

2020 توافق کــرد حداکثر 500 میلیون دالر بــراى حل و فصل 

یکى از شکایت هاى آمریکایى در خصوص کندى سرعت آیفون 
پرداخت کند.

 اپل در بیانیه اى به گاردین اعالم کرد این شــرکت هرگز کارى از 

روى عمد انجام نداده و انجام نخواهد تا عمر محصوالت اپل کوتاه 

شود یا تجربه کاربرى افت کند تا کاربران مجبور شوند دستگاه خود 

را ارتقا دهند. هدف ما همواره تولید محصولى بوده که مشــتریان 

د آیفون تا زمانى که امکان دارد، بخشى مهمى 
دوست دارند و تولی
از این هدف است.

لباس سرهمى نوزاد هم 
هوشمند شـــد

رى آیفون

ى
ل
 در

 قرار
ى ها را 

ا
کــردن این حقیقت که باترى هاى قدیمى کشــش  پنهان اى

عوض ک

یک لباس سرهمى نوزادى هوشمند طراحى شده تا رشــد نورولوژیکى وى را به طور خودکار انجام دهد و داده هایى دقیق را با 
استفاده از یادگیرى ماشینى به طور مداوم فراهم کند.

 این درحالى است که یکى از بهترین روش هاى ردیابى رشد نورولوژیکى نوزاد، رشد حرکات وى هنگام بازى کردن است.
گروهى از محققان بیمارســتان کودکان هلسینکى در فنالند این لباس را براســاس تحقیقى ابداع کرده اند که نخستین بار در 

2020 میالدى منتشر شد.
این لباس یکسره نوزادى MAIJU نام گرفته که مخفف «ارزیابى موتور نوزادانان با کمک یک جامپ سویت» است.

این گجت پوشیدنى حاوى چند حسگر حرکات است که در جیب هایى روى هر یک از اعضاى بدن قرار دارند.
محققان طى تحقیق خود روى 59 نوزاد 5تا19 ماهه، این لباس را حین بازى در خانه یا در محیطى شــبیه خانه واقع در مراکز 

پژوهشى به کودکان پوشاندند. هنگام بازى، حرکات کودکان به وسیله حسگرها و همچنین یک دوربین ویدئویى ثبت شد.
در مرحله بعد از یک الگوریتم یادگیرى ماشینى براى مرتبط کردن فعالیت هاى خاص در تصاویر ویدئویى با الگوى حرکات 
ثبت شده توسط حسگر استفاده شــد. در نتیجه این تحقیق حسگرهاى لباس ســرهمى به تنهایى و بدون کمک دوربین 
توانستند به طور دقیق 5 وضعیت بدنى و حرکات مختلف در این وضعیت ها و همچنین حاالت بدنى مختلف دیگر را با دقت 

شناسایى کنند.
اکنون آنها امیدوار هستند تا بتوان از این فناورى براى کنترل رشد طبیعى نورولوژیکى نوزاد استفاده و مشخص کرد آیا در 

صورت لزوم، درمان به کارگرفته شده کارآمد است یا خیر.
لباس سرهمى مذکور قادر است در مقایسه با انسان ها براى مدت طوالنى ترى نوزادان را رصد کند. همچنین 

این فناورى لزوما به استفاده روى کودکان محدود نیست. به گفته محققان مى توان از این فناورى براى 
توسعه گجت هاى پوشیدنى جهت کمک به بیماران مختلف مانند کودکان بزرگتر یا حتى سالمندان 

استفاده کرد.

ق زان ا گوش

ب صورت
ى قدیمى را آهستهکرده است، میلیون ها 
کاربر انگلیســى ممکن اســت واجد دریافت 

خسارت از این شرکت شوند.
7 اپل در سال 2017 اقرار کرد 

یک به روزرســانى را منتشر کرد
آیفون که باتریهاى کهنه دارند ر

ناگهانى آنها مى شود.
طبق گــزارش روزنامه گاردین، این
شــکایت حقوقى در انگلیس روبرو
حقوق مصــ
گاتمن نــز
تنظیم شد
ا کرده که
عمد گوش

درز مشــخصات موتوروال Razr 3 ظرفیت کمى براى باترى نشــان 
مى دهد.

 پس از ماه ها افشــاهاى خوب، شایعه اى ناخوشــایند منتشر شده که 
ممکن است گوشى موتوروال Razr 3 از باترى مشابه قبلى خود استفاده

 کند.
موتوروال یکى از اولین شــرکت هایى بود که گوشى تاشو عرضه کرد. 
 ۵G اولین گوشى تاشو آن در سال 2019 عرضه شد و پس از آن یک مدل

کمى به روز شده در سال 2020 عرضه شد.
 ایــن مدل هــا طراحى غیــر الهام بخشــى با حاشــیه هاى بســیار 
بــزرگ و مشــخصات متوســط    اما بــا این وجــود قیمــت باالیى 

داشتند.
شــایعه شــده اســت که Motorola Razr 3 یک ارتقــاء قابل توجه 
نســبت به ۵G Razr است. احتماًال این گوشــى از طراحى مدرن ترى 
با حاشیه هاى کوتاه تر و نمایشــگرهاى داخلى و خارجى بزرگ تر بهره 

مى برد.
 عالوه بر این، انتظار مى رود که این گوشــى داراى تراشــه پیشــرفته 

اسنپدراگون 8 پالس نسل 1 و یک سیستم دوربین با مشخصات باالتر 
باشد.

اگر به خاطر ظرفیت باترى نبود این مشخصات شایعه شده مى توانست 
به Razr 3 شــانس زیادى براى شکســت دادن گلکســى زد فلیپ 4 

سامسونگ آینده بدهد.
 Razr داراى سلول 2500 میلى آمپر ســاعتى بود و براى Razr اولین
۵G به 2800 میلى آمپر ســاعت رسید. تلفن به ســختى یک روز دوام 

آورد و یکــى از نکات قابل توجــه واحد بیرونى بود که به شــما امکان 
مى داد بســیارى از کارهاى عادى را بدون نیاز به باز کردن نمایشــگر 

اصلى انجام دهید.
افشاگر معروف Digital Chat Station بسیارى از شایعاتى را که قبًال 
در مورد این گوشى شــنیده بودیم تکرار کرده اســت: صفحه نمایش
 داخلــى 6,7 اینچــى بــا نــرخ تــازه ســازى بــاالى 120 هرتز و 
ســوراخ مرکزى براى دوربین جلوى شــایعه شــده 32 مگاپیکسلى 
و آرایــه دوربیــن دوگانــه پشــتى بــا سنســورهاى 50 و 13 

مگاپیکسلى.

همچنین اطالعات جدید وجود دارد: Razr 3 مــى تواند داراى باترى 
 4 Flip 2800 میلى آمپر ســاعتى باشد. از ســوى دیگر، انتظار مى رود
داراى یک سلول 3700 میلى آمپر ساعتى باشد که مى تواند به آن کمک 
کند تا جایگاه خود را به عنوان محبوب ترین و بهترین گوشــى تاشــو 

حفظ کند.
Razr جدیــد احتمــاًال طوالنى تــر از ۵G Razr دوام خواهــد آورد، 

بــا توجــه بــه اینکــه ایــن گوشــى توســط تراشــه 7 نانومترى 
اســت،  شــده  ســاخته  رده  میــان   ۷۶۵G  Snapdragon

در حالــى کــه Plus Gen ۸ Snapdragon ۱ نه تنها یک تراشــه 
ممتاز اســت، بلکه بر پایه تراشــه هاى بیشتر نیز ســاخته شده است. 
فرآیند 4 نانومترى پیشــرفته کــه آن را در مصرف انــرژى کارآمدتر 

مى کند.
گفته مى شــود که Razr 2022 در اواخر جوالى یا آگوســت عرضه 
مى شــود و قیمــت آن در اروپــا 1149 یــورو (~ 1208 دالر) خواهد 
بود، به این معنى که نســبت به مدل قبلى مقرون بــه صرفه تر خواهد

 بود.

شایعه اى ناخوشایند در مورد 
گوشى جدید موتوروال

ا

کاربران لینکدین هوشیار باشیدامکان انتقال محتواى واتساپ از اندروید به آیفون فراهم شد

ک

ع مى شود 
س گرفته 

ربران 
مد 
ک 
س 
که 

 شود 

مشکوك را گزارش ک
صاحبان سهامش
چیزى جعلى
مقاله لینک
به آنها اعت
که از شما
شرکت افز
براى دری

کارت

آغاز فعالیت آزمایشى اسنپ چت پالس

تاسنپ اعالم کرد این سرویس 
سترســى بــه قابلیت هاى 

ر نشده را فراهم مى کند.
کى که اسنپ اعالم کرده 

خلى آزمایش شده 
ســتین بار توسط

 طراح برنامه و افشاگر 
بود. ده

چت پالس"
ى اشــتراك 

به، بازى ، محتوایى منتشر کرد
اپات "کنند و به قابلیت"اس

الیت" که مشابه تیک
تاك اســت، دسترسى

داشته باشند.

تالش اینستاگرام براى رفع باگ جدید

ورى ا
نننتان من پنج استورى ارسال کراز دوس

کنم، دفعه بعد که ر
اینستاگرامد
مى روم
همچ
فید
در حا
گرفته اند

 افزایش رتبه فایل هاى مخرب 
 در نتایج گوگل

تالش هکرها براى فیشینگ در حال تحول و رشد است و اکنون نه تنها کارمندان را از طریق 
ایمیل مورد هدف قرار مى دهند، بلکه حتى کاربران معمولى نیز هنگام اســتفاده از موتورهاى 

جست وجوى محبوبى مانند گوگل، ممکن است مورد حمله قرار بگیرند.
محققان شرکت امنیتى آمریکایى Netskope گزارش جدید خود را منتشر کرده اند که نشان مى دهد 
تعداد دانلودهاى انجام شده به منظور اهداف فیشــینگ در 12 ماه گذشته، 450 درصد افزایش یافته 
است. در این گزارش همچنین تاکید شده که هکرها با استفاده از اصول سئو (SEO) براى افزایش رتبه 

فایل هاى PDF مخرب در موتورهاى جست وجو استفاده مى کنند.
نتایج این گزارش که در وب سایت ونچوربیت منتشر شده، به طور کلى نشان مى دهد که تالش هکرها براى 
فیشینگ به طور مداوم در حال تحول و پیشرفت است. همچنین دیگر فقط کارمندان از طریق ایمیل مورد 
هدف هکرها قرار نمى گیرند، بلکه حتى کاربران معمولى نیز هنگام استفاده از موتورهاى جست وجوى محبوبى 

مانند گوگل و بینگ نیز ممکن است مورد حمله آن ها قرار بگیرند.

محبوبیت استفاده از سئو براى فیشینگ
نکته مهم دیگرى که همزمان با افزایش حمالت فیشینگ، کاربران اینترنت را تهدید مى کند، 
محبوبیت بسیار زیاد تکنیک هاى سئو در بین هکرها است که از آن ها براى بهینه سازى 
وب سایت در موتور جست وجو استفاده مى شود. با این وجود، هکرها مى توانند فایل هاى 
پى دى اف مخرب خود را به نتایج اول جست وجوهاى کاربران تبدیل کنند. این گزارش 
در حالى منتشر شده که تیم هاى امنیتى با اســتفاده از ابزارهاى سنتى خود معموال در 
مقابله با حمالت فیشینگ شکست خورده اند. طبق تحقیقات انجام شده، در سال 2021، 
83 درصد از سازمان ها یک حمله فیشینگ مبتنى بر ایمیل را تجربه کرده اند که در آن ها 
کاربران روى یک لینک مخرب کلیک مى کند، بدافزارى را دانلود کرده و باعث نفود هکر به 
سیستم مى شود. حاال با وجود استفاده هکرها از تکنیک هاى سئو، تعداد کل حمالت فیشینگ 

موفق نیز بسیار افزایش یافته است و پتانسیل رشد بسیار بیشتر نیز در آن دیده مى شود.
رى کانزانز، مدیر آزمایشــگاه تهدیدات Netskope توضیــح مى دهد: «کاربران 
مى دانند که باید مراقب کلیک کردن روى لینک هاى موجود در ایمیل، پیام هاى 
متنى و شبکه هاى اجتماعى افرادى باشــند که نمى شناسند. اما موتورهاى 

جست وجو یک چالش بسیار پیچیده تر است.»
در رابطه با دفاع در برابر این نوع حمالت، کانزانز چندین روش پیشنهاد کرده 
است، اما موثرترین آن ها، استفاده از رویکردى است که بتواند ترافیک وب 
محتواى مخرب را رمزگشایى و اسکن کند. او همچنین پیشنهاد کرده که 
امکانى براى کاربران فراهم شود تا بتوانند URL هاى مخرب مهمى که 

در موتورهاى جستجو وجود دارند را گزارش کنند.
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چه گیاهانى
 باید با حرارت مالیم 
خیسانده شوند؟

چه گیاهانى
 باید بجوشند؟

همه خوراکى هاى موجود مناسب ســالمت ما نیستند و گاهى 
یادمان مى رود هنگام گرسنگى باید سراغ سالم ترین ها برویم. 
شاید باورتان نشــود، ولى دقیقا همین اشتباه کوچک مى تواند 
سالمت ما را تهدید کند. یکى از این اشتباه ها در مورد نوشیدن 

آب پرتقال است که در ادامه مى خوانید.
بحبوحه کار هاى روزمره گاهى مــا را از نکته غافل مى کند که 
همه خوراکى هاى موجود، مناسب ســالمت ما نیست. گاهى 
یادمان مى رود در لحظه گرســنگى باید ســراغ سالم ترین ها 
برویم. شــاید باورتان نشــود، ولى دقیقا همین اشتباه کوچک 
مى تواند سالمت ما را تهدید کند. در این روز هاى سرد زمستان 
یکى از میوه هایى که در میان وعده ها مصرف مى کنیم، پرتقال 
اســت که با وجود همه حس طراوت و تازگى که به ما مى دهد 

طبیعت سردى دارد.

گونه هاى ترش، ملس، توسرخ و حتى شیرین این میوه خوشمزه 
اگرچه به ســطح ویتامین C بدن کمک شایانى مى کند، اما در 
شرایطى که در هواى سرد وارد معده شود، مى تواند باعث برخى 
مشکالت گوارشى شود و از آنجا که این مشکالت به افزایش 
سطح مایعات ناخواسته در بدن منجر مى شود، مى تواند رطوبت 
اعضاى مهم بدن را افزایش دهد و جــاذب برخى ویروس ها 

نیز باشد.
اما راه حل کجاســت؟ این معما را قرن هاست که همه مان حل 
کرده ایم، ولى گاهى به علت نداشــتن زمان یا مشغولیت هاى 
ذهنى یادمان مى رود. بله نمک! نمک ســاده ترین نوع مکمل 
مصرف پرتقال است که باعث کاهش رطوبت حاصل از مصرف 

این میوه در بدن مى شود.

ى
 کمک شایانى مى کند، اما در

ده شود، مى تواند باعث برخى 
که این مشکالت به افزایش 
جر مى شود، مى تواند رطوبت 
 و جــاذب برخى ویروس ها 

 قرن هاست که همه مان حل 
ــتن زمان یا مشغولیت هاى 
مک ســاده ترین نوع مکمل 
ش رطوبت حاصل از مصرف 

عالئم
 هشدار دهنده اى

 که نشان از 
افسردگى 
دارند

جهان است که مى تواند تبعات گسترده اى بر زندگى فرد 
داشته باشد. گرچه این بیمارى روانى محسوب مى شود؛ 
اما بى توجهى به درمان آن مى تواند باعث بروز مشکالت 

جدى جسمانى نیز شود.
از این رو، شناسایى عالئم و نشانه هاى بیمارى و درمان به 
موقع آن بسیار ضرورى است. زمانى که فرد به افسردگى 
خفیف دچار است، شاهد عالئمى همچون ناراحتى، عدم 
تاب آورى و زودرنجى، خشم و بى حالى براى چند هفته یا 
بیشتر باشد. چنین افسردگى هایى باعث ایجاد اختالل در 

زندگى اجتماعى و روابط فرد مى شوند.
افسردگى هاى شــدید با عالئمى با شدت بیشتر خود را 
نشان مى دهند. این عالئم شــامل از دست دادن اشتها، 
کاهش وزن، مشــکالت خواب، تفکر مــداوم به مرگ 
یا خودکشى مى شود. چنین افســردگى هایى به معناى 
واقعى باعث فلج شــدن زندگى فرد خواهد شد. فرد در 
این موارد خــود را در خانه حبس کــرده و به طور کامل 

منزوى مى شود.
متخصصان رایج ترین عالئم افسردگى شدید که فرد پس 
از مشاهده حتما باید به روانشناس مراجعه کند را شامل 

موارد زیر مى دانند:
1- بى خوابى یا خوابیدن زیاد

- ناامیدى به زندگى
4- تفکر مداوم درباره این که اتفاق بدى رخ خواهد داد.

5- تفکر دائمى درباره مرگ یا خودکشى یا تالش براى 
این کار

6- در موارد خیلى شــدید توهم یا خیــال پردازى هاى 
نامتعارف

7- ناتوانى در مراقبت از خود مانند غذا خوردن، استحمام 
و یا انجام مسئولیت هاى اجتماعى یا کارى

متخصصان مى گویند خودکشى بدترین پیامد افسردگى 
شدید محسوب مى شود. با این حال، تمامى افراد مبتال به 
افسردگى در این دسته طبقه بندى نمى شوند؛ اما همواره 

خطر بروز این اقدام وجود دارد.
رایج ترین عواملــى که خطر بروز خودکشــى را در فرد 

افزایش مى دهند، شامل موارد زیر مى شوند:
1- سابقه پیشین در استفاده بیش از حد از دارو
2- تالش در گذشته براى انجام خودکشى

3- ســابقه خانوادگى در اســتفاده بیش از حد از دارو یا 
مشکالت شدید روانى

4- داشتن سالح گرم در خانه
5- زندانى بودن

6- احساس ناامیدى شدید از زندگى
روانشناســان مى توانند به فرد براى بهبود افســردگى 
کمک هاى شــایانى کنند. با این حــال، در صورتى که 
روانشناس تشخیص دهد فرد دچار مشکالت جدى است، 

وى را به روانپزشک براى تجویز دارو معرفى مى کند.
سرخو حت زمززهمزهمزهمزهمزهمزهزهمزهمزهت ووووو خوشخوش خوش نمیوهمیوهمیوهمیوهمیوهمممیوهمیوه نناینینایناینایناینا تى شیریننن

 مى کند، اما در 

از  که نشان
افسردگى 
دارند

ی
تاب آورى و زودرنج
بیشتر باشد. چنینا
زندگىاجتماعى و
افسردگى هاى ش
نشان مى دهند.
کاهش وزن، م
خودکشىم یا
واقعى باعث
اینموارد خ
منزوى مى
متخصص
مشاه از
موارد ز
1-بى

این اشتباه 
هنگام خوردن پرتقال

 سالمت شما را تهدید مى کند

3 ورزش ساده 
براى جلوگیرى از 

پیرچشمى سن که باال مى رود کم کم مشکالت جسمى ظاهر مى شوند. 
یکى از این مشکالت پیرچشمى است. در این مطلب چند ورزش 

ساده براى پیرچشمى معرفى شده که مى تواند مفید باشد.
 برخالف دیگر مشکالت چشم، با انجام ورزش پیرچشمى در 

منزل مى توان از پیشرفت آن جلوگیرى کرد.

گرم کردن چشم
گرم کردن براى شل شدن عضالت چشم و بهبود جریان خون 
به قسمت هاى اطراف چشم استفاده مى شود. این تمرین به نوبه 
خود میزان اکسیژن موجود در چشــم را افزایش مى دهد و به 

بهبود بینایى کمک مى کند.
چشمان خود را ببندید و آن ها را 10 تا 15 بار در جهت عقربه هاى 
ساعت بچرخانید. سپس تمرین را در جهت خالف عقربه هاى 
ساعت انجام دهید. بعد از گرم شدن، چشمان خود را باز کنید و 

چند لحظه متمرکز شوید.

تمرکز روى اشیاى دور
باید یک شــىء را به صورت خود نزدیک کنید؛ مانند مداد یا 
انگشت اشاره. با فاصله حدودا 15 سانتى متر یا بیشتر، حدود یک 
دقیقه و نیم روى آن شىء دقیق تمرکز کنید. سپس تمرکز خود 
را روى یک شىء حدود 3 متر دورتر تغییر دهید، اما مسیر چشم 

خود را تغییر ندهید.
هنگامى که تمرکز شما روى جســم دوردست واضح است، 
دوباره به تمرکز روى جســم نزدیک به چهره خود بازگردید. 
باز هم حدود 90 ثانیه به آن نگاه کنید. این روند را پنج یا شش 

بار تکرار کنید.

ورزش صورت - ساعت
تصور کنید یک ساعت جلوى چشم خود دارید. چشمان خود را 
از ساعت 6 تا 12 به صورت عمودى حرکت دهید. این حرکات را 
20 بار انجام دهید. سپس چشمان خود را از ساعت 9 تا 3 حرکت 
دهید. باز هم این کار را 20 بار انجام دهیــد. بعد از انجام این 

تمرین باید چشم خود را ببندید و بگذارید مدتى استراحت کند.

3 و
براى
پیرچ ش ظا کمکممشکالتج سن که باال مىرود

چاى و دمنوش کیسه اى و فله اى 
کدام بهتر است

بدون شک ما عاشق مصرف چاى 
و دمنوش هاى گیاهى هستیم. در 
طول روز حتما چند استکان چاى 
و یا دمنــوش گیاهى مى خوریم. 
امروزه با رشد جمعیت و نیاز آن، 
شــرکت هاى متعددى شروع به 
تولید چاى ها و دمنوش هاى بسته 
بندى کرده اند؛ اما رویکرد و تفکر 
غالب نســبت به این دمنوش ها 
و چاى هاى بســته بندى که ما 
در ادامه به آن ها چاى کیســه اى 

مى گوییم، مثبت نیست.
این چاى هاى کیســه اى را غیر 
طبیعى و داراى اســانس و رنگ 
مى دانیم. براى استفاده حداکثرى 
از دمنــوش ها، باید مــواردى را 
رعایت کرد. در این مقاله در کنار 
شــناخت تفاوت چاى کیسه اى 
و فله، به نــکات مهم براى تهیه 

دمنوش مى پردازیم. کرده و یک شــب بگذارید و مصرف کنیــد. بدین ترتیب …) و گیاهان حساس به حرارت را به آب دماى اتاق اضافه فرآورده هاى حاوى موسیالژ (ریشه گل ختمى، بذر کتان و 
شــده اند. در حالى که در محصوالت فله، چنین اطالعاتى روز مصرف شــود)، خواصى مانند TETT نیز در گیاه ذکر مى کند (مثًال سنا اثر اســهال آورى دارد، باید دو فنجان در آلرژى زاى گیاه، ناراحتى هایــى که در هنگام مصرف ایجاد بندى درج شده است. عالوه بر این، در صورت وجود خواص براى چاى کیســه اى زمان و دماى آماده سازى روى بسته روش هاى آماده سازى را هم یاد گرفتیم.

اشتباه نیست اگر بگوییم محصول بسته بندى مواد چسبنده است. با این اوصاف چاى کیسه اى بهتر است. به عالوه چاى کیسه اى با گرما مهر و موم شده و فاقد هرگونه موجود نیست.
دمنوش گیاهى با عســل مصــرف کنید؛ قبل از این که فراموش کنیم، اگر مى خواهید شده یک محصول سالم است.

دمنوش خود را تــا 45-50 درجه خنک 
کنید. زیرا باالتر از این دماها، عسل با اثر 
گرما خراب مى شود و شما نمى توانید 

بهره کافى را ببرید.

قســمت هاى ســفت گیاه مانند ریشــه و 
پوست (دارچین، زنجبیل، زردچوبه) را باید 
بجوشانید. از آن جایى که عبور ماده موثره 
از این قسمت ها به داخل آب مشکل است؛ 
مى توان آن را در مدت زمانى که 
بیش از 5 دقیقه نباشد، جوشاند. 
اگر محصول بــه صورت پودر 
باشد، نیازى به جوشاندن 
آن نیســت؛ مى توان 

آن را دم کرد.

 علت مصرف 
دمنوش هاى گیاهى

 دمنوش کیسه اى یا فله، کدام بهتر است؟

در تهیه دمنوش گیاهى باید به این نکات توجه کنیم:

اغلب دمنوش هاى گیاهى را به دلیل خواص بسیار 
متفاوتى که براى سرماخوردگى و … دارند، مصرف 
مى کنند. طعم مطبــوع گیاهان دارویى و چاى، هر 
کســى را دیوانه مى کند. این دمنوش ها عالوه بر 
ایجاد حس شادابى، کمک شــایانى به مشکالت 
جسمى و روحى کرده اند و اثرات مفیدى بر سیستم 
ایمنى و گوارش و … مى گذارند. در واقع، بسیارى از 
ما مصرف گیاهان دارویى را مناسب و کامًال بى ضرر 
مى دانیم؛ اما در زمینه مصرف چاى فله یا کیسه اى 
هنوز اتفاق نظرى وجود ندارد. نگاه کلى همان طور 
که اشاره شد، نگاهى منفى به چاى ها و دمنوش هاى 

کیسه اى است.

دمنوش هاى گیاهى مواد بسیار حساسى هستند. هر مرحله از جمع آورى تا بسته بندى باید توسط پرسنل آموزش دیده انجام شود. در غیر این صورت 

ممکن است عناصر مختلفى به همراه دارو هاى گیاهى وارد چرخه تغذیه ما شوند. عناصرى که ممکن است سالمت ما را با تهدید روبه رو کنند.با توجه 

به مطالعات انجام شده، گیاهان دارویى فله، اجناسى که به صورت کیلویى و غیر بسته بندى فروخته مى شوند؛ تهیه شده از عطارى ها، حاوى 

عناصر آلودگى مانند سنگ، فلز، تراشه هاى چوب، عناصر آلودگى شیمیایى، بقایاى آفت کش ها، عناصر آلودگى بیولوژیکى مانند قطعات حشرات 

مرده و عناصر آلودگى میکروبیولوژیکى هستند. این محصوالت معموال بدون هیچ گونه برچسب سالمت و … به مردم ارائه مى شوند.این 

موضوعات در مورد چاى کیســه اى صدق نمى کند. در هر مرحله از تولید محصول، کنترل ها بر اساس سالمت انسان انجام مى شود. این 

محصوالت حاوى مواد خارجى و بقایاى میکروبیولوژیکى نیستند. حاال شما بگویید آیا چاى کیسه اى سالم است یا چاى فله؟

هر چند هنوز در زمینه استفاده از چاى کیسه اى بین محققان توافق نظر موجود نیست. محققان دانشگاه مک گیل در کانادا به یک نتیجه مهم در مورد یک برند غیر معروف چاى کیسه اى 

دست یافتند. مطالعه انجام شده در سال 2019 نشان داد که یک چاى کیسه اى حاوى میلیارد ها ذره میکروپالستیک است. نتایج این تحقیق عاشقان چاى را ترساند. به همین دلیل این 

محققان پیشنهاد کردند که از برند هاى معروف چاى هاى بسته بندى یا چاى فله استفاده شود. به صورت کلى همه کیسه هاى چاى حاوى نایلون، پالستیک و مشتقات نیستند. پس از 

چه ساخته شده اند؟ کیسه چاى از الیاف برگ هاى گیاه آباچا، نوعى درخت موز که در فیلیپین مى روید، تهیه مى شود.

م بهتر است؟
نجام شود. در غیر این صورت 
ا با تهدید روبه رو کنند.با توجه

ده از عطارى ها، حاوى 
ى مانند قطعات حشرات

 رائه مى شوند.این 
نجام مى شود. این 

فله؟

دمنوش هاى گیاهى از نظر طرز تهیه به سه دسته تقسیم مى شوند:
خیساندن در آب داغ (دم کردن).

جوشاندن (جوشانده)
خیساندن در آب داغ و قرار دادن آن در دماى اتاق (خیساندن)

قسمت هاى حساس گیاه مانند برگ و گل (نعناع،   بابونه و…) را باید به روش 

دم کرده تهیه کنید. در غیر این صورت، نمى توانید از این گیاه بهره کافى ببرید؛ 
زیرا ممکن است اجزاى فعال آن با گرما از بین بروند.

جهان است که مى تواند تبعات گسترده اى بر زندگى فرد عالئم
؛ ش ان ا ا گ اش اش

- ناامیدى به زندگى
ا ا خخ اتفا ک ا ا ا تفک 4

اشتباه نیست اگر بگوییم محصول بسته بندى مواد چسبنده است. با این اوصاف چاى کیسه اى بهتر است. به عالوه چاى کیسه اى با گرما مهر و موم شده و فاقد هرگونه موجود نیست.
دمنوشگیاهى با عســل مصــرف کنید؛ قبل از این که فراموش کنیم، اگر مى خواهید شده یک محصول سالم است.

5دمنوش خود را تــا 45-50 درجه خنک 
کنید. زیرا باالتر از این دماها، عسل با اثر 
گرما خراب مى شود و شما نمى توانید 

بهره کافى را ببرید.

و
از این قسمت ها به داخل آب مش
مى توان آن را در مدت
5بیش از 5 دقیقه نباشد
اگر محصول بــه ص
باشد، نیازى به
نیســت آن
آن را دم
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006007868- تاریخ: 1400/11/24 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006000030 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم ارغوان امیر خانى مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش 

حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رأى مى  نماید. باتوجه به گواهى کارشــناس تمامت ششــدانگ پالك 87- 4693 در 
تصرف متقاضى مى باشد که مقدارى از آن را رسمى و مقدارى هم عادى خریدارى نموده است.

رأى هیأت 
بــا توجه بــه تقاضانامــه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجــب ســند الکترونیکى 
139820302006008087 و 139820302006008088و 139820302006008089 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم ارغوان 
امیر خانى به شناسنامه شماره 4660132935 کدملى 4660132935 صادره فرزند حسن در 
ششدانگ یکباب خانه به استثناى ثمیه اعیانى به مســاحت 169/52 مترمربع پالك شماره 
4693 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 14/11 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك ثبتى 87/969 

شرقا به طول 12/66 متر دیوار به دیوار پالك 970 فرعى 
جنوبا به طول 4/64 متر دیوار و به طول 8/77 متر دیوار اشتراکیســت هر دو قسمت به پالك 

968 فرعى
غربا اول به طول 9/09 متر دیوار به دیوار پــالك 967 فرعى و دوم به طول 2/71 متر دیوار و 

درب است به راهرو اشتراکى
حقوق ارتفاقى ندارد. 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/24- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/08- م الف: 1333377 – رئیس اداره راه و شهرســازى - سعید حاج 
احمدى. عضو قضائى – مجتبى پور على.  قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى 

ملک زاده /3/244

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

راى شــماره 140160302026003622 مورخ 1401/03/07 هیات دو مالکیت آقاى حمید 
کیانى به شناســنامه شــماره 1469 کدملى 1817016016 صادره آبادان فرزند اســداله در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 148,77 مترمربع از پالك شماره 15178 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند 
شــماره 92268 مورخ 1399/01/30 دفترخانه 187 اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده 

و در جریان ثبت میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 

است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/08 - 

م الف 1333872 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/246

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى

 تقدیم نمایند.
راى شــماره 112 مورخه 1401/01/14 خانم پوران کافى موســوى نجف آبادى فرزند قنبر 
ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 5734/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 39  اصلى واقع 
در قطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/3/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/8 -  1334013/ م الف - 
حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین

 میرعباسى /3/252

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

راى شماره 140160302026004630 مورخ 1401/03/29 هیات یک مالکیت آقاى محمد 
نساجى به شناسنامه شماره 572 کدملى 1286858917 صادره اصفهان فرزند على ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 81,63 مترمربع پالك شماره 13884 اصلى واقع در بخش 5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالک رسمى فاطمه شیرانى بید آبادى از سند ثبت 

شده در صفحه 248 دفتر 756 امالك 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/23 

- م الف: 1343066 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/146

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

1. راى شــماره 140160302026003012 مورخ 1401/02/24 هیات یک مالکیت آقاى 
سیدامیر موسوى به شناسنامه شماره 6716 کدملى 1292595620 صادره از اصفهان فرزند 
سیدمجتبى بصورت ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 170 مترمربع از پالك شماره 
92 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند الکترونیکى شماره 140020302026027485 و سند 

انتقال شماره 98116 مورخ 1400/11/18 دفتر 108 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/23 
- م الف: 1342657 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/148

اخطار اجرایى
مشخصات محکوم علیه :نام: مهدى نام خانوادگى: باقرى نام پدر :عسگر نشانه محل اقامت: 
مجهول مکان مشــخصات محکوم له: نام :مهدى نام خانوادگى: شیرازى نام پدر: عنایت اله 
نشانى محل اقامت: شاهین شهر خیابان سهراب سپهرى فرعى یک غربى بلوك 14 محکوم 
به به موجب راى شماره 468 تاریخ98/9/4حوزه 5 شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین 
شهر به موجب راى شماره تاریخ شعبه دادگاه عمومى که قطعیت یافته است مقوا علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 2/690/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و ابطال تمبر خسارت تاخیر تادیه از تاریخ97/12/1سررسید چک در قایق زمان 
پرداخت بر اساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران اجراى حکم 
محاسبه خواهد شــد محکوم له اجرا و اعالم مى نماید پرداخت نیم عشر اجرایى حق اجرا بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید. 1339735/ 

م الف – شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر/4/144

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود شش دانگ ملک پالك شماره 711 فرعى از 437 اصلى واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام کریم عســگرى جزى به علت عدم حضور متقاضى 
سبز به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در صبح روز یکشنبه 1401/05/02ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار: 1401/04/08 

– 1339822/ م الف – اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر- مجتبى سلطانیان /4/145

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 14016030202604646 مورخ 1401/03/29 هیات یک مالکیت آقاى قلى 
جمشیدى به شناسنامه شماره 56 کدملى 2411375476 صادره اباده فرزند باباخان نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 157,75 مترمربع پالك شماره 129 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان از 

سند انتقال شماره 70396 مورخه 1400/01/24 دفتر 173 اصفهان
2. راى شماره 140060302026004653 مورخ 1401/03/29 هیات یک مالکیت آقاى/ خانم 
حمیدرضا جمشیدى به شناسنامه شماره 367 کدملى 2411626495 صادره اباده فرزند قلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 157,75 مترمربع پالك 
شماره 129 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان از سند انتقال شماره 70396 مورخه 1400/01/24 دفتر 173 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/08 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/23 - م الف: 1342762 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - 

موسوى /4/150

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

1. راى شــماره 140060302026016249 مورخ 1400/12/24 هیات سه آقاى علیرضا 
کیانى به شناســنامه شــماره 16 کدملى 1287341527 صادره از اصفهــان فرزند محمد 
بصورت ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 29,45 مترمربع از پالك شماره 197 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال شماره 86897 مورخ 1398/05/23 دفترخانه 

187 اصفهان
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 داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/08 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/23 - م الف: 1342787 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان - موسوى /4/152

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم 
نمایند. آراى شماره 1397 و 1398 و 1399 مورخه 1401/02/29 آقاى محمد جوزى فرزند 
مرتضى نسبت به یک و نیم دانگ مشاع، خانم راضیه دادخواه تهرانى فرزند محمد على نسبت 
به یک و نیم دانگ مشــاع و ابراهیم محمدى فرزند فتحعلى نســبت به سه دانگ  مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 153/32 مترمربع قسمتى از پالك شماره 890   اصلى واقع 
در قطعه7  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/04/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/23 -1342187/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحدثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف

 آفرین /4/157 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006001404- 1401/02/27 برابــر راى شــماره 1404 مورخ 
1401/02/27 به شماره کالسه 1045 تصرفات مالکانه آقاى / خانم زهره سرخى خوزانى 
به شناسنامه شماره 232 کدملى 1141677822 صادره فرزند فتح اله در ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 265,24 مترمربع پالك شماره 112 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر مســتندات ضمیمه ذیل صفحه 317 دفتر 283 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/23- 
م الــف: 1342353- امیرحســین حســن زاده – رئیس ثبت اســناد و امــالك خمینى

 شهر /4/155 

دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
گفت: بیش از هزار تن مواد مخدر پارسال در کشور کشف 
شد که سهم اســتان اصفهان در این زمینه بیش از 50 تن 
بود و بطور میانگین معادل پنج درصد کشــفیات کشور را 

شامل مى شود.
محسن یار محمدیان اظهار داشت: به طور طبیعى استان هاى 
مرزى و شرقى کشور کشفیات بیشترى دارند اما پنج درصد 
کشفیات هم در این حوزه سهم بزرگى است اما  به واسطه 
وجود ایســت و بازرسى هاى قوى در شــرق و جنوب این 
استان، بســیارى از مواد مخدرى که با مقصد استان هاى 
دیگر از اصفهان رد مى شــود در حوزه این استان کشف و 

ضبط مى شود.
دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
اظهار داشــت: این اســتان به لحاظ قرار گرفتن در محور 
شــمالى، جنوبى و شرقى و غربى مرکز کشــور از شرایط 
خاصى برخوردار است و به طور طبیعى درگیرى هاى زیادى 
در مورد قاچاق مواد مخدر در حاشیه کویر و در محور جنوب 

به شمال استان وجود دارد.
وى اضافه کرد: با توجه به اینکه گرایش به اعتیاد و فراوانى 
اعتیاد در دنیا باالى پنج درصد و در کشــور هم حدود پنج 
درصد است اما در استان اصفهان میزان شیوع 2/4 درصد و 

کمتر از نصف میانگین کشورى است.

مدیرکل گمرك اصفهان گفت: درآمد گمرك اســتان در 
سال جارى 37 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش یافت.
رسول کوهســتانى پزوه افزود: گمرك اســتان در مدت 
یادشــده ســه هزار و 460 میلیارد ریال درآمد داشت که 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته 37 درصد افزایش 

نشان مى دهد.
وى، درآمد حاصل از عوارض صادراتى در سه ماهه ابتداى 
امسال گمرك استان را 609  میلیارد ریال اعالم و اضافه 
کرد: گمرك اصفهان در این مدت یک هزار و 236  میلیارد 
ریال حقوق گمرکى و ســود بازرگانى از کاالهاى وارداتى 

دریافت کرد که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل  75 
درصد افزایش داشت.

مدیرکل گمرك اصفهان ادامه داد: ضمانت نامه هاى بانکى 
ماخوذه گمرکات استان در سه ماهه سالجارى بیش از یک 
هزار و 23 میلیارد ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل 510  درصد رشد نشان مى دهد.
وى اضافه کرد: امســال براى حقوق ورودى و مالیات بر 
ارزش افزوده و عوارض شــهردارى بیــش از یک هزار و 
23 میلیارد ریال ضمانت نامه بانکى مدت دار گرفته شد که 
ضمانت نامه هاى اخذ شده در سال جارى نسبت به مدت 

مشابه سال قبل بیش از 6 برابر رشد داشت.

5 درصد کشفیات مواد مخدر 
در اصفهان انجام مى شود

درآمد گمرك استان اصفهان
 37 درصد افزایش یافت

برگزارى 1000 برنامه همزمان 
با عید غدیر 

دبیر اجرایى بنیاد بین المللـى غدیر اصفهان گفت: 
همزمـان بـا دهـه والیـت و امامـت و عیـد غدیر 
خم هـزار عنـوان برنامه در سراسـر اسـتان برگزار

 مى شود. حجت االسـالم و المسـلمین اسماعیل 
دسـت افکـن افـزود: نشـاط اجتماعـى، معرفـت 
افزایى و انتقال پیام غدیـر و والیت و امامت در این

 برنامه ها دنبال مى شود. 

ترغیب نمازگزاران 
به مصرف بهینه آب

به مناسبت هفته صرفه جویى در مصرف آب، مباحث 
مربوط به مصرف بهینـه آب در بین نماز ظهر و عصر 
بـراى نمازگـزاران تبیین شـد. در نخسـتین روز این 
برنامه، معاون خدمات و مشـترکین و درآمد شـرکت 
به اقلیم خشک آب و هوایى کشور اشاره کرد و اظهار 
داشـت: با توجه بـه اقلیم کشـور مى طلبـد که همه 
قشرهاى جامعه آب را به صورت بهینه مصرف کنند تا 
دسترسى پایدار به آب شرب براى همگان میسر شود. 
محسن صالح ادامه داد: کارکنان شرکت نه تنها باید 
آب را درست مصرف کنند بلکه با ترغیب افراد جامعه 
به مصرف بهینه آب مانع از مصرف بى رویه آن شوند. 
 وى افزود: کارکنان و خانواده هاى آنان مى توانند در 
نقش سـفیران آب، مانع از هدر رفت این مایع حیاتى 

در جامعه شوند.

خبر

مرتضى نجفى قدسى
متأسفانه هر روز شــاهد مفاســد اقتصادى اعم از ارتشاء، اختالس 
و احتکار در سطح کشــور هســتیم و برخى از آنها هم که وسعت و 

گستردگى داشته و ارقام کالن دارد رسانه اى مى شود.
از طرفى مردم و جامعه انتظار دارند که با مفسدان اقتصادى برخوردى 
قاطع و درس آموز بشود تا دیگران جرأت انجام چنین تخلفاتى نداشته 
باشند و لیکن به نظر مى رســد که ما در این زمینه دچار خأل قانونى 
هستیم و تقریبًا دست قاضیان براى برخورد شدید با آنها بسته است 

چرا که باید احکامشان در محدوده قانون تعریف شود.
قانونگذار در قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــاء،  اختالس و 
کالهبردارى مصوب سال 1364 مجازات جرم اختالس و فرد مختلس 
را چنین تعیین کرده است که در صورت تحقق و اثبات جرم اختالس 
در صورتى که میزان اختالس تا پنجــاه هزار ریال (پنج هزار تومان) 
باشد،  مرتکب – 6 ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال 
از خدمات دولتى و هر گاه بیش از پنجاه هزار ریال باشد به دو تا ده سال 
حبس و انفصال دائم از خدمات دولتى عالوه بر رد مال مورد اختالس 

به جزاى نقدى معادل دو برابر آن نیز محکوم مى شود.
البته قانونگذار در اســفند ماه ســال 1369 اصالحیه اى بر این مواد 
قانونى انجام مى دهد و تحت عنوان قانــون مجازات اخاللگران در 
نظام اقتصادى کشور تصویب کرد کسانى که اخالل در نظام پولى یا 
ارزى کشور یا اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومى از طریق احتکار و یا 
گرانفروشى کالن و یا پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزى به منظور 
ایجاد انحصار و یا کمبود در عرضه آنهــا و یا اخالل در نظام تولیدى 
کشور و یا اخالل در نظام صادراتى کشور، با توضیحاتى که در بندهاى 

مربوط به آنان آمده است چنانچه قصد ضربه زدن به نظام و کشور را 
داشته اند و اخاللشان در حد فساد فى االرض باشد مجرمین به اعدام و 
در غیر این صورت به پنج تا بیست سال حبس محکوم مى شوند. البته 
قاضى مى تواند عالوه بر جریمه مالى و حبس، مرتکب جرم را به 20 

تا 74 ضربه شالق نیز محکوم نماید.
مالحظه مى فرمایید که بخشى از این قوانین که اصًال میزان اختالس 
را زیر پنج هزار تومان و باالى آن تبیین مى کند مربوط به همان دهه 
شصت بوده است که پول ها ارزشى داشــت و عمًال این مفاد قانونى 
در شــرایط امروز کارایى خود را از دست داده اســت و تنها راهى که 
براى مبارزه با مفســدان اقتصادى مانده است همین قانون مجازات 
اخاللگران در نظام اقتصادى مصوب ســال 69 است که در صورت 
تحقق مقابله با نظام و افســاد در زمین حکم اعدام را براى مفسدان 
اقتصادى که اخالل در اقتصاد و تولید و توزیع ارزاق و نیازهاى عمومى 
کشور ایجاد کرده اند جایز مى داند و این موضوع هم چون عدد و رقمى 
در آن نیست و بنا به تشخیص قاضى است کار را بر آنها سخت مى کند 
و لذا غالبًا حتى در مفاســد اقتصادى کالن معموًال حکم حبس براى 
آنها تعیین شده است و به ندرت کسى را بخاطر فساد اقتصادى اعدام 
کرده اند و همین امر موجب شده است تا مفسدین و مختلسین با خیال 
راحت به فسادشان بپردازند و روز به روز بر عدد و رقم هزاران میلیاردى 

اختالس ها و دزدى ها بیفزایند.
در کشور چین همه اختالسگران مى دانند که اختالس بیش از 460 
هزار دالر مجازاتش اعدام است و لذا معموًال مختلسین این حد قانونى 

را مواظب هستند تا مبادا اعدام شوند!
به نظر مى آید در کشور ما نیز باید قوانین دقیق و خط کشى شده در 

این زمینه نوشــته شــود، مثًال بگویند اختالس بیش از هزار میلیارد 
تومان محکوم به اعدام است و در حکم مفسد فى االرض محسوب 
مى شود و آنگاه خواهید دید که سطح اختالس ها به زیر هزار میلیارد 
تومان تنزل مى کند. به هر حال باید براى قاضى تعیین کنند که یک 
اختالسگر در چه عدد و رقمى از اختالس، مفسد فى االرض محسوب 
مى شود و حکمش اعدام اســت، البته اگر مبنا را دو برابر کشور چین 
هم حساب کنند یعنى جرم اختالس در حد یک میلیون دالر را براى 
اخاللگر نظام اقتصادى و در نتیجه مفسد فى االرض و اعدام محسوب 
کنند قطعًا بسیارى از جرائم اقتصادى کاسته خواهد شد. مادامى که 
دایره جرم را دقیق مشــخص نکنند و در نتیجه مجازات هم نامعلوم 
باشد، مفســدان اقتصادى هم به اختالس ها و دزدى هایشان ادامه 

مى دهند.

بسیارى از کشــورها براى مجازات مفســدین اقتصادى حد و حدود 
دقیق تعیین کرده اند تا مختلســین هم جرأت عبــور از آن حدود را 
نداشته باشند و اال مى دانند مجازاتشــان اعدام و یا حبس ابد خواهد 
بود.  در کشــور ما هم همانطور که معین کرده ایم حمل بیش از پنج 
گرم هروئین حکم مجازاتش اعدام اســت، باید معین کنیم اختالس 
زیر یک میلیون دالر این مجــازات را دارد و بیشــتر از آن هم مثًال 
اعدام است. البته قطعًا فســاد یک مفسد اقتصادى که حقوق هزاران 
انســان را ضایع مى کند و آنها را از زندگى آبرومندانه و شرافتمندانه 
محروم مــى کند و به فقر و فالکت مى کشــاند از جــرم حمل پنج 
گرم هروئین که مجازاتش اعدام اســت به مراتب بیشــتر اســت و 
امیدواریم روزى این خــأل قانونى در مبارزه با مفســدان اقتصادى

 برطرف شود.

خأل قانونى
 در مبارزه با مفسدان اقتصادى!
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محسن مسلمان هافبک اسبق پرســپولیس، ذوب آهن و 
سپاهان با مهدى تارتار در حال مذاکره است تا در صورت 
توافق دوباره به ذوب آهن و لیگ  برتر بازگردد.مسلمان که 
توسط هواداران پرسپولیس لقب مهندس را گرفته بود در 
حالى در اندیشه بازگشت به لیگ برتر است که این ستاره 
سابق فوتبال ایران درخشش خود را در ذوب آهن آغاز کرد 

و حاال مى خواهد به تیم سابق خود بازگردد.

هافبک پیشین آبى ها با انتشار پست مشترکى با میالد زکى 
پور و بهنام برزاى، دو بازیکن تازه سپاهان که هر دو سابقًا 
در استقالل عضویت داشتند، پیام واضحى به هواداران و 
رسانه ها داد. فرشید اسماعیلى در پایان لیگ اخیر ستارگان 
قطر از العربى جدا شــد و در لیست خروجى قرار گرفت. به 
نظر مى رسد مذاکرات ســپاهان با این هافبک ریزنقش و 
تکنیکى، مثبت بوده و اسماعیلى با انتشار این پست، نشان 
داد که به جمع اســتقاللى هاى سپاهان اضافه شده است. 
على کریمى، هافبک اسبق سپاهان و استقالل نیز در حال 
مذاکره با سپاهان است تا بعداز دو فصل ناموفق در ترکیه، 

در آستانه جام جهانى به لیگ ایران برگردد.

باشــگاه آترومیتوس یونان کریم انصارى فرد، مهاجم 
ایرانى را مدنظر قرار داده اســت و قصد دارد خط حمله 
خود را با ایــن بازیکن تقویت کند. انصــارى فرد با این 
باشگاه در تماس است. تمایل به جذب انصارى فرد به این 
خاطر است که «کولیروس» مهاجم آترومیتوس مدنظر 
باشــگاه هاى دیگر قرار گرفته و ممکن است این تیم را 
ترك کند. «کریس کلمن» سرمربى ولزى آترومیتوس از 
مسئوالن این باشگاه درخواست جذب یک مهاجم کرده 
است و انصارى فرد مى تواند این نقش را بر عهده بگیرد. 
همچنین شنیده شده که باشگاه OFI هم به جذب این 

مهاجم ایرانى تمایل و عالقه نشان داده است.

ســایت Wide world of Sports در گزارشــى جالــب 
به بررســى بهترین ســتاره  32 تیم حاضر در جام جهانى 
پرداخت. این رسانه اســترالیایى براى تیم ملى کشورمان، 
مهدى طارمى را بهترین ســتاره دانست و در خصوص او 
نوشت: دوران موفقیت طارمى در اروپا به چندین سال قبل 
بازمى گردد. زمانى که به ریوآوه منتقل شد. او نمایشى عالى 
داشت و سپس توانست به قهرمان پورتو منتقل شود. او در 
پورتو به ســتاره آنها در لیگ داخلى و اروپایى نام گرفت و 
همچنین توانست در تیم ملى ایران نیز درخشان ظاهر شود. 
این سایت براى تیم ملى انگلیس هرى کین، براى ولز گرت 
بیل و براى آمریکا کریستین پولیسیچ را ستاره اصلى نامید.

بازگشت مسلمان
 به ذوب آهن؟

اسماعیلى به
 سپاهان مى پیوندد؟

کریم در رادار
 2 باشگاه یونانى

طارمى ستاره  ایران در قطر

مرضیه غفاریان
بازار نقل و انتقاالت تابســتانى همچنان گرم است و 
روزى نیست که خبرى از صید شاه ماهى و ترکاندن 
بمب در باشگاه ها به گوش نرسد. اما داغ بودن این بازار 
بیشتر از آنکه به شاه ماهى هاى شکار شده و بمب هاى 
منفجر شده مربوط باشد از پول هاى درشت بى زبانى 
نشأت مى گیرد که بدون هیچ حساب و کتاب خاصى به 

بازیکنان پرداخت مى شود.
ماجرا وقتى جالب مى شــود که حاال و پس از آشفته 
شدن بازار، رئیس سازمان لیگ با صرافت به «وظیفه 
ذاتى» خود به فکر این افتاده اند که این هرج و مرج را 
سامان دهند؛ آن هم با تعیین سقفى متناسب با اوضاع 
اقتصادى براى قراردادها. نکته طنز ماجرا هم آنجاست 
که حیدر بهاروند فرموده اند در صورت موافقت ســه 

چهارم باشگاه ها با این سقف، تمام قراردادهاى قبلى 
نیز باید بازنگرى شوند و آن را رعایت کنند.

با اینکه مى گویند ماهى را هر وقت از آب بگیرى تازه 
است اما چاره اى که ایشان اندیشــیده اند بارزترین 
مصداق «سنگ بزرگ نشانه نزدن است»، چه اینکه 
اوًال دیگر اکثر شــاه ماهى ها با قیمت هاى گزاف به 
تور افتاده اند. ثانیًا کیســت که نداند نه تنها هیچیک 
از بازیکنانى که آن رقم هاى درشت پاى قراردادهاى 
کذایى شان نوشته شده حاضر به تمکین از این قانون 
نخواهند بود، بلکه سایرین هم به تبع مبالغى که به هم 
تیمى هایشان پرداخت شده زیر بار سقفى که قرار است 

تعیین شود نمى روند.
به قول شــیخ اجل: «به روزگار سالمت سالح جنگ 
بساز/ وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست.»خیلى 

دیر از خواب زمســتانى بیدار شدید این گلوله کوچک 
برف سال ها پیش در سرازیرى افتاده و حاال تبدیل به 
توده برفى شده که با سرعت پیش مى رود و هیچ سدى 
جلودارش نخواهد بود. بدتر از همه اینکه از همان چند 
فصل پیش که مشــابه همین قانون سقف قراردادها 
مصوب شــد، تا امروز  انواع و اقسام راه هاى دور زدن 

را هم آموخته اند. 
عمق فاجعه هم آنجاست که تاریخ نشان داده این قبیل 
بازیکنان به ازاى این پول هایى که دریافت مى کنند 
عملکرد درخشانى هم از خود برجاى نمى گذارند و هیچ 
بندى بابت این موضوع هم در قــرارداد آنها گنجانده 
نشده است. حتى گاهى کار به جایى مى رسد که برخى 
از این بمب هاى فصل نقل و انتقاالت فقط اسباب بمب 

خنده تیم جدیدشان را فراهم مى کنند. 

به دنبال جدایى دانیال اسماعیلى فر و گئورگى 
گولسیانى از ســپاهان ممکن است در روزهاى 
آینده یک مدافع دیگر بعد از 5 سال حضور در این 
تیم از جمع طالیى پوشان اصفهان جدا شود که 

او کسى نیست جز عزت پورقاز.
مدافع آرام و بدون حاشیه فوتبال که فصل هاى 
متمادى اســت در تیم سپاهان حضور دارد یک 
فصل دیگر با سپاهان قرارداد دارد اما به واسطه 
دریافت یکى دو پیشنهاد بى میل نیست حضور 
در یک تیم جدید  را تجربه کند. او در تعطیالت 
زمستانى فصل گذشته هم در حال ملحق شدن 
به یک تیم مدعــى قهرمانى بود که با مخالفت 

محرم نویدکیا مواجه شد و در ســپاهان ماند اما اتفاقات در این تیم براى او خوب پیش نرفت و این
 نکته اى بود که چندى پیش در مصاحبه اى بدان اشاره کرد.

عزت پورقاز که در سپاهان یک بار با گل هاى متعددش گلزن ترین مدافع میانى لقب گرفت دو فصل 
پیش و بعد از نابسامانى خط دفاعى تیم محرم نویدکیا وقتى به ترکیب ملحق شد زوج خوبى در کنار 
ولسیانى ساخت و انتظار داشت فصل پیش هم یکى از مهره هاى کلیدى این تیم در خط دفاعى باشد اما 
تغییرات مداوم درخط دفاعى تیم از جایى موجب کاهش انگیزه هاى او شد و در هفته هاى پایانى هم در 

ترکیب تیم به میدان نیامد و به این نکته اشاره داشت که به دلیل بیمارى نتوانست به تیم کمک کند.
جدایى از سپاهان؛ این اتفاقى است که به نظر مى رسد بعد از 5 سال براى عزت پورقاز رخ خواهد داد، 
البته رضایت باشگاه سپاهان براى جدایى پورقاز هم شرط است به این خاطر که این مدافع یک فصل 
دیگر با سپاهان قرارداد دارد. از سویى ممکن است با حضور مورایس در تیم سپاهان شرایط براى این 

مدافع باتجربه کمى متفاوت شود. 
سپاهان در خط دفاعى میالد زکى پور و محمد دانشگر را به خدمت گرفته و از سویى قرارداد محمد 
نژادمهدى را هم تمدید کرده است و باید منتظر ماند و دید که در روزهاى آینده چه تصمیمى در مورد 

عزت پورقاز خواهد گرفت.

مهاجم سابق استقالل دوباره در لیست خرید این تیم براى فصل آینده قرار گرفته است.
کاوه رضایى بازیکنى که فصل قبل در فوتبال بلژیک حضور داشت تصمیم گرفته تا 
به فوتبال ایران بازگردد. این در حالى است که از استقالل به عنوان مقصد اول این 
بازیکن نام برده مى شود. با این همه اما شایعه مصدومیت او باعث شد تا مدیران 
استقالل از جذب او صرف نظر کنند تا رضایى مذاکرات خود را با سپاهان آغاز 
کند.مهاجم محبوب آبى ها به دیدار مدیران سپاهان رفته و در این بین با این 
باشگاه به توافقات خوبى هم رسیده اســت. خبرى که باعث شد تا هواداران 

استقالل به شدت علیه مدیران این باشگاه موضع بگیرند.
رضایى قلبًا عالقه دارد تا به استقالل بازگردد اما تعلل مدیران استقالل باعث شده 
بود تا او ناچار به مذاکره با سپاهان شود.با این حال بعد از اعتراض هواداران استقالل بار دیگر ورق گویا برگشته 
است و مدیران این باشــگاه دوباره با رضایى تماس گرفته اند تا مذاکرات جدى تر را با او آغاز کنند. رضایى از 
باشگاه سپاهان براى اعالم پاسخ نهایى زمان خواسته و حاال باید دید مذاکره با مدیران استقالل باعث آبى پوش 

شدن این بازیکن خواهد شد یا نه. 
در صورت ســپاهانى شــدن رضایى به نظر مى رســد اعتراض هواداران اســتقالل به مدیران به باالترین حد 
ممکن برســد. هر چند آبى ها توان رقابت با پیشــنهاد مالى ســپاهان را ندارند اما عالقه کاوه به بازگشــت به 
اســتقالل مى تواند برگ برنده مدیران این تیم باشد. به شــرطى که اراده اى جدى براى جذب کاوه رضایى وجود 

داشته باشد.

مهاجم س
ر کاوه
به
ب

استق
رضا
ناچار به مذاکره با سپاه بود تا او
است و مدیران این باشــگاه د
باشگاه سپاهان براى اعالم پاسخ
شدن این بازیکن خواهد شد یا نه
در صورت ســپاهانى شــدن رض
آبىها توان چند ممکن برســد. هر
اســتقالل مى تواند برگ برنده مدی

داشته باشد.

مدافع راست اسبق پرسپولیس در آستانه انتقالى تازه 
قرار دارد و در یکقدمى توافق با سپاهان است.

مهدى شیرى مدافع راست اسبق پرسپولیس 
که در نقل و انتقاالت زمســتانى راهى فوالد 
خوزســتان شــده بود، احتماال فصل بیست 
و دوم را راهــى اصفهان شــود تــا در جمع 

طالیى پوشان حاضر شود.
سپاهان که به تازگى موفق شده محمد دانشگر 
مدافع میانى اســتقالل را به خدمت بگیــرد، اکنون 
در دومین اقدام نقل و انتقاالتى خود، چشــم به جذب 
مهدى شیرى دوخته اســت. مدافع راست ملى پوش 
فوالد خوزســتان که بعد از نیم فصــل موفقى که در 
جمع شــاگردان جواد نکونام حضور داشت، على رغم 
پیشــنهادى که براى تمدید قرارداد داشت، با پیشنهاد 

سپاهان نیز مواجه شده است. 
طالیى پوشــان در نقل و انتقاالت دانیال اسماعیلى فر 
را از دســت داده اند و این مدافع راهى پرسپولیس شده 
است تا این تیم اکنون به دنبال مدافعى باتجربه براى 
پوشش این خأل باشــند. باید دید مذاکرات طرفین 
در نهایت منجر به حضور مهدى شیرى در سپاهان 
خواهد شد یا نکونام براى حفظ ثبات و تقویت تیمش، 
این بازیکن را در جمع اهوازى ها حفظ خواهد کرد.

وینگر 26 ساله سابق سپاهان با عقد قراردادى 2 ساله به استقالل پیوست.
در روز شلوغ نقل و انتقاالتى آبى ها، رضا میرزایى وینگر 26 ساله سپاهان از این تیم جدا 
شد و با عقد قراردادى دو ساله به استقالل پیوست تا قهرمان لیگ برتر پس از چندین 

روز سکوت و انفعال در بازار نقل و انتقاالت، خریدهاى جدید خود را استارت بزند.
داستان آبى پوش شدن میرزایى از الیو اینستاگرامى امید نورافکن آغاز شد. جایى که 
این بازیکن از پیشنهاد اســتقالل به میرزایى خبر داد و اعالم کرد که این بازیکن در 
تالش است در سپاهان بماند اما در غیر این صورت راهى تیمى خواهد شد که بتواند به 

آن چیزى که استحقاقش را دارد برسد.
میرزایى که در چند پنجره نقل و انتقاالتى قبلى نیز به استقالل لینک شده بود، کارش را 
از رده هاى پایه سپاهان آغاز کرد و به جز لیگ هجدهم که به فوالد پیوسته بود، تمامى 

دوران فوتبالش را در سپاهان ســپرى کرد اما پس از 7 سال، باالخره به صورت قطعى 
از این تیم جدا شد.

این بازیکن اهِل کردکوى پیش از این مورد توجه فرهاد مجیدى نیز قرار گرفته بود اما 
این انتقال با مخالفت باشگاه سپاهان شکل نگرفت تا اینکه با پایان قرارداد این بازیکن، 
او مذاکراتش را با آبى هاى پایتخت آغاز کرد و دوشنبه شب به همراه امید نورافکن راهى 

هتل اسپیناس شد تا توافقات نهایى او با استقالل شکل گیرد.
در شبى که میرزایى و حامدى فر مذاکرات خود را با استقالل انجام دادند، صحبت هاى 
مدیران آبى پوشان با وینگر سپاهان به درازا کشیده شد اما در نهایت طرفین به توافقات 

الزم رسیدند و این بازیکن با عقد قراردادى 2 ساله به استقالل پیوست.
 بدین ترتیب در روزى که سپاهان موفق شد محمد دانشــگر مدافع سابق استقالل را 

به خدمت بگیرد، آبى ها نیز رضا میرزایى وینگر زردپوشان را از اصفهان به تهران آوردند. 
البته میرزایى قابلیت بازى در پست مدافع راســت را نیز دارد و باید دید ساپینتو از این 

بازیکن در چه پستى بازى مى گیرد.

شیرى جانشین 
دانیال در سپاهان؟

جنگ سپاهان و استقالل 
سر یک ستاره باال گرفت

ضد حمله  استقالل به سپاهان

جدایى احتمالى پورقاز
 از سپاهان بعد از 5 سال

ایده جدید دست اندرکاران لیگ براى کنترل قرارداد بازیکنان، کارساز نخواهد بود

سقفى براى بمب هاى خنثى
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 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 1018مورخه 1401/02/12 آقاى مهدى عظیمى فرزند 
بهرام نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 305/44 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
519  اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  

مشاعى مى باشد . 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/08 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/04/23 - 
1342658/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /4/153

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 140160302026003135 مورخ 1401/02/25 هیات یک مالکیت آقاى 
محمد حیدرى کبریتى به شناسنامه شماره 4127 کدملى 0450588343 صادره شمیرانات 
فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 421,75 مترمربع پالك شماره 15180 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى 
مع الواسطه از مالکیت زین العابدین کرباســى خیرى موضوع سند انتقال 24031 مورخه 

1341/06/07 دفتر 25 اصفهان)
لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خــود را به اداره 
ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهــان میدان الله ابتــداى خیابان پرویــن جنب بازار 
گیاهان دارویى تســلیم نمــوده و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در 

صورت انقضاى مــدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/04/23 - م الف: 1342538 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان - 

موسوى /4/159 

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

راى شــماره 140160302026003622 مورخ 1401/03/07 هیــات دو مالکیت آقاى 
حمید کیانى به شناسنامه شماره 1469 کدملى 1817016016 صادره آبادان فرزند اسداله 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148,77 مترمربع از پالك شماره 15178 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مورد درخواست به موجب 
سند شماره 92268 مورخ 1399/01/30 دفترخانه 187 اصفهان به متقاضى انتقال قطعى 

شده و در جریان ثبت میباشد
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 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 تســلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/24 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/04/08 - م الف 1333872 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /3/246 

اگهى ابالغ
آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به آقاى 1- جبارباوى 2- سروش براتى خواهان 
امید عرفانى دادخواست به خواسته تقاضاى مطالبه در شــوراى حل اختالف شهر گز به 
طرفیت شما تقدیم که به کالسه 1401/89 ثبت و براى روز شنبه مورخ1401/5/8 ساعت 
2/30بعد از ظهر تعیین وقت گردیده است که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شــوراى حل اختالف شهر یزد مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و عالوه بر مقررات اقدام خواهد شد. 

1338174/ م الف - دفتر شوراى حل اختالف شهر گز /3/290 
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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خداوند بندگان خــود را که گناهکارند، بــا کمبود میوه ها 
و جلوگیرى از نزول برکات و بســتن در گنج هاى خیرات 
آزمایــش مى کند، بــراى آنکــه توبه کننده اى بــاز گردد و 
گناهــکار، دل از معصیــت بکنــد و پندگیرنده پنــد گیرد و 
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مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: 70 تا 80 درصد بودجه شهرك هاى صنعتى استان 
براى احداث و نگهدارى تصفیــه خانه هاى فاضالب و 

شبکه ها هزینه مى شود.
 رسول سوارى اظهار داشت: این استان رتبه اول کشور را 
درزمینه احداث تصفیه خانه ها در بین شهرك هاى صنعتى 
کشــور دارد و اســتان هاى دیگر با اختالف در رده هاى 

بعدى قرار دارند .
وى خاطرنشــان کرد: احداث تصفیه خانه هاى شهرى 
و صنعتى در کشــور ما تجربه جدیدى است که نیازمند 

توسعه است.
سوارى با اشاره به اینکه فعالیت هاى عملیاتى و تئوریک 
شــهرك هاى صنعتى در  اصفهان در این زمینه بیشتر 
از استان هاى دیگر اســت بیان کرد: خروجى این حجم 
از فعالیت و تجربــه مى تواند یک فعالیــت دانش بنیان 

تبدیل شود.
وى  اضافه کرد: ایجاد زیرساخت هاى سخت افزارى در 
شهرك هاى صنعتى ازجمله ایجاد زیرساخت هاى آب، 

برق و گاز از اهمیت ویژه اى برخوردار است و بدین سبب  
66 شاخص ازنظر زیرســاخت هاى نرم افزارى در حوزه 
صنایع کوچک وجود دارد که حمایت هاى نرم افزارى از 

واحدهاى صنعتى انجام مى شود.

وى اظهار داشت: هزینه چندانى درزمینه نرم افزارى در 
شهرك هاى صنعتى انجام نمى شود و حدود چهارتا پنج 

درصد بودجه این شرکت  را دربرمى گیرد.
سوارى گفت: 95 درصد هزینه ها در شرکت شهرك هاى 

صنعتى استان اصفهان سخت افزارى است  و با توجه به 
پیچیدگى موضوعات و تخصصى بودن این حوزه براى ما 

داراى اهمیت است.
وى تصفیه خانه ها را به عنوان یکى از گزینه هاى اصلى 
در ایجاد شــهرك هاى صنعتى دانست و گفت :  امروز با 
توجه به بحران آب در کشور و به ویژه در این استان، ایجاد 
تصفیه خانه ها و استحصال آب جذابیت جدید و بیشترى 
پیداکرده و در صورت راه اندازى تصفیه خانه هاى تکمیلى، 

توجه شرکت هاى خدماتى به آن ها معطوف مى شود.
وى بابیان اینکه تصفیه خانه هــا در اولویت اول ما قرار 
دارد اضافه کرد: تصفیه خانه هاى تکمیلى براى شرکت 
شهرك هاى صنعتى ازنظر فنى و اقتصادى توجیه دارد 
و به طورقطع شرکت هاى خدماتى هم در این حوزه ورود 

پیدا خواهند کرد.
به گزارش ایرنا ، 80 شــهرك صنعتى ُمصوب در استان 
اصفهان وجود دارد که از این تعداد 75 شــهرك صنعتى 
عملیاتى شده و در حال واگذارى است، همچنین 50 درصد 

از شهرك هاى استان به ظرفیت نهایى خود رسیده اند.

80 درصد بودجه شهرك هاى صنعتى
 صرف احداث تصفیه خانه مى شود

با حکم مدیر مخابرات منطقــه اصفهان، مصطفى 
راجى عهده دار مسئولیت سرپرستى اداره مخابرات 

شهرستان خور و بیابانک شد.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
در مراســمى که با حضور فرماندار شهرستان خور و 
بیابانک، امام جمعه و رئیس شوراى شهر خور و جمعى 
دیگر از مسئولین شهرســتان برگزار شد، از خدمات 
علیرضا افالکى در زمان تصدى ریاست اداره مخابرات 
شهرستان خور و بیابانک تقدیر به عمل آمد و راجى به 

عنوان سرپرست جدید این اداره معرفى شد.
شاه میرزایى معاون تجارى و امور مشتریان مخابرات 
منطقه اصفهان در این مراسم، ضمن بیان ویژگیهاى 
شهرســتان خور و بیابانک از منظر جغرافیایى، منابع 
طبیعى و معــادن متنوع، مردمان ســخت کوش و 
خون گرم و قرار گرفتن در مسیر طریق الرضا(ع)، از 
خدمات مخابراتى ارائه شده به شهروندان طى سالیان 
گذشته ابراز رضایت کرده و تالش بیشتر کلیه مدیران 
شهرســتان جهت هم افزایى توانمندیهاى خود در 

جهت توسعه هر چه بیشتر شهرستان را خواستار شد.
فرماندار شهرســتان و امام جمعه شــهر خور هم در 
سخنانى از خدمات شــرکت مخابرات تشکر کرده و 
تالش جهادى جهت رفع کاســتیها و نیازمندیهاى 
مردم در شهرها و روســتاهاى شهرستان را خواستار 

شدند. 
در این مراسم بر استفاده از ظرفیت بخش دولتى جهت 
جذب اعتبارات USO در راستاى توسعه ارتباطات در 

روستاهاى شهرستان تاکید شد. 

معرفى سرپرست جدید مخابرات خور و بیابانک

آمادگی براي تأمین برق مراکز برگزاري کنکور 
شــرکت توانیر در اطالعیه اي با توجــه به برگزاري 
کنکور سراســري در پایــان هفته جــاري، ضمن 
درخواست از مردم براي رعایت نکات صرفه جویی، 
آماده باش کامل و خدمت رســانی بی وقفه پرسنل 
صنعت برق براي تامین برق مراکز برگزاري کنکور 
سراسري و آزمون هاي پایان ترم دانشگاه ها را اعالم 

کرد. اطالعیه شرکت توانیر به شرح ذیل است:
«در حال حاضر نیروگاه ها و شــبکه هــاي انتقال و 
توزیع براي تأمین برق پایدار در تالش بی وقفه بوده 
و عالوه بر این در زمان برگزاري کنکور سراســري 
به دلیل حساســیت موضوع، بیــش از 3000 اکیپ 
عملیاتی، امــدادي و برق رســانی در نقاط مختلف 
شهري و روستایی سراسر کشور مستقر خواهند بود تا 
در صورت بروز حادثه، در کمترین زمان ممکن نسبت 
به رفع نقص شــبکه و پایداري برق مشترکان اقدام 

کنند. همچنین در این خصوص شرکت هاي توزیع 
نیروي برق سراسر کشور آمادگی دارند تا در صورت 
نیاز هماهنگی بیشــتر را با مراکز برگزاري آزمون به 
انجام رسانند. بر این اســاس، از همه هموطنان نیز 
خواهشــمندیم با رعایت نکات صرفــه جویی مانند 
تنطیم کولرهاي گازي روي دماي 24 درجه، استفاده 
از دور کند کولرهاي آبی، عدم اســتفاده از وســایل 
پرمصرف برقی مانند اتو، بخارشــور، لباسشــویی، 
ظرفشویی و... در فاصله ســاعت هاي 12 تا 18 هر 
روز و بهره گیري حداکثري از روشــنایی طبیعی در 
روز و خامــوش کردن المپ هاي اضافی در شــب، 
ضمن تامین آرامش فکري آینده ســازان کشور در 
زمان برگزاري آزمون سراســري ورود به دانشگاه، 
خادمین خود در صنعت برق را در پایداري شبکه برق 

یاري کنند.»

رکورد بخشش توسط یک شاکى 

شاکى با گذشــت حق خود زمینه آزادى زندانى را مهیا 
کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانى اداره کل زندان هاى 
استان اصفهان،  غالمحسین وطنى مدیرعامل خیریه 
حضرت امام موسى الکاظم(ع)با اعالم این خبر گفت: در 
ادامه سلسله نشست هاى خیرین این خیریه با شکات 
زندانیان، یکى از شکات باگذشت 12 میلیارد ریالى از حق 
خود رکورد گذشت کردن را شکست.وى ادامه داد: این 

فرد که با هدف کمک به زندانى و خانواده اش در خیریه 
امام موسى الکاظم(ع) حضور یافته بود پس از استماع 
سخنان مددکار و مســئولین زندان در خصوص  مدت 
حبس این زندانى از حق خود به مبلغ 12 میلیارد ریال  

گذشت کرد وزمینه آزادى وى را فراهم کرد.
خیرین اصفهانى مى توانند با حضور در خیریه نســبت 
به گذشــت مبلغ مورد نظر و یا حق خود زمینه آزادى 

زندانیان را مهیا کنند.

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: طى دو ماهه سال جارى، پرداخت مالیات بر 
ارزش  افزوده صددرصد افزایش یافت

عباس مزیکى درخصوص درآمدهاى مالیاتى اصناف اصفهــان افزود: حدود پنج درصد 
مالیات کشور توســط اســتان اصفهان پرداخت مى شــود. با اجراى قانون پایانه هاى 
فروشگاهى، حســاب هاى بانک مرکزى نیز ساماندهى شده و حســاب هاى تجارى و 

غیرتجارى از یکدیگر تفکیک مى شود.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: مباحث مالیاتى به آموزش هاى بیشترى نیاز 
دارد. باید از همه ظرفیت ها استفاده کرد و رویکرد جدید دولت به مالیات را به افراد آموخت . 

پاك ترین و پایدارترین درآمد دولت، مالیات ستانى و جلوگیرى از فرارهاى مالیاتى است.
مزیکى تاکید کرد: براى افزایش درآمدهاى مالیاتى نیز بهترین روش همان ساماندهى 
حساب ها و شناسایى فرارهاى مالیاتى است. حساب هاى اجاره اى و سایر روش هاى فرار 
مالیاتى باید شناسایى شــود. برخى افراد گردش هاى مالى قابل توجهى داشته و پرونده 

مالیاتى آنها هنوز تشکیل نشده است که باید از آنها مالیات اخذ شود.
وى تصریح کرد: درصد وصول مالیات در کشور ما نسبت به GDP بسیار پایین و در حدود 
هشت درصد آن است؛ درحالى که این میزان در سایر کشــورها بیش از 13 درصد است. 
معافیت هاى مالیاتى باید ساماندهى و هدف دار شود؛ همچنین با همکارى همه ارگان ها 

باید فرارهاى مالیاتى شناسایى شود.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: فعاالن اقتصادى نیز باید اطالعات جامع و 
شفاف خود را به سازمان امور مالیاتى اعالم کنند؛ همچنین اطالعاتى که به نظام مالیاتى 
وارد مى شود باید پاالیش شود. نظام مالیاتى باید بسته ها و روش هاى تولید اطالعات را 

اصالح کند. بهترین گزینه براى تحقق عدالت مالیاتى داشتن اطالعات صحیح و پاالیش 
شده است.

مزیکى اضافه کرد: تغییر همواره با مشکالتى مواجه است. اتحادیه ها، اتاق اصناف و دیگر 
مراجع باید تغییرات قانونى را بیاموزند. اگر اصناف به وظایف خود آشــنا شوند براى ارائه 

اظهارنامه مالیاتى و تمکین در برابر مالیات پیش قدم خواهند شد.
وى تصریح کرد: براســاس قانون آنچــه از درآمدهاى مالیاتى در کل کشــور وصول 
مى شــود باید به خزانه کشــور واریز شده و در اســتان ها نمى ماند. ســهم هر استان از 
این درآمدها در قانون بودجه و بر اســاس شــاخص هاى توســعه یافتگى مشــخص

 مى شود.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: حدود 60 درصد از مالیات اســتان توسط 
اشــخاص حقوقى، پنج درصد مشــاغل و 13 درصد از مالیات ها توســط حقوق بگیران 
پرداخــت مى شــود. حــدود 20 درصد فعــاالن اقتصــادى نیــز عــوارض مالیات 
ارزش افــزوده را پرداخــت مى کنند. عــوارض ارزش افزوده و آالیندگى ســال 1400 
که میان شــهردارى ها، دهیارى هــا و فرماندارى ها توزیع شــد، 4/600 میلیارد تومان 

بوده است.
مزیکى خاطرنشان کرد: این رقم قابل توجه است و عمده درآمد بسیارى از شهردارى هاى 
کوچک را تأمین مى کند. در این بخش مردم مســتقیمًا در امور عمرانى شهر خود نقش 
آفرینى مى کنند. در سال 1401 این رقم افزایش مى یابد و در دو ماهه سال جارى، پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده 100 درصد افزایش یافت. یک درصــد از این مبلغ نیز به بخش 

بهداشت و درمان تعلق مى گیرد.

بانک کشاورزى استان اصفهان در راستاى طرح مردمى سازى و توزیع عادالنه یارانه ها، 
نزدیک به 5000 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت نمود.                                            

به گزارش روابط عمومى مدیریت شعب بانک کشاورزى در استان اصفهان، بانک کشاورزى 
استان اصفهان، در راستاى طرح مردمى سازى و توزیع عادالنه یارانه ها و با هدف حمایت 
از تولید کنندگان و رونق واحد هاى تولیدى دام و طیور، از ابتداى خرداد ماه تا پایان بیست و 
نهم خرداد ماه با پرداخت بیش از 2000 فقره تسهیالت یارانه دار بالغ بر 4900 میلیارد ریال 
به فعالین بخش دام و طیور، حائز رتبه نخست در کشور گردید و پیش بینى مى شود این رقم 

تا پایان خرداد ماه از 5000 میلیارد ریال فراتر رود.  
 این موفقیت با تالش خستگى ناپذیر کارکنان بانک کشاورزى استان و عدم توقف ارائه 

خدمت در روزهاى تعطیل خرداد ماه بدست آمده است.

5 درصد مالیات کشور را اصفهان پرداخت مى کند 

عملکرد بانک کشاورزى اصفهان در طرح سازى و توزیع عادالنه یارانه ها 

مبلغ 4 میلیارد ریــال اعتبار در حمایت از مراکز فرهنگى در دومین جلســه حمایت و 
مشارکت با مراکز فرهنگى اجتماعى به تصویب رسید.

معاون اجتماعى و مشارکت هاى مردمى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان از برگزارى و تشکیل ماهانه کمیته حمایت و مشــارکت با مراکز فرهنگى 
اجتماعى و مساعدت به مراکز فرهنگى و تشکل هاى مردمى که داراى برنامه هاى 

فرهنگى باشند، خبر داد.
سعید امامى افزود: دومین جلسه حمایت و مشارکت با مراکز فرهنگى اجتماعى برگزار 

شد و پس از بررسى درخواست هاى 30 مرکز فرهنگى اجتماعى با نظر مساعد اعضاى 
کمیته، مبلغ 4 میلیارد ریال اعتبار براى این مراکز تصویب شد.

وى ادامه داد: مراکز فرهنگى در طول سال با مشارکت در فراخوان هاى اعالم شده از 
طرف اداره مشارکت هاى فرهنگى اجتماعى از جمله شمیم معرفت مى توانند از حمایت 
هاى الزم نیز برخوردار شوند.وى در پایان تصریح کرد: در فراخوان آواى ملکوت که به 
مناسبت ماه مبارك رمضان در سطح مناطق 15 گانه برگزار شد با استقبال قابل توجه 

نزدیک به 200 مرکز فرهنگى و مسجد روبرو شدیم.

 تصویب 4 میلیارد ریال اعتبار در حمایت از مراکز فرهنگى

معاون بهداشت، درمان و توانبخشــى جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: همه 
امکانات مرکز پزشــکى حج و بیمه درمانى هالل احمر در خدمت زائران خواهد بود و 

جاى هیچ نگرانى وجود ندارد.
امیر جاللیان اظهار کرد: واکسیناسیون حجاج در سال جارى از تاریخ شانزدهم لغایت 
نوزدهم خردادماه، انجام شــد. حجاج در ســال جارى به دو گروه تقسیم بندى شدند؛ 
گروه اول شــامل افرادى بودند که در سال 98 واکســن مننژیت تزریق کرده بودند و 
تنها براى گرفتن کارت واکسیناســیون مراجعه کردند، گــروه دوم نیز افرادى بودند 
که نســبت به تزریق این واکســن اقدام نکرده بودند یا درخواست تزریق مجدد آن را 

داشتند.
وى با بیان اینکه کارت واکسیناسیون حجاج در سال جارى داراى دو واکسن افزون تر از 
سال هاى گذشته بود که شامل واکسن فلج اطفال و کرونا است، افزود: با تالش جمعیت 

هالل احمر استان اصفهان و همراهى نیروهاى داوطلب، واکسیناسیون حدود سه هزار 
و 200 نفر از حجاج در سال جارى، انجام شد.

جاللیان با بیان اینکه همه زائران طى هماهنگى هاى انجام شده واکسن هاى خود را 
تزریق کردند، اضافه کرد: کادر درمان طبق سنوات گذشته به همراه دارو و تجهیزات در 
بیمارستان هالل احمر در مکه و مدینه با تمام توان حاضر شدند و در حال ارائه خدمات 

در مدینه و مکه مکرمه هستند.
وى با بیان اینکه در صورت ابتالى فردى به بیمارى کرونا در طول سفر، هیچ مشکلى 
وجود ندارد و همه امکانات مرکز پزشکى حج و بیمه درمانى هالل احمر در خدمت زائران 
خواهد بود، خاطرنشان کرد: تمهیدات الزم به اندازه کافى براى پاسخ گویى به بیمارانى 
که احتماًال مبتال به بیمارى کرونا مى شوند، در بیمارستان ها اندیشیده شده است و جاى 

هیچ نگرانى وجود ندارد.

نیروگاه حرارتی اصفهان طی سه ماه اول ســال جاري بیش از 339 میلیون کیلووات، 
انرژي الکتریکی تولید و به شبکه سراسري برق کشور منتقل کرده است.

   عباس کریمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 
با اعالم این خبر افزود: واحدهاي بخاري مولد برق نیروگاه اصفهان تا پایان خرداد ماه 
سال جاري، 339 میلیون و 905 هزار کیلووات ساعت، برق خالص تولیدي را به شبکه 

سراسري برق کشور تحویل داده است.
کریمی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر تمام واحدهاي بخاري این نیروگاه در مدار 
تولید می باشد و در صورت تامین آب مورد نیاز، این نیروگاه میتواند با ظرفیت کامل برق 

را به شبکه سراسري تحویل کنند.
وي در پایان گفت: سهم این نیروگاه با 5 واحد بخاري در استان اصفهان، 11درصد است 

که در صورت رفع محدودیت تا 15درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
گفتنى اســت نیروگاه اصفهــان داراي پنج واحد بخــاري مولد برق بــا ظرفیتهاي 
متنــوع و مجموع تــوان اســمی تولیــد 835 مگاوات برق اســت کــه در صورت 
تأمیــن آب و ســوخت مورد نیــاز، قادر بــه تولیــد مقدار معــادل برق مــورد نیاز 
کالنشــهر اصفهان در اکثر فصول ســال و تحویل به شبکه سراســري برق کشور

 خواهد بود.

ســى و هفتمین مرکز نیکوکارى تخصصى اشتغال اســتان اصفهان با حضور معاون 
اشتغال و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى(ره) در شهرستان برخوار افتتاح شد.

معاون اشــتغال و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى (ره) با اشاره به رویکرد مردمى 
کردن خدمات اظهار داشــت: با توجه به تعهد ایجاد 500 هزار اشتغال توسط این نهاد 
در کشور و محدودیت هاى ادارى در این مسیر، استفاده از ظرفیت هاى مردمى بیش 

از پیش ضرورى است.
مرتضى فیروزآبادى ادامه داد: پدیده هایى از جمله مراکز تخصصى اشتغال، جهادگران 
کارآفرین و کانون هاى خیریه کارآفرینى از ظرفیت هاى مردمى هســتند که به امر 

اشتغال تنوع، سرعت و کیفیت مى بخشند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان نیز اظهار داشت: این نهاد براى 

مردمى سازى کمک به نیازمندان جامعه، 100 مرکز نیکوکارى تخصصى ایجاد کرده 
است.

کریم زارع با بیان اینکه از این تعداد تاکنون 37 مرکز تخصصى در حوزه اشــتغال در 
سطح استان ایجاد شده است، افزود: با برنامه ریزى هاى انجام شده براى مردمى کردن 
بحث اشتغال و ایجاد مراکز تخصصى در این حوزه، تالش مى کنیم نه تنها مددجویان 
تحت پوشش استان، بلکه کلیه افراد واجد شرایط، بتوانند در عرصه اشتغال ورود کرده 

و به درآمد پایدار برسند.
وى در پایان با دعوت از کارآفرینان اســتان براى همکارى در ایجاد مراکز تخصصى 
اشتغال، گفت: امسال ایجاد 15 هزار اشــتغال از طریق پرداخت تسهیالت، آموزش و 

مشاوره کسب و کار با همکارى مراکز نیکوکارى در برنامه کمیته امداد استان است.

همه امکانات هالل احمر در خدمت حجاج است 

تولید بیش از 339 میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان

افتتاح سى و هفتمین مرکز نیکوکارى  اشتغال اصفهان

سامانه مسدودسازى موجودى حســاب صادرکنندگان چک برگشتى (محچک) در 
بانک آینده، عملیاتى شد. در صورت کســرى موجودى حساب جارى فرد صادرکننده 
چک نزد بانک، مبلغ موردنظر از دیگر حساب هاى شخص در همان بانک، برداشت و 
به ذى نفع پرداخت مى شود؛ در مرحله بعد و در صورت عدم تأمین مبلغ چک در همان 
بانک، حساب هاى فرد صادرکننده چک در سایر بانک ها و مؤسسات اعتبارى، برابر مبلغ 

کسرى چک از طریق سامانه «محچک»، مسدود مى شود.
پس از رفع سوء اثر چک و انعکاس سیستمى مراتب به بانک مرکزى رفع مسدودى از 
حساب فرد، به صورت سیستمى توسط بانک مرکزى و سامانه «محچک»، انجام خواهد 
گرفت.این روند با ارسال پیامک هایى از سوى بانک به مشتریان درباره مسدودى و رفع 

مسدودى حساب آن ها، همراه خواهد بود.

عملیاتى شدن سامانه «محچک» در بانک آینده


