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فصل داغ اوقات بطالت

گرانى به تاکسى هاى 
اینترنتى هم رحم نکرد
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پاى دانش بنیان ها 
وسط است
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دودکش هاى
 متحرك در شهر

وجود 450 هکتار بافت 
فرسوده در خمینى شهر

عرضه دستاوردهاى صاحبان 
مشاغل خانگى در باغبادران
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فواید
 شگفت انگیز

 یک میوه براى 
پوست

آخر هفته اصفهان سیالبى مى شود
3

تشدید برخورد
 با سارقان در 

اصفهان 

انار که در سال هاى اخیر به عنوان یک خوراکى معجزه گر 
شناخته شده، میوه اى اســت که مى تواند التهابات را 
کاهش داده و سالمت کلى شما را بهبود بخشد و از 
این بابت محبوبیت بیشترى پیدا کرده است. بسیارى 

از این فواید مربوط به پلى فنول ها هستند...

جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از تشدید 
طرح هاى ارتقاى احساس امنیت اجتماعى به ویژه در 

حوزه انواع سرقت ها در استان خبر داد.
سردار محمدرضا هاشــمى فر افزود: در یک ماه اخیر 
سرقت هاى بسیارى توسط کاراگاهان پلیس آگاهى 
استان کشف و بالغ بر 12 ســارق دستگیر شدند. وى 
اظهار داشت: این ســرقت ها در  منازل، معابر، خودرو 
و لــوازم داخل خــودرو، کارت هاى بانکى، وســایل 
ساختمان هاى نیمه کاره و موارد متعدد دیگرى روى 

داده  است.
جانشــین فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به 

فصل تابستان...

خطر گاوخونى براى مرکز کشور
پالن آخر زندگى عروس تاالب ها کلید خورده است

3

از روز سه شنبه تا جمعه وقوع رگبار، رعدوبرق و تندباد به خصوص در نواحى جنوبى استان پیش بینى شده است

ارزش هافبک جدید سپاهان
باشگاه ســپاهان اعالم کرده مانوئل فرناندز هافبک تیم ملى 
پرتغال را با قراردادى یکســاله جذب کرد. سایت «ترانسفر 
مارکت» ارزش این بازیکن 36 ساله پرتغالى را اعالم کرد و 
این بازیکن 100 هزار یورو ( حدود 3 میلیارد و 200 میلیون 
تومان) ارزش دارد. فرناندز کارنامه درخشانى دارد و براى 

تیم هاى بزرگى مثل والنسیا...
7

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

موقعیت
 خطرناك

 3 لژیونر ایرانى
 آ.ا.ك

نمایشگاه روایت تبلیغ در اصفهان افتتاح شد
در مراسمى با حضور استاندار اصفهان؛
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برترى دینامو با برترى دینامو با 
حضور 90 دقیقه اى 

محرمى

آبله میمون زنگ خطر را به صدا درآورد ترفندى ساده براى رفع خرابى دوربین گوشى اندرویدجهان نما تجلیل از استندآپ کمدین به جاى خبرنگاران!تکنولوژى خطر تداخل دارویى ایبوپروفن براى بیماران فشار خوناستان سالمت

بدینوســیله به آگاهى کلیه ســهامداران میرساند جلســه مجمع عمومى 
 فوق العاده مهر آزمون پاسارگاد ( ســهامى خاص) به شماره ثبت  57362 در 
روز شنبه مورخه  15 / 05 / 1401 ســاعت 00 : 10 صبح در محل شرکت به آدرس 
استان اصفهان، شهرستان برخوار، بخش مرکزي، شهر خورزوق، دلیگان، کوچه 
شهیدان مالحسینی[62]، بلوار ولی عصر، پالك 639، طبقه همکف به کد پستى 
8345179463 برگزار مى گردد. لذا از کلیه ســهامداران دعوت مى گردد با در 
دست داشتن برگه سهام یا وکالت نامه قانونى در محل مذکور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومى  فوق العاده  مورخه 15  / 05 / 1401  
1- تغییر نشانى مرکز اصلى شرکت و اصالح ماده 4 اساسنامه شرکت 

         هیئت مدیره شرکت 

آگهى دعوت شرکت مهرآزمون پاسارگاد
 ( سهامى خاص ) به شماره ثبت 57362

آگهى حق تقدم  در خصوص افزایش سرمایه در اجراى دستور ماده 169 الیحه اصالحى  قانون تجارت شرکت هدهد ارزش افرین پیشرو 
( سهام خاص) به شماره ثبت 66922 و شناسه ملى 14009784079

به شرح ذیل به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت مزبور مى رسد:
با عنایت به مصوبه مجمع  عمومى فوق العاده 4 اسفند 1400 جهت افزایش سرمایه به 210375000000 ریال و مصوبه هیات مدیره مورخ 9 
تیر 1401 مبنى بر تصویب افزایش سرمایه شرکت تا میزان 140250000000 ریال منقسم به 140250000 سهم 1000 ریالى با نام ، تغییر سرمایه 
شرکت از 70125000000 به 140250000000 انجام مى شود. از کلیه سهامداران محترم دعوت مى شود جهت استفاده از حق تقدم موجود، 

مبلغ 70125000000 ریال با شرایط ذیل استفاده و جهت خرید سهام افزایش یافته اقدام فرمایند. 
1 - هر سهامدار به ازاى هر سهم مجاز به خرید تا یک سهم 1000 ریالى از سهام افزایش یافته است. 

2- سهامداران مى توانند با واریز مبالغ به حساب شماره 707074082 - 040- 11- 3001 ( شماره شبا   080780300111040707074082 
IR) بانک خاورمیانه  شعبه اصفهان به نام شرکت هدهد ارزش افرین پیشرو و تحویل فیش واریزى به دفتر شرکت واقع در : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزي ، شهر اصفهان، محله رکن الدوله غربی ، بزرگراه شهید صیاد شیرازي ، خیابان 22 بهمن ، پالك 11 ، 

ساختمان مجموعه اداره هاي غدیر , کد پستى 8158713192، میزان سهام جدید را خریدارى نمایند.
3-  سهامداران بایستى از تاریخ نشر این آگهى به مدت 60 روز  با پرداخت مبلغ افزایش سرمایه مربوط به سهام خویش ، نسبت به خرید 
سهام جدید و استفاده از حق تقدم مزبور اقدام نمایند. بدیهى است پس از انقضا مهلت فوق هیات مدیره مى تواند سهام باقى مانده را به 
سایر متقاضیان واگذار نماید. جهت کسب اطالعات بیشتر  به دفتر شرکت واقع در: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزي ، 
شهر اصفهان، محله رکن الدوله غربی ، بزرگراه شهید صیاد شیرازي ، خیابان 22 بهمن ، پالك 11 ، ساختمان مجموعه اداره هاي غدیر , کد 

پستى 8158713192مراجعه نمایید.

هیات مدیره شرکت هدهد ارزش افرین پیشرو

آگهى حق تقدم  در خصوص افزایش سرمایه در اجراى دستور ماده 169 الیحه اصالحى  
قانون تجارت شرکت هدهد ارزش افرین پیشرو ( سهام خاص) به شماره ثبت 66922 

و شناسه ملى  14009784079 

جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم  شرکت تعاونى مصرف محلى وزوان رأس 
ساعت 10 روز جمعه مورخ 1401/05/14 به آدرس وزوان خیابان امام خمینى کوچه شهید 
ولى  تشکیل مى گردد . لذا از کلیه نمایندگان اعضاء دعوت مى شود با در دست داشتن 

کارت شناسایى رأس سـاعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید .
 دستور جلسه :

 * گزارش هیئت مدیره و بازرس * طــــرح و تصویب صورتهاى مالى ســال هاى
 1398- 1399 نحوه تقسیم سود ویژه وبودجه ســال جارى شرکت * ارائه گزارش 
تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى * انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیئت 
مدیره و بازرس * تعیین خط مشى آینده شرکت تعاونى * تعیین روزنامه کثیراالنتشار 

جهت درج آگهى هاى شرکت 
داوطلبان تصدى سمت هیئت مدیره و بازرسى به موجب ماده ( 2 ) دستورالعمل موظفند 
حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهى دعوت فرم داوطلبى را تکمیل و تحویل دفتر 

تعاونى نمایند .
هیئت مدیره شرکت تعاونى مصرف محلى وزوان

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه 
ثبت شده به شماره 68 نطنز
شناسه ملى: 10260020238

پیروآگهى مندرج در روزنامه نصف جهان به شماره4354 مورخ 12 / 04 / 1401 نظر 
به اینکه جلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 28 / 04 / 1401 به حد نصاب قانونى 
نرسید لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت مى شود درجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده نوبت دوم شرکت نیکو رنگریس نطنز (سـهامى خاص) که در 
روز شـنبـه مـورخ 29 / 05 / 1401  ساعت 10 در محل قانونى شرکت واقع در شهر 
نطنز قـطب صنعـتى اوره  خیابان کـارگـر تـشکیل مى گردد حضور بهم رسانید

دستور جلسه: 
1- تغییر آدرس شرکت در همان واحد ثبتى

غالمرضا خبازى-رئیس هیئت مدیره شرکت نیکو رنگریس نطنز

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت نیکو رنگریس 
نطنز(سهامى خاص )
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نقشه کرونایى کشــور که تا یک ماه قبل، از رنگ هاى 
قرمز و نارنجى پاك شده بود و تعداد شهرهاى زرد نیز رو 
به کاهش بود، به یکباره با افزایش موارد ابتالء به کرونا، 
دوباره دستخوش رنگ هاى قرمز و نارنجى شد. این در 
حالى است که ترددها همچنان بدون استفاده از ماسک 
است . به ویژه در محیط هاى پرازدحام و شلوغ، که باید 

حتمًا از ماسک استفاده کنیم.
محمدمهدى گویا، رئیــس مرکز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشــت، در ارتباط با علت بازگشت به 
روزهاى ســخت کرونایى و افزایش مرگ هاى روزانه، 
گفت: دلیل اصلى افزایش ابتالء و مرگ ها این اســت 

که جهان انتظار نداشت کرونا در این فصل شروع مجدد 
داشته باشد و همه خود را براى پاییز و زمستان آماده کرده 
بودند. بنابراین احتماًال پاییز و زمستان سختى در پیش 

خواهیم داشت. 
هنــوز تجربــه تلــخ موج هــاى چهــارم و پنجم را 
فرامــوش نکرده ایم که مــوارد ابتالء و بســترى و به 
دنبــال آن، افزایش مرگ و میر، مردم را وحشــت زده 
کرده بود. بنابراین، اگر قرار باشــد نســبت به رعایت 
ســفت و ســخت پروتکل هــا، اقدام عاجــل صورت 
نگیرد، بیــم آن مى رود که پاییز و زمســتان ســختى 

در پیش داشته باشیم.

دبیرکل سازمان جهانى بهداشت براى شیوع ویروس جدید 
آبله میمون وضعیت اضطرارى در جهان اعالم کرد. سازمان 
جهانى بهداشت اعالم کرد که شــیوع «آبله میمون» در 
بیش از 70 کشور جهان، یک وضعیت «فوق العاده» است 
که اکنون مى توان آن را یک وضعیــت اضطرارى جهانى 

توصیف کرد.
«تدروس آدهانوم» علیرغم عدم اجمــاع اعضاى کمیته 
اضطرارى این سازمان، تصمیم به صدور این بیانیه گرفت. 
این نخستین بارى است که رئیس آژانس بهداشت سازمان 
ملل اقدام به چنین کارى مى کند. اعالم وضعیت اضطرارى 
جهانى به این معنى است که شیوع آبله میمون یک «رویداد 

فوق العاده» است که مى تواند به کشورهاى بیشترى سرایت 
کند و نیاز به یک واکنش هماهنگ جهانى دارد.

ادهانوم گفت: ما با شیوعى روبه رو هســتیم که از طریق 
روش هاى انتقال جدیدى که ما درباره آن خیلى کم مى دانیم 
گسترش یافته است. در همین حال رئیس مرکز مدیریت 
بیمارى هاى وزارت بهداشــت گفت: با توجــه به اینکه در 
کشــور ما حتى یک مورد آبله میمونى گزارش نشده است، 
جاى هیچگونه نگرانى نیست. به نظر مى رسد این بیمارى 
همچنان در اروپا در حال گسترش باشد و در منطقه ما تنها 
12 تا 13 مورد ابتال در امارات و ترکیه گزارش شده که دلیل 

آن ترانزیتى و گردشگرپذیر بودن این کشور هاست.

پیش بینى وضعیت کرونا در 
پاییز و زمستان

آبله میمون زنگ خطر را 
به صدا درآورد

دهقان فداکار زنده شد!
   رکنــا | روزى کــوه ریزش کــرد و ریزعلى 
خواجوى با لقب دهقان فداکار باعث توقف قطار 
شد تا جان تعداد زیادى از مســافران قطار نجات 
دهد و روز شنبه در منطقه سلطان شهباز  «مابین دو 
شهرستان داراب و استهبان» سیل سهمگینى بى 
خبر آمد تا خطر ساز شود. در این میان جوانى به نام 
حمیدرضا فاطمى نیا که بر موتورسیکلت سوار بود 
جان صدها نفر را نجات داد. او با فریادهاى مستمر 
خود از مردمى که در دهانه رودخانه نشسته بودند 
مى خواست تا سریع محل را ترك کنند که: «سیل 
در راه است». با اعالم این مرد فداکار افراد زیادى 
ســریع محل وقوع حادثه را ترك کردند و نجات 

پیدا کردند.

عبور از «خط قرمز»
   فــرارو | اجاره ویال در شــمال االن حداقل 
شــبى 800 هزار تومان آب مى خــورد، پر کردن 
باك بنزین پراید حدود 55 هزار تومان هزینه دارد 
و مرغ را کیلویى 54 هزار تومان مى فروشند. این 
هزینه ها نسبت به 20 سال قبل که سریال «خط 
قرمز» پخش مى شد، تفاوت باورنکردنى دارد. اخیراً 
ویدیویى از این ســریال در فضاى مجازى وایرال 
شــده که در آن ســروش گودرزى بازیگر نقش 
رامین به هزینه 25 هزار تومانى سفر دو روزه شان 
اشاره مى کند. بعد دو دهه از پخش سریال «خط 
قرمز»، خرید یک بسته سیگار به  تنهایى 25 هزار 
تومان تمام مى شود و ارزش هندوانه اى که در این 
ویدیو به چشم مى خورد دو برابر کل هزینه اى است 
که با آن کاراکتر هاى ســریال «خط قرمز» راهى 

شمال شدند.

سینوفارم را تغییر دهید
   میزان | دکتــر زهرایى، رئیس اداره بیمارى 
هاى قابل پیشــگیرى با واکسن وزارت بهداشت 
گفت: افرادى که نوبت اول و دوم واکسن سینوفارم 
تزریق کرده اند، براى دوز یادآور واکســن خود را 
تغییر دهند بر اســاس نتایج مطالعاتى که انجام 
شده، واکســن هاى ایرانى نســبت به سینوفارم 

ارجحیت دارند.

دستبرد پسر 17 ساله 
   ایرنا | پسر 17 ساله که از طریق ارسال پیامک 
جعلى ثنــا در کازرون از 500 نفــر کالهبردارى 
کرده بود شناسایى و بازداشت شد. پس از بررسى 
فنى و اظهارات شــاکى هاى پرونده مشخص شد 
برداشــت هاى غیرمجاز پــس از دریافت پیامک 
ابالغ الکترونیک قضایى صورت گرفته است. متهم 
پس از دستگیرى در مواجهه با مستندات پلیس به 
برداشــت حدود 150 میلیون تومان از 500 کارت 

بانکى شهروندان اعتراف کرد.

مغز مگس  را هک کردند!
   فرارو | تیمى از محققان دانشــگاه رایس 
در آمریکا اخیراً توانسته اند مغز مگس هاى میوه 
را هک کنند و تنها با یک کلیک و کنترل از راه 
دور بى ســیم به آنها فرمان دهنــد که حرکت 
خاصى را انجام دهند. محققان امیدوارند که این 
موفقیت جدید با استفاده از سلول هاى هدفمند 
ژنتیکى بتواند در آینده عملکرد مغز انســان را 

نیز تغییر دهد. 

فرماندار اهواز استعفا کرد
   تسنیم | مســعود فالحى، فرماندار اهواز 
گفت: یک ماه پیش استعفا کردم ولى استاندار به 
دلیل سفر حج با اســتعفایم موافقت نکرد.  پس از 
آمدن استاندار از ســفر حج مجدداً استعفا کردم و 
ایشان پذیرفت. وى علت اصلى استعفاى خود را 
دخالت بیجاى افرادى دانست که مى خواهند دولت 

موفق نباشد.

آخرین بازمانده هم مى رود
   تســنیم | سعید ایروانى، سفیر و نماینده جدید 
ایران در سازمان ملل در آســتانه آغاز مأموریتش در 
نیویورك با رئیس جمهور دیدار کرد. قرار است سعید 
ایروانى به عنوان جانشــین مجید تخت روانچى به 
عنوان ســفیر و نماینده جدید ایران در سازمان ملل 
در نیویورك فعالیت کند. ایروانى در مسئولیت هایى 
همچون کاردار ایران در عراق، دبیر شوراى راهبردى 
روابط خارجى و معاون امنیت بین الملل و سیاســت 
خارجى دبیرخانه شــوراى عالى امنیــت ملى ایفاى 

مسئولیت کرده است.

بازداشت قاتالن عبدالباقى 
   فــارس | پلیس آگاهى خوزســتان در کمتر 
از 24 ساعت موفق به دســتگیرى قاتالن مجید 
عبدالباقى شد. روز شــنبه مجید عبدالباقى برادر 
مالک ســاختمان متروپل مورد ســوءقصد قرار 
گرفت و کشته شد. در عملیات دستگیرى عامالن 
تیراندازى، خودرو و سالح هاى به کار رفته در قتل 

هم ضبط شدند.

فرانسه ناامید شد!
   انتخاب | کاخ الیزه روز شــنبه در بیانیه اى اعالم 
کــرد، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانســه در 
تماس بــا همتاى ایرانــى خود از عدم پیشــرفت در 
مذاکرات بر سر احیاى توافق هســته اى 2015، ابراز 
ناامیدى کــرد. کاخ الیزه اعالم کرد، رهبر فرانســه از 
رئیسى خواســته است که براى دســتیابى به توافق و 
بازگشت به اجراى تعهدات ایران ذیل توافق هسته اى 
2015، تصمیم روشــنى بگیرد. مکرون بــه ابراهیم 
رئیســى همتاى ایرانى خود گفت کــه احیاى برجام 
«هنوز ممکن است»، اما باید «در اسرع وقت» انجام 
شود. مکرون همچنین از عدم پیشرفت پس از تعلیق 

مذاکرات در وین «ناامیدى» خود را ابراز کرد.

فائزه دکان باز کرده بود
   همشــهرى آنالین | محســن مهرعلیزاده، 
رئیس ســازمان تربیت بدنى در ســال هاى 80 تا 84 و 
کاندیداى سیزدهمین دوره ریاســت جمهورى درباره 
فائزه هاشمى گفته اســت: فائزه هاشمى یکبار به بنده 
گفت شما ورزش بانوان را تعطیل کرده اید. به وى گفتم 
خیر، بنده یک دکان را تعطیل کردم. فائزه هاشمى تحت 
عنوان ورزش بانوان دکان باز کرده بود و بنده این دکان 
را تعطیل کردم. بعدها صاحب آن دکان مدعى شد که ما 

فعالیت ها را تعطیل و شرایط را خراب کرده ایم.

گران شدن مسکن 
توطئه است

   روزنامه رســالت | طى 8 مــاه اخیر در تهران 
قیمت ملک 10 برابر شده است. قیمت زمین و ملک هر 
ساله یک رشد نسبتاً معقول نسبت به تورم داشته اما رشد 
10 برابرى آن خبر از یک توطئه مى دهد که از حوصله 
تحلیل اقتصادى بیرون است. این توطئه از پیش طراحى 

شده، رکود و گرانى مسکن را دامن زده است. 

قمپز آقاى وزیر!
   همشهرى آنالین |دو روز پس از آنکه یک 
وزیر ارشد در هند در مقابل تعدادى از مقامات محلى 
اقدام به نوشــیدن آب یک رودخانــه کرد به علت 
عفونت معده در بیمارستان بسترى شد. «باگوانت 
مان» در اقامتگاه خود دچار درد شــدید معده شد و 
سپس با هواپیما به بیمارســتانى در دهلى منتقل و 
بسترى شد. ویدیویى که منتشر شده بود، «مان» 
را در حال برداشتن یک لیوان آب از داخل رودخانه 
کالى بین و نوشــیدن آن نشــان مى داد. حضار از 
«مان» خواســته بودند تا یک لیوان آب از رودخانه 
که مدعى تمیز بودن آب آن بود را بنوشــد. معموًال 
آب این رودخانه با فاضالب شــهرهاى همسایه و 

روستاها آلوده مى شود.

فصل داغ اوقات بطالت خبرخوان
 فصل داغ فراغت بیشــتر به بطالت مى گذرد. روزهاى 
چســبیده به گرما، آن آش دهان ســوزى نیست که در 
طول ســال، آموزش و پرورش و 21 نهاد مسئول براى 
غنى کردن از آن دم مى زنند و برایش برنامه مى چینند. 

با تعطیل شدن مدارس و آزاد شدن وقت دانش آموزان 
باز هم آمارها و برآوردها از هــدر رفتن بخش زیادى از 
این زمان ها حکایت دارد و اینکــه دانش آموزان چطور 

فراغتشان را گز مى کنند؟
90 روز براى اوقات فراغت عدد بزرگى اســت. عددى 
که مى تواند در دایره تفریح، دانش و مهارت قرار بگیرد 
و به یک فرصت تبدیل نشود اما اکنون با وجود هدررفت 
بخش زیادى از ساعات دانش آموزان و چشم دوختن آنها 

به موبایل ها تبدیل به تهدید شده است. 
آمارهاى وزارت آموزش و پرورش نشان مى دهد که از 
حدود 9 میلیون دانش آموزى که در کشــور وجود دارد 
نزدیک به 40 درصدشــان از برنامه هاى اوقات فراغت 
جا مى مانند، یعنى بیش از یک ســوم و کمتر از نیمى از 
این دانش آموزان نه برنامه اى دارند و نه اوقات فراغتى. 

با یک حساب سرانگشتى هم مى توان فهمید که اگر یک 
دانش آموز به مدت سه ماه، اوقاتش به بطالت بگذرد در 
طى 90 روز، 2160 ساعت، بدون برنامه خواهد بود و در 
بهترین حالت اگر به ســمت کارهاى خالف هم کشیده 

نشود در این زمان مهارتى نیز عایدش نخواهد شد.
حاال اگر این عدد را در تعداد کل دانش آموزان بى بهره از 
برنامه یعنى حدود چهار میلیون نفر ضرب کنیم خواهیم 
دید که گذشت هر روز تابستان براى این خیل عظیم، چه 
زیانى از بابت هدر رفت زمان و انرژى که مى تواند صرف 

کارهاى سودمند شود، دارد.
بى شــک دانش آموزانى که از برنامه هاى غنى ســازى 
اوقات فراغت استقبال مى کنند، همان هایى هستند که 
به واسطه داشتن خانواده هایى فرهنگ دوست و خواهان 
ترقى، در کالس هاى مختلف تابستانى شرکت مى کنند 

و مانع به بطالت گذشتن اوقات تابستان مى شوند.
در واقع این گروه از دانش آموزان حتى اگر وزارت آموزش 
و پرورش برایشــان برنامه اى تدویــن نکند به صورت 
خودکار، راهى کالس هاى مختلف مى شوند تا از فراغت 

روزهاى تابستان براى توانمندسازى خود استفاده کنند.
پس دغدغه اصلى مربوط به دانش آموزانى اســت که یا 
فرهنگ استفاده بهینه از اوقات فراغت در خانواده شان 
نهادینه نشده یا به ســبب فقر اقتصادى و محروم بودن 
منطقه زندگى شان از این قافله عقب مى مانند و در زمره 
همان کســانى قرار مى گیرند که آمار 40 درصدى افراد 

بى بهره از برنامه هاى اوقات فراغت را تشکیل مى دهند.
در این میان، جذاب نبودن برنامه هاى اوقات فراغت نیز 

موضوعى اســت که نباید از نظر دور داشت. بسیارى از 
برنامه هاى دوران فراغت خاصیتى خشک و غیر جذاب 
دارد و همین باعث مى شــود مشــکلى که بیشتر شبیه 
کالس هاى اجبارى مى شود که نه اهداف تربیتى دارد و 
نه آموزشى بلکه به نوعى از سر خود وا کردن بچه هایى 
است که خانواده ها نمى خواهند طول تابستان در خانه 

باشند و نق بزنند.
شادى مرادى، مادر دو فرزند است؛ یک دختر 13 ساله و 
یک پسر 11 ساله. دغدغه او براى اوقات فراغت هر سال 
شده انواع کالس هایى که فرزندانش بسیارى از آنها را 
دوست ندارند اما به اجبار در آنها شرکت مى کنند. او با گله 
و شکایت از اینکه کالس هاى تابستانى یک مشکل و 
کار اضافه به خانواده ها تحمیل مى کند مى گوید: «رفت 
و آمد و بردن و آوردن بچه ها از این کالس به آن کالس 
واقعًا سخت است. اگر در هر مدرسه اى خود مسئوالن 
آموزشى کالس هایى را دایر مى کردند خیال خانواده ها 
هم راحت بود که بچه هایشان در همان فضاى مدرسه 

اوقات فراغتشان را مى گذرانند.»
فضل ا... اکبرى که پدر یک پسر 14 ساله است و مغازه 
خواربارفروشی دارد از دیگر کسانى است که انتظار دارد 

برنامه ریزان و طراحان مســائل تربیتى و آموزشــى در 
گزینش و انتخاب کالس و معلمان براي ایام تابســتان 
دقت و توجه بیشتري داشته باشند، مثًال اردوهاي دسته 
جمعی بگذارند، کالس هاي شــنا دایر کننــد و صرفًا 
کالس هاي خشک درسی یا تقویتی نباشد که بچه ها 

دلزده و سرخورده شوند.
در میان پچ پچ ها و هیاهوهاى 21 نهاد دخیل و حاضر 
در ستاد ساماندهی امور جوانان براي اعالم برنامه هاى 
اوقات فراغت جوانان و نوجوانــان تنها به تکرار آنچه 
هر سال انجام می شد، بسنده شــده است. نه اطالع 
رســانی صحیحى در مورد برنامه ها انجام مى شود و 
نه وضعیت کلى برنامه ها مشــخص است. چیزى که 
هست برنامه هاى کلیشه اى است که از حد خود باالتر 
نمى رود گرچه آموزش و پرورش همیشــه سرى در 
سرهاى برنامه سازى براى اوقات فراغت دارد اما این 
نهاد هم نتوانسته در این سال ها آنطور که باید و شاید 

حق خود را ادا کند.
مطابق تحقیقات انجام شده 66 درصد جوانان معتقدند که 
دستگاه ها و سازمان هاى متولى در برنامه ریزى ها توجه 
چندانى به خواسته ها و نیازهاى جوانان نداشته اند که این 

امر باعث شده تا دو سوم زمان آزاد جوانان به شیوه هاي 
غیرفعال بگذرد.

به گفته دکتر حمید نوروزى، جامعه شناس، بدون شک 
توجه به اوقــات فراغت دانش آمــوزان و برنامه ریزى 
براى این سرمایه هاى گران سنگ ملى کشور، یکى از

 دغدغه هاى مهم خانواده ها، متولیان و دست اندرکاران 
آموزش و پرورش است که البته آموزش و پرورش در این 

جریان اولین متولی است و نقش اساسى را ایفا مى کند.
نوروزى که خود سابقه اى 20 ساله در آموزش و پرورش 
دارد و مربى پرورشى هم هست، بحث اوقات فراغت را 
یکى از مســائل مهم و حائز اهمیت براى دانش آموزان 
مخصوصًا در مناطقى که اماکن گردشگرى و تفریحى 
زیادى وجود ندارد، برمى شــمرد و مى گوید: «آموزش 
و پرورش و ســازمان هــاى مربوطه باید بــا توجه به 
توانمندي هاى موجود در منطقــه برنامه ریزى کنند تا 
بتوانند انگیزه هاى الزم بــراى حضور دانش آموزان در 
کالس ها را به وجود آورند و از طرف دیگر محیطى امن 
براى بچه هــا فراهم کنند تا والدین بــا اطمینان خاطر 
فرزندان خــود را براى شــرکت در کالس ها بر مبناى 

عالیق و سلیقه ها، ترغیب و تشویق نمایند.»

خورشید کیایى

مدیرکل موزه هاى وزارت میــراث فرهنگى تأیید کرد که 
تابلوى پرتره مظفرالدین شاه قاجار در فاصله سال هاى 1317 
تا 1361 از کاخ گلستان خارج شده و بعدها قاچاقى به خارج 

از کشور منتقل شده و به فروش رفته است.
27 تیرماه بود که یک منتقد هنرى در صفحه مجازى خود 
عکسى از تاالر برلیان کاخ گلســتان منتشر کرد که نشان 
مى داد تابلوى کمال الملک بر دیوار این تاالر نصب شــده 
است. او با انتشار این تصویر به اظهارات دو پژوهشگر تاریخ 
عصر قاجار و همچنین به سخنان دو کارمند سابق موزه این 
کاخ اســتناد کرد و نتیجه گرفت که تابلوى مزبور در سال 
1378 از کاخ گلستان خارج شــده و 23 فروردین 1379 در 
حراج کریستیز لندن، به مبلغ 44 هزار و 650 پوند به فروش 

رفته است.  
پس از انتشــار این خبر این ســئوال پرسیده شــد که اثر 
کمال الملک چه زمــان و چگونه از ایران خارج شــده و از 
یک حراجى ســر درآورده است؟ مسئوالن کاخ گلستان در 
اظهارات اولیه از وجود چنین تابلویى ابراز بى اطالعى کرده و 
حتى احتمال تقلبى بودن تابلویى که در حراج به فروش رفته 

را مطرح کردند. احمد ِدزواره اى که از اواخر دهه 50 تا سال 
1386 ریاست موزه هاى کاخ گلستان را به عهده داشت نیز 
وجود چنین تابلویى را در این مجموعه به طور کامل رد کرد و 
ادعاهاى مطرح شده درباره خروج این تابلو یا به سرقت رفتن 

آن را تهمت و دروغ محض خواند.
حاال پس از بررسى اسناد و اموال ثبت شده در کاخ گلستان، 
مرتضــى ادیب زاده، مدیــرکل موزه هــاى وزارت میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى تأیید کرده که این تابلو 
قاچاقى از کشور خارج شده است. نام تابلو «پرتره مظفرالدین 
شاه» تا سال 1317 در فهرست اموال کاخ گلستان ثبت شده 

است و پس از آن، اثرى از آن در فهرست اموال کاخ نیست.
او براى شفاف سازى موضوع تابلو «پرتره مظفرالدین شاه» 
براى بررســى چگونگى خروج این اثر از کاخ گلســتان و 
متعاقب آن، فروش در حراجى کریستیز لندن در سال 2000 
میالدى، نتیجه بررســى هاى انجام شده کارشناسان روى 
دفاتر اموالى کاخ گلستان متعلق به سال هاى 1312، 1317 
و 1361 خورشیدى را، در حساب کاربرى خود در اینستاگرام 
اینچنین اعالم کرد: نام تابلو و مشخصات دقیق آن از جمله 

ابعاد (همراه با قاب) در دفتر ســال 1312 خورشیدى ثبت 
شده است اما جزو اموال بناى موسوم به خوابگاه (اندرونى 
ناصرالدین شاه) ثبت شده است و نه کاخ اصلى و تاالر برلیان. 
به نظر مى رسد پیش از سال 1312 تابلوهاى شاهان قاجار 
در اوایل دوره پهلوى از تاالر برلیان خارج شــده و به بناى 

خوابگاه منتقل شده اند.
مدیرکل موزه ها این توضیح را اضافه کرد که خوابگاه ناصرى 
اوایل ســال 1340 یعنى دوره پهلوى تخریب مى شود. به 

گفته ادیب زاده، در دفتر سال 1317 دوباره این تابلو (پرتره 
مظفرالدین شــاه اثر کمال الملک) جزو امــوال انتقالى از 
خوابگاه به کاخ گلستان ثبت شده اســت، اما در دفاتر سال 
1361 که مربوط به وزارت فرهنگ و هنر وقت است، هیچ 
نشانى از نام تابلو نیست.  مدیرکل موزه ها گفت: قطعًا تابلو 
متعلق به کاخ گلستان است و در فاصله سال هاى 1317 تا 
1361 از مجموعه کاخ، خارج و بعدهــا از طریق قاچاق به 

خارج از کشور منتقل شده و به فروش رفته است.

خروج قاچاقى تابلو مظفرالدین شاه تأیید شد

رئیس سرویس اطالعات نظامى وزارت دفاع اوکراین در 
مصاحبه اى مدعى شــد که در جریان نشست سه جانبه 

آستانه بدل «والدیمیر پوتین» به تهران سفر کرده است!
سرلشــکر «کایرلو او. بودانوف» در مصاحبه اى با شبکه 
خبرى 1+1 اوکراین ادعا کرد که حرکات پوتین حین سفر 

به تهران عجیب بود و رئیس جمهور روسیه سرحال تر از 
همیشه به نظر مى رسید.

وى همچنین با اشــاره به گزارش هایى که ممکن است 
رئیس جمهور روســیه براى مخفى کــردن وضعیت بد 
سالمتى خود از بدل اســتفاده کند و یا اینکه ترجیحًا در 

مراسم از پیش ضبط شــده حضور یابد، نسبت به حضور 
پرانرژى پوتین در تهران ابزار تردید کرد.

وى در ادامه سئوالى مطرح کرد و گفت: «لطفاً لحظه خروج 
پوتین از هواپیما را نگاه کنید، آیا اصًال این پوتین است؟»

در همین حال روزنامه «مترو» نیز نوشت پوتین در زمان 

دیدار با «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهورى ترکیه، 
در تهران نیز معذب به نظر مى رســید و حرکات صورت 
او غیرمعمول بود. همچنین گفته مى شــود که پوتین در 
مالقات هاى خــود معموًال چهره اى بــى تفاوت از خود 

نشان مى دهد.

«پوتین» بدل خود را به تهران فرستاد؟!
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خبرنگاران اطالع رسانى
 بیشترى انجام دهند

صادرات کاال از اصفهان 
به 80 کشور جهان 

1000 اتوبوس نیاز داریم
رئیس شـوراى اسـالمى شـهر اصفهان با اشـاره به 
ضـرورت حمایـت از نـاوگان اتوبوسـرانى، گفت: تا 
ابتـداى مهرماه به حداقـل یکهزار دسـتگاه اتوبوس 
فعـال نیـاز داریـم، مى دانیـم مدیریـت شـهرى در 
تالش براى اختصـاص منابع اسـت، امـا نگرانى ها 
در ایـن خصوص بایـد رفع شـود، در سـطح ملى نیز 
باید تـالش کنیـم کـه منابـع مالى بـه این مسـئله 
اختصاص داده شـود. محمـد نورصالحـى ادامه داد: 
با این موضوع مواجه هسـتیم که الیحه اى با قیمت 
ناچیز، یکـى دو مرتبه براى بررسـى و تأییـد رفت و 
برگشـت دارد و باید توضیح دهیـم و توجیه کنیم که 
این مصوبـات چگونه مى توانـد رفت و آمـد مردم را 

تسهیل کند.

پایان جشنواره ملى
 فرش فاخر 

نخستین جشـنواره ملى فرش فاخر ایرانى با معرفى 
برترین ها در اتاق بازرگانى اصفهان به کار خود پایان 
داد. رییس انجمـن تولیدکننـدگان و صادرکنندگان 
فرش دستباف استان گفت: این جشنواره کار خود را 
همزمان با روز ملى فرش در 20 خرداد با معرفى 229 
اثر فاخر از اسـتان هاى اصفهان، تهـران، آذربایجان 
شرقى، مرکزى، کردستان، زنجان، خراسان شمالى، 
فارس، قم، اردبیل، لرستان، چهارمحال و بختیارى، 
گلستان، سیستان و بلوچستان و کرمان به دبیرخانه 
آغاز کرد. سعید عصاچى افزود: در نخستین مرحله از 
داورى 122 فرش به مرحلـه نیمه نهایى و در نهایت 
35 فـرش فاخر به مرحلـه نهایى جشـنواره در هفت 

رسته راه یافتند.

قاچاق با آمبوالنس 
مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان از کشف 
قاچاق تجهیزات رایانـه اى با خـودرو آمبوالنس در 
نائین خبرداد. على اکبر مختارى اظهار کرد: ماموران 
پلیس آگاهى شهرسـتان نائین در راستاى ماموریت 
محوله بـه یـک دسـتگاه آمبوالنس مشـکوك مى 
شـوند که با اخطار به راننده آمبوالنس آن را متوقف 
کرده و در بازرسـى از این خـوردو متوجه حمل تعداد 
قابل توجـه اى لـپ تاپ توسـط آن مى شـوند. وى 
در ادامه افـزود: تخلف قاچاق از سـوى متهم پرونده 
احراز و شـعبه بـدوى اقدام بـه صـدور راى مى کند 
که برابـر حکم صـادره متهـم پرونده بـه ضبط کاال 
به نفـع دولت و پرداخـت جزاى نقدى به میزان سـه 
میلیـارد و 619 میلیـون و 724 هـزار ریـال محکوم 

مى شود.

بازدید از 
گروه صنایع جهان آرا 

به گـزارش روابـط عمومـى بنیـاد تعـاون زندانیان 
اسـتان اصفهان، سـیدنطنزى مدیـر نمایندگى بنیاد 
تعـاون زندانیـان اصفهـان به همـراه ادیبـى قاضى 
ناظر و حبیبى رئیـس اردوگاه کاردرمانى اسـدآباد از 
هولدینگ جهان آرا (شـرکت آبنوس) بازدید کردند. 
همچنین طى جلسـه اى با مدیران ایـن هولدینگ، 
بـر اشـتغال زندانیان در سـه بخـش اعزام بـه خارج 
از زنـدان ،  اشـتغال نشسـته داخـل زنـدان و مونتاژ 
کارگاهى در فضـاى باز زندان به بحـث و تبادل نظر 

پرداختند.

افزایش چشمگیر 
بیماران بدحال کرونایى 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
تعداد بیماران بدحال کرونایى و بســترى در بخش 
مراقبت هاى ویژه(ICU) بیمارستان هاى استان در 
یک ماه گذشــته، بیش از پنج برابر شد و به 56 نفر 
رسید. پژمان عقدك، افزود: بر اساس آخرین وضعیت 
ابتال به کرونا در اســتان اصفهان(جز کاشان و آران 
و بیدگل) آمار همچنان رونــد صعودى دارد و تعداد 
بیماران بدحال نیز نسبت به اوائل تیرماه که حدود 10 

نفر بود، بیش از پنج برابر افزایش یافته است.

دریا قدرتى پور
از پالن آخر زندگى گاوخونى تنهــا 2 درصد باقى مانده 
است و اگر این تاالب از دســت برود، گورستان 42 گونه 
گیاهى، 16 گونه خزنده، 15 گونه ماهى و 34 گونه پرنده 
به صورت مستقیم و غیر مســتقیم، خواهد شد. مدیرکل 
مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان هشدار مى دهد که 
اگر باقیمانده گاوخونى هم از بین برود این تاالب تبدیل 
مى شود به یکى از کانون هاى بزرگ ریزگرد؛ این یعنى 
فاجعه. فاجعه اى که 5 استان دیگر را هم درگیر خواهد کرد 
هر چند به گفته شیشه فروش، گاوخونى هم اکنون نیز به 
دلیل مواجهه با خشکسالى به یکى از کانون هاى بحرانى 
فرسایش بادى در مرکز کشور تبدیل شده که احیاى آن را 

ضرورت مى بخشد.
در سفر اخیر ریاســت جمهورى به اصفهان، در راستاى 
جلوگیرى از تبعات این فاجعــه، 30 میلیارد تومان اعتبار 
اختصاص یافت. اعتبــارى که قرار اســت با طرح هاى 
بیابان زدایى و کنترل کانون هاى گرد و غبار از بخشى از 
مشــکالت بکاهد اما آیا این اعتبارات مى تواند گاوخونى 

را هم نجات دهد؟
پاســخ این ســئوال پیچیده اســت چرا که اگر قرار بود 
گاوخونى نجات پیدا کند این مســئله در سال هاى قبل 
اتفاق مى افتــاد؛ زمانى که گاوخونى تــا این حد به حال 
احتضار نیفتاده بود. شــاهد این مدعا هم سال گذشته و 
در جریان روز جهانى تاالب هاســت، زمانى که 4 درصد 
از گاوخونى باقى مانده بود. وقتــى مدیر کل اداره محیط 
زیست اصفهان اعالم کرد بخشى از تاالب مرطوب نگه 

داشته شده است. 
در آن زمان عباس مقتدایى، نماینــده مردم اصفهان در 
مجلس نیز طرح نجات تاالب هاى کشــور را طرحى بر 

زمین مانده توصیف کرد و نجــات اقتصادى اصفهان را 
در گرو نجات تاالب گاوخونى دانست. اما این گفته ها در 
حد شعار ماند و وضعیت گاوخونى بدتر شد تا جایى که این 
تاالب، عالئم حیاتى را بیش از پیش از دســت داد. با این 
شرایط، بسیارى از دوســتداران محیط زیست نگران این 
موضوع هســتند که امکان باقى ماندن تاالب گاوخونى 
در فهرست جهانى کنوانسیون رامســر، هر لحظه کمتر 

مى شود.
نگرانى از وضعیت  جبران ناپذیر گاوخونى در حالى ادامه 
دار است که فرشته عالمشــاه، عضو گروه فعاالن محیط  
زیست بوم سبز کویر، اظهارات امیدوارانه اى در رابطه با 
گاوخونى دارد. او  راه نجات گاوخونى را در گرو تصمیمات 
کالن مدیران کشور مى داند: «تصمیم گیرى هاى درحال 
وقوع، خارج از تصمیم گیرى هاى مردمى است و مدیریت 
موجود باید براى احیــاى تاالب، رودخانــه زاینده رود و 
رســیدگى به وضع کشــاورزان تصمیم گیرى کند. چیز 
زیادى از تاالب باقى نمانده اســت. به دلیل شیب منطقه 
که مى توان گفت تاالب در گودترین نقطه اســتان قرار 
دارد، اندکى از آب هاى زیرزمینى که هنوز باقى مانده و در 
راه مصرف نمى شود، به اینجا مى رسد. تاالب این بخش 
کوچک را خودش حفظ کرده است وگرنه کمکى به حفظ 
تاالب یا احیاى آن نشــده و اوضاع آن هر سال وخیم تر 

مى شود.»

سکوت محیط  زیست 
با اینکه عضو گروه فعاالن محیط زیست از هشدارهایى 
درباره پیامدهاى خشــکى زاینــده رود و تکــرار آن در
 سال هاى پیاپى خبر مى دهد اما سکوت معنا دار محیط 
زیســتى ها هم جاى تأمــل دارد. عالمشــاه مى گوید: 

«هشدارهایى که درباره پیامدهاى خشــکى زاینده رود 
سال هاست تکرار مى شود، نه تنها منجر به اقدامى براى 
نجات این اکوسیســتم نشــد بلکه با انجام امورى چون 
فعالیت هاى معدنى، برداشــت ماســه ها و نمک از ضلع 
جنوبى تاالب کــه باعث تبخیر باقیمانده آب مى شــود، 
مى توان گفت که وضع تاالب رو به وخامت است.» وى 
یکى از دالیل چسبندگى ماســه هاى بادى را در منطقه 
اطراف گاوخونى، رطوبت زمین مى داند و تصریح مى کند: 
«هر چه این رطوبت از بین برود و منطقه خشک تر شود، 
نمک و خاك و ماسه هاى روى زمین با هر بادى شروع به 
حرکت مى کند و این برداشت ها باعث مى شود شکل خاك 
که در طول هزاران سال به وجود آمده، تغییر کند و مانند 
آردى سبک، با هر وزشى به هوا بلند شود. مسئوالن محیط 
زیست در جریان برداشت ها هستند؛ اما هیچ گونه مخالفتى 
نمى کنند. البته به شــکل قانونى نمى توانند به آنها مجوز 
دهند چون طبق کنوانســیون رامسر، هرگونه برداشت از 
تاالب ها ممنوع است؛ با وجود این، سازمان صنعت، معدن 
و تجارت، مجوزهاى برداشت را صادر مى کند و سازمان 
محیط زیست هم در برابر آن، ســکوت کرده است.»این 
روزها منابع آبى کشــور محل بروز بحران هاى جدیدى 
شــده و زمانى که باید تمام نگرانى ما حفــظ آب و منابع 
آبى باشد، متأسفانه در تاالب بین المللى گاوخونى شاهد 

بى تفاوتى نسبت به ظرف نگهدارى آب هستیم.
هیچ منبعى تا به امروز ضررهاى نبــود تاالب گاوخونى 
را محاسبه نکرده اســت، تخریب تاالب به حدى زیاد و 
جبران ناپذیر است که مى تواند باعث بروز کانون جدیدى 
از بحران غیر قابل مهار باشد؛ ولى با توجه به اهمیت غیر 
قابل وصف این پهنه آبى کشور، هیچکس تخریب آن را 

جدى نگرفته است.

پالن آخر زندگى عروس تاالب ها کلید خورده است

خطر گاوخونى براى مرکز کشور 

مدیرکل گمــرکات اصفهان گفت: صــادرات گمرکات 
اســتان از ابتداى ســال  جارى تاکنون 629 هزار و 683 
ُتن کاال به ارزش 421 میلیون و 800 هزار دالر بوده که 
این مقدار از لحاظ ارزش، مشــابه صادرات سال گذشته

 است.  
رسول کوهســتانى پزوه افزود: اقالم صادراتى گمرکات 
استان اصفهان شامل 477 نوع کاالست. وى ادامه داد: 
ُچدن، آهن و فوالد 190 میلیون دالر با سهم 45 درصد، 
محصوالت پتروشیمى 80 میلیون دالر با سهم 19 درصد، 
محصوالت لبنــى 41 میلیون دالر با ســهم 10 درصد، 
فرش ماشینى و دستباف 31 میلیون دالر با سهم 7 درصد 

و محصوالت آهنى و چدنى 30 میلیون دالر با ســهم 7 
درصد، بیشترین کاالهاى صادراتى محسوب مى شود.

کوهســتانى پزوه، عمده کشــورهاى هدف صادراتى از 
طریق گمرکات اســتان را عراق، افغانستان، پاکستان، 
ترکیه و ارمنستان اعالم و تصریح کرد: در این مدت ارزش 
کاالهاى صادراتى به عراق 151 میلیون دالر، پاکستان 
91 میلیــون دالر، ترکیه  32 میلیون دالر، افغانســتان 
20 میلیــون دالر و ارمنســتان 19 میلیــون دالر بوده 

است.
وى تعداد کل کشــورهاى هدف صادراتــى گمرکات 

اصفهان را در این مدت 80 کشور برشمرد.

اســتاندار اصفهان گفت: خبرنگاران و رسانه ها وظیفه 
و مســئولیت ســنگینى درباره مســائل و مشکالت 
اســتان دارند و باید براى رفع آنها بیشــتر بنویســند و 
اطالع رسانى کنند.ســید رضا مرتضوى افزود: هرچه 
مسائل و مشکالت اســتان زیاد مى شود متناسب با آن 
مسئولیت جامعه خبرنگاران و فعاالن رسانه اى اصفهان 
ســنگین تر مى شــود.وى با بیان اینکه به دلیل برخى 
نامالیمات، مشــکالتى در اصفهان اتفاق افتاده است، 
اظهار داشــت: همانطور که متولیان امر باید براى رفع 
آنها بیشــتر تالش کنند خبرنگاران نیز باید درباره آن 
بیشتر بنویسند.استاندار اصفهان با اشــاره به برخى از 

آســیب هاى عرصه خبر، تصریح کرد: امروزه شــاهد 
فعالیت برخى از افراد بدون شناسنامه خبرنگارى در این 
عرصه و در فضاى مجازى هستیم که براى رفع آن باید 
برخى قوانین مرتبط با فضاى رسانه و خبر بیش از پیش 
در جامعه تبیین شود.وى با اشاره به اینکه فعالیت افراد 
بدون شناســنامه در عرصه خبر باعث کم شدن اعتماد 
مردم به عرصه هاى خبرى مى شود که این امر نگران 
کننده است، افزود: شاید ما در زمینه حمایت و پشتیبانى 
از جامعه رسانه شناسنامه دار و قانونمدار به خوبى عمل 
نکردیم که نتیجه آن به بروز برخى از آســیب ها منجر

 شده است.

پاى دانش بنیان ها وسط است

  دودکش هاى متحرك در شهر 

 وجود450 هکتار بافت فرسوده در خمینى شهر 

محرومیت زدایى از «محله دجله» در دستور کار 
شهردارى بافران 

 عرضه دستاوردهاى صاحبان مشاغل خانگى 
در باغبادران

 نصــف جهان   روزنامــه زاینده رود در شــماره دوم 
مردادماه خود در گزارشــى به وضعیــت صادرات 
فرآورده هاى خامى دامى از استان اصفهان پرداخته 
و در این گزارش آورده است: «با کمک شرکت هاى 
دانش بنیان این صادرات به30 میلیون دالر رسیده 

است.»
 در بخش دیگــرى از ایــن گزارش آمده اســت: 
«دامپرورى قدمتــى دارد نزدیک بــه تاریخ حیات 
بشر؛ انســان ها در هر زمان به طریقى دام و طیور را 
نگهدارى و از گوشت و سایر محصوالت آنها استفاده 
کرده انــد و این موضوع در هیــچ دوره اى کمرنگ 
نشده است. در کشور ما دامپرورى سال ها به شکل 
سنتى رواج داشته و با اینکه در بخش هایى صنعتى 

شده، اما همچنان خأل هایى وجود داشته که با وجود 
ورود علم دامپزشکى، مانع بهبود کمى و کیفى تولید 
مى شده؛ ورود دانش بنیان ها به صنعت دامپرورى و 
حوزه دامپزشکى سبب شده نه تنها چالش هاى تولید 
خوراك دام و طیور و وابستگى به واردات کمتر شود، 
بلکه حتــى فرآورده هاى جانبى کــه زمانى دورریز 
محسوب مى شــدند فرآورى و صادر شوند. صنعت 
دام و طیور و دامپزشکى کشور، امروز ظرفیت هاى 
اولیه براى رشد و شــکوفایى را دارد و اگر بخواهیم 
چالش هایى مثل کمبود نهاده هاى دامى سبب التهاب 
بازار نشود و دورریز هایى مثل پنجه و پاى مرغ را به 
محصوالتى با ارزش افزوده تبدیــل کنیم، باید به 

دانش بنیان ها اعتماد کنیم.»

 نصف جهــان   وجود اتوبوس هاى گازوئیلى و خارج 
شدن اتوبوس هاى گازســوز از چرخه حمل و نقل 
ناوگان عمومى باعث شده که وضعیت هواى اصفهان 
هر روز بدتر شود و ریه اصفهان دیگر گنجایش این 

حجم از آلودگى را نداشته باشد. 
این در حالى اســت که کمبود اعتبارات و مشکالت 
ناشــى از تعمیر نشــدن اتوبوس ها به شکل جدى 
باعث شده که پرونده اتوبوس ها در اصفهان شکل 
قطور ترى به خود بگیرد و هــواى اصفهان با وجود

 اتوبوس هاى دودزا بدتر شود.
در حالى که در این روزها کــه آلودگى یقه اصفهان 
را گرفته بســیارى از مســئوالن محیط زیســت و 
دوستداران محیط زیست اصفهان به شکل ویژه اى 
هشدار مى دهند و توصیه مى کنند که مردم کمتر از 
وسایل حمل و نقل شخصى استفاده کنند اما از سویى 
دیگر وجود برخى اتوبوس هایى که مانند دودکش 
متحــرك در خیابان هــا تردد مى کننــد همه این

 فعالیت ها و هشدارها را نقش بر آب مى کند.

 نصف جهان  شــهردار خمینى شــهر با بیان اینکه 
این شهر 450 هکتار بافت فرسوده دارد، گفت:این 
مســاحت در حدود 40 درصد از بافت شهر را شامل 
مى شــود که براى بازســازى و احیاى بافت کهنه 
و تاریخى شــهر نیازمند تخصیــص اعتبارات ویژه 

هستیم.
على اصغر حاج حیدرى در بخش دیگرى از سخنانش 
به فرســودگى ناوگان حمل و نقل عمومى خمینى 
شهر و شکایت شهروندان از این موضوع اشاره کرد و 

افزود: متأسفانه شهردارى خمینى شهر بودجه کافى 
براى خرید اتوبوس هاى جدید ندارد و اتوبوســرانى 
خمینى شهر از 110 دستگاه اتوبوس در جابه جایى 
مســافران اســتفاده مى کند که همه آنها به سن 
فرسودگى رسیده اند و امســال امکان بازسازى 40 

دستگاه اتوبوس را داریم.
وى اضافــه کــرد: در طرح نوســازى تاکســى ها 
هم 80 درصد تاکســى هاى فرســوده نوســازى

 شده اند.

 نصف جهــان  شهردار بافران زیرســازى و آسفالت 
معابر شهرك شهید سلیمانى و محرومیت زدایى از 
محله دجله را از مهمترین برنامه هاى این شهردارى 

عنوان کرد.
احسان شریف النسبى به کلنگزنى مراکز چند منظوره 

براى فعالیت هاى فرهنگى، هنرى و ورزشــى و باغ 
بانوان بافران اشاره کرد و بیان داشت: این مجموعه 
با 5000 مترمربع فضاى فیزیکى،امکانات ورزشى، 
فرهنگى، آموزشى و فضاى ســبز به مراکز رفاهى، 

تفریحى و سرگرمى باغبادران اضافه مى کند.

 نصف جهــان  شــهردار باغبادران گفت: شهردارى 
باغبادران با جانمایى مکانى در پارك ســاحلى این 
شــهر، زمینه عرضه و فروش محصوالت صاحبان 
مشــاغل خانگــى را فراهم کــرده و شــهروندان 
باغبادرانى از این پس به راحتى مى توانند کاالهاى 

خود را در یک فضاى رقابتى به فروش رسانند.

حجت ا... امینى افــزود: اغلب کاالهاى قابل عرضه 
مشاغل خانگى باغبادران مربوط به هنر دست بانوان 
و صنعت کشاورزى و گردشــگرى است و تولیدات 
این شــهر به محصوالت بادوام تبدیل شــده و در 
بازارچه هاى مختلف، مراکــز تولید و عرضه کاال در 

سطح شهر در معرض فروش قرار مى گیرد.

گرانى به تاکسى هاى اینترنتى هم رحم نکرد
مریم محسنى

گرانى بنزین و تورم عواملى اســت که باعث افزایش 
قیمت تاکسى هاى اینترنتى هم شده است.

این تاکســى ها که براى حمل و نقل آسان تر با هزینه 
کمترى راه اندازى شــده بودند مدتى اســت که دیگر 
مانند گذشته مورد اقبال مردم نیستند و با قیمت هاى 
نجومى که کرایه آنها پیدا کرده اند در حال از دست دادن 

مشتریانشان هستند.
این در حالى اســت که با اضافه شــدن تاکسى هاى 
اینترنتى به ســامانه حمل و نقل کشور، تاکسى هاى 
مســافربر و آژانس ها نیز در این ســامانه حل شدند و 
مردم  از این موضــوع راضى بودند چــون هم حمل 
و نقــل آســان تــرى را تجربه مــى کردنــد و هم 

مى توانستند با مبلغ کمترى به مقصد برسند. در نتیجه 
رضایت مشترى از ســامانه مســافربرى و امکاناتى 
که حمل ونقل هوشــمند در اختیارشــان قرار مى داد 
باعث شــد کاربران به اســتفاده از این خدمت مشتاق 

شوند.
اما اکنون بــا افزایش بــدون ضابطه و اعــالم نرخ 
تاکسى هاى اینترنتى در زمان هاى پیک یا در روزهاى 
خاص، کاربرانى که از این بستر استفاده مى کردند دچار 
مشکل شده اند و خواستار رسیدگى به این مسئله هستند. 
مشتریان این ســامانه اکنون بر این اعتقاد هستند که 
قیمت هایى که از طرف این پلتفرم به مشتریان اعالم 
مى شود منصفانه نیست و مانند قبل این سامانه نتوانسته 

به وعده هایش عمل کند.

نگاه روز

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
تجارب سیل هاى گذشته در تابستان نشان مى دهد این 
سیل ها مى تواند باعث بروز خسارت هاى جدى شود، گفت: 
اطالع رسانى و هشــدارهاى الزم براى نیمه اول مرداد 
به خصوص آخر این هفته که پیش بینى بارش هاى فصلى 

در نیمه جنوبى استان داریم، صادر شده است.
منصور شیشه فروش به پیش بینى بارش در آخر این هفته 
اشاره و تصریح کرد: با توجه به تقویت و گسترش جریانات 
مانســون اقیا نوس هند در نیمه اول مرداد جارى امکان 
انتقال شارژ رطوبتى مناسبى به نیمه جنوبى استان مهیا 
مى شود و به ویژه از روز سه شــنبه تا آخر این هفته انتظار 
وقوع بارش، رگبار، رعدوبــرق و تندبادهاى لحظه اى در 

ساعات بعدازظهر و اوایل شب را خواهیم داشت.
شیشه فروش با بیان اینکه بارش هاى آخر هفته مى تواند 
منجر به ایجاد روان آب، سیالبى شدن مسیل ها، آسیب به 
جاده هاى روستایى و پل ها شود، گفت: حادثه سیالب در 
استان فارس نشــان مى دهد در دوره خشک سالى گاهى 
بارش هاى جدى در تابســتان اتفــاق مى افتد که باعث 
رگبارهاى شدید نقطه اى شده و در مناطق شیب دار باعث 

بروز خسارت مى شود.
وى با بیان اینکه تجارب ســال هاى گذشته نشان داده 
بارش هاى تیر و مرداد منجر به خســارت مى شود، گفت: 
بر این اساس هشدار و اخطار به تمام دستگاه هاى امدادى 
براى مواجهه با اثرات بارش هــاى ناگهانى فصلى که در 

نیمه اول مرداد شکل مى گیرد اعالم شده است. 
در همین حال هواشناســى اصفهان هــم در خصوص 
وضعیت جوى "هشدار زرد" صادر کرد. هواشناسى اصفهان 
با صدور اطالعیه اى از نفوذ سامانه بارشى همراه با رگبار و 
رعد و برق، وزش باد شدید همراه با گرد و خاك و در مناطق 
مستعد تگرگ تا اواخر روز پنج شنبه هفته جارى خبر داد. بر 
اساس هشدار مرکز پیش بینى سازمان هواشناسى کشور، 
رنگ زرد براى آگاهى بخشــى، رنگ نارنجى براى حفظ 

آمادگى و رنگ قرمز براى اقدام است.
بر اســاس این گزارش، احتمال جارى شــدن رواناب و 
آبگرفتگى معابر، ســیالبى شــدن رودخانه هاى فصلى، 
صاعقه، خسارت در اثر باد شدید لحظه اى همراه با خیزش 
گرد و خاك موقت و کاهش شعاع دید پیش بینى مى شود.

ابراهیم هنرمند، کارشــناس اداره کل هواشناسى استان 

اصفهان نیز با اشــاره به ورود ســامانه بارشى تابستانه از 
شامگاه چهارشنبه به استان، گفت: جارى شدن روان آب و 

سیالب به ویژه در نواحى جنوبى محتمل است.
وى با بیان اینکه روزهاى پایانى هفته با ورود سامانه بارشى 
تابستانه، افزایش ابر، وزش باد شدید و بارش هاى رگبارى 
و رعد و برق را در نقاط مختلف استان انتظار داریم، اظهار 
داشت: بارش ها از شامگاه چهارشنبه آغاز مى شود و طبق 
الگوهاى هواشناسى شدت این بارش ها در نیمه جنوبى 
استان از جمله شهرضا، دهاقان، سمیرم و چادگان خواهد 
بود. وى با بیان اینکه احتمال بارش در شــهر اصفهان و 
شــهرهاى اطراف آن نیز وجود دارد، افــزود: بارش هاى 
رگبارى در مناطق شرقى استان از جمله شهرستان ورزنه 
نیز پیش بینى مى شود.  کارشــناس اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که اکنون 
خاك رطوبت ندارد و بارش رگبارى شدید در مدت زمان 

کوتاه منجر به روانآب و سیالب مى شود.
هنرمند با بیان اینکه بارش ها در نیمه جنوب استان از شدت 
خوبى برخوردار است، اضافه کرد: این شرایط تا صبح جمعه 

هفتم مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

آخر هفته اصفهان سیالبى مى شود
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اگر با مشــکل غیرفعال شــدن یکباره دوربین تلفن 
همراه خود مواجه شدید، این 7 روش ساده را امتحان

 کنید.
  معمــوال برنامه دوربیــن به طور یکپارچــه در همه 
دستگاه هاى اندرویدى کار مى کند، با این حال اگر یک 
تلفن قدیمى دارید، ممکن است هر از چند گاهى متوجه 

مشکالتى در دوربین شوید. 
این اتفاق مى تواند به دالیل زیادى رخ دهد؛ در اینجا 7 
راه ساده را به شما نشان مى دهیم تا با بکارگیرى آن ها 
مشــکل برنامه دوربین را در تلفن هوشمند اندرویدى 

برطرف کنید.

دستگاه خود را مجدداً راه اندازى کنید
راه اندازى مجدد تلفن مى تواند اشــکاالت پنهان را 
برطرف کند. این یک راه آســان براى رفع مشکالت 
جزئى اســت که قبال در تلفن خود با آن هــا روبه رو 
نشــده اید. براى راه اندازى مجدد گوشى، کلید قفل 
صفحه را محکم فشــار دهید و از منــوى پاور گزینه 

Restart را انتخاب کنید.

دوربین را بررسى کنید تا ببینید کار مى کند یا خیر. اگر 
اینطور نیست، به راه حل هاى ذکر شده در زیر بروید.

مجوز هاى برنامه دوربین را بررسى کنید
ممکن اســت مجوز هاى خاصى را بــراى برنامه 

دوربین حذف کرده باشــید. برنامه دوربین روى تلفن 
شــما براى عملکرد صحیح به مجوز هاى خاصى نیاز 

دارد. این شامل دسترســى به میکروفون، دسترسى 
به فایل ها و رســانه ها و دسترســى به تلفن مى شود. 
براى بررســى اینکه همه مجوز ها اعطا شــده اند، به 

تنظیمات>برنامه ها>دوربین>مجوزها بروید.

فورس استاپ یا توقف اجبارى دوربین
اســتفاده از «توقف اجبارى» همه فعالیت هاى برنامه 
دوربین شــما را خاتمه مى دهد. هنگامــى که برنامه 
دوربیــن را باز مى کنیــد، دوباره بوت مى شــود و در 
نتیجه هر مشــکلى که ممکن اســت مانع از کارکرد 
آن شده باشد، برطرف مى شــود. براى توقف اجبارى 
به تنظیمات>برنامــه ها>دوربین>توقــف اجبارى 

بروید.

حافظه پنهان دوربین و داده هاى برنامه 
را پاك کنید

با پاك کردن حافظه پنهان دوربین، از شر فایل هاى 
موقتى که برنامه ممکن است براى عملکرد سریع تر 
اســتفاده مى کند، خالص شــود. اگــر کش براى 
مدتى پاك نشده باشــد، مى تواند فایل هاى خراب 
را جمع آورى کرده و منجر به خراب شدن تصادفى 
برنامه دوربین شــود. براى پاك کردن حافظه پنهان 
و داده هاى برنامه، به تنظیمات > برنامه ها > دوربین 
> فضاى ذخیره ســازى > پاك کردن حافظه پنهان / 

داده هاى برنامه بروید.

بررسى کنید که آیا برنامه 
دیگرى از دوربین استفاده مى کند 

یا خیر
دوربین تلفن شما براى دو برنامه همزمان کار نمى کند. 
ممکن است هنگام تالش براى استفاده از دوربین در 
وسط تماس ویدیویى در واتساپ یا گوگل میت متوجه 
این موضوع شده باشید. اگر دوربین شما توسط برنامه 
دیگرى استفاده مى شود، نمى توانید از برنامه دوربین 
اصلى گوشى خود استفاده کنید. برنامه را با استفاده از 

دوربین خاموش کنید و دوباره امتحان کنید.

به روز رسانى نرم افزار را بررسى کنید
اگر به روزرســانى هاى معلقى براى گوشى شما وجود 
دارد کــه آن را به تعویــق انداخته اید، ممکن اســت 
بخواهید آن ها را نصب کنید. ســازندگان تلفن هاى 
هوشمند اغلب براى مشکالت شــناخته شده این به 
روز رسانى ها وصله هایى را اعمال مى کنند که ممکن 
است برنامه دوربین شما را برطرف کند. براى بررسى 
به روزرسانى هاى نرم افزار، به تنظیمات> بروزرسانى 

نرم افزارها بروید.

تنظیم مجدد کارخانه را انجام دهید
اگر هیچ یک از تکنیک هاى باال قادر به تعمیر برنامه 
دوربین شما نیست، ممکن اســت بخواهید بازنشانى 

کارخانه اى انجام دهید. انجام بازنشــانى به تنظیمات 
کارخانه، تمام داده هاى گوشى شما را پاك مى کند و 
تنظیمات را به حالت پیش فرض بازنشانى مى کند. این 
روش فقط زمانى توصیه مى شود که همه روش هاى 

دیگر را امتحان کرده باشید.
 براى انجام بازنشانى کارخانه به تنظیمات > مدیریت 
عمومى > بازنشانى > بازنشانى به داده هاى کارخانه 

بروید.

نکته پایانى:
اگر از تلفن خود براى کار هاى ســنگین مانند بازى یا 
شارژ سریع اســتفاده کرده اید، ممکن است داغ شده 
باشد. برخى از عملکرد هاى تلفن شما در این شرایط 
معلق مى شوند. صبر کنید تا گوشى شما خنک شود و 

سپس دوباره از اپلیکیشن دوربین استفاده کنید.
این ها چند راه آسان براى تعمیر برنامه دوربین خود در 
تلفن هوشمند اندرویدى هستند. اگر تمام راه حل هاى 
ذکر شده در باال را امتحان کرده اید و مشکل همچنان 
پابرجاست، ممکن است مشکلى در سخت افزار دوربین 
وجود داشته باشد. در این صورت براى تشخیص بیشتر 

گوشى خود را به مرکز تعمیر ببرید.

اینستاگرام قابلیت پرداخت در چت را اضافه کرده است 
که به کاربران در آمریکا امکان مى دهد از شرکت هاى 
کوچک در بخش پیام هاى مستقیم این پلتفرم، خرید 

کنند.
شــرکت ِمتا پلتفرمز اعالم کرد کاربران این اپلیکیشن 
اشــتراك گذارى عکس، مى توانند به شــرکت هاى 
کوچک در بخش پیامى ارســال کننــد و در پیام هاى 
مستقیم سفارش خود را اعالم کنند. همچنین مى توانند 
در همان رشته چت، وضعیت سفارش خود را پیگیرى 

کرده و اگر سوالى دارند، بپرسند.
این قابلیت در راســتاى تالش شرکت ِمتا براى توسعه 
امکانات تجارت الکترونیکى در پلتفرم هاى این شرکت، 

عرضه شده است.
ِمتا در سال 2020 بخش شاپس (Shops) را راه اندازى 
کرد تا امکان یافتن و خرید محصوالت در فیس بوك 
و اینســتاگرام را براى کاربران فراهم کند. این شرکت 
اعالم کرد شــرکت هاى کوچک در آمریکا که در حال 
حاضر از شاپس اســتفاده نمى کنند، مى توانند بدون 
نیاز به اســتفاده از برنامه دیگرى، محصوالتشان را در 
بخش پیام هاى مســتقیم اینســتاگرام معرفى کرده، 
سفارش خرید ایجاد کرده و پرداخت مشترى را دریافت 

کنند.
بر اساس گزارش رویترز، قابلیت جدید اینستاگرام اجازه 
مى دهد از سرویس پرداخت ِمتا پى (Meta Pay) براى 

تکمیل خرید استفاده شود.
شــرکت ِمتا اعالم کرد هر هفته یک میلیــارد نفر در 
اپلیکیشن هاى این شرکت، به شرکتها پیام مى دهند، 
محصوالت را جست و جو مى کنند یا درخواست حمایت 

مى کنند.

اگر یک درایور فلش USB را به صورت تصادفى روى 
زمین پیدا کردید، این نکته را در نظر داشته باشید که به 

احتمال زیاد به بدافزار آلوده است.
وقتى یک درایو فلــش USB را پیدا مى کنید، ممکن 
است کنجکاو شوید که بدانید چه چیزى در حافظه آن 
ذخیره شده است. شاید صرفا اطالعات کارى و شخصى 
و شاید هم اسرار مهمى که صاحب آن به این اطالعات 

نیاز دارد در این درایو فلش گنجانده شده باشد.
 USB به احتمال زیاد وقتى تصمیم مى گیرید این فلش 
را به رایانه شخصى خود وصل کنید، تنها چیزى که با 

آن روبرو خواهید شد بدافزار است.

اگرچه ممکن اســت کمى بدبینانه به نظر برسد، اما 
افرادى هستند که فلش هاى USB را به بدافزار آلوده 
مى کنند و آن ها را رها مى کنند تا قربانیان ناآگاه آن ها 

را پیدا کنند؛ بنابراین مى توان گفت 
 USB احتمال اینکه شخصى یک
ناشناخته را به رایانه خود وصل کند 

بسیار زیاد است. یک مطالعه که روى 
حدودا 300 درایور فلش USB انجام شد، نشان 

داد که 98 ٪ از فلش هاى رها شده، توسط دانشجویان 
و کارمندان برداشته شده است و تقریبا نیمى از آن ها 
تصمیم گرفتند USB ھایی که پیدا کرده اند را به رایانه 

خود وصل کنند.
این مشــکل جدیــدى نیســت. تیم هــاى واکنش 
اضطرارى کامپیوترى در ســال 2008 هشدارى در 
مورد دســتگاه هاى USB آلوده به بدافزار صادر کرد. 
قبل از آن هم از فالپى دیســک ها به عنوان روشى 
براى آلوده کردن رایانه ها به بدافزار استفاده 
مى شــد. اگرچه در ســال هاى اخیر 
استفاده از فضاى ابرى نسبت به ذخیره 
سازى فیزیکى افزایش پیدا کرده ، اما 
دســتگاه هاى USB هنوز به اندازه کافى در همه جا 

حضور دارند تا همچنان تهدید هایى را ایجاد کنند.

به تازگى مهندسان توئیتر براى تایید انجام مراحل تازه 
ســازى فید توئیتر قابلیت پخش صدا و نویز را به این 

شبکه اجتماعى اضافه کردند.
بــه تازگــى توســعه دهندگان توئیتــر قابلیتى به 

به ایــن شــبکه اجتماعــى اضافــه کردند که 
کاربران امکان مى دهد در هنگام 
تازه کردن فید برنامه خود، نویزى 
را بشــنوند. پس از تازه سازى 
نیز توئیتر صدایى را براى تایید 

انجام فرایند تازه ســازى پخش 
مى کند.

 این قابلیت براى سیســتم عامــل ios و اندروید در 
دسترس است. محققان معتقدند که ویژگى جدید توئیتر 
روز گذشته به محصوالت اپل اضافه شده با این حال 
هنوز زمان دقیق عرضه قابلیت پخش صدا در این شبکه 
اجتماعى مشخص نیست. همچنین برخى از محققان 
تکنولوژى معتقدند که حدود دو هفته پیش توئیت هایى 
در این پلتفرم منتشر شد که به قابلیت پخش 
صدا و نویز در هنگام تازه ســازى توئیتر 
اشــاره مى کرد. این بدان معناست که 
مهندسان قصد داشــتند پیش از عرضه 

قابلیت جدید به مردم خبر دهند.

اگر مى خواهید از قابلیت جدید توئیتر بهرمند شوید باید 
صفحه نمایش توئیتر خود را به پایان کشیده و فید خود 
را تازه سازى کنید در این زمان به طور خودکار توئیتر 
صدایى را پخش مى کند همچنین باید نســخه جدید 
توئیتر را دانلود کنید. شــایان ذکر است که اگر پس از 
پایین کشــیدن فید خود صدایى دریافت تکردید باید 

برنامه را به طور کامل ببندید و مجددا وارد آن شوید.
به گفته محققان هنوز مشــخص نیســت که ویژگى 
پخش صدا تا چه حد گســترده اســت به همین علت 
ممکن اســت با انجام این کار ها کاربــران صدایى را 

دریافت نکنند.

چرا نباید یک حافطه USB ناشناخته را به رایانه خود وصل کنید؟ توییتر تازه سازى فید را با پخش صدا اعالم مى کند

اخیرا یک محصول جدید سامســونگ در وب سایت صدور 
 (FCC) گواهینامه کمیسیون ارتباطات فدرال ایاالت متحده

مشاهده شده است. 
این محصول که به زودى عرضه خواهد شد، گوشى هوشمند 

سامسونگ گلکسى A۲۳ ۵G مى باشد.
 FCC چنــد شــماره مــدل مختلــف از این دســتگاه را 
 A۲۳ ۵Gمنتشر کرده اســت که نشــان مى دهد گلکسى
در انواع حافظه هاى ذخیره ســازى متعــدد عرضه خواهد 

شد. 
 BIS India سایر وب ســایت هاى صدور گواهینامه از جمله

و Geekbench نیــز اطالعاتى در خصوص این گوشــى 
هوشمند منتشر کرده اند.

انتظار مى رود گلکسىA۲۳ ۵G به تراشه اسنپدراگون 695 
و 4 گیگابایت رم مجهز شده باشــد. این گوشى هوشمند با 
 FCC شماره مدل هایى که در ادامه نام مى بریم در وب سایت

ظاهر شده است:
SM-A۲۳۶M/DS, SM-A۲۳۶M/DSN, SM-A۲۳۶M/N

SM-A۲۳۶B/DS, SM-A۲۳۶B/DSN, SM-A۲۳۶B/N

SM-A۲۳۶E/DS, SM-A۲۳۶E/DSN, SM-A۲۳۶E/N

اعداد مــدل حاکى از آن اســت که گلکســىA۲۳ ۵G در 

سه مدل و نســخه ذخیره ســازى مختلف وارد بازار خواهد
 شد. طبق فهرست FCC، گلکسىA۲۳ ۵G از شارژ سریع 
25 واتى پشــتیبانى مى کند و به دوربین پشــتى سه گانه یا 

چهارگانه مجهز خواهد شد.
 این گوشى هوشمند اتصال وایفاى با باند هاى 2.4 گیگاهرتز 
و 5 گیگاهرتز را نیز ارائه مى دهد. در این لیست به بلوتوث 5.0 

و NFC نیز اشاره شده است.
گلکسىA۲۳ ۵G  یک گوشى هوشــمند ۵G خواهد بود و 
چندین باند ۵G را ارائه مى دهد. بنچمــارك گیک بنچ نیز 
برخى از مشخصات کلیدى این گوشــى هوشمند را منتشر 

کرده است. طبق لیست منتشر شــده، سامسونگ گلکسى 
۵G A۲۳ از پردازنده اسنپدراگون 695 همراه با 4 گیگابایت 

رم بهره مى برد.
 OneUI این گوشى هوشــمند اندروید 12 با رابط کاربرى 
4,1 را اجرا خواهد کرد. طبق گزارش هاى قبلى، گلکســى 
A۲۳ ۵G  احتماال یک دوربین پشــتى چهارگانه متشــکل 

از یک سنســور اصلى 50 مگاپیکســلى، یک سنســور 8 
مگاپیکســلى فوق عریض و دو سنســور 2 مگاپیکســلى 
ماکرو و عمق به همراه دوربین ســلفى 13 مگاپیکسلى را 

ارائه مى دهد. 

عرضه گوشى گلکسى A۲۳ ۵G با پشتیبانى از شارژ سریع 25 واتى

ترفندى ساده براى                   
رفع خرابى                        

 دوربین گوشى اندروید    

خرید محصوالت در دایرکت 
اینستاگرام ممکن شد

مل دسترســى به میکروفون، دسترسى 
ســانه ها و دسترســى به تلفن مى شود. 
ى اینکه همه مجوز ها اعطا شــده اند، به 

ا ا نا

بررسى کنید که آیا برنامه 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 13970302026012986 مورخ 1397/09/22 هیات یک مالکیت آقاى رضا 
خاکسار به شناسنامه شــماره 209 کدملى 1285487907 صادره اصفهان فرزند اسماعیل 
بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 618,65 مترمربع از پالك شماره 15189 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 ضمنا به موجب نامه شــماره 17115 مــورخ 1401/02/04 جهاد 
کشاورزى شهرستان اصفهان کاربرى مورد تقاضا کشاورزى مى باشد اداره ثبت اسناد و امالك 
شماره اصفهان مبایعه نامه عادى از مالکیت زبیده عرشى نجف ابادى موضوع دفتر الکترونیک 

139620302026019870
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 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 تسلیم 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: 1401/05/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18 

- م الف: 1354092 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/5/120 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008001396تاریخ ارسال نامه: 1401/04/30- نظر به اینکه سند 
مالکیت به تمامیت  ششــدانگ پالك ثبتى 19 فرعى از 235 اصلى به شماره ثبت 68665 و 
ثبت دفتر امالك به شماره 412 و صفحه 516 بنام زهرا حیدرى فرزند ناصر ثبت و سند صادر 
گردیده اســت. هم  اکنون آقاى: سید مرتضى میر شهرضا فرزند ســید اکبر وکالتنا به استناد 
وکالت شماره 48166 مورخ 1401/04/13 دفترخانه اسناد رسمى شماره 247 شهرضا با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008006101 مورخ 1401/04/25 به انضمام 
دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 23116 مورخ 1401/04/25 توسط 

دفترخانه اسناد رسمى شماره 247 شهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است که سند 
مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق 
را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه 
تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند 
المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1354403 - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا – قدیرى/5/122 

فقدان سند مالکیت
خانم مهناز حق طلب فرزند عباس،  باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شــماره 

25-04/5354/ 1401 به تائید دفترخانه 24 دهق رســیده اســت مدعى اســت که ســند 
مالکیت ششدانگ دانگ پالك شــماره  3561 فرعى واقع در دهق4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان که بنام نامبرده  ثبت و سند صادر شــده و معامله دیگرى نیز بروى آن انجام نشده 
است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شــده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نمــوده طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکــس مدعى انجام معامله (غیــراز آنچه در 
این آگهى ذکرشــده) نســبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشــد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعــه و اعتراض خود را کتبــا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مســترد گردد. اگر ظرف مهلــت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل ســند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1401/05/03- م الف:1354147 - سرپرســت ثبت اســناد و امالك مهردشــت نصراهللا 

علینقیان/5/102

 گروهى از محققان و پژوهشــگران امنیتى دریافته اند که سه فیلترشــکن یا وى پى ان معروف اطالعات 
کاربران و موقعیت آنها را در صورت لزوم، افشا مى کنند.

 یکى از راه هایى که کاربران براى دور زدن فیلترینگ و مسدودسازى برخى وب سایت ها و اپلیکیشن ها در 
جهان مى دانند، استفاده از فیلترشکن یا VPNهایى است که در فروشگاه هاى اینترنتى و آنالین همچون 
پلى استور گوگل و اپ اســتور اپل وجود دارند. این فیلترشــکن ها به کاربران اجازه مى دهند تا بدون اینکه 
مشخص شود از چه کشورى به اینترنت وصل مى شوند، به وب سایت، اپلیکیشن و پیام رسان مورد نظر خود 

دسترسى یابند و از اطالعات آن استفاده کنند.
برخى از کشورها از جمله چین قوانین سختگیرانه اى براى شبکه هاى اجتماعى و اپلیکیشن هاى مختلف 
وضع کرده و به همین خاطر هم بســیارى از اپلیکیشــن هاى معروف جهانى در این کشور مسدود و فیلتر 
هستند. اما این بدان معنا نیست که کسى در چین به آنها دسترسى ندارد، زیرا فیلترشکن و وى پى ان هایى 

توسعه و ارائه داده شده است که امکان وب گردى ناشناس را به کاربران اینگونه کشورها مى دهد. اما به نظر 
مى رسد نگرانى هایى مبنى  بر امنیت ضعیف و افشاى اطالعات محرمانه کاربران توسط این فیلترشکن ها 

وجود دارد.
طى سال هاى اخیر، گروهى از محققان و پژوهشگران موسســه امنیتى VPN Mentor دریافته و اعالم 
کردند که سه فیلترشــکن و وى پى ان معروف در جهان که میلیون ها کاربر از آنها استفاده مى کنند، دچار 
ضعف هاى امنیتى هســتند که اطالعات کاربران از جمله مکان و موقعیت جغرافیایى اتصال به اینترنت، 
اطالعات ذخیره شده در دســتگاه الکترونیکى متصل و نتایج جست وجوهاى آنها قابل دسترسى و ردیابى 
هستند. این مساله به عقیده کارشناســان امنیتى، نگرانى هاى جدى درباره استفاده از فیلترشکن ها ایجاد 
مى کند، زیرا کاربران با گوش سپردن به  شعارهاى این دسته از اپلیکیشن ها، با خیالى آسوده وب گردى کرده 

و بر این باور بوده اند که قابل ردیابى نیستند.

پائولوس ییبلو، یکى از محققان امنیتى و هکرهاى سفید فعال در شرکت VPN Mentor، در این باره گفته 
است: سه وى پى ان شناسایى شــده اند که آنچنان که به کاربرانشان قول مى دادند، امن نبوده و در مواقعى 
نیز با پلیس فدرال آمریکا (FBI ) همکارى هایى داشــته اند تا براى مثال، مجرمان سایبرى موردنظر را در 
 HotSpot و ZenMate و PureVPN ،ماساچوست آمریکا شناسایى و دســتگیر کنند. این فیلترشکن ها

Shield هستند.

طى سال هاى گذشته با آزمایش هاى مختلفى که این محققان روى فیلترشکن هاى متعدد انجام دادند، به 
این نتیجه رسیدند که هر سه فیلترشکن و وى پى ان نام برده شده، اطالعات و IP آدرس هاى کاربرانشان را 
افشا مى کنند و در صورت لزوم، به قول هاى خود مبنى بر حفظ اطالعات و عدم ردیابى آنها عمل نمى کنند 
و ممکن اســت با دولت ها و نهادهاى امنیتى همکارى کنند. آنها خاطر نشــان کردند که در میان این سه 

فیلترشکن، وضعیت امنیتى ZenMate نسبتا بهتر است.

فیلترشکنى 
که کاربران 
را لو مى دهد
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نتایج برخى از مطالعات نشان مى دهد گیاه دارویى جنسینگ هندى(آشواگاندا) مى تواند 
طیف وسیعى از مزایاى سالمتى از جمله کاهش استرس، پیشگیرى از برخى سرطان ها 

و افزایش بارورى داشته و موثر در شناخت و حافظه باشد.
 هر روز گیاهان جدیدى وارد بازار مى شود که فواید بسیارى براى سالمتى دارد. البته 
این نتایج باید به اثبات برسد و بررسى هاى الزم انجام شود. آشواگاندا گیاهى باستانى 
و بومى آسیا و آفریقاست که به  عنوان جنسینگ هندى شناخته مى شود که قرن هاست 

در طب آیورودا مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج بررسى درباره این گیاه اندك و در حیوانات بوده اما نتایج بسیار امیدوارکننده اى 

داشته که در ذیل به برخى از آن اشاره شده است.
این گیاه ممکن اســت به کاهش اســترس و اضطراب کمک کند و براى مقابله با 

بى خوابى، خستگى یا اضطراب و همچنین محرك هاى محیطى روزانه موثر است.
مطالعات متعددى وجود دارد که نشــان مى دهد آشواگاندا ممکن است براى کاهش 

اســترس و اضطراب موثر باشــد اما به  طور دقیق مشخص 
نیست که این خاصیت چگونه کار مى کند. 

محققان بر این باورند که آشواگاندا ممکن است سطوح هورمون استرس کورتیزول را 
براى تقویت آرامش کاهش دهد.

اســتفاده از این گیاه ممکن است به پیشگیرى از برخى ســرطان ها نیز کمک کند. 
آشواگاندا به دلیل فواید ضدالتهابى شناخته شده، با پیشگیرى و درمان سرطان مرتبط 
است. مطالعه آزمایشگاهى نشان داد که عصاره برگ آشــواگاندا رشد تومور را مهار 
مى کند. همچنین ممکن است به بهبود خواب کمک کند. نتایج بررسى ها نشان داد 
آشواگاندا تاثیر اندك اما قابل توجهى بر کیفیت کلى خواب نشان داده است. افرادى که 
آشواگاندا مصرف کردند، شاهد بهبود سالمت عمومى، کیفیت خواب و هوشیارى ذهنى 
بودند. گیاه آشواگاندا ممکن است شناخت و حافظه را بهبود بخشد. کاهش در شناخت 
و حافظه به  عنوان یک عارضه جانبى پیرى است اما برخى از تحقیقات نشان مى دهد 
این گیاه مى تواند موثر باشد. محققان به این نتیجه رسیدند که آشواگاندا ممکن است 
در تقویت حافظه در افراد مبتال به اختالل شناختى خفیف و همچنین بهبود عملکرد 

اجرایى، توجه و سرعت پردازش اطالعات نیز موثر باشد.
نتایج بررسى دیگر نشــان داد گیاهان دارویى مانند آشواگاندا به  عنوان 
بخشى از یک برنامه کلى در پیشگیرى و درمان زوال شناختى مرتبط با 

بیمارى آلزایمر ظرفیت باالیى دارد.
این گیاه به افزایش بارورى در مردان کمک مى کند. آزمایش هاى 
بالینى متعددى انجام شــده که ارتباط بین آشواگاندا و افزایش 

بارورى در مردان را نشان مى دهد.
محققان اظهار کردند: در صورت مصرف آشواگاندا باید با پزشک مشورت 
کنید و مهم است که بدانید بسیارى از مطالعات درباره این 
گیاه قدمت طوالنى ندارد و بررسى بیشترى 

نیاز است.

یک کارشناس گیاه پزشکى گفت: آیا تا به حال نام گیاه پاخرى یا گیاه سرفه به گوشتان 
خورده؟ آیا مى دانید چه خواص و فواید مفیدى در طب سنتى دارد؟

سارا عالى زاده اظهار کرد: در طبیعت برخى از گیاهان وجود دارد که در طب سنتى از 
دیرباز مورد استفاده بوده اند اما در شرایط کنونى و به دلیل استفاده کمتر مردم از طب 
سنتى کم کم به دست فراموشى سپرده شــده اند، یکى از این گیاهان پاخرى یا گیاه 

سرفه است.
وى ادامه داد: این گیاه خودرو بوده و بوته اى از تیره کاسنى با ریشه اى ضخیم است که 

از ریزوم آن ریشه خارج مى شود.
عالى زاده با اشاره به این که طبق نظر حکماى طب ســنتى، طبیعت آن خیلى گرم و 

خشک اســت، افزود: این گیاه اغلب در نواحى مرطوب سراسر اروپا، آسیا، آفریقا و در 
ایران بیشتر در استان هاى شمالى و شمال غربى دیده مى شود.

این کارشناس گیاه پزشکى با بیان این که از برگ ها و گل  این گیاه در طب سنتى استفاده 
مى شود، افزود: این گیاه به صورت دمکرده گل، تنتور گل، شربت گل، جوشانده برگ 

و افشره برگ استفاده مى شود.
وى ادامه داد: در طب ســنتى براى درمان بیمارى ها نحوه و مقدار مصرف را پزشک 

تشخیص داده و تجویز مى کند.
عالى زاده با اشاره به این که این گیاه نیاز مانند دیگر گیاهان دارویى خواص و فوایدى 
دارد، عنوان کرد: این گیاه به دلیل داشتن لعاب زیاد در امراض تنفسى به عنوان ماده 
خلط آور مصرف مى شــود، به عنوان مثال مصرف آن در گرفتگى بینى، ورم مجارى 

تنفسى فوقانى، سرفه هاى اسپاسمى، برونشیت و بهبود آسم مفید است.
این کارشناس گیاه پزشکى با اشاره به این که گیاه سرفه محلل باد و گازهاى سینه و 
رفع کننده آنژین، ضدچسبندگى پالکت ها و تقویت کننده قلب است، تصریح کرد: این 
گیاه افزاینده فشارخون و محرك سیستم ایمنى بدن، ضد خیز عمومى بدن و معرق 

بوده و برطرف کننده یبوست و رفع کننده حبس البول است.
وى با اشاره به این که در استعمال خارجى این گیاه به صورت بخور رفع کننده 
سرفه هاى خشک است، افزود: له شــده برگ هاى گیاه به صورت ضماد 

درمان کننده کچلى و همراه عسل درمان کننده باد سرخ است.
عالى زاده با اشاره به این که گیاه ســرفه نیز مانند دیگر گیاهان دارویى 
موارد منع مصرف دارد، تصریح کرد: مصرف پاخرى براى خانم هاى باردار 
و مادران شــیرده ممنوع بوده و مصرف بیش از حد مجاز و 
خودســرانه آن در یک وعده، سمى بوده و به 

کبد آسیب مى رساند.

انار که در سال هاى اخیر به عنوان یک خوراکى معجزه گر 
شناخته شــده، میوه اى اســت که مى تواند التهابات را 
کاهش داده و سالمت کلى شما را بهبود بخشد و از این 
بابت محبوبیت بیشترى پیدا کرده است. بسیارى از این 
فواید مربوط به پلى فنول ها هســتند، مواد مغذى حاوى 
آنتى اکسیدان قوى که در ســایر غذاهاى گیاهى مانند 

انواع توت ها و چاى سبز یافت مى شوند.
آنتى اکســیدان هایى مثل ویتامین C که به وفور در انار 
وجود دارند، با کاهش آسیب ســلول هاى بدن مبارزه 
مى کنند. ســایر ترکیباتى که به مقدار قابل توجه در انار 
یافت مى شوند، شــامل تانن، االژیتانین و آنتوسیانین 

هستند. هرچند این ترکیبات از طریق 
خــوردن و نوشــیدن مواد 
غذایى بیشــترین تأثیر را 
از خود نشــان مى دهند، اما 

استفاده موضعى آن ها 
مى توانــد فوایــد 
بسیارى به همراه 

داشته باشد.
در ایــن مطلب با 
دیگر خــواص انار 

براى پوســت آشــنا 

خواهید شد.

خواص ضد پیرى
طى یک آزمایش، آنتى اکســیدان هایى را روى پوست 
تعدادى از موش ها اســتفاده کردند؛ نتیجه این آزمایش 
نشان داد آنتى اکسیدان ها به کاهش بروز لکه ها و چین 
و چروك هاى ناشــى از افزایش ســن کمک مى کنند، 
اگرچه به طور کامل از آنها جلوگیرى نمى کنند. در حال 
حاضر مطالعاتى در همین زمینه بر روى انسان در حال 

انجام است.
تصور مى شود که چنین اثراتى با 
افزایش بازسازى سلول ها، 
یعنى توانایى پوســت 
شــما براى از بین 
بردن ســلول هاى 
پوستى قدیمى و 
کردن  جایگزین 
آن ها با سلول هاى 
جدید، ایجاد شــده 
و درنهایــت باعــث 
پوســت جوانســازى 

 مى شود.

کاهش التهاب
کاهش آســیب هاى ناشــى از رادیکال هاى آزاد، مى تواند 
به کاهــش التهابات پوســتى کمک کند. بــه این ترتیب، 
آنتى اکســیدان هــا ممکن اســت بتوانند عالئــم برخى 
بیمارى هاى التهابى پوست مانند آکنه و اگزما را کاهش دهند.

فواید ضد میکروبى
انار حاوى مواد ضد میکروبى طبیعى است که به مبارزه 
با باکترى ها و قارچ هاى پوســت کمک مى کند. چنین 
خاصیتى در نابودى باکترى هایى که عامل آکنه هستند، 

کمک کند.

محافظت در برابر اشعه فرا بنفش
بر اساس برخى مطالعات، آنتى اکسیدان هاى موجود در 
انار به محافظت طبیعى از پوســت در برابر اشعه ماوراء 

بنفش (UV) کمک مى کنند.

الیه بردارى طبیعى
الیه بردارى منظم به رهایى پوســت از شر سلول هاى 
مرده پوست کمک مى کند و عالئم آکنه و پیرى پوست 
را کاهش مى دهد. مصرف کرم هایى با عصاره انار به طور 

طبیعى این کار را انجام مى دهد.

دارو هــاى ادرار آور و نیــز دارو هایى که بــراى کنترل 
فشــار خون و تنظیم مایعات بدن تجویز مى شوند مانند 
مهارکننده سیستم رنین آنژیوتانسین (RSA) با نسخه 
پزشک و با نام هاى تجارى مختلف دارویى در دسترس 

هستند.
محققان ادعا مى کنند بیماران مبتال به فشــار خون باال 
نباید ایبوپروفن مصرف کنند تا از آسیب کلیه جلوگیرى 

شود.
بــر اســاس تحقیقــات جدیــدى کــه در مجلــه 
Mathematical Biosciences منتشر شده است، 

بیمارانى که براى کنترل فشار خون باال، یک داروى ادرار 
آور (دیورتیک) و دارو هاى فشار خون مصرف مى کنند، 

باید از مصرف ایبوپروفن خوددارى کنند.
دارو هــاى ادرار آور و نیــز دارو هایى که بــراى کنترل 
فشــار خون و تنظیم مایعات بدن تجویز مى شوند مانند 
مهارکننده سیستم رنین آنژیوتانسین (RSA) با نسخه 
پزشک و با نام هاى تجارى مختلف دارویى در دسترس 
هستند، در حالى که مسکن هایى مانند ایبوپروفن عمدتًا 
بدون نسخه با نام هاى تجارى مختلف مانند «ادویل» 

(Advil) یا «موترین» (Motrin) در دسترس هستند.
محققان دانشــگاه واترلو در این مطالعه با اســتفاده از 
آزمایش هاى دارویى شبیه سازى شــده با کامپیوتر، به 

 RSA ،(دارو هاى ادرار آور) بررسى تداخالت دیورتیک ها
و ایبوپروفن پرداختند. آن ها دریافتنــد که در برخى از 
بیماران با مشخصات پزشکى خاص، ترکیب این سه دارو 
مى تواند باعث آسیب کلیه شود که این آسیب در برخى 

موارد مى تواند دائمى باشد.
«آنیتا لیتون»، استاد زیست شناسى و پزشکى در دانشگاه 
واترلو، گفت: دیورتیک ها (دارو هاى ادرار آور) خانواده اى 
از دارو ها هستند که باعث مى شوند بدن آب کمترى در 

خود نگه دارد.
الیتون توضیــح داد: کم آبى بدن عامل اصلى آســیب 
حاد کلیه است و در نتیجه مصرف مهارکننده RAS به 
همراه ایبوپروفن مى تواند ضربه سه گانه اى به کلیه وارد 
کند. اگر از این دارو هاى فشــار خون استفاده مى کنید و 
به مصرف مسکن نیاز دارید، به جاى مصرف ایبوبروفن، 

«استامینوفن» مصرف کنید.
آزمایش هاى دارویى شبیه سازى شده با 

رایانه مى تواند نتایج را سریع تر 
از آزمایش هاى 

لینــى  با
انسانى به 

محققان ارائه 
دهــد؛ بنابرایــن 

لیتون و تیــم تحقیقاتى او در این مطالعــه از ریاضیات 
و علوم رایانه اســتفاده کردند تا اطالعــات اولیه اى به 
پزشکان در مورد مســائلى مانند عوارض دارویى ارائه 

دهند.
البته لیتون خاطرنشان کرد: اینطور نیست که همه افرادى 
که این ترکیب دارو ها را مصرف مى کنند، دچار مشکل 
مى شوند، اما تحقیقات نشــان مى دهد که این ترکیب 
مى تواند مشکل ساز باشد و باید در این زمینه احتیاط کرد.

ایــن مطالعــه نشــان داد کــه مصــرف دیورتیک و 
مهارکننده هاى ACE/ARB به همــراه ایبوپروفن، در 
مقایسه با بیمارانى که فقط با دیورتیک و مهارکننده هاى 
ACE/ARB درمان مى شدند، با 

31 درصد افزایش خطر 
ابتــال به آســیب 
 (AKI) حاد کلیه

همراه بود
محققــان اظهــار 
داشتند که براى هر کسى 
که دارو مصرف مى کند مهم است 
که قبل از مصرف هر نــوع دارو یا مکمل 
بدون نسخه، با پزشک یا داروساز خود مشورت کند 

تا از هرگونه تداخل دارویى جلوگیرى شود.

ادویه اى که احتماالً در کاهش استرس مؤثر است گیاه سرفه را مى شناسید؟

ه اثب
آفریقاست کهبهعنوان

مورد استفاده قرار گرفته است. ودا
نتایج بس سى درباره این گیاه اندك و در حیوانات بوده اما

ه در ذیل به برخى از آن اشاره شده است.
یاه ممکن اســت به کاهش اســترس و اضطراب کمک کند و براى مقابله با

وابى، خستگى یا اضطراب و همچنین محرك هاى محیطى روزانه موثر است.
طالعات متعددى وجود دارد که نشــان مى دهد آشواگاندا ممکن است براى کاهش 

اســترس و اضطراب موثر باشــد اما به  طور دقیق مشخص 
نیست که این خاصیت چگونه کار مى کند. 

حا و
موث این گیاه مى تواند

در تقویت حافظه در افراد مبتال به
جججججاااجاجاجاجرایى، توجه و سرعت پردازش اط
انتانتانتانتاتاتانتانتاانتانتاینتایججججججج بررسى دیگر نشــان داد گ انتاانتان
پ از یک برنامه کلى در ىششىششىشششششىششششىشىششىشى بخخبخبخبخخبخبخبخبخبخبخبخبخبخبخبخبخبخ
ییمابیمابیمابیمابیمابیمابیمابیمایمابیمبیمبیمابیمابیمابیمابیمارىرىرىىرىرىرىرىرىرىرىرىرىىرىرىرىرىرى آلزایمر ظرفیت باال
این گین گن گن گن گن گین گین گن گین گن گننگن گین گین گن گین گیاه به افزایش با
بببببالبابابابابابالبالبالبالبببالبالبالیییینینىمتعددىا
بارورى در مردان

ممممممممممممممحققان اظهار کردند:
کنید و

ر

طبیعت آن خیلى گرم و  ىتى، دارد، عنوان کرد:عالى زاده با اشاره به این که طبق نظر حکماى طب ســن
خلط آور مصرف
تنفسى فوقانى، س
این کارشناس گی
رفع کننده آنژین،
گیاه افزاینده فش
برطر بوده و
ا وى با
سرفه
درما
عالى
موارد

بى حسى در 
دست و پا؛ نشانه احتمالى

 یک بیمارى مزمن
یک پزشک روسى معتقد است اگر در دست و پاى خود احساس بى حسى مى کنید، احتماال به دیابت مبتال 

شده اید.
دکتر ناتالیا باالچوا متخصص غدد درون ریز در مسکو مى گوید که کاهش حساسیت یا بى حسى در دست ها و پا ها ممکن است 

نشانه دیابت باشد.
این متخصص روس توضیح داد که اختالل در متابولیسم انرژى به دلیل افزایش سطح گلوکز خون، منجر به دیابت مى شود. در صورت ابتال به این بیمارى، 

فرد احساس بى حالى و ضعف مى کند و ممکن است دچار بى حسى در دست و پا و تشنگى شدید شود.
باالچوا افزود: گلوکز سوختى براى سلول هاى بدن است، بنابراین سطح باالیى از آن در خون وجود دارد، اما اگر ایمونوگلوبولین طبیعى انسان بد عمل کند باعث 

مى شود همه چیز تبدیل به "گلوکز" شود.
به گفته وى، دیابت بیمارى هاى مزمن خفته را تحریک و فعال مى کند که نشان دهنده عدم وجود عالئم خارجى تشخیص دیابت است؛ بنابراین توجه به رژیم 

غذایى و ورزش منظم توصیه مى شود.

کارهایى براى وزن
 کم کردن راحت

بسیارى از ما با افزایش وزن، چاقى و دیابت یا پیش دیابت دست 
و پنجه نرم کرده و انواع رژیم ها را امتحان کرده ایم. گاهى اوقات 
این رژیم ها کار مى کنند و وزن براى مدتى کاهش مى یابد، اما اغلب 
اوقات وزن دوباره به وضعیت قبلى بــاز مى گردد. ما اعدادى را در 
ترازو باالتر از وزن پیش از رژیم خود مى بینیم. پس از آن دلسرد و 

گاهى تسلیم مى شویم.
 در مستندى تازه به نام «بهتر» پزشکان هاروارد توضیح مى دهند 
که چرا همه کالرى ها برابر نیستند و راه حل هایى را براى کاهش 

وزن راحت تر مطرح کرده اند.
دکتر «جوان منسن» رئیس بخش پزشکى پیشگیرانه در بیمارستان 
بریگهام استاد دانشکده پزشکى هاروارد که یکى از پزشکان حاضر 
در آن مســتند بوده به «تودى» مى گوید چرا کاهش وزن بسیار 

دشوار است و راه هایى را براى راحت تر کردن آن ارائه مى دهد:

چرا کاهش کالرى کار نمى کند؟
مشکل رژیم هایى که کالرى را به شدت محدود مى کنند این است 
که نتیجه معکوس دارند. این بدان خاطر است که وقتى به اندازه 
کافى غذا نمى خورید بدن شما با کاهش متابولیسم پاسخ مى دهد.

منسن مى گوید: «آهسته شدن متابولیسم تالش براى کاهش وزن 
یا حفظ وزن سالم را خراب مى کند. سپس زمانى که شما حتى به 
همان میزان کالرى پیش تر خورده شــده غذا مى خورید با سرعت 
بیش ترى وزن اضافه مى کنید. این یکى از دالیلى است که اغلب 
افراد در رژیم غذایى براى مدت کوتاهــى وزن کم مى کنند. آنان 
ممکن اســت در چند ماه اول وزن کم کنند، اما پس از آن دوباره 

وزن شان افزایش مى یابد».

چگونه غذا هاى ناســالم سیستم شــما را خراب 
مى کنند

انتخاب غذا هاى ناسالم نیز مى تواند منجر به افزایش وزن شود البته 
این به سادگى خوردن کالرى زیاد نیست. یک رژیم غذایى ناسالم 
باعث ایجــاد تغییراتى در نحوه عملکرد مغــز، روده و هورمون ها 

مى شــود. رژیم غذایى ناســالم منجر به التهاب بیشتر مى شود. 
منسون مى گوید که این شامل التهاب در مغز و اثرات نامطلوب بر 

هورمون هایى است که بر عملکرد مغز تاثیر مى گذارند.
تا به حال متوجه شــده اید که چگونه مى توانید یک کیسه کامل 
چیپس سیب زمینى یا یک کلوچه را بســوزانید؟ غذا هاى بسیار 
فرآورى شده، کربوهیدرات هاى تصفیه شده و شکر باعث ایجاد 
احساس سیرى در شما نمى شوند. منسن مى گوید: «در واقع، این 
غذا ها منجر به نوعى گرسنگى بازگشتى مى شوند که در آن شما 
کالرى بیشترى نســبت به آن چه که در صورت داشتن یک رژیم 

غذایى با کیفیت به آن نیاز داشتید مى خورید».
غذا هاى فرآورى شده اغلب داراى مواد مغذى و فیبر هستند. 

این غذا ها به احتمال زیاد به سرعت در جریان خون جذب 
مى شوند که منجر به افزایش انسولین مى شود. 
این همان چیزى است که باعث مى شود احساس 
گرســنگى کنید و مى تواند منجر به پرخورى و 

افزایش وزن شود.
هم چنین، غذا هاى فرآورى شده نیز مى توانند 

میکروبیــوم روده شــما را تغییــر دهند. 
میکروبیوم شــما از باکترى هایى تشکیل 
شده است که در روده شما زندگى مى کنند. 
خوردن مقدار زیادى گوشت قرمز، غذا هاى 
فرآورى شده و غذا هاى سرخ شده مى تواند 
از سالم بودن میکروبیوم روده شما بکاهد در 
حالى که خوردن مقدار زیــادى از غذا هاى 
گیاهى و غذا هاى پرفیبر مانند حبوبات و لوبیا 

مى تواند آن را سالم تر کند.

خوراکى هایى که به کاهش وزن 
کمک مى کنند

رژیم غذایى که حاوى مــواد غذایى کامل و 

گیاهان است مانند رژیم مدیترانه اى مى تواند به شما کمک کند به 
سیرى برسید و احساس سیرى کنید در حالى که احساس کمبود 
نمى کنید و این موضوع متابولیسم شما را کند نمى کند. بنابراین، 
برنامه هاى شــما براى کاهش وزن یا حفظ وزن ســالم را خراب 

نمى کند.
میوه هــاى کــم فروکتوز به 

مى گوید که این طور نیست. او مى افزاید: «وقتى یک رژیم غذایى 
سالم و باکیفیت دارید نباید از نظر داشتن غذا هایى که از آن لذت 
مى برید احساس کمبود کنید. یک رژیم غذایى با کیفیت به معناى 
انتخاب این غذا ها در بیش تر مواقع است. هنوز هم مى توانید براى 
غذا هایى مانند پیتزا، سیب زمینى سرخ کرده و بستنى جا پیدا کنید.

اگر غذا هاى خاصى وجود داشته باشد که تحت چتر رژیم غذایى 
سالم قرار نگیرند شــما هم چنان مى توانید آن غذا ها را به صورت 
دوره اى مصرف کنید. شــما تنها نمى توانید آن غذا ها را هر روز یا 
چندین بار در روز مصرف کنید. یک وعده غذایى در آخر هفته ها یا 

یک وعده غذایى کوچک در هر روز گزینه خوبى است».

ورزش براى سالمت کلى حیاتى است
منسن مى گوید مهم است که هنگام مدیریت وزن، ورزش را نادیده 
نگیرید. او مى گوید: «براى حفظ وزن ســالم و داشــتن سالمتى 
مطلوب داشتن یک سبک زندگى از نظر فیزیکى فعال واقعا مهم 
است. تمرینات مقاومتى به شما کمک مى کند تا از از دست دادن 
توده بدون چربى بدن و عضالت ناشى از افزایش سن جلوگیرى 
کنید و ساخت توده عضالنى مى تواند متابولیسم شما را افزایش داده 

و به شما در حفظ وزن سالم کمک کند».

چگونه پیشرفت خود را اندازه گیرى کنیم
منسن مى گوید: «نیازى به شــمارش کالرى یا وزن کردن خود 
ندارید. اگر غذا هاى مناسب مى خورید مى توانید روى سیرى حساب 
کنید. شما مى توانید پیشرفت خود را با نحوه تناسب لباس هاى خود 
و با اندازه گیرى دور کمرتان هر چند هفته یکبار پیگیرى کنید. این 
یک نشانگر کلیدى است، زیرا چربى شکم بیش تر با دیابت نوع 2، 

بیمارى قلبى و سایر بیمارى هاى مزمن مرتبط است».

ر ى ر ز ر
ه چگونه مى توانید یک کیسه کامل 
وچه را بســوزانید؟ غذا هاى بسیار 
اى تصفیه شده و شکر باعث ایجاد

وند. منسن مى گوید: «در واقع، این 
ى بازگشتى مى شوند که در آن شما 
ن چه که در صورت داشتن یک رژیم 

تید مى خورید».
راى مواد مغذى و فیبر هستند. 

عت در جریان خون جذب 
ش انسولین مى شود. 
سسسسسسسسسساس ث مى شود اح
ووووووووووووى و منجر به پرخور

شده نیز مى توانند 
غییــر دهند. 
هایى تشکیل 
گى مى کنند. 
رمز، غذا هاى 
 شده مى تواند 
 شما بکاهد در 
ى از غذا هاى 
 حبوبات و لوبیا 

 کاهش وزن 

 غذایى کامل و 

گیاهان است مانند رژیم مدیترانه اى مى تواند به شما کمک کند به 
سیرى برسید و احساس سیرى کنید در حالى که احساس کمبود 
نمى کنید و این موضوع متابولیسم شما را کند نمى کند. بنابراین، 
برنامه هاى شــما براى کاهش وزن یا حفظ وزن ســالم را خراب 

نمى کند.
میوه هــاى کــم فروکتوز به 

خصوص انواع توت خوب هســتند، اما منسن مى گوید که بیشتر 
میوه ها تا زمانى که مقادیر بیش از حد از آن را مصرف نکنید خوب 
هستند.سبزیجات غیر نشاســته اى بخورید. قانون کلى خوب 
این است که اگر گیاهان و 
سبزیجات در باالى زمین 
رشد کنند و شما بتوانید آن 
را به صورت خــام بخورید 
غیــر  احتمــاال 
نشاسته اى است.

کربوهیدرات هاى پر 
فیبر ماننــد غالت کامل، 
حبوبات و لوبیــا را مصرف کنید. 
چربى هاى غیراشــباع مانند چربى هاى 
موجود در روغن زیتــون و ماهى را مصرف کنید. 
پروتئین هــاى باکیفیت مانند عــدس، ماهى 

سالمون و صدف نیز مفید هستند.
این مواد غذایى مى توانند به سالمت روان شما 
نیز کمک کنند. منسن مى گوید: «زمانى که شما 
یک الگوى غذایى سالم داشته باشید هورمون هاى 
شــما به تعادل باز مى گردند. این موضوع تاثیر 
مطلوبى بر خلق و خو و زندگى عاطفى تان دارد».

تغذیه ســالم نباید باعث شــود 
احساس کمبود کنید

اگر رژیم غذایى شــما به ســمت غذا هاى سالم تر 
گرایش پیدا کند ممکن اســت فکر کنید انجام این 
تغییر به معناى فداکارى است. با این وجود، منسن 

خطر تداخل دارویى ایبوپروفن براى بیماران فشار خونفواید شگفت انگیز یک میوه براى پوست

از دارو ها هستند که باعث مى شوند بدن آب کمترى در 
خود نگه دارد.

الیتون توضیــح داد: کم آبى بدن عاملاصلى آســیب 
Sحاد کلیه است و در نتیجه مصرف مهارکننده RAS به 

ایبوپروفن مى تواند ضربه سه گانه اى به کلیه وارد همراه
کند. اگر از این دارو هاى فشــار خون استفاده مى کنید و

به مصرف مسکن نیاز دارید، به جاى مصرف ایبوبروفن، 
«استامینوفن» مصرف کنید.

آزمایشهاى دارویى شبیه سازى شده با 
رایانه مى تواند نتایج را سریع تر 

از آزمایش هاى 
لینــى با

انسانى به 
محققان ارائه 

دهــد؛ بنابرایــن

مى تواند مشکل ساز باشد و باید در این زمینه احتیاط
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه مصــرف دیورت
//ACE/ARB به همــراه ایبوپروف Bمهارکننده هاى

مقایسه با بیمارانى که فقط با دیورتیک و مهارکنند
//ACE/ARB درمان مى ش

31 درصد افزایش
ابتــال به آس
حاد کلیه (
همراه بود
محققــان اظ
داشتند که براى هر
مصرف مىکند مهم که دارو
م یا که قبل از مصرف هر نــوع دارو
بدون نسخه، با پزشک یا داروساز خود مشورت

هرگونه تداخل دارویىجلوگیرىشود. تا از

ى کنند. ســایر ترکیباتى که به مقدار قابل توجه در انار 
ت مى شوند، شــامل تانن، االژیتانین و آنتوسیانین 

ستند. هرچند این ترکیبات از طریق 
ـوردن و نوشــیدن مواد 
ایى بیشــترین تأثیر را 
نشــان مى دهند، اما  خود

تفاده موضعى آن ها 
ى توانــد فوایــد 
یارى به همراه 

شته باشد.
 ایــن مطلب با

خــواص انار  گر
ى پوســت آشــنا 

انجام است.
تصور مى شود که چنین اثرات
افزایش بازسازى سلول
یعنى توانایى پوسـ
شــما براى از
بردن ســلول
قدیم پوستى
کر جایگزین 
آن ها با سلول
جدید، ایجاد شـ
و درنهایــت باعـ
پوسـ جوانســازى 

 مى شود.



0606استاناستان 4371 سال نوزدهمدوشنبه  3 مرداد  ماه   1401

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 140160302026003883 مورخ 1401/03/12 هیات دو مالکیت آقاى 
اسماعیل اسماعیل زاده به شناسنامه شماره 552 کدملى 1284450937 صادره اصفهان فرزند 
نجفقلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 105,37 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه 
عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى غالمعلى بهمنى شمس آبادى به موجب سند 33175 

مورخ 48/07/27 دفترخانه 65 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 
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 تسلیم 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 وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/05/03 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/18 - م الف: 1352966 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى/4/327

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 4748 مورخه 1400/09/18 آقاى لطفعلى نصیران نجف آبادى فرزند محمد 
مهدى ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 124/24 مترمربع قسمتى از پالك شماره 805  اصلى 
واقع در قطعه2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد 
. تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/05/03- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18 – م الف: 
1354128- حجت اله کاظم زاده اردستانى – سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى/5/103

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 اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظــور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که 
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. آراى شــماره 1501 و 1502 مورخه 1401/03/03 آقاى 
حسن رحیمى فرزند على نسبت به یک و چهار پنجم دانگ مشاع و خانم زهره کمانى فرزند 
ابوالقاســم نســبت به چهار و یک پنجم دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
205/68 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 164   اصلى واقع در قطعه11 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشــد . تاریخ انتشار نوبت اول 
:1401/05/03   تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1401/05/18 – م الــف:1353564 - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک نجــف آباد ازطرف

آفرین میرعباسى/5/105

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

امالك مهردشت
1- -برابر رأى شماره 140160302177000082  مورخ 1401/02/19 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین 

شفیعى دستجردى فرزند احمد به شماره شناسنامه 66 دستگرد و شماره ملى 6609826056  
در شش دانگ یک درب باغ شش دانگ پالك 281 فرعى واقع در روستاى هسنیجه 2اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 887/65 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى منوچهر 

کالنترى و خانم فردوس کالنترى و آقاى احمد کالنترى محرز گردیده است.
2- برابــر رأى شــماره 140160302177000055 مــورخ 1401/01/30 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمان هاى فاقد رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مصطفى باقرى حسین آبادى فرزند حسن به شــماره شناسنامه 471 نجف آباد و شماره ملى 
1090642237 در شش دانگ یک واحد مرغدارى قسمتى از پالك 63 اصلى واقع در روستاى 
حسین آباد بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 2487/48متر مربع  انتقالى مع الواسطه بصورت 

عادى از مالک رسمى آقاى قنبر على قندادى حسین آبادى محرز گردیده است. 

3- برابر راى شماره 140160302177000189 مورخه 1401/04/01  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ابراهیم 
کریمى   فرزند اسماعیل  بشماره شناسنامه 39  نجف آباد و شماره ملى 1092013350  در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى قسمتى از پالك 63 اصلى واقع درروستاى حسین آباد  
بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 10017/50 مترمربع انتقالى مع الواسطه بصورت عادى  

از مالک رسمى آقاى قنبر على قندادى حسین آبادى  محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره 140160302177000031 مورخه 1401/01/17  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه 
نورى علویجه   فرزندرجبعلى بشماره شناسنامه 120  نجف آباد و شماره ملى 1091927741  
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  قسمتى از پالك 4699  فرعى واقع درعلویجه  
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 317/11 مترمربع انتقالى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى رجبعلى نورى علویجه  محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و 
یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا 
شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء 
مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول:1401/05/03- تاریخ 
انتشــار نوبت دوم:1401/05/18 – م الف:1353547-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت –نصراله علینقیان/5/107

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

راى شــماره 14016030202600022 مــورخ 1401/01/21 هیــات دو مالکیت آقاى 
سیدمصطفى موســوى به شناسنامه شــماره 857 کدملى 1283943107 صادره اصفهان 
فرزند اصغر بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 122,66 مترمربع از پالك شماره 
15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مع الواسطه 
خریدارى از مالکیت فخرى حسینى خوابجانى موضوع ســند انتقال شماره 18068 مورخ 

52/04/14 دفتر 82 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: 1401/05/03 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/18 - م الف: 1353893 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى/5/109 

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 140160302026002470 مورخ 1401/02/10 هیات یک مالکیت آقاى 
مجید طبیبى جبلى به شناسنامه شماره 375 کدملى 1286890489 صادره از اصفهان فرزند 

حسین بصورت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 66,65 مترمربع از 
پالك شــماره77 فرعى 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى اسماعیل دهقان موضوع سند انتقال 

شماره 26175 مورخ 54/11/13 دفتر 82 اصفهان 
2. راى شــماره 14016030202602469 مــورخ 1401/02/10 هیــات یــک خانــم 
زهــرا طبیبى جبلــى بــه شناســنامه شــماره 76876 کدملــى 1281864511 صادره 
از اصفهــان فرزند احمــد بصورت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک بــاب خانه به 
مســاحت 66,655 مترمربع از پالك شــماره 77 فرعى 14915 اصلى واقــع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریــدارى مع الواســطه از مالکیت 
رســمى اســماعیل دهقان موضوع ســند انتقال شــماره 26175 مورخ 54/11/13 دفتر

 82 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: 1401/05/03 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/18 - م الف: 1354455 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى/5/111 

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 1401160302026002251 مورخ 1401/02/06 هیات سه آقاى حسن 
شریفى بلمیرى به شناسنامه شــماره 2098 کدملى 1159325121 صادره از فریدن فرزند 
روزعلى بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 161,04 مترمربع از پالك شماره 
31 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال شــماره 49914 مورخ 98/02/04 دفتر 186 

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: 1401/05/03 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/18 - م الف: 1354887 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى/5/113 

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 140160302026003918 مورخ 1401/03/12 هیات دو مالکیت خانم 
فاطمه رضازاده انارکى به شناسنامه شــماره 46 کدملى 1249856698 صادره نائین فرزند 
پیرعلى نسبت به 67 سهم مشاع از 180 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 
مترمربع پالك شماره 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان مورد ثبت صفحه 538 دفتر 62 امالك مالک رسمى آقاى سید جالل برقعى که مورد 
درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه عادى و وکالتنامه 3191 مورخ 92/05/16 دفترخانه 
425 اصفهان و 8183 مورخ 96/02/11 دفترخانــه 425 اصفهان و 7703 مورخ 95/11/6 

دفترخانه 425 اصفهان به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند. 
2. راى شماره 140160302026003921 مورخ 1401/03/12 هیات دو مالکیت خانم اعظم 
بیاتى به شناسنامه شماره 12732 کدملى 1283237075 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به 67 سهم مشاع از 180 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 مترمربع پالك 
شماره 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد 
ثبت صفحه 538 دفتر 62 امالك مالک رسمى آقاى سید جالل برقعى که مورد درخواست مع 
الواسطه به موجب قولنامه عادى و وکالتنامه 3191 مورخ 92/05/16 دفترخانه 425 اصفهان 
و 8183 مورخ 96/02/11 دفترخانه 425 اصفهان و 7703 مورخ 95/11/06 دفترخانه 425 

اصفهان به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند.  

3. راى شــماره 140160302026003922 مورخ 1401/03/12 هیات دو مالکیت خانم 
فاطمه عیسى وند به شناسنامه شماره 11692 کدملى 4170107136 صادره الیگودرز فرزند 
عباس نسبت به 46 سهم مشاع از 180 سهم ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 
مترمربع پالك شماره 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان مورد ثبت صفحه 538 دفتر 62 امالك مالک رسمى آقاى سید جالل برقعى که مورد 
درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه عادى و وکالتنامه 3191 مورخ 92/05/16 دفترخانه 
425 اصفهان و 8183 مورخ 96/02/11 دفترخانه 425 اصفهان و 7703 مورخ 95/11/06 

دفترخانه 425 اصفهان به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند.  
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 
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 تسلیم 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 وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/05/03 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/18 - م الف: 1354863 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى/5/115 

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره: 26015863 - تاریخ: 1401/5/1 ســند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 2082 
فرعى از 15176 اصلى واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق شــماره دفتر الکترونیکى 
139820302026007993 امالك بشماره سند چاپى 570451 سرى ج سال 97 بنام آقاى 
مرتضى اسماعیلى کجانى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 53 صادره اردستان و کدملى 
1189307235 که طبق سند انتقال شــماره 24125 مورخ 1398/03/04 دفترخانه 412 
اصفهان به ایشــان انتقال قطعى یافته صادر و تسلیم گردیده است اکنون ایشان درخواست 
صدور سند مالکیت المثنى پالك فوق را نموده است لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1354898 – رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان – سیداسداله 

موسوى/5/117

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002347- تاریخ: 1401/03/29- برابر راى شــماره 2347 
مورخ 1401/03/26 به شماره کالسه 2623 تصرفات آقاى / خانم مهدى اصغرى اندانى به 
شناسنامه شماره 667 کدملى 1289461821 صادره اصفهان فرزند رجبعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108 مترمربع پالك شماره 919 و 949 فرعى 
از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 2415 مورخ 1401/03/29 به شماره کالســه 1744 تصرفات مالکانه 
آقاى / خانم فرزانه طهرانى اندانى به شناســنامه شــماره 612 کدملى 1141276542 
صادره خمینى شهر فرزند اسداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
108 مترمربع پالك شــماره 919 و 949 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهى بــه مدت 2 ماه اعتــراض خود را بــه این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجــع قضایى تقدیم نماینــد. بدیهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/05/03- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/05/18- م الــف: 1352187 
– رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – سیدامیرحســین 

حسن زاده/5/118

کشفیات مواد مخدر در استان اصفهان، چهارماهه امسال در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال،50 درصد کاهش یافته است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: از ابتداى امسال 
تاکنون 9 هزار و 841 کیلوگرم انواع مــواد مخدر در این 

استان کشف و ضبط شده است.
سردار محمدرضا میرحیدرى افزود: از این میزان ماه گذشته 
(تیر) با استقرار و کنترل محور ها در 85 مرحله همچنین با 
پاکسازى 223 مرحله مناطق آلوده، دو تن و 700 کیلوگرم 

انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.
وى گفت: در این خصوص 31 قاچاقچى حرفه اى دستگیر 
و 40 دستگاه خودرو و چهار دستگاه موتورسیکلت توقیف 

شدند.
به گفته ســردار میرحیدرى همچنین در تیر،808 خرده 

فروش مواد مخدر در استان اصفهان دستگیر شدند.
وى با اعالم آمادگى پلیس در خصوص مشاوره به معتادان 
براى بازپرورى و درمان گفت: با توجه به افزایش توزیع مواد 
مخدر صنعتى و توطئه بیگانگان، خانواده و جوانان باید بیش 

از پیش هوشیار باشند.
فرمانده انتظامى استان از هم استانى ها خواست درصورت 
مشاهده استعمال و خرید و فروش مواد مخدر موضوع را از 
طریق سامانه تلفنى 110 یا ستاد خبرى پلیس مبارزه با مواد 

مخدر اطالع دهند.

از بیست وسوم تیرماه که تصویر گنبد مسجد جامع عباسى، 
پیش و پس از مرمت اخیر، کنار هم گذاشته و در شبکه هاى 
اجتماعى منتشر شد تا به امروز، نقد و نظرات گوناگونى در 
رسانه هاى مختلف، درباره  این مرمت منتشرشده است. 
حاال  هم جمعى از استادان برجسته رشته معمارى و مرمت 
دانشــگاه با امضاى نامه اى خطاب بــه مدیرکل میراث 
فرهنگى اصفهان خواستار توقف مرمت گنبد مسجد جامع 
عباسى تا انجام تحقیقات بیشــتر و اخذ نظر خبره ترین 

صاحب نظران ملى و بین المللى دراین باره شده اند.
در  بخشى از این نامه آمده است: باوجود تذکرهاى مکرر 
در خصوص مشکالت سازه اى این گنبد متأسفانه صداى 

کارشناســان در زمان خود شنیده نشــد... پیام آنان که 
درخواســت دارند رفع ایرادات مرمت گنبد مسجد جامع 
عباســى باعجله و در این هیاهو ادامه پیــدا نکند، بلکه 
متوقف شــود تا پس از بازدیدى با حضور متخصصان و 
رسانه ها، بعد از انجام بررسى هاى بیشتر، پس از اخذ نظر 
خبره ترین صاحب نظران ملــى و بین المللى و درنهایت 
پس از اجماع نظر صاحب نظران در قالب یک ســمینار 
ملى، بهترین تصمیم براى نجات چشم و چراغ معمارى 
جهان اسالم که عمده  مشکالت آن حاصل فقدان جدیت 
در سه عرصه  مهم پژوهش، نظرخواهى  و نظارت است،

گرفته شود.

کاهش 50 درصدى کشفیات 
مواد مخدر در استان

مرمت گنبد مسجد جامع 
عباسى را متوقف کنید

تجلیل از استندآپ کمدین
به جاى خبرنگاران!

مصادف شـدن 17 مرداد، روز خبرنگار    مهر |
همزمان با عاشوراى حسینى، مسئوالن اصفهان را 
برآن داشت تا امسال جشن روز خبرنگار را زودتر از 
موعد و قبـل از آغاز ماه محرم در روز شـنبه برگزار 
کنند. شـاید حضور سـید رضا مرتضوى استاندار و 
على قاسـم زاده شـهردار اصفهان را مى توانسـتیم 
نقطه قوت این جشـن بدانیم اما خبرنگاران بیشتر 
شـاهد دوئل شـهردار و اسـتاندار اصفهان در ارائه 
وعـده و قول هـا روى ِسـن بـود. پـس از اظهارات 
همزمـان اسـتاندار و شـهردار اصفهـان، دعوت از 
اسـتندآپ کمدیـن اصفهانـى کـه اخیـراً شـناخته 
شـده و رزومه اى هم نداشـت در کنداکتـور برنامه 
گنجانده شـده بود و توسـط مجـرى اجرا شـد. در 
ایـن بخـش اسـتاندار، شـهردار، اعضاى شـوراى 
شـهر و مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمى استان 
اصفهان بر روى ِسن به خط شدند تا از این استندآپ 
کمدیـن تقدیـر کنند. ایـن در حالـى بود کـه على 
رغم حضور شخصیت هاى برجسـته خبرى استان 
اصفهان در این مراسـم از هیچیک از آنها با حضور 
مسـئوالن حتى با اهداى یـک لوح تقدیـر تجلیل 
نشـد و مسـئوالن پس از تجلیـل از این اسـتندآپ 
کمدیـن جلسـه را تـرك کردنـد. ایـن اتفاقـات 
و برگـزارى جشـن به شـکلى غیـر از اعـالم قبلى 
باعث اعتـراض برخـى خبرنگاران باسـابقه حاضر 

در جلسه شد.

خبر

ساسان اکبرزاده
اســتاندار اصفهان «نمایشــگاه روایت تبلیغ» را 
که به همت دفتــر تبلیغات اســالمى اصفهان در 
گلستان شهدا برپا شده بود، افتتاح و پس از بازدیدى 
دو ســاعته، در جمع خبرنگاران گفت: انصافًا این 
نمایشــگاه یکى از بهترین نمایشــگاه ها بود که 
بازدید کردم و فکر مى کنم این نمایشــگاه، امید را 
در نگاه همه کســانى که دغدغه حرکت فرهنگى و 
ناهنجارى ها و دیگر مســائل جامعه را دارند شکل 

مى دهد.
سیدرضا مرتضوى افزود: توصیه من به همه مدیران 
دستگاه هاى فرهنگى این است که وقت گذاشته و 
از این نمایشــگاه و بخش هاى مختلف آن به طور 

جدى بازدید کنند. 
وى ادامه داد: نقطه قوت نمایشــگاه روایت تبلیغ 
آن اســت که داراى محتواى خوبى بوده که در آن 
تعریف شده است. بنابراین سازمان تبلیغات اسالمى 
از این به بعد و در ادامــه فعالیت هاى خود باید روى 
محصوالت و در راســتاى بسترسازى و عامه پسند 

کردن، کار خود را قرار دهد. 
اســتاندار اصفهان گفت: حضور فعــال در فضاى 
مجازى، تغییــر محتوا، رویکرد جــدى در مباحث 
حکمرانى اسالمى اقتصادى و... باید از دیگر اقدامات 

مؤثر سازمان تبلیغات اسالمى اصفهان باشد. 
مرتضوى از اشــتیاق برگزارکنندگان نمایشــگاه 
روایت تبلیغ قدردانى و آن را حیات جدى روى حل 

مباحث فرهنگى قلمداد کرد و افزود: با بازدید از این 
نمایشگاه، اشتیاق مدیران را در راستاى حل مباحث 
فرهنگ حس کردم کــه آن را به فال نیک گرفته و 

از آن بهره بردم. 
اســتاندار اصفهان اظهار امیدوارى کرد ســازمان 
تبلیغات اسالمى بتواند به وظایف خود بیش از پیش 
عمل کرده و در راستاى تحقق مطالبات مقام معظم 

رهبرى تالش کنند.
 ■■■

رئیس دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان هم گفت: 
نمایشگاه روایت تبلیغ، روایت فعالیت هاى مبلغین در 
حوزه هاى مختلف جهادگران براى نخبگان فرهنگى 
و مدیران فرهنگى است و از همه مدیران خواسته 
شده در این رویداد حضور یابند تا در این روش جدید 
از رهنمودهاى آنان استفاده کنیم و ظرفیت هاى دفتر 
تبلیغات هم براى آنان شناخته شود و تعامل فرهنگى 
بین آنان برقرار و این تعامل به تفاهم نامه فرهنگى 

بین آنان، منجر شود. 
حجت االسالم والمســلمین عبدالرسول احمدیان 
افزود: بازدید از این نمایشگاه تا پنج شنبه براى مردم 
به ویژه مبلغین فرهنگى برپاست. این درحالى است 
که در حاشیه برگزارى نمایشگاه، ما مجمع مبلغین 
متشکل از 800 مبلغ مرد و 200 مبلغ زن براى اعزام 
در ایام محرم را که از سراســر کشور هستند برگزار 
خواهیم کرد که با حضور آیت ا... خاتمى خواهد بود. 
وى در ادامــه افــزود: رونمایــى از محصــوالت 
پژوهشــکده الهیات و خانــواده و رونمایى از یک 
کالن برنامه پایــدارى و کارآمدى خانواده که مدل 

مفهومى خانواده اســت از دیگــر فعالیت هاى این 
نمایشــگاه در طى برگــزارى آن خواهــد بود و از 
مجموعه هاى فرهنگى مى خواهیــم به ما کمک 

کنند. 
 ■■■

مدیرعامل مرکز ملى خالقیت و نوآورى اشراق نیز 
گفت: دفتر تبلیغات اسالمى نهادى با ساختار نوین 
در بخش هاى علمى، فرهنگى بوده و یک بخش از 
آن مجموعه مرکز ملى نوآورى ها و خالقیت اشراق 
با عنوان خانه نوآورى و خالق اســت که مرکز آن 

در قم و داراى شعباتى در شهرهاى مختلف است. 
حجت االســالم والمســلمین محمد قطبى افزود: 
مأموریت ما در این مرکز، ایجاد ایده هاى نوآورانه در 
حوزه فرهنگى است که مى تواند به محصول تبدیل 

تا به کسب و کار بیانجامد. 
وى ادامه داد: تاکنون 80 ایده پذیرش شده و 10 ایده 
در این نمایشگاه با اعتبارنامه اى که دارند توانستند 

محصوالت خود را ارائه دهند. 
حجت االســالم والمســلمین قطبى با بیان اینکه 
اعتبارنامه شــرکت خالق پابه پاى شــرکت هاى 
دانش بنیان است گفت: شــاخص براى ایده ها باید 
نوآورانه، فرهنگى و تاب آور باشد و تاب آور بدان معنا 

که بتواند محصول تولید و کسب درآمد کند. 
مدیرعامل مرکز ملى خالقیت و نوآورى اشــراق 
گفت: مجوز اعتبارنامه خانــه خالقیت از معاونت 
نوآورى گرفته شــده است و امید اســت در آینده 
پابه پاى شــرکت هاى دانش بنیان، بتوانیم خدمات 

خالقانه ارائه دهیم. 

نمایشگاه روایت تبلیغ در اصفهان افتتاح شد

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از تشدید طرح هاى ارتقاى 
احســاس امنیت اجتماعى به ویژه در حوزه انواع سرقت ها در استان 

خبر داد.
ســردار محمدرضا هاشــمى فر افزود: در یک ماه اخیر سرقت هاى 
بسیارى توســط کاراگاهان پلیس آگاهى استان کشف و بالغ بر 12 
سارق دستگیر شدند. وى اظهار داشت: این ســرقت ها در  منازل، 
معابر، خــودرو و لوازم داخل خــودرو، کارت هاى بانکى، وســایل 

ساختمان هاى نیمه کاره و موارد متعدد دیگرى روى داده  است.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به فصل تابستان 
و تمایل به مسافرت شهروندان گفت: گشت هاى انتظامى در تمام 
ساعات شبانه روز در مناطق و محالت مختلف شهرها اقدام به گشت 

زنى مى کنند.
وى با اشاره به دستگیرى باندهاى ســرقت از منازل در اصفهان و 
دیگر شهرهاى اســتان اصفهان اظهار داشت: توجه به توصیه هاى 
انتظامى بمنظورپیشگیرى از ســرقت منزل بسیار تاثیرگذار است و 
شهروندان باید با رعایت نکات ایمنى از سوى پلیس در پیشگیرى 
از ســرقت منزل خود کمک زیادى کرده و سارقان را در رسیدن به 

اهدافشان ناکام بگذارند.

تشدید برخورد با
سارقان در اصفهان 
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باشگاه سپاهان اعالم کرده مانوئل فرناندز هافبک تیم ملى 
پرتغال را با قراردادى یک ساله جذب کرد. سایت «ترانسفر 
مارکت» ارزش این بازیکن 36 ساله پرتغالى را اعالم کرد و 
این بازیکن 100 هزار یورو ( حدود 3 میلیارد و 200 میلیون 
تومان) ارزش دارد. فرناندز کارنامه 
درخشانى دارد و براى تیم هاى 
بزرگى مثل والنســیا، اورتون 
و بنفیــکا بازى کرده اســت و 
بازیکن شــناخته شده 
در فوتبــال اروپا به 
شمار مى آید.

ارزش هافبک جدید سپاهان

02

خبر ابتالى سرمربى تیم ملى فوتبال ایران به کرونا صحت 
نداشته و دراگان اسکوچیچ در سالمتى کامل برنامه هاى از 
پیش تعیین شده تیم ملى را دنبال مى کند. دراگان اسکوچیچ 
سرمربى تیم ملى ایران اخیرا تستى انجام نداده که نتیجه 
آن مثبت و یا منفى بوده باشد و هیچ گونه عالئم بیمارى نیز 
نداشته و شایعه ابتالى وى به کرونا صحت ندارد. اسکوچیچ 
طبق برنامه از پیش تعیین شده حضور در اردوى تیم هاى 
باشگاهى به منظور بررسى شــرایط ملى پوشان را دنبال 
مى کند و برنامه ســفرهاى آتى ســرمربى تیم ملى نیز با 

هماهنگى فدراسیون فوتبال تنظیم و اجرایى خواهد شد.

کروناى اسکوچیچ
 تکذیب شد

گل بود به سبزه نیز آراسته شد. وضعیت سه لژیونر ایرانى تیم آ.اِ.ك آتن 
را مى گوییم. تا دیروز فقط نام کریم انصارى فرد، مهاجم ملى پوش 
کشورمان در لیست مازاد این تیم یونانى قرار داشت اما روز گذشته خبر 
رسید که قرار است از بین میالد محمدى و احسان حاج صفى هم یک 
نفر به درب خروج از باشگاه هدایت شود. آن هم در حالى که کمتر از 
چهار ماه تا شروع رقابت هاى جام جهانى فرصت داریم و سه بازیکن 
نامبرده پیش از این جزو مهره هاى ثابت تیم ملى کشورمان بوده اند 
اما این شرایط مى تواند موقعیت آنها را در تیم ملى نیز با خطر مواجه 
کند؛ خطرى که پیش از این و در اردوى اخیرملى پوشان انصارى فرد 
با آن مواجه شد و سرمربى تیم ملى روى نام کاپیتان کشورمان خط 

قرمز کشید.
 کریم با وجود این و با اینکه از مدتها پیش مى دانست در برنامه مربى 
آرژانتینى آ.ا.ك جایى ندارد، هنوز تیــم آینده خود را انتخاب نکرده و 
در بالتکلیفى به سر مى برد. اصرار این مهاجم با تجربه کشورمان به 

ادامه فعالیت در سوپر لیگ یونان اصلى ترین دلیل بى 
تیم ماندن اوست. شاهد این مدعا هم اینکه او 

پیشنهاد بازى در سه تیم پرطرفدار ایرانى را 
رد کرد و حتى با وجود اینکه در مذاکره 

با استقاللى ها تأکید کرده بود که 
پرسپولیسى اســت حاضر نشد 

به جمع شاگردان یحیى گل 
محمدى نیز بپیوندد. 

از سوى دیگر با توجه 
به اینکه همســر 
انصــارى فــرد 
یونانى اســت و 
همچنیــن اینکه 

این بازیکن به دلیل 

سابقه عضویتش در ســه تیم مطرح آ.ا.ك، المپیاکوس و پانینیوس 
یونان، یکى از مهاجمان سرشناس سوپرلیگ به شمار مى رود و عالوه 
بر این عملکرد قابل دفاع او در فصل گذشته در تیم آ.ا.ك، این ذهنیت 
را به وجود مى آورد که هم کاپیتان سابق تیم ملى ایران همچنان به 
بازى در این کشور تمایل دارد و هم تیم هاى زیادى در یونان خواهان 

به خدمت گرفتن او هستند.   
شاید بر همین اساس اســت که دیروز خبر رسید مهاجم سرشناس 
کشــورمان در حال توافق با باشگاه المیاســت. این موضوع اگرچه
 مى تواند با توجه به سامان یافتن انصارى فرد اتفاق خوبى تلقى شود اما 
از طرف دیگر و با در نظر گرفتن اینکه المیاى رده سیزدهمى یکى از 

ضعیف ترین تیم هاى حاضر در سوپرلیگ یونان است پیوستن مهاجم 
32 ساله کشــورمان به این تیم در حالى که پیش از این در تیم هاى 

مدعى توپ مى زد حکم عقبگرد را براى او خواهد داشت.
اما از طرفى دیگر هیچ بعید نیست که این بازیکن مجبور شده باشد 
با انتخاب گزینه بد از بین بــد و بدتر، بهترین مســیر را براى آینده 
فوتبالى خود برگزیده باشــد، چرا که از یک ســو او ترجیح مى دهد 
بخاطر همســرش در یونان بماند و از سویى دیگر هم در صورتى که 
انتقال او به المیا قطعى شود چه بسا بخاطر تجربه باالیش به مهره 
اى بى جانشین در این تیم تبدیل شــود. به این ترتیب این بازیکن 
مى تواند امیدوار باشد که با یافتن جاى ثابت در ترکیب این تیم رده 
سیزدهمى و تبدیل شــدن به  امید اول گلزنى المیا به مرور بر شمار 
گل هاى باشگاهى خود بیافزاید و با ادامه چنین روالى او قادر خواهد 
بود به زودى براى بار دیگر اعتماد سرمربى تیم ملى را به خود جلب 
کند و بازوبند کاپیتانى کشــورمان را براى رقابت هاى جام جهانى 

پس بگیرد.
با این تفاسیر مى توان مدعى شد که کریم انصارى 
فرد بخاطر حضور یافتن در رقابت هاى جام 
جهانى راضى بــه حضــور در تیم درجه 
چندمى المیا شــده و حاال باید منتظر 
ماند و دید میالد محمدى و احسان 
حاج صفى که در صــورت اخراج 
از آ.ا.ك شرایطى مشابه کریم 
در آستانه سفر به قطر پیدا مى 
کنند، حاضرند همچون این 
مهاجم با تجربه عمل کنند 
یا اینکه نیمکت نشــینى در 
تیم هاى معتبــر را اختیار مى 
کنند حتى اگر بــراى آنها به قیمت 

گزاف از دست دادن پیراهن تیم ملى تمام شود.  

موقعیت خطرناك 3 لژیونر ایرانى آ.ا.ك
مرضیه غفاریان

03

مراسم قرعه کشى بیســت و دومین دوره لیگ برتر امروز 
دوشنبه 3 مرداد 1401 در مجموعه تجارى ایران مال و با 
حضور نمایندگان باشگاه ها و مدیران فدراسیون و سازمان 
لیگ فوتبال ایران برگزار مى شود. مراسم از ساعت 17:30 
آغاز و پخش زنده مراسم قرعه کشى از ساعت 18 در شبکه 

ورزش سیما انجام مى شود.

امروز، قرعه کشى لیگ برتر

05

مهران نفرى که ســابقه حضور در تیم هاى ملى جوانان، 
نوجوانان، نونهاالن فوتبال ایــران و همچنین تیم جوانان 
سپاهان را در کارنامه خود دارد با نظر سرمربى ذوب آهن، به 
جمع این تیم اضافه شد. این هافبک چپ جوان فوتبال ایران 
عنوان آقاى گلى تورنمنت کافا در رده نونهاالن و آقاى گلى 

لیگ فوتبال نوجوانان را نیز در کارنامه دارد.

یک ملى پوش
 در جمع گاندوها

04

تیم فوتبال سانتاکالرا در دیدارى دوستانه به مصاف ریوه آوه 
رفت و توانســت با نتیجه 2 بر صفر حریف خود را شکست 
دهد. در این مسابقه محمد محبى، بازیکن ایرانى تیم فوتبال 
سانتاکالرا توانســت یکى از دو گل تیمش را به ثمر برساند. 
وینگر سابق سپاهان از جمله بازیکنان مدنظر باشگاه استقالل 

و ریکاردو ساپینتو براى پوشیدن پیراهن آبى استقالل است.

گلزنى محبى مقابل ریوه آوه

تومان) ارزش دارد. فرناندز
درخشانىدارد و براىت
بزرگى مثل والنســیا،
و بنفیــکا بازى کرده اس
بازیکن شــناخ
در فوتبــال
شمار

حالى که کمتر از ز باشگاه هدایت شود. آن هم در
قابت هاى جام جهانى فرصت داریم و سه بازیکن 
 جزو مهره هاى ثابت تیم ملى کشورمان بوده اند 
واند موقعیت آنها را در تیم ملى نیز با خطر مواجه 
ش از این و در اردوى اخیرملى پوشان انصارى فرد 
سرمربى تیم ملى روى نام کاپیتان کشورمان خط 

برنامه مربى  با اینکه از مدتها پیشمى دانست در
ى ندارد، هنوز تیــم آینده خود را انتخاب نکرده و 
رمى برد. اصرار این مهاجم با تجربه کشورمان به 

پرلیگ یونان اصلى ترین دلیل بى 
شاهد این مدعا هم اینکه او 

 تیم پرطرفدار ایرانى را 
اینکه در مذاکره  ود

کرده بود که  ید
ت حاضر نشد 

حیى گل 
.

جه 

ل

فوتبالى خود برگزیده باشــد، چرا که از
بخاطر همســرش در یونان بماند و از س
انتقال او به المیا قطعى شود چه بسا بخ
اى بى جانشین در این تیم تبدیل شــو
مى تواند امیدوار باشد که با یافتن جاى
سیزدهمى و تبدیل شــدن به  امید اول
گل هاى باشگاهى خود بیافزاید و با ادام
بود به زودى براى بار دیگر اعتماد سرمر
کند و بازوبند کاپیتانى کشــورمان را بر

پس بگیرد.
با این تفاسیر مى توان
فرد بخاطر حضو
جهانى راضى
چندمى الم
ماند و دی
حاج ص
از آ
د
ک

تی
کنند حت
گزاف از دست دادن پیراه

هافبک فصل گذشته ذوب آهن مى گوید: با وجود عملکرد خوب در این 
تیم خیلى کم به من بازى مى رســید؛ مى دانستم اگر بمانم باز هم همین 
مسئله پیش مى آید و تصمیم گرفتم تیمم را تغییر بدهم تا شرایط جدیدى 

داشته باشم.

حسین شنانى که فصل گذشته نتوانست به عنوان بازیکن ثابت در ترکیب 
تیم مهدى تارتار جا پیدا کند، با جدایى از ذوب آهن به نفت مسجدسلیمان 
پیوســت. او در این خصوص گفت: نفت مسجدســلیمان جزو تیم هاى 
قدیمى و با سابقه خطه خوزستان است که فصل قبل هم با درایت کادرفنى 
و مدیریت باشگاه با وجود مشکالت، تیم را در لیگ برتر حفظ کردند. من 
هم چند پیشنهاد داشــتم اما زمانى که با آقا رضا مهاجرى صحبت کردم 
تصمیم گرفتم این تیم را انتخاب کنم و از انتخابم هم راضى هستم. آقاى 
مهاجرى هم از نظر فنى و اخالقى قوى هســتند و از همکارى با ایشان 
خیلى خوشحالم. انشاا... در ادامه بتوانیم کارهاى بزرگى با یکدیگر انجام 

بدهیم.

او درباره دلیل جدایى اش از ذوب آهن توضیح داد: من یک ســال دیگر 
قرارداد داشتم اما با وجود عملکرد خوب در این تیم خیلى کم به من بازى 
مى رسید؛ مى دانستم اگر بمانم باز هم همین مسئله پیش مى آید و تصمیم 
گرفتم تیمم را تغییر بدهم تا شــرایط جدیدى داشته باشم. از مسئوالن 
باشگاه ذوب آهن تشکر مى کنم که خیلى به من لطف داشتند و امیدوارم 

که آنها هم موفق باشند.
شنانى با تمجید از مهدى تارتار افزود: آقاى تارتار مربى خوب و توانمندى 
هستند و خوشحالم که توانستم یک سال شاگرد ایشان باشم. کار کردن 
با آقاى تارتار خیلى خوب بود؛ از ایشان تشکر مى کنم و  امیدوارم در ادامه 

راه با ذوب آهن موفق باشند.

حسین شنانى:

از ذوب آهن جدا شدم
 تا بازى کنم

ستاره ایرانى پورتو تخصص خود در گرفتن پنالتى و گلزنى را این بار مقابل موناکو فرانسه 
به نمایش گذاشت.

مهدى طارمى که پس از سال فوق العاده همراه پورتو و کسب دو عنوان قهرمانى لیگ برتر 
و جام حذفى پرتغال، آماده فصل جدید مى شود، در آخرین مسابقه تدارکاتى تیمش عملکرد 
درخشانى داشت و توانست مقابل موناکو نمایش موثرى داشته باشد و دوباره هواداران تیمش 

را به وجد بیاورد.
تیم فوتبال پورتو در حالى که مثل همیشه مهدى طارمى را در ترکیب ابتدایى داشت، شنبه 
شب(به وقت ایران) در ورزشگاه مملوء از جمعیت دو دراگائو به مصاف موناکو فرانسه رفت تا 

آخرین بازى دوستانه پیش فصل خود را انجام بدهد.
مهدى طارمى که فصل گذشته در 32 مسابقه 20 گل به ثمر رسانده و 12 پاس گل داده بود، 
در تقابل تدارکاتى برابر موناکو توانست با گلزنى به استقبال فصل 23-2022 برود و عملکرد 

خوبى داشته باشد.
ستاره ایرانى پورتو که در فصل گذشته لیگ برتر پرتغال هشت پنالتى گرفته بود، در دقیقه 67 
دیدار تدارکاتى مقابل موناکو هم توانست این کار را انجام بدهد و پنالتى به دست آمده تیمش 

را با شوت به وسط دروازه تبدیل به گل کند.
مهدى طارمى بالفاصله پس از زدن این گل از روى نقطه پنالتى که همراه با تشویق شدید 
تماشاگران تیمش بود، تعویض شد که بعد از آن هر دو تیم یک گل به ثمر رساندند و در نهایت 

پورتو توانست به برترى دست پیدا کند.
پورتو که روز شنبه هفته آینده باید در مسابقه سوپر جام فصل گذشته فوتبال پرتغال به مصاف 
توندال برود، در آخرین دیدار تدارکاتى پیش فصل توانست به پیروزى 2 بر یک مقابل موناکو 

فرانسه دست پیدا کند و با شرایط خوبى به استقبال فصل جدید برود.

آماده باش طارمى به رقبا 
با تخصص همیشگى اش دینامو زاگرب در حضــور 90 دقیقه اى مدافع ایرانى خود به برترى مقابل اســالون 

بلوپو رسید.
در چارچوب دیدارهاى هفته دوم لیگ یک کرواسى، تیم دینامو زاگرب در حالى که 
براى دومین مسابقه پیاپى صادق محرمى را در ترکیب داشت،  شنبه شب در استادیوم 

گرادسکى به مصاف اسالون بلوپو رفت.
یاران محرمى که فصل را با برد 3 بر 2 مقابل لوکوموتیو زاگرب شروع کرده بودند، در 
دومین مسابقه خود در لیگ یک کرواســى نیز توانستند به یک پیروزى ُپر گل دیگر 

دست پیدا کنند و اسالون بلوپو را شکست بدهند.
دینامو زاگرب در دیدار خارج از خانه مقابل اسالون بلوپو به پیروزى 5 بر یک رسید تا 
6 امتیازى شود و با تفاضل گل مثبت 5 در صدر جدول لیگ یک کرواسى قرار بگیرد.

صادق محرمى، ملى پوش ایرانى دینامو زاگرب، پس از حضور تعویضى در نخستین 
مسابقه فصل و بازى 90 دقیقه اى در دیدار اخیرشان در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان 

اروپا، در جدال برابر اسالون بلوپو نیز تا پایان در زمین بود.

برترى دینامو با حضور 90 دقیقه اى محرمى

تیم ملى اواخر شهریور براى برگزارى دو بازى دوستانه راهى اتریش مى شود.
فیفادى بعدى از 28 شهریور آغاز مى شــود اما تاکید دراگان اسکوچیچ این است که تیم 
ملى از 20 شهریور اردوى خود را با بازیکنان داخلى آغاز کند. بازى نخست تیم ملى 1 مهر 
در برابر اروگوئه برگزار مى شود و فدراسیون فوتبال در تالش است براى 5 مهر هم بازى 
دوستانه دوم را براى تیم ملى تدارك ببیند. فدراسیون فوتبال براى محقق کردن حریف 
دوم تیم ملى مذاکراتى با کشور سنگال داشته است. البته یکى دو تیم دیگر هم مد نظر 
فدراسیون فوتبال هستند و باید منتظر ماند و دید که در نهایت کدام تیم حریف دوم تیم ملى 
مى شود. تا به این جاى کار بازى با اروگوئه قطعى شده است. این تیم براى انجام دو بازى 

به اتریش سفر خواهد کرد و 5 مهر هم مصاف دوستانه اى با تیم ملى قطر خواهد داشت.
تیم ملى در فیفا دى خرداد ماه در هواى گرم و شــرجى دوحه اردو زد و دستاورد این سفر 
بازى با الجزایر و شکست دو بر یک برابر این تیم بود. نتیجه اى که موجب شد کمیته فنى 
در نشستى راى به برکنارى اسکوچیچ بدهد اما در نهایت این مصوبه مورد تایید اعضاى 

هیئت رییسه فدراسیون فوتبال قرار نگرفت و وتو شد.

تیم ملى، اواخر شهریور در اتریش

پزشک تیم پرسپولیس پس از مشاهده پرونده پزشکى مهاجم برزیلى گفت که باشگاه 
با این مهاجم برزیلى قرارداد امضا کند.

یکى از نگرانى هاى یحیى گل محمدى و پرسپولیسى ها مصدومیت جدید کاسیانو 
دیاز بود. در آخرین دور مذاکرات باشگاه پرسپولیس با کاسیانو، این بازیکن در تماس 
با مدیران پرسپولیس و کادرپزشــکى درباره نحوه مصدومیت خود توضیحاتى ارائه 
داده و پس از ارسال مدارك پزشکى، دکتر حقیقت پزشک این تیم تأیید کرد مشکل 

مهاجم برزیلى جدى نیست.
با توجه به بررسى هاى به عمل آمده از سوى کادر پزشکى قرمزها، به نظر مى رسد 

مصدومیت کاسیانو چندان جدى نیست و به همین دلیل باشگاه پرسپولیس قصد دارد 
پول رضایتنامه او را فراهم کنند تا این مهاجم برزیلى، هر چه سریع تر به ایران بیاید.

بد نیست اشاره کنیم کاســیانو حدود 4 هفته اى نمى تواند پا به توپ شود اما باز هم 
یحیى گل محمدى خواهان عقد قرارداد با اوست.

شاید سرمربى پرسپولیس تصور مى کند اگر کاسیانو را هم از دست بدهد آن گاه 
دیگر نمى تواند مهاجمى در حدو اندازه هاى همین برزیلى پیدا کند. بنابراین یحیى 
گل محمدى راضى شده اســت یکى دو هفته اول کاسیانو را نداشته باشد اما او را 

بخرد!

تیم پزشکى پرسپولیس کاسیانو را تأیید کرد
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شرکت توزیع برق اصفهان میزبان دو نفر از نمایندگان اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى با حضور مدیر عامل و دیگر مدیران این 

شرکت در مرکز پایش و مدیریت بار و دیسپاچینگ شرکت بود.
در این نشست عباس مقتدایى و حســین میرزایى از نمایندگان 
مجلس یازدهم کم و کیف عملکرد شرکت توزیع برق اصفهان را 
مورد بررسى قرار دادند. شــاه بیت صحبت هاى عباس مقتدایى 
نماینده مجلس اصفهان رضایــت مردمى از عملکرد توزیع برق 

اصفهان در این روزهاى گرم تابستان بود.

وى گفت: تماس هاى تلفنى متعددى از اقشارو گروه هاى مختلف 
جامعه بابت تشکر از مجموعه دست اندرکاران توزیع برق داشته ام 

که امسال وضعیت برق بهترى را براى ما ایجاد کرده اند.
وى تصریــح کــرد: شــرکت توزیع بــرق اصفهــان یکى از
 مجموعه هایى است که در کشــور جایگاه ویژه و قابل توجهى 
دارد. امروز فرصت مناسبى شــد تا توضیحاتى را از مسئولین و 

مدیران و همه دست اندرکارانى که اینجا حضور دارند بشنویم.
وى خاطر نشــان کرد: نمودارهایى که ما امروز دیدیم نشــان

 مى دهد که وضعیت مدیریت و برنامه ریزى در این بخش قابل 
توجه اســت. مخصوصًا وقتى در مقام مقایســه با سال گذشته 

موضوع بررسى شود. 
نماینده مجلس یازدهم شوراى اسالمى ابراز داشت: اگر قطعى 
برق در ســال گذشته با امسال را  مقایســه کنیم،  متوجه درایت 
و مدیریت صنعت برق خواهیم شــد .آمارها و نمودارها نشــان 
مى دهد که حد بسیار قابل توجهى از مدیریت سبب شده که  موانع 
و مشکالت امسال نسبت به ســال قبل  کاهش پیدا کند و شاهد  

قطعى برق در بخش خانگى نباشیم.
مقتدایى اظهار داشت: میزان مصرفى که امسال داریم نسبت به 
سال گذشته کاهش پیدا نکرده است اما برنامه ریزى و مدیریت 

دقیق تر و قویتر صورت گرفته است.
وى با اشــاره به اینکه گزارش ها اطالعات موثقى را در اختیار ما 
مى گذارد گفت: ما در تولید برق همچنان موانع و مشکالتى داریم 
و بخشى از این مشکالت را در مجموعه قانون گذارى و مباحث 
مربوط به برنامه هفتم توسعه باید به طور جدى ترى پیگیرى کنیم 
که در حال حاضر مقرر شده نتایج جلسات کارشناسى که برگزار 
شده را  منتقل کنیم و در حوزه قانون گذارى هم انشاا... پیگیرى 

هاى الزم را به انجام رسانیم.
وى وجود نیروهاى انسانى خالق و دلســوز را در شرکت توزیع 
برق اصفهان یک موهبت عنوان کرد و افــزود:  بازدید امروز از 
این مجموعه نشان داد که ظرفیت نیروى انسانى قابل توجهى در 
حال حاضر وجود دارد که اگر به آنها بهایى بیشترى داده شود ، آنها 
مى توانند مدیریت قوى ترى را ارایه دهند و به تولید، پیشرفت و 

توسعه کشور و بهبود مصرف کمک کنند.
 نایب رییس  اول کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى عنوان 

کرد:  به نظر مى رسد در حال حاضر وضعیت شرکت توزیع برق 
اصفهان واقعًا به گونه اى اســت که بتواند در پیشرفت و توسعه 
کشــور نقش آفرینى کند و از این جهت از همه عوامل و دست 

اندرکاران تشکر مى کنم.
وى در پاسخ به این سوال که مجلس چه اقداماتى در حوزه انرژى 
انجام مى دهد تا این صنعت با مشکالت اقتصادى کمتر دست به 
گریبان شود گفت: ما یک ناترازى در تولید و توزیع برق در کشور 
داریم که گزارش آن  امروز بررسى شد. این وضعیت را باید هم در 
بودجه سالیانه و هم در برنامه هفتم توسعه بررسى و برنامه ریزى 
کرد از این جهت پیگیرى هایى صورت گرفته است و امید داریم 
که به نتایج خوب و مثمر ثمرى برسد. ما در سال گذشته براى تولید 
برق تجدیدپذیر یارانه هایى در نظر گرفتیم  که جنبه  تشــویقى 

داشته و  مى تواند در سالهاى آینده هم تداوم داشته باشد.
وى خاطر نشــان کرد : مجلس  در مجموع در ابعــاد نظارتى و 
قانون گذارى، کارهاى خوبى را برنامه ریزى کرده اســت. حتى 
کمسیون مربوطه به طور تخصصى در این زمینه پیشرفت هایى 

داشته است. 

مقتدایى در خصوص چالش هاى  رمز ارزها گفت: این موضوعى 
کامًال تخصصى اســت که ابعــاد مختلفى دارد. بخشــى از آن 
مربوط به توزیع و مصرف برق مى شــود و بخــش دیگر آن به 
مباحث اقتصادى مربوط مى شود. چند جلسه در مجلس برگزار 
شــده که بانک مرکــزى و وزارت اقتصاد به طور مشــخص با 
کمیســیون اقتصادى مجلــس در آن حضور داشــتند و در آن
 تصمیم گیرى هاى کالن کشورى صورت گرفته است. منتهى 
چون موضوع یک موضوع چند بعدى و فنى است، در سطح ملى 

باید تدبیر کنند.
وى افزود : بــه طور کلى مجلس نســبت به ایــن موضوع هم 
حساســیت الزم را داشــته و هم واکنش نشــان داده و در حال 
حاضر هم یک انضباط بیشــترى در مقام مقایســه با سال هاى 
گذشته ایجاد شده اســت. اما هنوز تا رســیدن به نقطه مطلوب 
فاصله داریم ومجلس کمک مى کند تا  یک انســجام فکرى و 
تولید یک ادبیات مشــترك بین بخش هاى مختلف در کشــور 
شــکل بگیرد وامیدواریم که همه این موارد بــه نتیجه مطلوب 

برسند.

در بازدید نمایندگان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى از شرکت توزیع برق تأکید شد؛

آسایش مردم در تابستان 
نشأت گرفته از درایت مدیران صنعت برق است

مدیر آبفاى مبارکه از کاهش 25 درصدى حوادث شــبکه و انشــعابات آب با اجراى 
اقدامات اصالحى در تاسیسات آبى 22 روستاى این شهرستان در سه ماهه نخست 

سال جارى خبر داد.
مرتضى یادگارى با اعالم این خبر افزود: با اقداماتى از قبیل اصالح شبکه و انشعابات 
فرسوده آب، مدیریت فشار شــبکه توزیع و تله مترى و تله کنترل تاسیسات تامین و 
توزیع آب در 22 روستاى شهرستان مبارکه در ســه ماه نخست سال جارى حوادث 
شبکه و انشعابات آب در این روستاها به میزان 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته کاهش داشته است.

وى تصریح کرد: با انجام این اقدامات در روســتاهاى الو، حوض ماهى، قلعه سفید، 
آبرو، بداغ آباد، سورچه، حسن آباد، فخرآباد، باغملک، جوهرستان، اسدآباد، احمدآباد، 
میرآباد، اکبرآباد، زودان، بروزاد، کوشــکیچه، بارچان، هراتمه، جوشان، مزرعچه و 
اراضى، حوادث شــبکه توزیع آب 27 درصد، حوادث انشعابات 23 درصد و به تبع آن 

تولید آب هفت درصد کاهش داشته است.
مدیر آبفاى مبارکه همچنین به تجهیز تاسیسات و منابع آبى این شهرستان به سیستم 
تله مترى اشاره و خاطرنشان کرد: در سال جارى 15 باب مخزن آب، 11 حلقه چاه، 
24 دستگاه فلومتر و سه دستگاه شیر کنترلى در سطح شهرستان با اعتبارى بالغ بر 2 
میلیارد تومان به سیستم تله مترى مجهز شدند که با راه اندازى این سیستم حوادث 
شبکه آبرسانى در سه ماهه نخست سال جارى در سطح شهرها و روستاها نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 20 درصد و حوادث انشعابات 30 درصد کاهش یافته است.
یادگارى تجهیز تاسیسات و منابع آبى این شهرستان به سیستم تله مترى را موجب 
توزیع عادالنه آب میان شهرها و روســتاهاى تحت پوشش آبفاى مبارکه دانست و 
گفت: در حال حاضر 127 هزار نفر جمعیت در 6 شــهر و 26 هزار نفر در 22 روستاى 

شهرستان مبارکه تحت پوشش خدمات آبفا قرار دارند.
وى در پایــان بیان کــرد: از حــدود 400 کیلومتر شــبکه توزیع آب شــهرى در 
شهرســتان مبارکه در حدود 20 درصد آن فرســوده و از 200 کیلومتر شبکه توزیع 
آب روســتایى در این منطقه نیز حدود 40 درصد فرسوده اســت که نیازمند اصالح

 فورى است.

مدیران تأمین اجتماعى استان اصفهان با نماینده ولى 
فقیه در استان اصفهان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش اداره روابط عمومى و امــور فرهنگى اداره 
کل تأمین اجتماعى اصفهان، مرتضى حاجى کاظمى 
سرپرست اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان در 
این دیدار در ســخنانى به نامگذارى 25 تیر در تقویم 
کشور به عنوان روز تأمین اجتماعى اشاره کرد و گفت: 
20 تا 26 تیرماه به نام هفته بزرگداشت تأمین اجتماعى 
نام گذارى شــده اســت که این هفته، فرصتى براى 
بیان و معرفى فعالیت هاى این سازمان به عنوان یک 

«صندوق بین النسلى»، به شمار مى رود.
کاظمى به پوشــش 67 درصدى جمعیت استان تحت 
حمایت هاى کوتاه مــدت، میان مــدت و بلند مدت 
ســازمان اشــاره کرد و افزود: پرداخت مستمرى به 
بیش از 360 هزار مستمرى بگیر، اجراى طرح 3070 
و ارائــه 30 خدمت به صورت غیــر حضورى، کاهش 
چشــمگیر  مراجعات و تداوم ارائه  خدمات مطلوب در 
بســتر الکترونیک از جمله اقدامات و برنامه هاى این 

سازمان در استان اصفهان به شمار مى رود.
در ایــن دیــدار نماینده ولى فقیــه در اســتان و امام 
جمعــه اصفهان نیــز گفت: نظام ســالمت کشــور 
داراى ظرفیت هــاى متعــدد و به روزى اســت که 
جــا دارد در قالــب گردشــگرى ســالمت، خدمات 
پزشــکى و درمانــى بــه گردشــگران ایــن حوزه، 

ارائه شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار با سرپرست 
اداره کل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان با تأکید بر 
خدمت رسانى به بیمه شدگان به ویژه کارگران اظهار 
داشت: حفظ ســالمت نیروى کار و حراست از منابع 
انســانى یک ضرورت اســت و یکى از رسالت هاى 
ســازمان تأمین اجتماعى، خدمت به کارگران و بیمه 
شدگان و تسهیل خدمات به آن ها است که این مهم، 

زیربناى تحقق عدالت و امنیت به شمار مى رود.

وى از تأمین اجتماعى به عنوان یکــى از اصلى ترین 
ارکان نظام در تحقق چشم انداز توسعه کشور یاد کرد و 
افزود: با عنایت به سیاست هاى ابالغى رهبر انقالب، 
این ســازمان نقش مهمى در توسعه و رونق کشور ایفا 

مى کند.
نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
پیگیرى براى برطرف شــدن مشکالت و رسیدگى به 
دغدغه هاى کارگران همواره  باید در اولویت اقدامات 

مسئوالن اجرایى باشد.

کاهش حوادث شبکه و انشعابات آب در 22 روستاى مبارکه  

دیدار مدیران تأمین اجتماعى با امام جمعه اصفهان 


