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رئیس سازمان پزشکى رئیس سازمان پزشکى 
قانونى کشور پاسخ قانونى کشور پاسخ 

مى دهد؛مى دهد؛

3
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مشکل صف هاى نانوایى

امضاى قرارداد
 توسعه اکتشاف شهر
 زیر زمینى نوش آباد

3

ارائه 20 خدمت شهرسازى 
به صورت غیرحضورى

 در مبارکه
3

صدور سند براى امالك 
شهرى و روستایى لنجان

برگزارى مسابقه عکاسى 
«مظهر عشق» در وزوان
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نوشیدنى  
معجزه آساى 

صبحگاهى

در انتظار گزارش «کمیته ویژه» 
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چرا 
درختان اصفهان 

شبانه قطع مى شوند؟

«آیســلین کمبریج» متخصص تغذیه آن چه را که همه 
ما هنگام صبح براى آغاز روز با انرژى بیش تر به عنوان 

نوشیدنى نیاز داریم و هم چنین مدت زمان پیش 
از خواب که باید از خوردن دست بکشیم را فاش 

مى کند...

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: قطع شــبانه درختان به غیر از رعایت 
ایمنى عابران و افــراد در محدوده خطــر و مباحث 

ترافیکى شهر دلیل دیگرى ندارد.
مجید عرفان منش  به ایسنا گفت: گاهى اوقات وجود 
یک درخت خطرآفرین اســت و یا بــه علت بیمارى 
احتمال ســقوط آن وجود دارد، حتى ممکن اســت 
خودرویى با آن برخورد کرده و درخت به شدت آسیب 

دیده باشد که مجبوریم آن  را قطع کنیم.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: در اغلب اوقات ممکن است درخت در 

معبر ترافیکى قرار داشته باشد...

اتمام طرح «بن –– بروجن»  بروجن» 
جدى تر از همیشه 

باران آمد، آب کوهرنگ گل شد، آب شهرکردباران آمد، آب کوهرنگ گل شد، آب شهرکرد
قطع شد، طرح جنجالى روى میز آمد قطع شد، طرح جنجالى روى میز آمد 
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مجلس و دولت براى پرونده مرمت غیر اصولى گنبد مسجد امام (ره) چه برنامه اى دارند؟

گلر سپاهان: بچه ها توانستند 
تفکرات مورایس را                            پیاده کنند

دروازه بان تیم فوتبال سپاهان پس از برترى مقابل استقالل 
گفت: بچه ها توانســتند تفکرات مورایس را                            پیــاده کنند و با 

برنامه اى که روى آن کار کردیم به نتیجه رسیدیم.
رشــید مظاهرى پس از برترى دو بر صفر ســپاهان مقابل 

استقالل در هفته اول لیگ برتر...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

آسمان لیگ 
بیست و دوم 
طالیى مى شود؟

هشدار «زرد» براى مدعیان قهرمانى؛ 

ابعاد تکان دهنده تقلب هاى دانشگاهى
برخى استادان راهنما پول مى گیرند و پایان نامه مى نویسند!
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لیگ در انتظار حضور لیگ در انتظار حضور 
ثابت یک فوق ستاره!

خروس نشان هاى میلیاردى در سینما!  چندراهکارساده براى افزایش کارآیى فن هاى کامپیوترجهان نما آغاز افتتاح پروژه هاى اصفهان از هفته آیندهتکنولوژى باگیاهانى که دشمن دیابت هستند آشناشویداستان سالمت

آگهى مزایده
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از شرکت ورشکسته سبزاندیش صفه در نظر دارد محل شرکت به انضمام 
خطوط تولید آجر نسوز و اموال منقول شرکت، واقع در شــهرك صنعتى علویجه انتهاى خیابان ششم به شرح ذیل را از طریق مزایده به 

فروش برساند: 

باغستانىـ  معاون قضائى رئیس کل دادگسترى استان اصفهان  و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگى استان اصفهان

قیمت (ریال)شرح مورد مزایدهردیف

1

1ـ عرصه و اعیان 
ـ مساحت عرصه 20000 مترمربع که داراى قرارداد واگذارى شــماره 7160-21-و-ج مورخ 89/12/16 از شرکت شهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان و همچنین جواز تأسیس شماره 104/57115/1334618 مورخ 89/11/25 از وزارت صنایع و معادن و پروانه 

بهره بردارى 95123 مورخ 91/12/7 از سوى سازمان صنعتـ  معدن و تجارت استان اصفهان مى باشد. 
ـ اعیان شامل: 

الف) یک باب سوله اصلى (سالن تولید) به مساحت 2640 مترمربع 
ب) در قسمت ضلع غربى سالن اصلى یک باب سالن به مساحت 300 مترمربع 

ج) در قسمت ضلع جنوبى اتاق نگهبانى به مساحت 6×22 مترمربع 
د) ساختمان ادارى یک و نیم طبقه به مساحت 416 مترمربع 

ه) ساختمان نمازخانه، رخت کن و غذاخورى به مساحت 127 مترمربع 
و) محوطه دیوارکشى و جدول گذارى شده 

قیمت پایه مزایده 
عرصه و اعیان: 

137,273,000,000 ریال 
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مشخصات خط تولید، بسته بندى و تأسیسات کارخانه 
1ـ مجوز قانونى و وضعیت تولید کارخانه 

ـ کارخانه داراى پروانه بهره بردارى شماره 9522 مورخ 1391/12/7 به ظرفیت ساالنه 28500 تن آجر آجرنماى سفالى 
به روش ماشینى اتوماتیک در 3 شیفت از اداره صنعت و تجارت استان اصفهان مى باشد که کارخانه در زمان مزایده کامًال 

فعال و تولیدات متنوع آن با کیفیت مطلوب مى باشد. 
2ـ ماشین آالت خط تولید کارخانه، بسته بندى و تجهیزات وابسته 

الفـ  خط تولید کارخانه مجهز به ماشین آالت خط تولید و بسته بندى آجرنما که لیست آن در محل اداره تصفیه جهت 
مشاهده موجود مى باشد. 

بـ  ابزارآالت، متعلقات و تجهیزات متعلق به خطوط الینفک تولید 
جـ  حدود 20 تن آهن آالت قراضه 

3ـ تأسیسات عمومى و خدماتى کارخانه 
الفـ  یک انشعاب برق صنعتى به قدرت 245 کیلووات که شامل تابلوى توزیع، کنترل، حفاظت و سیستم اویریتینگ 

است
ـ یک دستگاه دیزل ژنراتور چینى لول 4 سیلندر DAKATOM به قدرت 72/5 کاوا 

ـ یک دستگاه کمپرسور 500 لیترى هواى فشرده ساخت کدخدایى 
ـ دوربین ها ى مداربسته، کابل و سیستم جمع آورى تصاویر و نیز روشنایى سالن ها و محوطه 

بـ  گاز طبیعى کارخانه: انشعاب گاز به ظرفیت 1000 مترمکعب و شماره اشتراك 0202170003645
جـ  آب کارخانه از طریق انشعاب به قطر 0/75 به شماره اشتراك 90806600 تأمین مى گردد. 

قیمت خط تولید، بسته بندى و تأسیسات

138,000,000,000 ریال 

275,273,000,000قیمت کل عرصه و اعیان، خط تولید، تأسیسات، تجهیزات و انشعابات کارخانه3

* زمان مزایده: روز چهارشنبه مورخ 1401/6/23 ساعت 11
* مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتداى خیابان شهید نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگى (تلفن: 36611086) 

* شرایط مزایده: 
1. فروش، نقدى و اقساطى است که مبلغ 5٪ نقد در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین مى گردد. (حداکثر 

مهلت سه ماه مى باشد) 
2. کلیه شــرکت کنندگان در مزایــده مى بایســت 5٪ از مبلغ مزایده را به حســاب ســپرده دادگســترى اصفهان به شــماره 
IR110100004061012907670593 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه 

ارائه نمایند. 
3. پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده الزامى است و برنده، کسى است 

که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 
4. اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. 

5. در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و خسارات حاصل 
از تجدید مزایده خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا مى شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 

6. هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى براى بازدید، پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه  

نمایند تا مقدمات بازدید از محل در روز واحد فراهم گردد. 

گلرس
تتفکرات
دروازه بان
گفت: بچه
برنامه اى
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استقالل در هفته

 
م 
د؟

مانى؛

7
شب
مدیرع
اصفها
ایمنى
ترافیک
مجید
یک د

احتمال
خودرو
ب دیده
مدیرع
اصفها
معبر ت

قصور پزشکى قصور پزشکى 
در کدام در کدام 

پرونده ها پرونده ها 
بیشتر است؟بیشتر است؟

2

آن چه را که همه 
ش تر به عنوان

ن پیش 
 را فاش 

2



0202جهان نماجهان نما 4386یک شنبه  23 مرداد  ماه   1401 سال نوزدهم

قصور پزشکى در کدام
پرونده ها بیشتر است؟

بیمه شدن صندوق هاى
اجاره بانک ها 

خبرخوان
«سایه» در رشت
آرام مى گیرد

یلــدا ابتهــاج فرزند  موسیقى ما |
«سایه» در صفحه شخصى اش اعالم کرد پیکر 
پدرش پس از انتقال به ایران در زادگاهش شــهر 
رشت تشییع و به خاك سپرده مى شود. او نوشت: 
«بر اساس هماهنگى هایى که با ایران انجام شده 
است، مراسم تشــییع پدرم از کنار درخت ارغوان 
انجام خواهد شد و از آنجا براى خاکسپارى به شهر 

رشت خواهیم رفت.» .

شهرهاى قرمز کم شد
طبق اعالم مرکز روابط عمومى  میزان |
و اطالع رسانى وزارت بهداشت بر اساس آخرین 
به روزرسانى ها، تعداد شهرهاى با وضعیت قرمز 
کرونایى از 130 به 78 و تعداد شهرهاى با وضعیت 
نارنجى از 129 به 184 شهر رسید. همچنین تعداد 
شــهرهاى با وضعیت زرد از 154 به 174 شــهر 
افزایش و تعداد شهرهاى با وضعیت آبى از 35 به 

12 شهر کاهش یافت.

ترفند جالب
دختر وزنه بردار 

فرارو |پوپک بســامى، وزنه بردار دســته 
55 کیلوگــرم تیم ملى وزنه بــردارى زنان ایران 
براى رسیدن به وزن مورد نظر خود در مسابقات 
همبســتگى کشور هاى اســالمى دست به یک 
حرکت جالب زد. او کــه در روز هاى اخیر تالش 
زیادى براى رسیدن به وزن مورد نظر خود کرده 
بود، در روز وزن کشــى حدود شصت هفتاد گرم 
اضافه وزن داشت و براى حل این مشکل پیش از 
وزن کشى مو هاى خودش را کوتاه کرد تا به وزن 

مورد نظرش برسد!

دستگیرى
7 اتومبیل تخریب کن 

ایرنا|فرماندار باخرز در جنوب شرقى خراسان 
رضوى گفته است: هفت جوان بین 17 تا 21 سال 
به دلیل شکستن شیشه خودروى گردشگران در 
تفرجگاه روســتاى ارزنه باخرز این استان در روز 
عاشورا دستگیر و به دستگاه قضا تحویل داده شدند. 
به دلیل ایام سوگوارى حضرت امام حسین(ع)، در 
روزهاى تاسوعا و عاشــورا تفرجگاه ارزنه باخرز 
تعطیل شــده بود و جمع محدود گردشگران در 
روز عاشورا از مسیر انحرافى به این تفرجگاه رفته 
بودند. ورود گردشگران به تفرجگاه ارزنه موجب 
جریحه دار شدن احساســات جوانان روستا شده 
و متأســفانه این افراد اقدام به تخریب خودروى 

گردشگران کردند.

غرق شدن 
اعضاى یک خانواده 

پانا|4 نفر از اعضاى یک خانواده از شــهر 
شرافت شوشتر که براى قایق سوارى به رودخانه 
کارون رفته بودند، 3 نفر آنها غرق شدند و یک نفر 
حالش وخیم گزارش شده است. این خانواده 9 نفر 
بوده، با یک قایق اجــاره اى جهت تفریح و قایق 
سوارى ظهر روز جمعه به شهرستان گتوند رفته 

بودند که قایق واژگون مى شود.

 خسته شده بودم
صبا| چنــد روز پیش على درخشــى خالق 
مجموعه «دیریــن دیرین» اعالم کــرد که با 
پروژه خداحافظى مى کند، به دنبال او محمدرضا 
علیمردانى راوى این اثر نیز این مجموعه را ترك 
کرد. درخشــى در توضیح بیشتر علت کنارگیرى 
خود خستگى را اعالم کرد و گفت: دیگر خسته شده 
بودم. با دیگر عوامل اختالف نظر داشتم. او درباره 
اختالف هایى که به همنظرى نمى رسید، عنوان 
کرد: اختالفات ما از بیزنس پلن تا بقیه مسائل بود. 

به نظر من خیلى چیزها سر جاى خودش نبود. 

کرمان 2 استان مى شود
تسنیم | رئیس جمهور با اشاره به اینکه استان 
جنوبى کرمان حتمًا تشکیل خواهد شد، با بیان اینکه 
مسئله استان شدن جنوب استان کرمان سال هاست 
که مطرح بوده و این مسئله در دستور کار دولت است و 
حتماً پیگیرى مى شود، افزود: استان شدن جنوب استان 
کرمان با تأخیر روبه رو شده و مورد توجه دولت است اما 

باید با کار کارشناسى انجام شود.

خطاب به مخالفان برجام 
همــه  روزنامه جمهورى اسالمى| 
باید این واقعیت را هم در نظر داشته باشند که حاشیه 
 سازى ها هر قدر هم که پر سر و صدا باشند، نمى توانند 
فکر مردم را از برجام و تحریم ها منصرف سازند، زیرا 
برجام و تحریم ها را شما به مسئله اول زندگى مردم 
تبدیل کرده اید. هر قدر بالتکلیفى برجام ادامه پیدا کند، 

زیان هاى بیشترى متوجه مردم و کشور خواهد شد.

هویت ضارب «رشدى» 
پلیس نیویورك تصویر ضارب «سلمان  ایسنا |
رشدى» را منتشر کرد. نویســنده مرتد کتاب آیات 
شیطانى که روز جمعه به وقت نیویورك در مراسمى 
براى سخنرانى در این شــهر حضور یافته بود با چاقو 
مورد حمله قرار گرفت. این فــرد «هادى مطر» 24

ساله و ساکن نیوجرسى معرفى شده است. ضارب که 
ماسکى تیره بر چهره داشت، به رشدى حمله کرده و 
15 بار با چاقو او را هدف قــرار داد که یکى از آنها به 

گردن وى اصابت کرد.

نفت مسروقه بر مى گردد 
ایسنا | ســفارت ایران در یونــان اعالم کرد: 
عملیات انتقال نفت مســروقه ایران به کشــتى النا 
(کشــتى حامل نفت ایران) در آب هــاى یونان در 
حال انجام است و کشــتى به زودى همراه محموله 
کامل نفت، عازم کشورمان خواهد شــد. یونان روز 
25 ماه ِمى امســال به درخواســت آمریکا نفتکش 
النا را که حامل 700 هزار بشــکه نفــت ایران بود 
توقیف کرد. مقامات کشــورمان به این مســئله به 
شــدت اعتراض کرده و آن را یک راهزنى دریایى به 

حساب آوردند. 

سرنوشت «زلنسکى» 
|نایــب رئیــس  خبرگزارى صداوسیما
شوراى امنیت ملى روســیه درباره سرنوشت رئیس 
جمهور اوکراین سخن گفت . «دمیترى مدودف» در 
پاسخ به سئوال یک روزنامه نگار (نادانا فریدریکسون) 
درباره آینده «والدیمیر زلنســکى» گفت، او یا باید 
منتظر محاکمه اش باشد یا به کار سابقش یعنى بازى 
در نقش هاى کمدى باز گردد و نقش هاى حاشیه اى 

ایفا کند.

توافقى به دست نیامده
انتخاب|  «رابرت مالى»، نماینــده ویژه آمریکا 
در امور ایران اعالم کرد که توافقى در مورد مذاکرات 
هسته اى به دست نیامده است زیرا تا زمانى که در مورد 
همه مسائل توافق نشود، توافقى وجود نخواهد داشت. 
او گفت: موضع ما روشن است. اگر ایران آمادگى داشته 
باشد، ما نیز آماده  بازگشت به توافق هسته اى هستیم.

روزنوشت هاى سال 78
 رونمایى مى شود

ایلنا|  تازه ترین جلد از خاطرات روزنوشت آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى با نام «حضور و انصراف» رونمایى 
مى شود. مراسم رونمایى از این کتاب که ناگفته هاى 
مهمى از حوادث ســال 1378 را در بردارد، روز ســه 
شنبه، 25 مرداد همزمان با سى و دومین سال پیروزى 
ایران در جنگ تحمیلى، در خانه موزه آیت ا... هاشمى 
رفســنجانى واقع در محله جماران تهــران برگزار

 مى شود. 

رئیس سازمان پزشــکى قانونى کشــور گفت: بیشترین 
پرونده هاى کمیســیون هاى برگزار شده به ترتیب مربوط 
به قصور در مورد دندانپزشکى، جراحى عمومى، پرستارى 
و جراحى زنان و زایمان اســت. عباس مســجدى  گفت: 
پرونده هاى بررسى شده در کمیسیون هاى تخصصى در 
ســال 1400، 30 هزار و 953  و در سال 1399، 29 هزار و 
313 پرونده به ثبت رسیده است که این آمار نسبت به سال 
قبل رشد 5/6 درصدى داشته است.  رئیس سازمان پزشکى 
قانونى کشور در خصوص آمار پرونده هاى قصور پزشکى در 
سال 1400، اظهار کرد: در این رابطه 12 هزار و 120 پرونده 
تشکیل شد که از این تعداد پرونده، 5 هزار و 583 نفر محکوم 

و همچنین 6 هزار و 537 نفر تبرئه شدند که این آمار نسبت 
به سال قبل خود رشد 11/7 درصدى داشته است.

وى در خصوص کمیســیون هاى قصور پزشکى در سال 
1400 گفت: بیشترین پرونده هاى کمیسیون هاى قصور 
برگزار شــده به ترتیب مربوط به دندانپزشــکى، جراحى 

عمومى، پرستارى و جراحى زنان و زایمان است.
مســجدى در خصوص تعمدى بودن اقدامــات در مورد 
پرونده هاى قصور پزشــکى نیز بیان کرد: تاکنون در این 
رابطه مواردى احصا نشده است و تمامى موارد قصور ناشى 
از بى احتیاطى، بى مباالتى و عــدم رعایت نظامات دولتى 

بوده است.

با توجه به اینکه در پى سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملى، 
صندوق هاى دزدیده شده به این دلیل که مسئوالن بانک 
و بیمه اطالعى از محتویات آنها نداشــتند، مشمول بیمه 
نشدند؛ در این زمینه، دبیر شــوراى هماهنگى بانک هاى 
دولتى از تهیه پیش نویسى براى بیمه شدن این صندوق ها 
خبر داده است. در جریان سرقتى که از شعبه دانشگاه بانک 
ملى انجام شــد، حدود 162 صندوق اجاره اى این بانک و 
محتویات آن مورد سرقت قرار گرفت. مشمول بیمه بودن 
این صندوق ها و محتویات آنها به منظور پرداخت خسارت 
در زمان وقوع حوادثى همچون سرقت از بانک، در آن زمان 
از موضوعات حائز اهمیت بود که طبق گفته مسئوالن و به 

استناد قوانین بانکى از آنجا که مسئوالن بانک ملى و بیمه 
اطالعى از محتویات داخل صندوق ها نداشته اند، مسئولیتى 

هم در قبال خسارات وارد شده به آنها ندارند.
به گفته مســئوالن بانک ملى، این بانک فقط یک محل 
مطمئن براى نگهدارى اشیاء به مشترى اجاره داده و فرض 
آن است که بانک از محتویات داخل صندوق هاى امانات 

اطالع نداشته است.
عالوه بر این، شــرکت هاى بیمه نیز نمى توانند با توجه به 
محتواى محرمانه این صندوق ها، به  طور مشخص بیمه اى 
براى آنها در نظر بگیرنــد، بلکه صندوق اجاره به طور کلى 

مى تواند بیمه شود.

اسمش تقلب علمى اســت، مصادیقش سال هاى 
خیلــى دور، تقلب هایى حین آزمون هــا، لو رفتن 
سئواالت، ســفارش براى گرفتن نمره و در همین 
حد و مرز بود، حاال سال هاســت که شکل عوض 
کرده، ساده ترین شکلش این شده که بخش هایى 
و یا حتى کل پایان نامه ات را بدهى دیگرى برایت 
بنویسد، پول بدهى کسى برایت مقاله بنویسد و بعد 
هم با البى و پول مقاله را به اسم خودت چاپ کنى، 
کتاب چاپ کنى در حالى که خــودت در ترجمه و 
تألیف آن نقش حداقلى داشته باشــى... اما ظاهراً 
این چیزها هم روال شــده و چنــدان راضى کننده 
نیســت و مدل هاى جدیدترى هم آمده است، مثل 
چیزى که دکتر سیمین کاظمى، پژوهشگر، پزشک 
و جامعه شناس در صفحه اینستاگرامش درباره اش 

نوشت.
کاظمى بــه «خبرآنالیــن» مى گویــد: «در یک 
دانشــگاه معتبر و مشهور برخى اســتادان راهنما 
خودشان به جاى دانشــجو پایان نامه مى نویسند و 
بابتش از دانشجو پول مى گیرند.» قسمت بد ماجرا 
این است که به گفته این پزشــک و جامعه شناس 
این کار چندان مخفیانه هم نیست. در واقع نظارتى 
اعمال نمى شود و تهیه پایان نامه با این روش بسیار 

عادى است.
او مى گوید: «آنچه در نظام آموزشــى ایران اتفاق 
افتاده گســتردگى و عادى شــدن تقلب اســت. 
پیش تر هم تقلب صــورت مى گرفتــه ولى حاال 
به نظر مى رسد عمومیت و شــیوع آن بیشتر شده 
و حتى عادى شــده اســت. مى شــود گفت تقلب 
به یک کســب و کار تبدیل شــده که بخشــى از 
آن خــارج از دانشــگاه و بخشــى هــم در داخل

 دانشگاه است.»

این جامعه شناس تصریح کرد: «دانشجو از زمانى 
که وارد دانشگاه مى شود امکان تقلب برایش فراهم 
است، از تکالیف درســى در قالب تحقیق و ترجمه 
گرفته تا پایــان نامه. همه را مى توانــد با پرداخت 
پول به دست آورد. دانشجوى پزشکى دوره انترنى 
و کشیک هاى بیمارستان را مى تواند با اجیر کردن 
یک دانشــجوى دیگر یا یک پزشــک پشت سر 
بگذارد. دانشگاه ها براى دانشجویان نخبه امتیازاتى 
قائل مى شوند، هر دانشــجویى مى تواند با پرداخت 

مبالغى کتــاب و اختراع و گواهى به اســم خودش 
داشته باشد و نخبه شناخته شــود و از امتیازات آن 
بهره مند شود. آنچه جدید به نظر مى رسد مشارکت 
اســتادان و کارمندان در تقلب است و تقلب به یک 
کســب و کار در دانشگاه تبدیل شــده است. یعنى 
دایره تقلب از بیرون دانشــگاه به درون دانشــگاه 
گسترده شده و خود دانشگاه آلوده شده و این نگران 

کننده است.»
کاظمــى با اشــاره بــه آمــار رد شــدن مقاالت 

علمى اســاتید ایرانــى در مجله معتبــر «نیچر»  
هــم گفــت: «تقلــب و جعل بــراى دســتیابى 
به امتیازات دانشــگاهى در همه ســطوح جریان 
دارد و محدود به دانشــجویان نیســت. اســاتید و 
محققان هــم به شــکل هاى مختلفــى مرتکب 
تقلــب مى شــوند و حتــى آن را به دانشــجویان 
یــاد مى دهند و بــه این ترتیــب تقلــب بازتولید 
مى شــود و اشــکال و ابعاد جدیــد و متفاوتى پیدا 

مى کند.»

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان ارسنجان در استان فارس با اشاره به یک نوع النه عجیب مورچه در بستر 
دریاچه بختگان گفت: النه مورچگان که در محدوده بستر دریاچه احداث شده داراى مشخصات فنى و منحصربه فردى است 

که شکل ساخت آن به صورت قلعه و با رعایت نکات ویژه و متمایز از سایر النه مورچه هاست.
حسن خسروانیان افزود: کارشناسان اداره که به منظور گشت حفاظتى در منطقه و ارزیابى وضعیت اراضى منابع ملى موجود 
در حریم دریاچه پس از نزوالت آسمانى اخیر صورت گرفت به این منطقه اعزام شدند، در حین بازدید از بستر دریاچه بختگان 

با این پدیده نادر برخورد کردند.
رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان ارسنجان ادامه داد: النه مربوط به مورچه گان که در محدوده بستر دریاچه 
احداث شده بود داراى مشــخصات فنى و منحصربه فردى بود که شکل ساخت آن به صورت قلعه و با رعایت نکات ویژه و 

خاص آنهم متمایز از بقیه النه مورچه هاست.
خسروانیان ضمن برشمردن عظمت و قدرت الیزال الهى، دالیل و سئواالتى را در ذهن خود و کارشناسان اعزامى تداعى کرده 
که شامل تشخیص نوع مورچه، نحوه تغذیه با توجه به فاصله بسیار زیاد با ساحل دریاچه، چگونگى مقاومت به دلیل شورى 

بسیار زیاد آبى منطقه و نحوه بازسازى النه ها پس از آبگیرى آن قسمت است.
وى با بیان اینکه وقوع چنین رخدادى کمیاب بوده از محققین و صاحب نظران خواست چنانچه تاکنون مطالعه و تحقیقاتى در 

این زمینه صورت نگرفته تحقیقاتى صورت و به مراکز علمى معتبر کشور و استان فارس اعالم کند.

رئیس دانشکده علوم پزشکى اسدآباد در استان 
همدان گفت: 18 بیمار اهل روستاى چنار علیا 
که به علت مسمومیت در بیمارستان حضرت 

قائم(عج) بسترى بودند ترخیص شدند.
دکتر الهه عزتى تصریح کرد: پس از نخستین 
مراجعات اهالى روســتاى چنــار علیا به علت 
مســمومیت، ســطح مراقبت هاى درمانى در 
بیمارســتان حضرت قائم (عج) ارتقاء یافت و 
طى این چند روز در کل 45 نفر با عالئم عمدتًا 

گوارشى خدمات دریافت  کرده اند.
دوشــنبه هفته قبل همزمان با روز عاشــورا 
عده اى از اهالى روستاى چنار علیا در اسدآباد 
مسموم شدند و در بیمارســتان بسترى شدند. 
یک نوجــوان 16 ســاله هم بعــد از اعزام به 
بیمارســتان همدان جان باخت. برخى خبرها 
از مسموم بودن شــربت نذرى در این روستا 
حکایت مى کرد. مســئوالن درمانى اســتان 
همدان اما عامل میکروبى اســهال عفونى را 
علت ابتالى اهالى روستاى چنارعلیاى اسدآباد 

اعالم کردند.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکى همدان 
گفــت: نتیجــه بررســى ها نشــان مى دهند 
شایعات مطرح شــده مبنى بر اختالط سموم 
با شــربت یا غذا صحت نــدارد و به جز عامل 
میکروبــى که ممکن اســت حتــى از طریق 
دســت آلوده وارد غذا یا نوشــیدنى شده باشد 
عامل دیگرى در این بیمارى دخیل نیســت. 
آب روســتا نیــز در ســالمت کامل بــوده و 
میزان کلر مصرفــى نیز به اندازه مناســب و

 بى خطر است.
محمدمهدى مجذوبى تصریح کرد: بررســى 
آزمایشــات، عالئم و شــواهد این بیمارى و 
مبتالیان مؤید این نکته اســت که منشأ  این 
همه گیرى محدود، عفونت میکروبى است که 
ممکن است از یک فرد مبتال که ممکن است 
حتى یک کودك بوده باشد وارد غذاى نذرى یا 

نوشیدنى مبتالیان شده باشد.
استاندار همدان هم از کودکان بیمار روستاى 
چنارعلیاى اســدآباد که در بیمارســتان بعثت 

بسترى هستند عیادت کرد.

محمدحســین فرحبخش، تهیه کننده آثار پر سر 
و صدایى چون «کمــا»، «زندگى خصوصى»، 
«شــب هاى تهران» و... که ســینما را در مقام 
کارگردان و تهیه کننده بــا چهره هاى مختلفى 
تجربه کــرده اســت در پاســخ به اینکــه آیا 
سرمایه گذارها در ســینما برنده مى شوند یا خیر، 
گفت: افرادى که به عنوان سرمایه گذار وارد این 
کار شــده اند و پیش از این تهیه کننده نبوده اند تا 

جایى که من حضور ذهن دارم پول هایشــان بر 
باد رفته اســت. براى مثال آقــاى محمدصادق 
رنجکشــان چیزى حدود 40 تا50 میلیارد پول 
گذاشته اند و هیچ چیزى هم عایدشان نشده است.

تهیه کننده فیلم «زندگى خصوصى» عنوان کرد: 
سینما با پول نهادها و دولت مى چرخد . عده اى را 
براى سرمایه گذارى در سینما گول مى زنند. براى 
مثال هزینه هاى ساخت فیلم سینمایى «برادران 
لیال» چیزى حدود چهار  پنج میلیارد شده است، 

شما فکر مى کنید که این هزینه  ها برمى گردند؟
فرحبخش در خصوص ورود پول هاى مشکوك به 
سینما اضافه کرد: در کل عده اى براى پولشویى، 
عده اى براى عدم آگاهى از این کار و عده دیگرى 
هم براى سرمایه گذارى وارد این عرصه مى شوند. 
به عده اى آدرس غلط دادند. 30 میلیارد در خیلى 
از مشــاغل دیگر در حد یــک آدامس خروس 
نشان اســت اما این اعداد و ارقام در سینما کامًال 
متفاوت اســت. بنابراین این 30 میلیاردهایى که 
وارد سینماى ما مى شــود این حرفه را به نابودى 

مى کشاند.

برخى استادان راهنما پول مى گیرند و پایان نامه مى نویسند!

ابعاد تکان دهنده تقلب هاى دانشگاهى

قلعه ساختن مورچه ها در بختگان

اهالى روستاى چنار علیا
مسموم نشده اند

خروس نشان هاى میلیاردى
در سینما !



استان ٠٣٤٣٨٦ سال نوزدهميك شنبه  ٢٣ مرداد  ماه   ١٤٠١

حمايت از مدافعان حرم
مردم واليت مدار اســتان اصفهان، در پى اهانت يكى 
از سران فتنه به ساحت مقدس شــهداى مدافع حرم و 
حمالت اخير رژيم كودك كش صهيونيســتى به مردم 
غزه، پــس از برگزارى نماز جمعه در شهرســتان هاى 
خود بار ديگر ايستادگى شان به پاى آرمان هاى انقالب 

را نشان دادند.

اصفهان نارنجى شد
بر اساس اعالم وزارت بهداشت از ٢٢ مرداد ماه چهار 
شهرستان اســتان اصفهان در وضعيت قرمز كرونا 
قرار گرفت و ١٢ شهرستان در وضعيت نارنجى ثبت 
شد. بر اين اساس شهرستان هاى اصفهان، كاشان، 
اردستان، بوئين مياندشــت، خوانسار، خور، سميرم، 
فريدن، مباركه، نائين، نجف آباد و نطنز در وضعيت 
نارنجى و پر خطر كرونا هســتند. همچنين در حال 
حاضر شهرســتان هاى چادگان، دهاقان، شهرضا و 
فريدونشــهر در وضعيت قرمز و بسيار پرخطر كرونا 
قرار گرفت. همچنين در حال حاضر هيچ شهرستانى 
در استان اصفهان در وضعيت آبى و سفيد كرونا ثبت 

نشده است.

فرصت يك ماهه پليس
رئيس پليس راهور استان اصفهان گفت: از مالكان 
وســايل نقليه توقيفى درخواست داريم ظرف مدت 
يك ماه آينده با مراجعه به پليس+١٠ يا اپليكيشــن 
پليس من مراحل ترخيص وسيله نقليه خود را انجام 
داده و يا نســبت به تعيين تكليــف آن اقدام كنند. 
محمدرضا محمدى افــزود: در صورت عدم مراجعه 
مالكان وسايل نقليه در مدت زمان تعيين شده پليس 
در قبال وســايل نقليه توقيفى آنان پاسخگو نبوده و 
مسؤوليت عدم تحويل وسيله نقليه به علل مختلف 
از جمله مزايده شدن به عهده مالك يا متصرف آن 

خواهد بود.

رشد ١١ درصدى سالمندى
 در اصفهان

مديركل بهزيســتى اســتان اصفهان گفت: رشــد 
سالمندى در اســتان اصفهان، حدود ١١ درصد بوده 
و اين رشد نسبت به اســتان هاى ديگر بيشتر است. 
ولى ا... نصر رشد سالمندى در ايران را جزو بزرگ ترين 
چالش ها دانست و اظهار كرد: اين موضوع در ايران 
تا حدى نگران كننده است و اصفهان جزو استان هاى 
نخســت كشــور در اين زمينه محســوب مى شود. 
مهم ترين چالش ما در ســال ١٤٢٠ افزايش فزاينده 
سالمندى اســت كه ٣٣ درصد جمعيت كشور باالى 
٦٠ سال مى شود و اين موضوع از هر منظر يك تهديد 

براى كشور به حساب مى آيد. 

رانش زمين در پشتكوه
 فريدونشهر 

مديركل مديريت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
بارش هاى اخير در منطقه پشتكوه فريدونشهر موجب 
وقوع رانش زمين، درمسير رودخانه رودبار در حوالى 
روســتاى خالى از سكنه رودبار و مســدود شدن اين 
رودخانه بعلت ريزش كوه و باالرفتن ســطح آب شد. 
منصور شيشه فروش افزود: بدنبال اين حادثه تيم فنى 
و عملياتى براى ارزيابى و رفــع خطر از مناطق پايين 
دست با توجه به كوهستانى و صعب العبور بودن منطقه 

از طريق بالگرد به محل اعزام شدند.

رفع نقاط حادثه خيز 
براى رفع هشــت محور حادثه خيز مسير اصفهان به 
شيراز ١٢٠ ميليارد تومان اعتبار نياز است. سرپرست 
اداره كل حمل و نقل جاده اى استان اصفهان با اشاره 
به نقاط حادثه خيز ٤٥ كيلومتر از ١١٠ كيلومتر طول 
اين مســير گفت: بهسازى و بازســازى اين مسير از 
سال ٩٩ آغاز شد وتا سال گذشــته با اختصاص ٥٠ 
ميليارد تومان آســفالت حدود ٦٠ درصد اين مســير 

آغاز شده است.

خبر

مديرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
گفت: قطع شبانه درختان به غير از رعايت ايمنى عابران و 
افراد در محدوده خطر و مباحث ترافيكى شهر دليل ديگرى 

ندارد.
مجيد عرفان منش  به ايسنا گفت: گاهى اوقات وجود يك 
درخت خطرآفرين است و يا به علت بيمارى احتمال سقوط 
آن وجود دارد، حتى ممكن اســت خودرويى با آن برخورد 
كرده و درخت به شدت آسيب ديده باشد كه مجبوريم آن  

را قطع كنيم.
مديرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
گفت: در اغلب اوقات ممكن است درخت در معبر ترافيكى 

قرار داشته باشــد كه در طول روز اجازه كار كردن نداشته 
باشــيم و به علت اينكه قطع درخت با وجود رعايت موارد 
ايمنى از سوى نيروهاى سازمان، فعاليت پرخطرى است، 
در برخى از مكان ها مجبور شويم به صورت شبانه كار كنيم.

وى با تأكيد بر اينكه قطع شــبانه درختان به غير از ايمنى 
عابران و افراد در محدوده خطر و مباحث ترافيكى شــهر 
دليل ديگرى ندارد، تصريح كــرد: در مجموعه ما واحدى 
به نام واحد گياه پزشــكى وجود دارد كه در مناطق ١٥ گانه 
سطح شهر فعال هستند. اين واحد با كمك سه سازمان ديگر 
به طور مستمر از درختان شهر بازديد و وضعيت درختان را 

رصد مى كنند.

شــهردار اصفهان گفت: يكى از اولويت هــاى اين دوره 
مديريت شــهرى، تمركز بر اتمام پروژه هــاى نيمه تمام 
به ويژه پروژه هايى است كه باعث كندى رفت وآمد يا ايجاد 
آلودگى هاى بصرى در سطح شهر شــده است، لذا از هفته 
آينده هــر دو هفته يكبار پروژه هــاى عمرانى، فرهنگى و 

خدماتى را تا پايان سال رونمايى خواهيم كرد.
على قاســم زاده تصريح كرد: پروژه هايى كه به زودى مورد 
بهره بردارى قرار خواهد گرفت، بيشتر منطقه محور و از جنس 
معابر، ايستگاه هاى آتش نشانى، فرهنگسراها و ورزشگاه ها 
خواهد بود كه شهروندان عالقه دارند كارگاه هاى عمرانى آن 
هر چه زودتر جمع شود و منطقه آرامش بيشترى داشته باشد.

قاسم زاده تاكيد كرد: اين نويد را مى دهيم كه شهروندان در 
مناطق مختلف شهردارى منتظر هدايايى از طرف شهردارى 
باشند. وى ادامه داد: پروژه هاى شهردارى اصفهان به سه 
دسته تقسيم مى شود، نخست ابر پروژه ها يا پروژه هاى بزرگ 
شهرى همچون قطار شهرى و رينگ چهارم كه اجراى آنها 
سال ها طول مى كشد و هزينه هاى سنگين دارد، دسته دوم 
پروژه هاى منطقه محور و دسته سوم پروژه هاى محله محور 
است. شهردار اصفهان اظهار كرد: پروژه هايى همچون پروژه 
ميدان فرزانگان، پاركينگ زيرسطحى توحيد و تقاطع آيت ا... 
غفارى در حال احداث است و در صدد هستيم تا پايان امسال 

اين موارد را به اتمام برسانيم.

آغاز افتتاح پروژه هاى اصفهان 
از هفته آينده

چرا درختان اصفهان 
شبانه قطع مى شوند؟

باالخره وزارت ميراث فرهنگى يــك گام عملى به منظور 
مرمت گنبد مسجد امام (ره) برداشت. آنطور كه روز گذشته 
اعالم شــد،  قائم مقام وزير و معاون ميراث فرهنگى كشور 
كميته ويژه اى براى نظارت بر مرمت گنبد مسجد امام (ره) 

تشكيل داده است.
على دارابى در احكامى جداگانه، اســكندر مختارى، سيد 
مرتضى فرشــته نژاد، مهرداد حجازى و عليرضا ايزدى را 
به عنوان اعضاى «شــوراى عالى نظــارت حفظ و مرمت 
ميراث فرهنگى» منصــوب كرد. وظيفــه اصلى اعضاى 
اين شورا، «بررســى وضعيت مرمت گنبد مسجد امام(ره) 

ورسيدگى به قصور احتمالى درمرمت» عنوان شده است.
در حكم دارابى آمده كه رياست اين شورا بر عهده عليرضا 
ايزدى، مدير كل ميراث فرهنگى اصفهــان خواهد بود. او 
موظف شــده گزارش پيشــرفت كارها را به طور مرتب به 

دارابى ارائه دهد.

ورود مجلس به پرونده
حدود دوهفته پيش و همزمان با اعالم ورود ديوان محاسبات 
استان اصفهان به موضوع مرمت غير اصولى گنبد مسجد 
امام(ره)، روزنامه دولتى «ايران» در يادداشت شديداللحنى 
اين اتفاق را «رســوايى حفاظت و مرمت آثــار تاريخى در 

ايران» ناميد و خواستار مجازات مسببين آن شده بود.
روز سه شنبه ١١ مرداد كه مديركل ديوان محاسبات استان 
اصفهان در دومين نشست «ياوران مردمى» شركت كرد تا 
براى حاضران در اين جلسه سخنرانى كند، هنوز يادداشت 
روزنامه «ايران» منتشر نشده بود. سيدمجتبى ارشاد، عصر 
اين روز در ميانه ســخنرانى خود پيرامــون وظايف ديوان 
محاســبات، گريزى هم به مرمت گنبد مسجد امام(ره) زد 
تا نشان دهد وقتى از جدى بودن« نظارت» اين نهاد بر امور 
مختلف و همچنين «پاسدارى از بيت المال» سخن مى گويد، 

منظورش امور فرهنگى را هم شامل مى شود.
او در اين سخنرانى و در پاســخ به گاليه يكى از حضار در 
ارتباط با نامشــخص بودن هزينــه بودجه هاى فرهنگى، 
توضيح داد كه در بودجه امسال تمام اين موارد به تفكيك 
آمده است و بررسى آن جزو رسيدگى ديوان محاسبات است 
و فرايند نظارتى ديوان محاسبات تابع اين نيست كه از مديرى 
خوشش بيايد يا نيايد و يكى از مواردى كه ديوان محاسبات 
به آن ورود كرده، رسيدگى به موضوع گنبد مسجد امام(ره) 

است. ديوان محاسبات يكى از نهادهاى وابسته به مجلس 
شوراى اسالمى است كه وظيفه نظارت بر همه فرايندهاى 
مالى كشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوى نظارتى مجلس 
عمل مى كند. از همين جهت ســخنان سيدمجتبى ارشاد 
مهم تلقى مى شــود چرا كه پاى يكى از سه قوه مملكت را 
مستقيماً به اين پرونده باز كرده است. البته سيدمجتبى ارشاد 
در سخنرانى خودش مشــخص نكرد كه ديوان محاسبات 
قرار است دقيقًا چگونه به اين موضوع مهم بپردازد و بعد از 
آن سخنرانى تا امروز هم جزئيات ديگرى در اين باره منتشر 
نشده اما مشخص است كه يكى ديگر از سه قوه اداره كننده 
كشور در حال مقدمه چينى براى ورود جدى و مشخص به 

اين ماجراست.

دولت عليه دولت
يك روز بعد از اظهارات مديركل ديوان محاســبات استان 
اصفهان، روزنامه «ايران» كــه در كنار خبرگزارى «ايرنا» 
مهمترين رسانه دولت جمهورى اسالمى محسوب مى شود، 
يادداشتى از يك كارشناس مرمت را با نمودى قابل توجه در 
صفحه اول خودش منتشر كرد كه بدون پرده پوشى خواستار 
مجازات مسببان مرمت غير اصولى مسجد امام(ره) شده بود. 
هدف حمله روزنامه دولت در اين مقاله، مستقيماً در اقدامات 
دو نفر خالصه مى شد؛ يكى مدير پايگاه ميراث جهانى نقش 
جهان و ديگرى شخص مدير كل ميراث فرهنگى استان 
اصفهان. روزنامه دولت، «ايجاد اعوجاج روى گنبد مسجد 
امام(ره)» را مستقيماً به مديريت پايگاه ميراث جهانى نقش 
جهان مربوط دانست و با يادآورى دو رنگ شدن گنبد مسجد 
شيخ لطف ا... در دولت قبل، اين پرونده را هم به قصور  او ربط 
داد و تلويحًا مدير كل ميراث فرهنگى را نيز به دليل حمايت 
از مسئول زير دستى اش و بركنار نكردن او در ماجراى گنبد 

مسجد امام(ره) مقصر دانست.
روزنامه «ايران» آنگاه با ذكر ســئواالت متعدد و بى پاسخ 
در اين باره، «بى مســئوليتى مديران و كارشناسان استان و 
حتى وزارتخانه» را دليل مشــكل به وجودآمده براى اين 
گنبد دانست و در پايان مقاله خود خواســتار مجازات آنها 
شد تا به قول روزنامه دولت، «جامعه در آينده شاهد چنين 

اتفاق هايى نباشد».

اتفاق مهمى به نام گزارش اول
ورود قواى مجريه و مقننه به پرونده گنبد مســجد امام(ره) 

نشان از اهميت اين موضوع در سطوح عالى كشور دارد. البته 
پرونده مسجد شيخ لطف ا...هم در دولت گذشته مورد بررسى 
قرار گرفت واگر چه اقدامات اسحاق جهانگيرى، معاون اول 
رئيس جمهور وقت نتيجه مشخصى دربر نداشت ولى اين 
موضوع نمى تواند نافى اهميت توجه قواى مقننه و مجريه به 

پرونده گنبد مسجد امام(ره) باشد. 
در اين ميان قوه مجريه به دليل نقش مستقيمى كه در 
حفاظت از آثار شاخص تاريخى در كشور بر عهده دارد 
بيشتر در معرض توجه اســت. به نظر مى رسد تشكيل 
كميته ويژه  نظارت بر مرمت گنبد مســجد امام(ره) از 

جانب دولت، اقدامى در راستاى همين موضوع باشد. 
اما قوه مقننه فعًال به اعالم خبر ورود ديوان محاســبات به 
پرونده بســنده كرده و در فاصله اين اعالم تا امروز، وزارت 
ميراث فرهنگى نخســتين اقدام عملى در راستاى حل و 
فصل اين پرونده جنجالى را به انجام رســانده است. اينكه 
اولين گزارش كميته مزبور دقيقاً بر چه نقاطى انگشت خواهد 
گذاشت، شايد گره هاى زيادى از ابهامات مرمت گنبد مسجد 
امام(ره) را باز كند اما در همين حال بر دو نكته مهم نيز تأكيد 
خواهد كرد. اول اينكه تعامل قــواى مققنه و اجراييه در به 
سرانجام رساندن پرونده جنجالى مرمت گنبد مسجد امام 
(ره) چگونه خواهد بود و نكته دوم به يادداشت ١١ روز پيش 

روزنامه «ايران» باز مى گردد. 
آيا وزارت ميراث فرهنگى پيام اين يادداشــت را دريافت 
كرده است؟ تريبون رســمى دولت به آشكارترين شكل 
ممكن و بدون پرده پوشــى خواستار معرفى مقصران اين 
مرمت غير اصولى شده است. آيا در اولين گزارش كميته 
بررسى اين پرونده، نام مقصران اعالم خواهد شد؟ روزنامه 
«ايران» مديركل ميراث فرهنگى اصفهان كه رئيس اين 
شوراى تازه تشكيل شده است را نيز به طور غير مستقيم 
و به لحاظ مديريتى در مظان اتهام نقش داشتن در مرمت 
غير اصولى گنبد مسجد امام(ره) قرار داده است. حاال ايزدى 
فرصت مناســبى براى رفع اين اتهام از خودش پيدا كرده 
است. چه بســا گزارش كميته ويژه  نظارت بر مرمت گنبد 
مسجد امام (ره) در واقع پاسخى به گزارش روزنامه دولت 
و عكس العملى درقبال ورود ديوان محاسبات مجلس به 

پرونده مسجد باشد. 
اعالم علنى گزارش كميته ويژه ، اتفاق مهمى را در چينش 
تعامالت قواى اجراييه و مقننه و نيز روابط اجزاى داخل دولت 

با يكديگر نشان خواهد داد.

مجلس و دولت براى پرونده مرمت غير اصولى گنبد مسجد امام (ره) چه برنامه اى دارند؟

در انتظار گزارش «كميته ويژه»

امضاى قرارداد توسعه اكتشاف شهر زير زمينى 
نوش آباد

نصف جهان   قرارداد توســعه و اكتشــاف شهر زير 
زمينى نوش آباد بين شهردارى نوش آباد و اداره كل 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 

اصفهان امضا شد.
فرماندار آران و بيدگل بــا بيان اين مطلب گفت: در 
اين قرارداد، شــهردارى نوش آباد متعهد شد تا به 
مدت ١٠ سال تمام هزينه هاى توسعه شهر زير زمينى 
را پرداخت كند و عمليات اكتشاف و بازگشايى مسير 

را به طور مستمر در طول سال انجام دهد.

على اكبر رضايى افزود: اين قرارداد براى ســاخت 
خروجــى و كاوش در ورودى شــماره يك، ادامه 
كاوش از انتهاى مسير بازگشايى شده در خروجى 
شماره ٢ به سمت «مسجد بنى زهرا»، آزادسازى 
و تملك براى ساخت ورودى شماره ٣ و همچنين 
تكميل مرمت، ايمن ســازى و نورپردازى ورودى 
شماره ٣ شــهر زير زمينى به امضا رسيد و هزينه 
اجراى آن بيش از ٢٠٠ ميليارد ريال برآورد شــده 

است.

برگزارى مسابقه عكاسى «مظهر عشق» در وزوان
نصــف جهــان   روابط عمومى شــهردارى وزوان 
اعالم كرد: شــهردارى وزوان در نظر دارد نسبت 
به برگزارى اولين دوره مسابقه عكاسى ويژه ماه 

محرم با عنوان «مظهر عشق» اقدام نمايد.
عالقه مندان مى توانند عكس هاى ايام سوگوارى 
و محرمى خــود را تــا ٢٥ مرداد ماه به شــماره 

٠٩٩٢٥٣٧٠٣٤٧ واتساپ كنند.
همچنين ١٠ عكس برتر از ديد داوران شهردارى 
وزوان، چاپ و روى تخته شاسى نصب خواهد شد 
و در مناســبت هاى مذهبى در معرض ديد عموم 
قرار مى گيرد. به عكس هاى برتر نيز هداياى ١٠،٧ 

و ٥ ميليون ريالى اهدا خواهد شد.

صدور سند براى امالك شهرى و روستايى لنجان
نصــف جهــان   بنياد مســكن انقالب اســالمى 
شهرســتان لنجان اعالم كرد: در راستاى اجراى 
قانون ساماندهى سند دار كردن امالك روستايى 
و شهر هاى زير ٢٥ هزار نفر جمعيت، اين مجموعه 
اقدام به تثبيت مالكيت امالك مسكونى و تجارى 
جهت برخوردارى مالكين از تســهيالت بانكى 

مى كند.

بنا بر اين گزارش،بنياد مســكن انقالب اسالمى 
با همــكارى اداره كل ثبــت اســناد و امالك 
استان اقدام به صدور ســند مى كند و متقاضيان 
واجد شــرايط بــا در دســت داشــتن مدارك 
مى توانند بــه بنياد مســكن شهرســتان واقع 
در زرين شــهر، بلوار معلم، جنب آتش نشــانى 

مراجعه نمايند.

نيمى از اراضى قابل كشت برخوار كشت نمى شود
نصف جهــان   مدير جهاد كشــاورزى شهرستان 
برخوار گفت: برخوار ٢٥ هزار هكتار اراضى قابل 
كشت دارد كه در حال حاضر ١٥ هزار هكتار كشت 

مى شود.
كسرى بابايى با اشــاره به مرغوبيت محصوالت 
كشاورزى شهرستان برخوار افزود: بهترين گندم 
و جو از زمين هاى كشــاورزى شهرستان برخوار 
برداشت مى شود و رتبه اول در توليد اين محصول 
را در استان داريم؛ همچنين بهترين انگور استان 
اصفهان در شهرستان برخوار برداشت مى شود و 
سومين توليد كننده دانه هاى روغنى و نهاده هاى 

علوفه اى در استان اصفهان هستيم.
وى ادامه داد: شهرســتان برخوار رتبه چهارم در 
توليد محصوالت دامى را به خود  اختصاص داده 

اســت و در صيفى كارى هم داراى رتبه دوم در 
استان اصفهان هســتيم و محصوالتمان به كل 

كشور صادر مى شود.
مدير جهاد كشــاورزى شهرستان برخوار تصريح 
كرد: از ١٥ هزار هكتار اراضى در دســت كشــت 
شهرستان برخوار، ٣٠٠٠ هكتار آن تحت آبيارى 

پرفشار است.
وى مهمتريــن دليل كشــاورزان در نكاشــتن 
محصول در اراضى كشاورزى را، كمبود آب عنوان 
كرد و گفت: در حال حاضــر ٢٢٠٠ هكتار باغ در 
شهرستان وجود دارد كه ٩٠٠ هكتار آن خشكيده 
است و بقيه هم با چنگ و دندان نگهدارى مى شود 
و كم آبى بيش از ٩٠٠ ميليــارد ريال به باغات ما 

خسارت وارد كرده است.

معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش وپرورش استان 
اصفهان با اشــاره به اينكه چرا در نتايج كنكور سراسرى 
ســال ١٤٠١ تنها يك نفر از مدارس دولتى اصفهان حائز 
رتبه برتر شده است، اظهار كرد: در سال هاى اخير با اعالم 
نتايج كنكور اين مباحث مطرح مى شد، امسال هم تنها با 
دسترسى به رتبه هاى تك رقمى كنكور و نبود تحليل بر 
رتبه دو تا سه رقمى كنكورى هاى استان، تاكنون نتوانستيم 

ميزان قبولى ها را از مدارس دولتى اعالم كنيم.
ســيداحمد بنى لوحى افزود: براســاس ابالغيه اداره كل 
آموزش و پرورش استان اصفهان، تمام مدارس نواحى و 

مناطق در استان بايد رتبه هاى دو تا سه رقمى كنكور سال 
١٤٠١ به همراه رشته قبولى، منطقه و سهميه كنكورى 
دانش آموزان را تا هفته آينده طى سرشــمارى دقيق به 
اداره كل اصفهان ارسال كنند تا بتوانيم مطابق با آن درصد 

قبولى ها از مدارس دولتى را اعالم كنيم.
وى درخصوص كيفيت آموزش در مدارس دولتى، تصريح 
كرد: مطلقاً نمى توانيم سطح كيفيت آموزشى را بيان كنيم، 
زيرا هم مدارس دخترانه و پسرانه باكيفيت باال و مطرح در 
سطح استان وجود دارد و هم مدارس الزم التوجه در مناطق 
و نواحى مختلف، اما عدالت آموزشى ايجاب مى كند كه از 

نظر نيروى انسانى و بودجه، مدارس را به صورت متعادل 
اداره كنيم.

وى با ابراز تأسف از اينكه درپى فقدان همكارى و همراهى 
اوليا و ديدگاه برخى از مسئوالن به امر آموزش هنوز عدالت 
آموزشى در مدارس دولتى تحقق پيدا نكرده است، ادامه 
داد: براساس دستورالعمل «قرارگاه جهادى عدالت تربيتى 
و نسل آموزش برابرى» بايد ضمن شناسايى تمام مدارس 
الزم التوجه در مناطــق و محله هاى محــروم با تالش 
كارگاه هاى مختلف، عدالت آموزشــى و تربيتى در اين 

مدارس برقرار شود.

در مدارس دولتى، عدالت آموزشى وجود ندارد

مشكل صف هاى نانوايى

نگاه روز

مريم محسنى

يكــى از مهمترين نشــانه هاى ســد معبــر در بعضى 
خيابان هاى اصفهــان، صف هاى نانوايى اســت. اين 
صف ها كه مقابل نانوايى هايى كه نان باكيفيت توليد مى 
كنند، طوالنى تر و فشرده تر هم هست، تقريباً تمام عرض 

پياده روى مقابل واحد نانوايى را مى پوشاند.
در اين ميان اگر خريداران نــان از موتور يا دوچرخه هم 
استفاده كرده باشند، وضعيت به مراتب بدتر مى شود چون 
وسايل نقليه آنها نيز خودش به درگير كردن بخش هاى 

بيشترى از پياده رو منجر خواهد شد. بدترين نتيجه اين 
وضعيت، مشكل تردد جدى عابران پياده از مقابل نانوايى 
و بعضاً حركت آنها  از پياده رو به سمت سواره رو به منظور 

گذر از اين بخش از خيابان است.
 البتــه نانوايى ها توانايــى جا دادن همه مشــترى ها را 
در داخل مغازه هايشــان ندارند اما مــى توانند با هدايت 
صف هاى طويل در كنار ديوار دو سوى پياده رو، حداقل از 
اشغال قسمت هاى وسط معابر محل عبور و مرور پياده ها 

جلوگيرى كنند تا سد معبرى شكل نگيرد.

مهران موسوى خوانسارى ارائه ٢٠ خدمت شهرسازى به صورت 
غيرحضورى در مباركه

نصف جهان   معاون شهرسازى شهردارى مباركه با 
بيان اينكه به زودى شاهد كاهش حجم مراجعات 
حضورى مردم به حوزه شهرسازى اين شهردارى 
خواهيم بود، گفت: با اجراى سياست هاى جديد، 
٢٠ خدمت شهرسازى به صورت غيرحضورى به 

شهروندان ارائه مى شود.
جواد منصورى افزود: با نهايى شــدن «ســامانه 
سراى هشت»، تمامى درخواســت هاى مرتبط 
با حوزه شهرسازى توســط شهروندان به صورت 

غيرحضــورى و از طريق ســامانه نرم افزارى و 
الكترونيكى شهردارى مباركه انجام خواهد شد.

وى اظهار كــرد: تكميل و راه اندازى سيســتم 
شهرســازى الكترونيــك از اواخــر اســفندماه 
سال گذشــته در شــهردارى مباركه نهايى شده 
بود و از همان زمان نســبت به اصالح فرايندها 
در راســتاى چابكســازى و تســريع در پاســخ 
دهى و همچنيــن ارائه آموزش هــاى الزم به

 پرسنل اقدام كرديم.
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با افزایش سرعت اینترنت، پلتفرم هاى محبوبى به وجود آمده اند 
که به ما امکان مشاهده تصاویر و ویدئو هاى مختلف را مى دهند.

 یوتیوب امیدوار است که بتواند با ارائه ویدئوهاى کوتاه با ویدئو هاى 
کوتاهى که در سایر شبکه هاى اجتماعى مانند تیک تاك، اسنپ 
چت و استورى هاى فیس بوك و اینســتاگرام منتشر مى شوند، 

رقابت کند.
یوتیوب قبًال ئویدو هاى کوتاهى به نــام Shorts را معرفى کرده 
است. این شــبکه اجتماعى اخیرا ابزار جدیدى ارائه کرده است 
که قادر اســت ویدئو هاى موجود در یوتیوب را به مدت چند ثانیه 
به ویدئو هاى کوتاه تبدیل کند. این پلتفرم اکنون به ســازندگان 
محتوا این امکان را مى دهد تا به راحتى هر بخش از ویدئوى خود 
را که قبال در یوتیوب آپلود کرده اند، انتخاب کرده و سپس آن را به 

عنوان ویدئوى کوتاه یوتیوب منتشر کنند.
این شــرکت قبًال همه ویدئو هاى کمتــر از 60 ثانیه را 

بصورت خودکار به ویدئوى کوتــاه تبدیل مى کرد. 
حتى اگر محتوا در ابتدا بــه عنوان یک ویدئوى 

اســتاندارد در این پلتفرم آپلود شده بود. این 
کار، نگرانى گوگل در خصوص تســلط 

تیک تاك بر مخاطبین را نشان 
مى دهــد. اکنــون آخرین 
نســخه اپلیکیشن موبایل 
یوتیــوب به ســازندگان 

اجازه مى دهد تا بخشهایى از ویدئوى خود با مجموع طول حداکثر 
60 ثانیه را انتخاب کرده و با اســتفاده از ابزار هاى ویرایش داخل 

برنامه، آنها را به محتواى Shorts تبدیل کنند.
اگر انتخاب آن ها کمتر از 60 ثانیه باشــد، مى توانند با استفاده از 
دوربین این اپلیکیشن ویدئو هاى بیشترى بگیرند و یا با استفاده از 
ویدئو هاى موجود در گالرى، محتواى 60 ثانیه اى خود را تکمیل 
کنند. یوتیوب هدف این ویژگى را جــذب بازدید ها به محتواى 
طوالنى عنوان مى کند. در ماه ژوئن، این شــرکت اعالم کرد که 
ویدئو هاى کوتاه بیش از 1.5 میلیارد کاربر ماهانه را به این پلتفرم 

جذب کرده است.
براى ایجــاد ویدئوى کوتاه در یوتیوب کافى اســت وارد آخرین 
نسخه اپلیکیشــن YouTube Studio شوید و ویدئوى طوالنى 
مورد نظر خود، انتخاب کنید که سپس انتخاب کنید که به ویدئوى 
کوتاه تبدیل شود. کاربران نسخه تلفن همراه به تمام ابزار هایى که 
نسخه مبتنى بر وب ارائه مى دهد دسترسى خواهند داشت. 
این اپلیکیشن مواردى مانند ویرایشگر خط زمانى، 
فیلترها، موســیقى و بســیارى موارد دیگر را 
ارائه مى دهد. کاربران هنــوز هم مى توانند از 
دوربین Shorts براى ساخت ویدئو هاى کوتاه 
در یوتیوب اســتفاده کنند. هر دو سیستم عامل 
اندرویــد و iOS در حال حاضــر از این قابلیت 

پشتیبانى مى کنند.

شرکت اپل به روزرسانى  بزرگ نرم افزار آى پد را با حدود یک ماه 
تاخیر منتشر مى کند.

سالیان متمادى اپل به روزرســانى هاى نرم افزار آى پد و آیفون 
که به iPadOS و iOS معروف هستند را به صورت همزمان در 
سپتامبر منتشر کرده است. اما منابع آگاه اعالم کردند این بار اپل 
iPadOS16 را منتشر کند و براى عرضه iOS16 قصد دارد تنها

تا اکتبر دست نگه خواهد داشت.
این تاخیر تا حدودى به دلیل تالش اپل بــراى اصالح قابلیت 
مولتى تســکینگ یا انجام همزمان چند وظیفه در این نرم افزار 
بوده است. این به روزرسانى  شامل قابلیتى به نام "استیج منیجر"
Stage) اســت که به کاربران امــکان مى دهد Manager)

 چندیــن وظیفه را بــه صورت همزمــان انجام دهنــد، اندازه 
پنجره ها را تغییر داده و بین دسته اى از اپلیکیشن هاى مختلف، 

جا به جا شوند.
iPadOS را به زمان عرضه  این تغییر برنامه انتشار، عرضه  16
ســخت افزار جدید آى پد نزدیکتر مى کند. اپل قصد دارد مدل 
جدید آى پد پرو که در ساخت آن از تراشه M۲ استفاده شده است 
و همچنین یک مدل پایینتر و سریع تر آى پد که پورت آن از نوع 

یو بى اس-سى است را معرفى کند.
حتى پیش از تاخیر اخیر، انتشار نرم افزارهاى اپل امسال اندکى 
عقبتر از برنامه بود و مرحله بتاى عمومى به روزرسانى ها، دیرتر از 
حد معمول آغاز شد. اما این شرکت پیش از این هم با مشکالت 

مشابه برخورد کرده بود و در زمان طراحى iOS13 در سال 2019
چالش هاى قابل توجهى داشت که روى زمان معرفى آیفون 11

تاثیر گذاشت و باعث شــد اپل در برنامه به روزرسانى هاى نرم 
افزارى خود تغییراتى دهد.

iPadOS همچنین شــامل یک اپلیکیشن  به روزرســانى   16
هواشناســى، حمایت بهبودیافته براى نمایشگرهاى اکسترنال 
و کنترل هاى مشــابه مک براى اپلیکیشــن هاى بهره ورى 
iOS  شامل صفحه الك اسکرین  است. به روزرســانى هاى 16
بازطراحى شــده، امکان برگرداندن پیام هــا در iMessage و 
اپلیکیشن هوم بازطراحى شــده براى کنترل هاى لوازم جانبى 

است.
بــر اســاس گــزارش 
بلومبــرگ، اپل پیش از 
این اعالم کرده اســت 
چندین قابلیــت برنامه 
ریزى شــده براى 16
iOS iPadOS و 16

در نسخه ابتدایى این 
نرم افزارها وجود 

نخواهند داشت.

کمپانى چینى اوپو در حال کار روى دو گوشى تاشو است که با قیمت هاى بسیار 
مناسب، قرار است با گلکسى زد فولد و زد فلیپ 4 سامسونگ رقابت کنند.

اولین گوشى تاشو اوپو، Find N نام دارد که با استقبال خوبى مواجه شد، اما 
هیچگاه به صورت رسمى در خارج از بازار چین فروخته نشد. اما حاال به نظر 
مى رسد گوشى ساز چینى برنامه هاى متفاوتى براى پاییز امسال دارد و شایعه 

جذابى در فضاى مجازى در این مورد پیچیده است.
به نظر مى رسد اوپو مى خواهد طى روزهاى آینده نه یکى، بلکه از دو گوشى 
تاشو جدید رونمایى کند که از قضا قرار اســت بر خالف مدل فایند N، وارد 
بازارهاى جهانى هم شوند. با توجه به اســنادى که در دفتر مالکیت معنوى 
اتحادیه اروپا به ثبت رسیده، این دو گوشى ممکن است فایند N Fold و فایند 

N Flip نام بگیرند.

این سبک نام گذارى نشــان مى دهد که اوپو مى خواهد از سامسونگ براى 
حضور در بازار گوشى هاى تاشو تقلید کند. گوشــىFind N Foldاز همان 
طراحى Find N با ابعادى جمع و جورتر بهره مى برد و مى خواهد با گوشــى 
گلکسى زد فولد 4 سامسونگ رقابت کند. در آن سو گوشىFind N Flipهم 
همانطور که از نامش پیداست، قرار است رقیب گلکسى زد فلیپ 4 سامسونگ 

باشد.
گوشى Find N با قیمت بســیار رقابتى وارد بازار چین شد. حال باید دید آیا 
این دو گوشى نیز خوش قیمت هســتند تا بتوانند رقابت در بازار گوشى هاى 

انعطاف پذیر را جذابیت ببخشند.

خنک کننده هاى کیس کامپیوتر یکى از اجزاى مهم آن هستند که 
تاثیر بسزایى در افزایش کارآیى و عملکرد کل سیستم دارند.

 فن هاى رایانه شخصى نقش مهمى در کارآمدى اجزاى ارزشمند 
سیستم شما دارند. این راهنما توضیح مى دهد که چگونه فن هاى 

رایانه شخصى خود را براى بهترین عملکرد تنظیم کنید.
چند مفهوم مهم وجود دارد که هنگام تنظیم فن هاى مختلف رایانه 

شخصى خود باید از آن ها آگاه باشید؛

جهت جریان هوا
بیایید با اصول اولیه شــروع کنیم. نحوه عملکرد فن ها خود تعیین 
مى کند که آیا به درســتى هواى خنک را مى مکد و هواى گرم را از 
سیستم شما خارج مى کند یا خیر. برخى از فن ها داراى فلشى هستند 
که جهت جریان صحیح را نشــان مى دهد، در غیر اینصورت یک 
قانون کلى خوب وجود دارد و آن این اســت که هوا تقریبا همیشه 
از جلو، جایى که برچسب مارك معموال وجود دارد، جریان مى یابد. 
هوا از پشت خارج مى شود، جایى که ممکن است اطالعات فنى در 

مورد فن نوشته شود.
 راهنماى ما براى گفتن اینکه فن رایانه شخصى شما به چه سمتى 

مى وزد مى تواند در صورت نیاز به شما کمک کند.
نوع فن نیز اهمیت دارد، فن هایى با فشار اســتاتیکى باالتر براى 
حرکت هوا از طریق رادیاتور هاى متراکم خنک کننده آب ایده آل 
هستند. فن هایى با جریان هواى باال به عنوان ورودى یا اگزوز روى 
کیس شما نیز مى توانند عالى باشند، زیرا مى توانند مقدار زیادى هوا 

را جابجا کنند.
هنگامى که فن ها هواى بیشترى را نسبت به بیرون راندن از کیس 
کامپیوتر وارد مى کنند، فشــار مثبتى ایجاد مى شود. براى عملکرد 
خنک کننده بهینه در یک سیستم استاندارد، الزم است این جریان 
هواى مثبت بیشتر ادامه داشته باشد. (این تنظیم معموال منجر به 
ورود گرد و غبار بیشترى به رایانه شخصى شما مى شود که مى توانید 

با فیلتر هاى گرد و غبار یا تمیز کردن مکرر آن را کاهش دهید.)

چگونه به جریان هواى مثبت مى رسید؟
محل هاى ورودى و اگزوز ممکن اســت مهم تریــن مفهوم براى 
قرارگیرى مناسب فن باشــد تا هواى خنک تازه وارد، هواى گرم 
خارج شود، براى این منظور الزم است هم فن ورودى و هم هواکش 

اگزوز داشته باشید.
در یک رایانه رومیزى استاندارد، حداقل یک فن ورودى و 
یک فن اگزوز الزم است. برخى از کیس هاى ارزان تر فقط 

شامل یک فن ورودى در جلوى رایانه یا یک فن اگزوز 
در عقب هستند.

فن هایى که در جلوى رادیاتور کولر مایع 
قرار مى گیرند، جریــان هوا را 

از جلو به عقــب هدایت 
مى کنند، اگر فن ها را 

برگردانیــد و آن ها 
را پشــت رادیاتور 
قرار دهید، هوا از 
این طریق خارج 

مى شود.

کدام تنظیم 
بهینه است؟

اکثر تســت ها تفاوت 
ناچیــزى را در فشــار در 

مقابل کشش نشان مى دهند، به 
طور کلى در اکثر تنظیمات، موارد بهترین 

عملکرد را دارد؛
خنک کننده مایع AIO: اگر CPU خــود را با AIO خنک مى کنید، 
تنظیمات بهینه شامل قرار دادن رادیاتور در جلو یا باالى کیس است. 

هر دو به خوبى کار مى کنند.
 براى اولویت بندى خنک کننــده GPU، CPU AIO را به عنوان 
اگزوز در باالى کیس قرار دهید. این باعث مى شــود CPU کمى 

گرم تر شود، اما GPU شما خنک تر خواهد ماند.

خنک کننده هواى برج
با یک خنک کننده هواى برجى ســنتى، به طور مطلوب فن روى 
هیت ســینک کولر قرار گرفته و هوا را به سمت اگزوز عقب کیس 
فشار دهد. در مثال باال، GPUopen shroud همچنین هواى گرم 
را به سمت باال تخلیه مى کند، این امر دماى CPU شما را در هنگام 

استفاده از خنک کننده هوا کمى افزایش مى دهد.

مى توانید با جریــان هواى بهینه فن، ســطوح گرما را 
کاهش دهید.

پردازنده هاى گرافیکى open shroud استاندارد مقدار 
زیادى هواى گرم را وارد کیس شما مى کنند، حتى اگر یک کارت 
گرافیک قدرتمند داشته باشــید، اگر کیس شــما اجازه مى دهد، 
فن هایى را نصب کنید که هوا را به سمت GPU به سمت باال فشار 
مى دهند. با این کار هواى خنک مستقیما به فن هاى ورودى در خود 

GPU مى رسد.

منحنى هاى فن و انتخاب کیس
دو مورد مهم نهایــى وجود دارد که باید در نظر بگیرید. نخســت: 
انتخاب کیس مى تواند به جریان هــواى بهینه فن کمک زیادى 
کند. از قاب جلویى مشبک استفاده کنید. این ها جریان هواى بسیار 
بهترى نسبت به کیس هایى با پانل هاى جلویى بسته یا شیشه اى 
دارند. اگر از سخت افزار قدرتمند استفاده مى کنید، مطمئن شوید که 
یک کیس به اندازه کافى بزرگ داشته باشید تا فن هاى الزم را در 
خود جاى دهد. اگر مى خواهید به یک کیس کوچکتر بچسبید، براى 

کارایى بیشتر از خنک کننده مایع استفاده کنید.

دوم، از کنترل کننده هاى فن استفاده کنید. اکثر مادربرد هاى میان 
رده تا رده باال شــامل نرم افزار فن در بایوس خود یا به عنوان یک 

برنامه ویندوزى هستند.
 شما مى توانید دماى CPU و کیس خود را بر اساس حرارت واقعى 
تنظیم کنید که مى تواند عملکرد بى صدا را به شما ارائه دهد، به همین 
ترتیب، فن ها مى توانند در مواقع لزوم باال بیایند تا مطمئن شوند که 

همه چیز خنک مى ماند.
اگر مى خواهید کنترل پیشرفته ترى بر منحنى هاى فن خود داشته 
Aquacomputer، باشــید، کنترل کننده هاى ســخت افزارى از

Corsair و EKWB نیــز وجود دارند که به شــما امکان مى دهند 
منحنى هاى فن را حتى بیشــتر تنظیم کنید، همچنین مى توانید 
سرعت فن را بر اساس پردازنده گرافیکى قرار دهید یا از حسگر هاى 
حرارتى با این واحد هاى پیشــرفته تر اســتفاده کنید، اکنون همه 
چیز هایى را که براى قرارگیرى بهینــه فن هاى خود براى بهترین 

عملکرد خنک کننده الزم است، مى دانید. 
راهنماى ما براى بررسى دماى CPU و دماى GPU کارت گرافیک 
مى تواند به شما کمک کند تا مطمئن شوید که همه چیز به خوبى 

اجرا مى شود.

چند راهکار ساده براى افزایش کارآیى فن هاى کامپیوتر

انتشار نرم افزار آى پد اپل به تأخیر افتاد چگونه در یوتیوب ویدیوى کوتاه بسازیم؟

فوجیتسو سبک ترین نوت بوك دنیا به نام Lifebook WU-X/G۲ را 
معرفى کرد. این لپ تاپ تنها 634 گرم وزن دارد که حتى از وزن آیپد 

پرو 12.9 اینچى 682 گرمى نیز کمتر است.
این لپ تاپ 13.3 اینچى به یــک صفحه نمایش فول اچ دى، وب کم 
و حسگر اثرانگشت مجهز شده است و در ابعاد 307 در 197 در 15.5

میلى متر عرضه مى شــود. لپ تــاپ WU-X/G۲ با پردازنده نســل 
دوازدهم Core اینتل ارائه مى شود و با رم هاى 8، 16 و 32 گیگابایتى 
LPDDR۴x، فضاى ذخیره ســازى در محدوده 256 گیگابایت تا 2

ترابایت و درایو نورى خارجى ارائه مى شود.
این دستگاه با بلوتوث 5.1، پشــتیبانى از واى فاى 6 و باترى 25 وات 
ساعتى عرضه مى شود. این باترى ناامید کننده، تقریبا یک چهارم چیزى 
است که برخى از رقباى پیشــرفته، ارائه مى دهند. باترى این دستگاه 
بسیار کوچک است و حتى با اســتفاده از پاور بانک هم مى توان آن را 
شارژ کرد. به گفته فوجیتســو این باترى تا 11 ساعت انرژى استفاده 

بدون وقفه را تامین مى کند که البته بعید به نظر مى رسد.
طبق اظهارات این شرکت، سبک ترین لپ تاپ جهان اکنون در ژاپن 
عرضه شده است و هنوز هیچ اظهارنظرى در مورد بازار سایر کشور ها 
صورت نگرفته است. WU-X/G۲ علیرغم وزن خود، مجموعه کاملى 
از پورت ها که حتى لپ تاپ هایى با وزن دو یا سه برابر بیشتر فاقد آن ها 
هســتند، ارائه مى دهد. یک کارت خوان، سه پورت USB، یک پورت 
HDMI و حتى یک پورت اترنت گیگابیتى به عالوه دکمه پاور مجهز به 

حسگر اثر انگشت، از گزینه هاى اتصال این دستگاه مى باشند.
فوجیتسو براى کاهش وزن به هیچ ترفند جادویى متوسل نشده است 
و فقط از فیبر کربن به عنوان ماده اصلى بدنه این دستگاه استفاده کرده 
است. این محصول با سه ســال ضمانت و سه سال اشتراك نرم افزار 
امنیتى McAfee Livesafe ارائه مى شــود. مدل برتر WU-X/G۲ با 
پردازنده Core i۷، دو ترابایت حافظه SSD،ا32 گیگابایت رم و  ویندوز 

11 پرو با قیمت 2400 دالر ارائه مى شود.

اوپو در حال 
کار روى دو گوشى تاشو خوش قیمت 

تجهیز 
مایکروسافت 
دیفندر 
به هوش 
مصنوعى

چند ترفند ساده براى حفظ اعالن هاى مهم گوشى

خرید شرکت RiskIQ توسط مایکروســافت به این معنى است که 
دیفندر به زودى یک هســته قدرتمند هوش مصنوعى خود خواهد 

داشت.
چندى پیش، مایکروسافت یک شرکت امنیتى هوش مصنوعى به 
نام RiskIQ را خریدارى کرد و سپس در مورد خرید آن سکوت کرد. 
اکنون، این شرکت آماده است تا با معرفى نسخه جدید مایکروسافت 
دیفندر مجهز به هوش مصنوعى، آنچه را که در حال آمادنه شــدن 

است به نمایش بگذارد.
مایکروسافت در حال آوردن فناورى RiskIQ به آنتى ویروس رایگان 

خود، MicrosoftDefender است.
با این خرید، مایکروسافت مى تواند هسته RiskIQ را براى محافظت 

بهتر در Defender قرار دهد.
این بدان معنا نیست که مایکروسافت کنترل را به هوش مصنوعى 
مى سپارد و به آن اجازه مى دهد تمام کارهاى سنگین را انجام دهد. 
هوش مصنوعى مى تواند داده هاى مربوط به حمالتى را که در حال 
حاضر در سراســر اینترنت در گردش است جمع آورى کند و آن ها را 
به انســان ارائه کند تا بتوانند  براى بهترین اقدام دفاعى از کاربران 

تصمیم بگیرند.
تصمیم مایکروسافت براى سرمایه گذارى بر روى هوش مصنوعى 
تصمیم بسیار درستى است. در حال حاضر، یک جنگ فناورى مبتنى 
بر هوش مصنوعى بین توســعه دهندگان بدافــزار و محققان آنتى 

ویروس در جریان است.
توسعهدهندگان بدافزار از هوش مصنوعى استفاده مى کنند تا برنامه 
هاى خود را در شناسایى بهتر و ضربه زدن دقیقا به جایى که نیاز به 
حمله دارد، انجام دهند. در پاسخ، کارشناسان امنیت سایبرى نیز از 
هوش مصنوعى براى شناسایى الگوها و پرچم گذارى فعالیت هاى 
مخرب استفاده مى کنند، حتى قبل از اینکه انسان ها متوجه شوند که 

چیزى غیرعادى است.
به ایــن ترتیــب، گنجانــدن RiskIQ مایکروســافت در برنامه

Defender به آن کمک مى کند تا بدون نیــاز به تعریف ویروس، 

مشــکالت را در لحظه شناســایى کنــد و اگر هــوش مصنوعى
 راهى براى آینده باشــد، مایکروســافت توانسته اســت خود را به 
عنوان یک دارایى بزرگ براى آنتى ویروس Defender خود ایمن 

کند.

براى اینکه دیگر هرگز تماس مهم یا اعالن متنى را از دست ندهید، 
این چند ترفند ساده را بکار گیرید.

 اعالن هاى گوشى هاى هوشمند به منظور یادآورى یا هشدار سریع 
پیام ها، رویدادها، به روزرســانى هاى شــبکه هاى اجتماعى و موارد 

دیگر است.
گاهى اوقات نمى خواهید اعالن ها ظاهر شوند، مانند زمانى که خواب 
هستید یا در یک جلسه کارى. براى غیرفعال کردن اعالن ها از صفحه 

قفل خود، نکات زیر را امتحان کنید.
اعالن ها به طور پیش فرض چند ثانیه طول مى کشــند. اگر مشغول 
انجام کار دیگرى در دستگاه خود هستید، ممکن است بدون اینکه 
متوجه شوید آن ها را رد کنید. یا آنقدر مشغول هستید که نمى توانید به 
گوشى خود نگاه کنید. خوشبختانه، مى توانید تنظیمات اعالن هاى 
آیفون و اندروید خود را بررســى کنید تا مطمئن شوید که آن ها را از 

دست نخواهید داد.
اعالن هاى آیفون

براى دریافت اعالن هاى آیفون نیازى نیست به هشدار هاى صوتى یا 
اعالن هاى متنى که به سرعت ناپدید مى شوند، توجه کنید. چند گزینه 

دیگر هم براى امتحان وجود دارد:

LED هشدار فالش
فالش LED در کنار لنز دوربین آیفون شــما مى تواند وقتى دستگاه 
شما قفل است و اعالن دریافت مى کنید چشمک بزند. در اینجا نحوه 

تنظیم آن آمده است:
Accessibility > Audio/Visual برنامه تنظیمات را باز کنید و بــه

بروید.
فالش LED را براى هشدار ها روشن کنید.

اگر از هدفون هاى AirPods یا Beats استفاده مى کنید، مى توانید از 
سیرى بخواهید اعالن هاى شما را اعالم کند.

15 یا باالتر را اجرا کنید. براى این منظور: iOS همچنین باید
برنامه تنظیمات را باز کنید.

روى Notifications > AnnounceNotifications ضربه بزنید.
اعالم اعالن ها را روشن کنید.براى انتخاب اعالن هایى که سیرى 

مى خواند، روى پیام ها ضربه بزنید.

اعالن هاى گوشى
اگر مرتبا اعالن ها را از صفحه اصلى خود پاك مى کنید، ممکن است 
پیام هاى مهمى را نبینید. در اینجا نحوه اطمینان از ماندگارى آن ها تا 
زمانى که روى آن ها ضربه بزنید یا انگشتتان را به منظور رد کردن بر 

روى آن بکشید، آمده است:
برنامه تنظیمات را باز کنید.روى اعالن ها ضربه بزنید، به پایین بروید و 

روى برنامه اى که مى خواهید این را تنظیم کنید، ضربه بزنید.
اجازه دادن به اعالن ها را روشن کنید.روى Banner Style و سپس 

Persistent ضربه بزنید.

اعالن هاى گوشى اندروید
 مى توانید اندروید خود را طورى تنظیم کنید که به روش هاى مختلف 
به شــما اعالن ها را هشــدار دهد. در اینجا مواردى وجود دارد که 

مى توانید همین االن تنظیم کنید:

اعالن هاى چراغ قوه
مى توانید چراغ قوه/فالش دوربین تلفنتان را طورى تنظیم کنید که 
با اعالن ها همگام شود تا بتوانید آن را در اتاق یا در تاریکى ببینید. در 

اینجا نحوه تنظیم آن آمده است:
برنامه تنظیمات را باز کنید.

Accessibility > Hearing > Flash بســته به تلفن خــود، بــه
Accessibility> Advanced Settings > Flash یا Notification

notification یا Accessibility > Flashnotification بروید.

چراغ دوربین یا اعالن فالش دوربین را روشن کنید.

اعالن هاى گوشى
دستیار گوگل

Google خود وصل کنید، دســتیار Android هدفون را به تلفــن
مى تواند شما را در صورت داشــتن پیام، ایمیل یا رویداد تقویم آینده 
مطلع کند، همچنین مى تواند پیام هاى شما را بخواند. در اینجا نحوه 

تنظیم آن آمده است:
بگویید: «Hey Google، تنظیمات دستیار را باز کن».

روى Devices ضربه بزنید.در قسمت Personal، روى هدفون و 
سپس اعالن هاى گفتارى ضربه بزنید.

اعالن هاى گفتارى را روشن کنید.

نولوژىنولوژى

ى استاندارد، حداقل یک فنورودى و
 است. برخى از کیس هاى ارزان تر فقط 

ى در جلوى رایانه یا یک فن اگزوز 

ى رادیاتور کولر مایع 
ــان هوا را 

دایت
 را 

وت
ـار در

مى دهند، به 
ظیمات، موارد بهترین 

O خــود را با AIO خنک مى کنید،  CPU اگر :U AI::
ل قرار دادن رادیاتور در جلو یا باالى کیس است. 

ى کنند.
Oخنک کننــده GPU، CPU AIO را به عنوان 

Uس قرار دهید. این باعث مى شــود CPU کمى 

G شما خنک تر خواهد ماند.

مىتوانید با جریــان هواى بهینه فن، ســطوح گرما را 
کاهش دهید.

dپردازنده هاى گرافیکى open shroud استاندارد مقدار 

زیادى هواى گرم را وارد کیس شما مى کنند، حتى اگر یک کارت 
گرافیک قدرتمند داشته باشــید، اگر کیس شــما اجازه مى دهد، 
Uفن هایى را نصب کنید که هوا را به سمت GPU به سمت باال فشار 

مى دهند. با این کار هواى خنک مستقیما به فن هاى ورودى در خود 
GPU مى رسد.

منحنى هاى فن و انتخاب کیس
دو مورد مهم نهایــى وجود دارد که باید در نظر بگیرید. نخســت: 
انتخاب کیس مى تواند به جریان هــواى بهینه فن کمک زیادى 

دوم، از کنترل کننده هاى فن استفاده کنید. اکثر مادربرد هاى میان 
رده تا رده باال شــامل نرم افزار فن در بایوس خود یا به عنوان یک 

برنامه ویندوزى هستند.
U شما مى توانید دماى CPU و کیس خود را بر اساس حرارت واقعى 
تنظیم کنید که مى تواند عملکرد بى صدا را به شما ارائه دهد، به همین 
ترتیب، فن ها مى توانند در مواقع لزوم باال بیایند تا مطمئن شوند که 

همه چیز خنک مى ماند.
اگر مى خواهید کنترل پیشرفته ترى بر منحنى هاى فن خود داشته 
Aquacomputer، کنترل کننده هاى ســخت افزارى از ،باشــید،

دارند که به شــما امکانمى دهند  EKWB نیــز وجود B و Corsair
منحنى هاى فن را حتى بیشــتر تنظیم کنید، همچنین مى توانید 
سرعت فن را بر اساس پردازنده گرافیکى قرار دهید یا از حسگر هاى 

براى افزایش کارآیى فن هاى کامپیوتر
خنک
تاثیر
 فن
سیس
رایان
چند
شخ

چ

۲فوجیتسو سبک ترین نوت بوك دنیا به نام Lifebook WU-X/G۲ را
آ ا ک ا 634گ ا ت تا ل ا ک 4ف

سبک ترین 
لپ تاپ جهان 

معرفى شد

60 ثانیه را ویدئو هاى کمتــر از
ى کوتــاه تبدیل مى کرد. 

عنوان یک ویدئوى ــه
م آپلود شده بود. این

صوص تســلط 
ا نشان

ن
ل
ن

کوتاه تبدیل شود. کارب
نسخه مبتنى بر
این اپلیک
فیلت
ارائ
دوربی
در یو
اندر
پشت

بــر اســاس گــزارش
بلومبــرگ، اپل پیش از
اعالم کرده اســت این
چندین قابلیــت برنامه
6ریزى شــده براى 16
iOS 6 و 16 iPadOS

در نسخه ابتدایى این 
نرم افزارها وجود

نخواهند داشت.
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براى دفع سمومى که به مرور در بدن جمع مى شود، باید از راهکار هاى مختلفى استفاده کنید که 
یکى از آن ها خوردن سبزى هاى مفید است.

بدن انسان نیازمند سم زدایى مداوم است تا عمرتان افزایش یابد. براى دفع کردن سمومى که 
طى زمان در بدن جمع مى شود باید از راهکار هاى مختلفى استفاده کنید که یکى از این راهکار ها 

استفاده از سبزى هاى مفید است.
هر روز از سبزى هاى مختلف اســتفاده مى کنید، اما از خواص آن ها به طور دقیق اطالع دارید؟ 
برخى از سبزى ها هستند که مى توانند بدن شما را در برابر هر گونه بیمارى بیمه کنند. در ادامه به 

این سبزى هاى میکروب کش بیشتر اشاره خواهیم کرد.
سیر به دلیل دارا بودن ترکیبات فراوان، یک ســم زداى فوق العاده محسوب مى شود. این ماده 
غذایى کمک مى کند تا سموم و مواد زائد به ویژه آلودگى هایى مانند سرب و جیوه از بدن خارج 
شوند. عالوه بر این، سیر داراى خواص ضدباکتریایى اســت براى همین مى تواند روده ها را به 

خوبى تمیز کند.
خانواده کلم مثل کلم سبز، گل کلم، کلم برگ، کلم بروکسل و ... جزو بهترین سبزیجات موجود 
براى سم زدایى بدن هستند به خاطر اینکه کلم ها کبد را تحریک مى کنند. مى توانید انواع کلم ها را 
به صورت خام یا پخته شده در ساالد یا در غذا هاى دیگر به صورت رنده یا خرد شده استفاده کنید.
جعفرى یک ضد عفونى کننده عالى و ادرار آور بســیار خوب اســت. این سبزى معطر و البته 
پرطرفدار، عملکرد کلیه هــا را تحریک مى کند و نقش مهمى در دفع ســموم بدن دارد. به 
غذاهایتان مثل ساالدها، پاستاها، سوپ و ... جعفرى اضافه کنید. اگر یک دوره سم زدایى 

جدى را شروع کرده اید آب جعفرى فوق العاده است.
چغندر قند نیز جزو مواد غذایى ســم زدا محسوب مى شــود. در واقع چغندر قند حاوى 
«متیونین» است که به رفع مواد زائد بدن کمک مى کند. «بتانین» موجود در آن باعث 
مى شود که اسید هاى چرب موجود در کبد زودتر تجزیه شوند. اگر یک دوره سم زدایى 
در پیش گرفته اید چغندر قند را به صورت خام با آب لیموترش و ورقه هاى نازك پیاز 

میل کنید.

سبزى هایى که بدن را سم زدایى مى کنند با گیاهانى 
که دشمن 
دیابت 
هستند
 آشنا شوید

چند گیاه مشخص مى توانند با کنترل سطح 
قند خون، بــراى درمان دیابت بســیار موثر 

باشند.
دیابت تهدیدى براى ســالمت عمومى در 
سراسر جهان اســت و بر توانایى بدن براى 
تبدیل غذا به انرژى تأثیر مى گذارد. بدن فرد 
دیابتى انسولین کافى تولید نمى کند و قادر به 
استفاده موثر از انسولین بدن به اندازه یک فرد 

غیر دیابتى نیست.
سطح قند خون افراد دیابتى نوسانات زیادى 
دارد و همین امر منجر به انبوهى از مشکالت 
مى شــود. کار هاى مختلفى وجــود دارد که 
مى توان براى کاهش سطح قند خون انجام 
داد. گیاهان دارویى در این امر نقش اساسى 

دارند. 
در ادامــه این خبر چند گیاهــى که مى تواند 
ســطح قند خون را کاهش دهد، گفته شده 

است.

جینسینگ
عصاره جینسینگ یک مکمل گیاهى است که مى تواند حساسیت به انسولین 
را افزایش داده و سطح قند خون را به حالت عادى بازگرداند. این گیاه در آسیا و 
آمریکا یافت مى شود و براى کاهش سطح قند خون افراد مبتال به دیابت موثر 
است. استفاده از این گیاه به عنوان یک شکل از طب سنتى براى مدت طوالنى 

مورد استفاده قرار مى گرفته است.

خار مریم
مطالعات نشــان مى دهد که مقدار 
معقول خار مریم منجر به کاهش 
ســطح گلوکز در افــراد مبتال 
به دیابت مى شــود. امــا باید در 
مصرف آن احتیاط کرد، زیرا مى تواند 
منجر به حالت تهوع، اسهال 
و همچنین نفخ شــود. افــرادى که 
مى خواهند از این گیاه استفاده کنند، 

باید قبل از امتحان با پزشک خود مشورت کنند.

پسیلیوم
این گیاه ممکن است براى بسیارى از افراد ناشناخته باشد، 

اما داراى خواص شــگفت انگیزى است که مى تواند به 

بیماران دیابتى کمک کند. این گیاه در مکمل هاى فیبر 

و ملین یافت مى شود. در گذشته براى درمان کلسترول 

نیز از این گیاه استفاده مى شد. افراد مبتال به دیابت نوع 

دو باید روزانه 10 گرم پسیلیوم مصرف کنند تا سطح قند 
خون و کلسترول خون خود را بهبود بخشند.

«آیسلین کمبریج» متخصص تغذیه آن چه را که همه 
ما هنگام صبح براى آغاز روز با انرژى بیش تر به عنوان 
نوشیدنى نیاز داریم و هم چنین مدت زمان پیش از خواب 

که باید از خوردن دست بکشیم را فاش مى کند.
 همه ما حس بد صبح خیلى زود از خواب بیدار شدن را 
تجربه کرده ایم. حس بد لزوم بیرون رفتن از رختخواب، 

زیرا انرژى کافى براى آغاز روز را نداریم.
«آیسلین کمبریج» متخصص تغذیه و درمانگر ایرلندى 
ادعا مى کند که یک نوشــیدنى وجود دارد که ماهیتى 
جذاب را در خود جاى داده و مى تواند بهترین احساس 
را هنگام صبح به ما بدهد. شما باور نخواهید کرد که آن 
نوشیدنى تا چه اندازه در دسترس و ارزان و درست کردن 

آن تا چه اندازه آسان است.

راز آغاز درست روزتان چیست؟
این موضوع به خوبى شناخته شــده که نوشیدن مقدار 
زیادى آب واقعا به حفظ ســالمت بدن کمک مى کند، 
اما «کمبریج» ادعــا مى کند که راز واقعى این اســت 
که نصف لیمو را فشــار دهید و آن را به یک لیوان آب 

جوش بیافزایید.
او توضیح داد: «همه ما به محض بلند شدن از رختخواب 
یک کار را باید انجام دهیم و آن نوشیدن آب است. آب 

بدن را تحریک مى کند و فشــار خــون را کاهش 
مى دهد. اگر انرژى بیش ترى براى بدن 

خود مى خواهید آب گرم را با 
لیمو ترش بنوشید 

گویــى که 
یک جادو رخ 

داده باشد».

پیش از خوابیدن باید چه کنیم؟
«آیســلین» مى گوید که آخرین وعده غذایى روزانه ما 
باید حداقل سه ساعت قبل از خواب باشد. بدین ترتیب 
بدن پیش از خواب بهتر غذا را هضم مى کند. او مى افزاید: 
«اگر شام بخورید و سعى کنید یک یا دو ساعت بعد از 
آن بخوابید به بدن شما آسیب مى رساند، زیرا پردازش 
غذا و بهبودى دشوار خواهد بود. سیستم گوارشى شما 
راکد مى شود که بر خواب و خلق و خوى تان تاثیر منفى 
مى گذارد. پس سه یا چهار ســاعت پیش از خواب شام 

بخورید».
سومین نکته مهم او این اســت که وقتى میل به شکر 
دارید از شــیرین کننده هاى مصنوعى خوددارى کنید. 
او مى گوید که برخى افراد احساس مى کنند که خوردن 
کوکى هاى تهیه شده با شــیرین کننده هاى مصنوعى 
گزینه سالم ترى است، اما واقعیت آن است که این بدتر از 
خوردن دو شیرینى با شکر استاندارد است. نوشیدنى هاى 
رژیمى حاوى مواد مصنوعى هستند که بدن ما نمى داند 
چگونه آن را پردازش کند بنابراین مضرتر و مخرب تر 

مى باشند.از نوشــیدنى هاى حاوى قند 

اگر کلسترول خونتان باالست بخوانید

نوشیدنى  معجزه آساى صبحگاهى

الك ناخن باعث زایمان زودرس مى شود؟

کلى فرگوســن، محقق ارشد این 
تحقیق، اپیدمیولوژیست در موسسه ملى 

 (NIEHS) علوم بهداشت محیطى ایاالت متحده
مى گوید: «زایمان زودرس مى تواند هم براى نوزاد و 
هم براى مادر خطرناك باشد بنابراین شناسایى عوامل 
خطرى که مى تواننــد از آن جلوگیــرى کنند، مهم

 است.
 فتاالت ها، مواد شیمیایى در میلیون ها محصول مورد 
استفاده روزانه مردم که معموال براى تقویت پالستیک 
استفاده مى شوند، بر اساس تحلیل جدید با خطر بیشتر 

زایمان زودرس مرتبط هستند.
بر اساس این گزارش، بزرگترین مطالعه در این حوزه، 
داده هاى بیش از 6000 زن بــاردار در ایاالت متحده 
اســت که براى درك بهتر ارتباط بیــن قرار گرفتن 
در معرض فتاالت و باردارى مــورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت. این مطالعه نشــان داد در زنان با غلظت 
فتاالت هاى باالتر در ادرار احتمال تولد نوزادان نارس 

بیشتر است.
شایان ذکر است، نوزادان نارس سه هفته یا بیشتر قبل 

از موعد مقرر به دنیا مى آیند.
کلــى فرگوســن، محقــق ارشــد ایــن تحقیق، 

اپیدمیولوژیست در موسسه ملى علوم بهداشت محیطى 
ایاالت متحده (NIEHS) مى گوید: «زایمان زودرس 
مى تواند هم براى نوزاد و هم براى مادر خطرناك باشد 
بنابراین شناســایى عوامل خطرى که مى توانند از آن 

جلوگیرى کنند، مهم است.»
براى این مطالعه، محققان آمار 16 مطالعه انجام شده 
در سراسر ایاالت متحده را که شامل داده هاى مربوط 
به سطوح فتاالت فردى همچنین زمان زایمان مادران 
بود، با داده هاى مربوط به ســال هاى 1983 تا 2018

جمع آورى کردند. تقریبا 9 درصد (یــا 539) از زنان، 
نوزادان نارس به دنیا آوردند که در بیش از 96 درصد 
از نمونه هاى ادرار آنان، محصــوالت جانبى فتاالت 

مشاهده شد.

محققان 11 فتاالت مختلــف موجود در زنان باردار را 
مورد بررسى قرار دادند و کشف کردند که چهار مورد 
از آن ها با احتمال 14 تا 16 درصدى بیشتر براى تولد 
نوزاد نارس مرتبط اســت. ثابت ترین آن ها تماس با 
فتاالتى بود که معموال در الك ناخن و ســایر لوازم 

آرایش یافت مى شود.
بارت ولش، محقق ارشد این تحقیق اظهار کرد: براى 
مردم دشوار است که قرار گرفتن در معرض این مواد 
شیمیایى را در زندگى روزمره به طور کامل از بین ببرند، 
اما نتایج ما نشان مى دهد که حتى کاهش هاى کوچک 
در یک جمعیت بــزرگ مى تواند تاثیــرات مثبتى بر 

مادران و فرزندان آنان داشته باشد.

به گفته محققان، کاهش سطح قرار گرفتن در معرض 
فتاالت ها تا 50 درصد، مى تواند به طور متوســط 12

درصد از زایمان زودرس جلوگیرى کند. این مداخالت 
بر تغییرات خاصى مانند انتخاب محصوالت مراقبت 
شــخصى بدون فتــاالت متمرکز اســت همچنین 
شرکت هایى که تعداد فتاالت ها در محصوالت خود 
را کاهش مى دهند یا تغییر مقرراتى که قرار گرفتن در 

معرض این مواد شیمیایى را کاهش مى دهد.
در این بین، محققان پیشنهاد کردند از غذا هاى فرآورى 
شده یا غذا هاى بسته بندى شده در پالستیک اجتناب 
کنند و به جاى آن از غذا هاى تازه و خانگى اســتفاده 

کنند.

خربزه تلخ
این یک عنصر محبوب در آشپزى آسیایى و طب سنتى چینى است. اعتقاد بر 
این است که این گیاه تشنگى و خستگى را که از عالئم احتمالى دیابت نوع 2
هستند، تسکین مى دهد. تحقیقات نشان داده که عصاره خربزه تلخ مى تواند 

قند خون را کاهش دهد.

ژیمنا
خواســتگاه این گیاه هند و معناى آن نابودکننده قند است. مطالعات 

نشان داده که در برابر دیابت نوع 1 و نوع 2 بسیار موثر است. در افراد 

مبتال به دیابت نــوع 1، افرادى که عصاره بــرگ را به مدت 18 ماه 

ردند، در مقایسه با گروهى که فقط انسولین دریافت کردند، 
مصرف ک

سطح قند خون شــان به طور قابل توجهى کاهش یافت. آزمایشات 

دیگر نشان داد برگ و عصاره آن در دوره هاى مختلف براى افراد مبتال 
به دیابــت نوع 2 نیز 

مناسب است. این گیاه را مى توان هم 
به صورت زمینى و هم به شکل 

عصاره استفاده کرد.

 فیبر ها را فراموش مى کنید
انواع خوراکى ها و تنقالت تصفیه شده داراى فیبر بسیار کمى هستند یا اصال فیبر ندارند و در نتیجه هیچ کارى براى کنترل کلسترول خون شما انجام نمى دهند.

فیبر ها در دستگاه گوارش به کلسترول مى چسبند و از همین طریق سطح کلســترول خون را کاهش مى دهند. به همین دلیل هم متخصصان تغذیه تاکید مى کنند که مصرف 
خوراکى هاى سرشار از فیبر براى افراد مبتال به کلسترول خون باال ضرورت دارد.

 از قبل برنامه ریزى ندارید
اگر مى خواهید که میان وعده هاى سالمى را انتخاب کنید و از خوراکى هاى ناسالم دور بمانید، باید از قبل براى مصرف میان وعده ها 
برنامه داشته باشید و همیشه طبق برنامه عمل کنید.به گفته متخصصان تغذیه، همان طور که باید براى وعده هاى غذایى 

اصلى برنامه داشــته باشــیم، برنامه ریزى براى مصرف میان وعده ها نیز ضرورى است، زیرا از تصمیمات 
هیجانى در انتخاب خوراکى هاى ناسالم جلوگیرى مى کند. میان وعده هاى 
انتخاب شده حتما باید حاوى فیبر باشند، زیرا فیبر به عنوان 
یک ماده مغذى مهم براى دفع کلسترول عمل 

مى کند.

میان وعده هاى رنگارنگ و متنوع را انتخاب نمى کنید
میوه ها و سبزیجات رنگارنگ، هم فیبر زیاد و هم حجم مطلوبى دارند، درحالى که کالرى کمى به بدن مى رسانند؛ بنابراین با استفاده از میوه ها و سبزیجات مختلف مى توانیم حجم کلى میان وعده ها را افزایش دهیم و مدت زمان احساس 

سیرى را طوالنى تر کنیم.
یکى از ویژگى هاى مهم میوه ها و سبزیجات این است که به کاهش کلســترول خون کمک مى کنند. درواقع، این مواد غذایى در گروه بهترین منابع حاوى فیبر قرار مى گیرند و درنتیجه کلسترول خون را کاهش مى دهند، درحالى که به 

متعادل سازى باکترى هاى روده هم کمک مى رسانند و تنوع باکترى هاى روده را بیشتر مى کنند. مطالعات اخیر نشان داده اند که حفظ تنوع باکتریایى روده با حفظ کلسترول خون در محدوده عادى مرتبط است.

از میان وعده هاى سالم، اما حاوى کالرى دورى مى کنید
بسیارى از افراد تالش مى کنند که از میان وعده هاى سرشار از کالرى دور بمانند، حتى اگر این میان وعده ها واقعا در گروه مواد غذایى سالم قرار بگیرند. با این حال، 
تحقیقات علمى ثابت کرده اند که اگر در طول روز به خوبى تغذیه نکنیم و کالرى مناســبى را از طریق صبحانه، ناهار و میان وعده ها دریافت نکنیم، در اواخر شب با 
احساس گرسنگى شدید مواجه مى شویم.خوردن شبانه اغلب با اضافه وزن و افزایش خطر ابتال به کلسترول خون باال مرتبط است. با این حال، گنجاندن 

میان وعده هاى سالم و متعادل در رژیم غذایى مى تواند اشتها را پایدار نگه دارد و مانع ُپرخورى در اواخر شب شود.
زیاده روى در مصرف چربى ها مى تواند به معناى دریافت کالرى زیاد و افزایش وزن ناخواســته باشــد، اما فراموش نکنید که وجود 
چربى هاى سالم در رژیم غذایى هم ضرورى است و هم به حفظ کلسترول خون در محدوده سالم کمک مى کند. بنابراین، استفاده 

از مغز ها و دانه هاى خام را در کنار غالت سبوس دار جدى بگیرید.

یافته هاى محققان چینى نشان مى دهد خوردن آجیل با 
کاهش شیوع بیمارى هاى مزمن کلیوى مرتبط است.

بر اســاس پژوهشــى که نتایج آن به تازگى در مجله 
«انجمن نفرولوژى آمریکا» به چاپ رســیده، مصرف 
آجیل با کاهش قابل توجه شیوع بیمارى هاى کلیوى و 
نیز کاهش علل مرگ و میر ناشى از بیمارى هاى مزمن 

کلیه و غیر آن همراه است.
«کوشو وانگ» از دانشــگاه علم و فناورى هاوژونگ 
واقع در ووهان چین به همــراه همکارانش، داده هاى 
6 هــزار و 72 بزرگســال 

آمریکایى 20 سال به باال را به منظور ارزیابى ارتباط میان 
مصرف آجیل و مرگ و میر هاى مرتبط با بیمارى هاى 
مزمن کلیه و نیز شیوع این بیمارى ها مورد بررسى قرار 

دادند.
این محققان چینى دریافتند مصرف آجیل یک تا شش 
بار در طول هفته، با کاهش شــیوع بیمارى هاى مزمن 
کلیوى مرتبط است. همچنین مصرف بیشتر آجیل در 
افرادى که مبتال به بیمارى هاى مزمن کلیوى نیستند، 
به شکلى قابل توجه با تمامى علل مرگ و میر و نیز مرگ 

و میر هاى قلبى- عروقى مرتبط بوده است.
یافته هاى این محققان نشان داد رابطه معکوسى میان 
مصرف آجیل یک تا شــش بار در هفته با تمامى علل 
مرگ و میــر در جمعیت مبتال به بیمــارى مزمن کلیه 

وجود دارد.

تأثیر خوردن آجیل در کاهش شیوع بیمارى هاى کلیوى

راارانشش، دا م همک راـراه م همـ ووهاووهان چین چین بهن به واقعواقع دردر
6 هــزار و 72 بزرگسـ

ن و نر و ر ر و
افزایید.

ح داد: «همه ما به محض بلند شدن از رختخواب 
 را باید انجام دهیم و آن نوشیدن آب است. آب 

ششششاهش حریک مى کند و فشــار خــون را ک
ننننبدن  اگر انرژى بیش ترى براى 

خواهید آب گرم را با 
ش بنوشید 

 که 
و رخ 

د».

وى ى ى ی و ىبز

است ه
دا محسوب مى ش

ئد بدن کمک مى کند. «بتانین
وجود در کبد زودتر تجزیه شوند. اگر یک د

 قند را به صورت خام با آب لیموترش و ورقه هاى نازك

ى 
من 

جینسینگ
جینسینگ یک مکمل گیاهى است که مى تواند حساسیت به انسولین صاره

و سطح قند خون را به حالت عادى بازگرداند. این گیاه در آس اده
براى کاهش سطح قند خون افراد مبتال به دیابت

ک شکل از طب سنتى براى مدت

ل پس

مبتال ر رى دیابــت نوع2 نیز  2به
مناسب است. این گیاه را مى توان هم
به صورت زمینى و هم به شکل

عصاره استفاده کرد.

ریم
د که مقدار 
کاهش
ال

این گیاه ممکن
اما داراى خواص

بیماران دیابتى کمک
و ملین یافت مى شود. در گ

نیز از این گیاه استفاده مى شد.
باید روزانه 10 گرم پسیلیوم مصرف 0دو

خون و کلسترول خون خود را بهبود بخشند

 بر
2تنوع2
ربزه تلخ مى تواند  ر ن ی ى ین

قند خون را کاهش دهد.
ى خ ز

براى بدن یى
گذارد. بدن فرد 
ى کند و قادر به 
 اندازه یک فرد 

وسانات زیادى 
ىاز مشکالت 
دارد که  جــود
ند خون انجام 
ر نقش اساسى 

ى که مى تواند 
هد، گفته شده 

خار مر
مطالعات نشــان
معقول خار مری
ســطح گلوک
به دیابت مى ش
مصرف آن احتیاط
منجر به حا
وو همچنین نفخ شــ
مى خواهند از این گی
باید قبل از امتحان با پزشک خود

رعایــت الگو هاى 
تغذیــه اى ســالم در مصــرف 

میان وعده ها، مخصوصــا براى افــراد مبتال به 
بیمارى هاى مختلف مثل افراد مبتال به کلســترول خون باال 

ضرورى است.
 خوردن میان وعده قطعا مى تواند بر سالمت شما تاثیرگذار باشد، اما باید تالش کنیم که 

این تاثیرگذارى در محدوده اثرات مثبت جاى بگیرد. رعایت الگو هاى تغذیه اى ســالم در مصرف 
میان وعده ها، مخصوصا براى افراد مبتــال به بیمارى هاى مختلف مثل افراد مبتال به کلســترول خون باال 

ضرورى است.
اگر شما هم یکى از افراد مبتال به کلسترول خون باال هستید، حتما از عادت هاى تغذیه اى زیر در مصرف میان وعده هایتان دورى کنید.

ا ف گ گا ا ا
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آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك 
اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست اخذ و به 
ثبت اردستان تسلیم نمایند. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. 
در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنًا 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1-راى شماره 140160302032000081 مورخ 28/ 4/ 1401 آقاى منصور یزدانیان فرزند 
على کدملى 1189292653 ششدانگ قســمتى از یک باب مرغدارى واقع در مزرعه بیرت 
پالك 132 اصلى علیا اردســتان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 7667متر مربع مالک 

رسمى مشاعى
2- راى شــماره 140160302032000091 مــورخ 3/ 5/ 1401 آقــاى ســید على رضا 
خــادم الفقــرا فرزنــد ســید حســن کدملــى 1189330822 ششــدانگ یــک بــاب 
خانه قدیمى و زمیــن متصله واقــع در مزرعه همبرســفلى پالك 0 فرعــى از 110 اصلى 
علیا اردســتان بخش هفده ثبت اصفهــان به مســاحت 197.20 متر مربع مالک رســمى 
مشــاعى. تاریــخ انتشــار اول: 8/ 5/ 1401 - تاریــخ انتشــار دوم : 23/ 5/ 1401 -  
م الف: 1356441 -  مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان - ذبیح اله فدائى اردستانى5/143

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده 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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

راى شــماره 2528 و 2529 مورخه 1401/04/07 خانم  حکیمه کریمى فرزند حسین نسبت 
به سه دانگ مشاع و آقاى بشیر انتشــارى نجف آبادى فرزند کریم  نسبت به سه دانگ مشاع  
از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 126 مترمربع قسمتى از پالك شماره 111  اصلى واقع در 
قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ 
انتشار نوبت اول : 1401/05/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 05/23/ 1401 –  م الف:1356622 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/5/145

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده 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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شماره 2156-1401/03/28 آقاى فرج اله رســن فرزند یداله ششدانگ یکبابخانه  به 

مساحت 720مترمربع قسمتى از پالك شماره 355  فرعى از 790 اصلى واقع در قطعه8 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان –  در صفحه 9 دفتر 78 تمامت نه حبه مشاع بنام منصور قلى امیر 
نیرومند و در صفحات 65 و 68 دفتر 182  بنام مهدیقلى فتحى نه حبه مشاع و محسن فتحى 
چهار و نیم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك 790 قطعه 8 مسبوق به ثبت مى باشد. 
سپس بموجب صورت مجلس تفکیکى  شماره 11572-56/09/27 پالك مذکور تفکیک و 
پالکهاى متعددى از آن مجزى شده که یکى از پالکها 790/355  مى باشد که بنام مالکان اولیه 
مى باشد. سپس بموجب دادنامه شماره 9709973730401889 - 97/11/30 شعبه چهارم 
حقوقى نجف آباد و دادنامه شــماره 9909970376600499 – 99/03/31 شعبه 26 تجدید 
نظر اصفهان حکم به محکومیت على – فرزانه فریال هر سه امیرنیرومند ورثه منصور قلى و 
حمید- سعید – وحید – ناهید  -  زهرا همگى فتحى ورثه مهدى قلى و غالمحسین – على 
– ژیال – ژینا – مینا همگى فتحى ورثه محسن و فریدون – فریبا – فریده امیر نیرومند ورثه 
ناصر قلى به تنظیم سند انتقال رسمى ششدانگ پالك 790/355 بنام فرج اله رسن صادر گردیده 
است . متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد.تاریخ انتشار نوبت اول:1401/5/8  - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/5/23 –  م الف:1355499 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/5/147

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده 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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

راى شماره 2325 و 2326 مورخه 1401/04/01  خانم زهرا السادات نوریان  نجف آبادى فرزند 
سید محمد نسبت به  سه دانگ مشاع وآقاى سید سجاد هاشمیان نجف آبادى فرزند سید مهدى 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 175/24 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 742  اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/8 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/23 
–  م الف: 1356616 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/149

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده 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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

راى شــماره 2515 مورخــه 1401/04/06 و 2525 مــورخ 1401/04/07 خانــم طاهره 
خلیلیان  نجف آبادى فرزند اسداهللا نسبت به سه دانگ مشــاع و آقاى ناصر قاسم زاده فرزند 
حاجى نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان در حال ساخت به مساحت 
150/52   مترمربع قســمتى از پالك شــماره 832   اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 
1401/05/08 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم : 1401/05/23 -  م الــف: 1356607 - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/5/151

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده 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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

راى شماره 2300مورخه 1401/04/01 آقاى عبدالرســول جهانیان نجف آبادى فرزند یداله 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 404/77 مترمربع قسمتى از پالك شماره 217  اصلى واقع 
در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1401/05/23 –  م الف: 
1356520 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى/5/153 

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده 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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

راى شــماره 2087 و 2096 مورخه 1401/03/25 خانم عشــرت شــکرانى کوشکى فرزند 
غالمحسین نسبت به سه دانگ مشاع و آقاى ســید فضل اله نوریان نجف آبادى فرزند سید 
مرتضى نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 321/48 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 24  فرعى از 733 اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم:  1401/05/23 –  م الف: 1355528 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/155

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

راى شماره 140160302026005335 مورخ 1401/04/11 هیات دو مالکیت آقاى/ خانم على 
سبحانى به شناسنامه شماره 342 کدملى 1287286216 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 153,96 مترمربع پالك شماره 15189 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان متقاضى بموجب قولنامه عادى مع 
الواسطه از کریم فیض و ایشان از مالک رسمى محمد ابراهیم فیض که بموجب اظهارنامه ثبتى 
بنامش در جریان ثبت میباشد خریدارى نموده و طبق اقرارنامه شماره 77914 – 1401,04,11 

دفترخانه 173 اصفهان که توسط متقاضى تنظیم شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى 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: 1401/05/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23 -  م الف: 

1357378 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/5/157

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

راى شماره 140160302026002611 مورخ 1401/02/17 هیات مالکیت آقاى محمدرضا 
یزدانى به شناسنامه شماره 1683 کدملى 5418826875 صادره از مبارکه فرزند تقى بصورت 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 159,13 مترمربع از پالك شماره 126 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال شماره 38894 مورخ 78/04/01 دفتر 62 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/05/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/05/23 -  م الف: 1357523 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان –

 موسوى/5/159

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

راى شماره 140160302026006065 مورخ 1401/04/26 هیات یک مالکیت آقاى/ خانم 
مهدى مرتضوى به شناسنامه شماره 546 کدملى 1286447781 صادره فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 230 مترمربع پالك شماره 309 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 386 

و دفتر 45 و سند انتقال 114292 مورخ 95/05/04 دفتر 9 اصفهان به نام متقاضى میباشد  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/05/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/05/23 -  م الف: 1356572 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان –

 موسوى/5/161

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 140160302006002947 – تاریخ: 1401/04/16 - برابر راى شماره 2947 
مورخ 1401/04/16 به شــماره کالسه 1736 آقاى/خانم ســیف اهللا مجیرى به شناسنامه 
شــماره 136 کدملى 1141634211 صادره فرزند عباس در ششــدانگ یکباب ساختمان 
تجارى مسکونى به مساحت 63,67 متر مربع پالك شماره 1431 فرعى از 111 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل مالکیت به موجب سند الکترونیک 
شماره 139620302006012015 و مالحظه نقش ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/05/23 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/07 – م الف: 1362799 - رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - امیر حسین

 حسن زاده/5/228        

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: از 
ابتداى ســال جارى تاکنون 34 نفر در منابع آبى استان 

اصفهان جان خود را از دست داده اند.
منصور شیشه فروش افزود: از ابتداى سال جارى تاکنون 
در مجموع 70 مورد حادثه در منابع آبــى، رودخانه ها، 
استخرهاى ذخیره آب کشاورزى، کانال هاى انتقال آب 
و مخازن سدها رخ داده که 36 نفر نجات یافته و  34 نفر 
غرق شده اند. وى با اشاره به 2 مورد حادثه غرق شدگى 
در استان اصفهان در 2 روز آخر هفته گذشته اظهار داشت: 
سه نفر بر اثر وقوع 2 حادثه غرق شدگى در استخر ذخیره 
آب کشــاورزى و محل ذخیره طبیعى آب در  شهرستان 

شهرضا غرق شدند.
وى اضافه کرد: رودخانه زاینده رود در مناطق باغ بهادران 
و چادگان، رودخانه هاى سمیرم و فریدون شهر و سدهاى 
مخزنى خمیران در تیران و کرون،  باغکل در خوانسار، 
قره قاچ و حنا در ســمیرم و کوچرى در گلپایگان مستعد 
حوادث غرقى هستند که همزمان با گرماى هوا و افزایش 
دما میل افراد به شنا زیاد مى شود و به دلیل ایمن نبودن 

منابع آبى افراد غرق مى شوند.
شیشه فروش خاطرنشــان کرد: استخرهاى ذخیره آب 
کشاورزى نیز محل مناسبى براى شنا نیست زیرا سطح 

آن لغزنده و داراى شیب است.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: اخذ استاندارد 
براى هتل ها اجبارى نیســت، اما هتل هــا مى توانند با 
رعایت موارد استاندارد، زمینه رضایتمندى هرچه بیشتر 
مسافران و گردشگران را فراهم کنند که این موضوع در 
اصفهان با توجه به اهمیت صنعت گردشــگرى در آن، 

جایگاه ویژه اى دارد.
محمود فرمانى با بیان اینکه اصفهــان بعنوان یکى از 
قطب هاى گردشگرى کشور مطرح است، اظهار داشت: 
در یک همکارى مشــترك با اداره کل میراث فرهنگى 
اســتان در صدد ارتقاء ســطح استانداردسازى خدمات 

هتلدارى هستیم.

مدیرکل استاندارد اصفهان با بیان اینکه هتل ها مى توانند 
براى دریافت استاندارد تشویقى اقدام کنند، تصریح کرد: 
تا کنون یک هتل در استان موفق به دریافت این گواهى 

شده است.
فرمانى با اشــاره به اینکه در خدمات هتلدارى مسائل 
کیفى، کمى و ایمنى مطرح است، اظهار داشت: پذیرش 
مهمانان بصــورت حضورى یا مجــازى، ارائه خدمات 
الکترونیکى، غذا و آشپزخانه، نظافت و بهداشت، ایمنى 
آسانســور، پله ها، انباردارى، اتاق ها و تجهیزات آتش 
نشانى از جمله موارد مورد بررسى در بازدید از هتل ها و 

ممیزى آنهاست.

34 نفر بر اثر غرق شدگى
در اصفهان جان باختند

استانداردسازى خدمات هتل ها 
از اول شهریور 

امانتدارى سکوبان
متروى اصفهان 

سکوبان ایستگاه متروى میدان انقالب اصفهان کیف 
حاوى طال و مدارك جا مانده به ارزش 500 میلیون ریال 
را به صاحبش بازگرداند. طى روزهاى گذشـته یکى از 
مسافران متروى اصفهان سراسیمه به ایستگاه متروى 
انقالب مراجعه کرد و از گم شدن کیف دستى خود خبر 
داد. وى که یک خانم حدود 50 ساله بود، هنگام برگشت 
از مطب دکتر در خیابان شمس آبادى موقع انتظار براى 
رسیدن مترو، کیف دستى خود را روى سکوى ایستگاه 
جا مى گذارد و هنگام سـوار شـدن در حالى که کیسـه 
دیگرى در دست داشته اسـت، فراموش مى کند کیف 
دسـتى خود را که حامل مقدارى طال و پول بوده است، 
بردارد. در همیـن هنـگام «حمیدرضـا زارع»، یکى از 
سکوبان هاى ایستگاه متروى میدان انقالب، متوجه جا 
ماندن این کیف دستى زنانه مى شود. وى کیف حاوى 
یک دسـتبند زنانه طال همراه فاکتور خرید، انگشـتر و 
مقدارى طالى سـفید و نقـره همراه بـا چندین کارت 
بانکى، مقـدارى پول نقد به ارزش ریالـى 500 میلیون 

ریال و مدارك آن را تحویل انتظامات مترو مى دهد.

اصالح شبکه آب
عملیات اصالح شبکه و انشعابات آب روستاى ماربر در 
منطقه بویین میاندشت آغازشد. با توجه به فرسودگى 
شـبکه و جلوگیرى از هدر رفت آب در این روستا؛ آبفا 
اقدام بـه لوله گذارى واصالح شـبکه و انشـعابات آب 
نمود. در این عملیات 3700 متر شبکه آب و تعداد 100 

فقره انشعاب نیز اصالح خواهد شد.

خبر

مهران موسوى خوانسارى
قطعى آب چند روزه در شهرکرد و چند شهر دیگر استان 
چهار محال و بختیارى که منبع تأمین آب آنها چشــمه 
کوهرنگ اســت، یک بار دیگر زنگ خطر اجراى یک 

پروژه جنجالى را به صدا در آورد.
از چند روز گذشته با خارج شــدن منبع تأمین آب اصلى 
چند شهر و روستا در این استان، تأمین آب شرب با بحران 
جدى روبه رو شده است و آبرسانى با تانکر در دستور کار 
قرار گرفته اســت. آنطور که «ایرنا»، خبرگزارى دولت 
اعالم کرده است، به ســبب وقوع بارش هاى سیل آسا 
در چهارمحال و بختیارى، آب چشــمه کوهرنگ که از 
چشمه هاى مهم و حیاتى این اســتان به شمار مى رود 
گل آلود و چند روز است از مدار آبرسانى خارج شده است. 
همین موضوع سبب ایجاد تنش آبى در هفت شهر و 34 
روستاى این استان شده و این مشکل در شهر شهرکرد 

با  200 هزار نفر جمعیت حادتر از دیگر مناطق است.
این اتفاق باعث شد تا دفاتر حداقل 3 خبرگزارى مطرح 
در اســتان چهارمحال و بختیارى  خواستار به سرانجام 
رساندن طرح بن – بروجن شوند. این طرح که از جمله 
طرح هاى بســیار بحث برانگیز انتقال آب از سرچشمه 
زاینده رود به حساب مى آید، همواره با حساسیت زیادى 
در اصفهان دنبال مى شده است. ابتداى همین امسال بود 
که آبگیرى خط اضطرارى طرح انتقال آب بن-بروجن 
با مصوبه وزارت نیرو اقــدام واکنش نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى و مســئوالن اصفهان را در بر داشت. 
آنها به تندى نسبت به عواقب اجراى این طرح بر استان 
اصفهان هشدار دادند و خواستار توقف عملیات اجرایى 

آن شدند.
طول خط اصلى طرح آبرسانى بن به بروجن 111 کیلومتر 
و خطوط فرعى طرح 90 کیلومتراست و آنطور که مقامات 
استان چهارمحال و بختیارى مى گویند، 100 درصد خط 
اصلى اجرایى شده و تکمیل خطوط فرعى طرح نیز رو به 
اتمام است. گفته شده دولت سیزدهم اعتبار مناسبى براى 

اجراى این طرح اختصاص داده است. 
در حالى که یک دهه از تصویب طرح آبرســانى بن به 
بروجن مى گذرد مقامات ارشد چهارمحال معتقدند این 
طرح با هدف تأمین آب آشامیدنى 450هزار نفر در حال 

اتمام است.

اتحاد رسانه اى به نفع طرح جنجالى
با بحران آبى چند روز گذشته در برخى نقاط استان چهار 
محال و بختیارى، حاال رسانه ها و مسئوالن این استان 
بر تســریع در اتمام طرح مزبور اصرار مى ورزند. دیروز 
گزارش دفتر خبرگزارى «ایسنا» در این استان، چشمه 
کوهرنگ را «منبع ناپایدار آب» لقــب داد و در اقدامى 
معنادار، شهرها و روستاهاى مسیر بن به بروجن را داراى 
بیشترین مشــکل در بحث تأمین آب شــرب دانست. 
«ایسنا» پروژه آبرســانى بن به بروجن را «یک راه حل 
قطعى» براى حل مشکل آب شرب شهرها و روستاهاى 

واقع در مسیر این پروژه تلقى کرد.
عبدالعلى ارژنگ، فرماندار شــهرکرد نیــز در گفتگو با 
این خبرگزارى به همین پروژه اشــاره کــرد: «یکى از 
راهکارهــاى اصلى بــراى تأمین آب شــرب پایدار در 
شهرکرد بحث اجرایى شدن پروژه آبرسانى بن به بروجن 

است، این مســئله نیز مورد تأکید مدیریت ارشد استان 
نیز بوده و یک مطالبه مردمى نیز محســوب مى شــود، 
امیدواریم که این پروژه هرچه ســریع تر به مرحله اجرا 

برسد.»
روز جمعه هــم دفتر خبرگــزارى «ایرنا» در اســتان 
چهارمحال، گزارش مفصلى در همین باره منتشــر کرد 
که لُب کالم آن بر اساس بخشى از گزارش مزبور چنین 
است: «گل آلود شدن آب چشمه کوهرنگ به عنوان یکى 
از منابع تأمین آب شرب بخشــى از مردم چهارمحال و 
بختیارى، بار دیگر ضرورت بهره بردارى و تســریع در 
وارد مدار شــدن طرح انتقال آب بن به بروجن را از نظر 

کارشناسان بخش آب مطرح کرده است.»
خبرگزارى دولت روز گذشته هم گزارش دیگرى منتشر 
کرد و در آن به «دیدگاه هاى مردم و مســئوالن درباره 
بحران آبى شهرکرد» پرداخت. برآیند کلى این گزارش 
طوالنى هم معلوم اســت: «تعدادى از شــهروندان در 
گفتگوى تلفنى یا از طریق شبکه هاى اجتماعى همچنان 
خواهان رفع کامل مشکل آب شــرب خود در شهرکرد 
هســتند و آن را یکى از نیازهاى اساســى و اصلى شهر 
عنوان کرده اند» و کیســت که نداند منظــور از راه حل 
«رفع کامل مشکل آب شــهرکرد» دقیقًا اشاره به چه 

طرحى است.
«تسنیم» دیگر خبرگزارى معتبر نیز روز گذشته گزارشى 
با همین مضمون منتشر و در آن از قول حجت االسالم 
امیرقلى جعفرى، رئیس کمیته آب و نماینده مردم بروجن 
در مجلس و همچنین احمدرضا محمدى، مدیرعامل آبفا 
چهارمحال و بختیارى خواستار تسریع در تکمیل طرح 

بن – بروجن شد.

ما چه پاسخى خواهیم داشت؟
در اصفهان فعًال ســکوت برقرار است. قریب یک هفته 
از طرح این موضوعات در اســتان همجوار مى گذرد و 
همچنان خبرى از واکنش مســئوالن استان اصفهان 
نیست. این در حالى اســت که نماینده وزیر نیرو براى 
رفع چالش آب شرب مناطقى از چهارمحال و بختیارى 
به همراه گروهى از وزارتخانه به این استان اعزام شده و 
گزارش ها نشان مى دهد او تا روز جمعه در چهارمحال 
و بختیارى حضور داشــته است. اتابک جعفرى در مدت 

حضورش در آن استان، با استاندار چهارمحال و بختیارى 
هم دیدار کرده و یک موضوع مهم را در این دیدار مطرح 
کرده است: «باید براى رفع مشکل، فکر اساسى کرد و  
عالوه بر اینکه باید طــرح پدافندى براى تأمین آب این 
مناطق پیش بینى شود، نیاز است تا هرچه سریع تر طرح 

بن به بروجن بهره بردارى شود.»
آیا این اظهار نظر براى مقامات اســتان اصفهان معناى 
خاصــى دارد؟ توجه کنید که این بار یک مقام رســمى 
وزارت نیرو بر اتمام طرح بــن- بروجن تأکید کرده و نه 
مسئوالن محلى استان چهارمحال و بختیارى. در استان 

اصفهان اما فعالً سکوت حاکم است.  

باران آمد، آب کوهرنگ گل شد، آب شهرکرد قطع شد، طرح جنجالى روى میز آمد  

اتمام طرح «بن – بروجن»، جدى تر از همیشه  
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نشریه «استاد الدوحه» قطر بعد از اتمام هفته دوم مسابقات 
لیگ ستارگان به معرفى بهترین هاى هفته پرداخت. در تیم 
منتخب هفته دوم لیگ ستارگان نام دو بازیکن ایرانى دیده 
مى شود. محمدحســین کنعانى زادگان مدافع ملى پوش 
کشورمان و عضو باشگاه االهلى براى دومین هفته متوالى 
در تیم منتخب قرار گرفت. همچنین مهرداد محمدى که بعد 
از یک ســال دورى از میادین به دلیل مصدومیت دوباره به 
ترکیب العربى برگشته در این هفته درخشش خوبى داشت 

و یک گل زد و یک پاس گل داد.

ایرانى ها در
 تیم منتخب لیگ قطر

سرانجام «تا سه نشه بازى نشه» براى سپاهانى ها تعبیر 
شد؛ خیلى خوب هم تعبیر شــد. طالیى پوشان اصفهان 
جمعه شب با برترى 2 بر صفر بر استقالل هم ُمهر پایانى 
زدند بر ناکامى هاى خود در جدال با آبى پوشان در هفته 
اول رقابت هاى لیــگ و هم رکورد شکســت ناپذیرى 
قهرمــان فصل گذشــته را در این فصل باطــل کردند؛

 آن هم در نخستین گام.
شــاید خوشــبین ترین هوادار ســپاهان هم فکرش را
 نمى کرد نســخه بازى سرد و کســل کننده دو مدعى 
قهرمانى لیگ با طوفان پنج دقیقه اى شــاگردان «ژوزه 
مورایس» در نیمه دوم پیچیده شود؛ اما این اتفاق با بغل 
پاى دقیق یاسین سلمانى و شوت سرکش رامین رضاییان 
رخ داد تا سپاهان برنده دوئل حساس هفته اول لیگ 22

لقب گیرد.
با اینکه طالیى پوشان با گل هاى این دو بازیکن موفق 
شدند فاتح بازى بزرگ هفته نام بگیرند اما نمى توان نقش 

سایر سپاهانى ها را در کسب این موفقیت نادیده گرفت. 
نمى توان از فرار تند و تیز محمدعلى نژاد و پاس تماشایى 
او به یاسین، پاس دیدنى مســعود ریگى براى رضاییان، 
شــوت اســتثنایى او که با اختالف کمى از زمین بیرون 
رفت، یا شوت ســهمگین امید نورافکن که با دفع ناقص 
گلر اســتقالل مواجه شــد و اقدام فرصت طلبانه فرشاد 
احمدزاده روى ریباند در آن صحنه که باز هم با بدشانسى 

سپاهانى ها دفع شد بى تفاوت گذشت. 
نمى توان از تأثیرگذارى دفاع هماهنگ و کم ایراد محمد 
دانشگر و «رناتو داسیلویرا» در این نبرد که همه نقشه هاى 
تهاجمى «ریکاردو ساپینتو» براى فرو ریختن سنگر تیم 
هموطنش را نقش بــرآب کردند و به هیچیک از گنجینه 
هاى استقالل در خط حمله از سجاد شــهباززاده و رضا 
میرزایى گرفته تا «کوین یامگا»، ارسالن مطهرى و جعفر 
سلمانى فرصت خودنمایى ندادند و یا حتى از کیفیت باالى 
بازى «مانوئل فرناندز»، ســتاره پرتغالى طالیى پوشان 
اصفهان در حضور کوتاه مدتــش در آخرین دقایق بازى، 

چشم پوشید.
با همــه اینها باید اذعــان کرد عملکرد قابل تحســین 
و درخشــان ایــن ســربازان طالیــى پــوش حاصل 
فرماندهــى مقتدرانــه و زیرکانــه، یک تــازه وارد در 
لیگ بود؛ ســکاندارى پرتغالى که برخــالف هموطن
 استقاللى اش، آرام و موشکافانه از کنار مستطیل سبز، 
بازى مهره هایش را زیرنظر داشت و فرامینش را در طول 
بازى به آنها گوشزد مى کرد. اگرچه االن براى پیش بینى 
نتیجه اى که سپاهانى ها در پایان فصل کسب خواهند 
کرد خیلى زود اســت اما جدال جمعه شب نشان داد که 
مورایس با آنچه از دســتیارى «آقاى خاص» آموخته از 
همین حاال اسبش را زین کرده تا شاید پس از هشت سال 
جام قهرمانى لیگ را به اصفهان آورد. هیچ بعید نیســت 
قطارى که به هدایت او روى ریل قرار گرفته در ایستگاه 
قهرمانى متوقف شود اگر با همان سرعت طوفانى پیش 

برود که 52 دقیقه پس از به صدا در آمدن سوت آغاز 
رقابت ها، مدافع عنوان قهرمانى را غافلگیر کرد.

01 مشکل 2 خرید آبى ها
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سایت «fcporto.ws»  پرتغال در گزارشى با تیتر «طارمى هم 
تراز لواندوفسکى» به تمجید از عملکرد ستاره ایرانى باشگاه 
پورتو در ابتــداى فصل 2022-2023 پرداخت. این رســانه 
پرتغالى، نوشــت: مهدى طارمى در بین رقابت هاى اروپایى، 
جزو برترین گلزنان 15 لیگ برتر یوفا در سال 2022 شد. ملى 
پوش ایرانى 20 بار در سال 2022 گلزنى کرده و در مقابل خود 
تنها کیلیان امباپه از پارى سن ژرمن و کریم بنزما از رئال مادرید 
هر دو با 24 گل و کریســتوفر انکونکو از الیپزیگ با 22 گل

 مى بیند. طارمى با دبل مقابل ماریتیمو با روبرت لواندوفسکى 
ستاره بارسلونا برابرى کرد. مهاجم ایرانى نشان مى دهد که از 
ســر و صداى بیرون ناامید نمى شود و همچنان به تیم متعهد 
است تا جایى که در چهارمین فصل حضورش در لیگ پرتغال، 
امسال بهترین شروع فصل حرفه اى خود را داشته باشد. 4گل 
در دو بازى نشــان مى دهد این بازیکن جاه طلب پس از سه 
سال حضور در سکو و به دنبال کســب جایزه بهترین گلزن 

لیگ پرتغال است.

ستاره ایرانى پورتو همتراز 
«لواندوفسکى»

هشدار «زرد» براى مدعیان قهرمانى؛ 

آسمان لیگ بیست و دوم 
طالیى مى شود؟

02

سرمربى تیم فوتبال ســپاهان پس از پیروزى برابر استقالل 
گفت: بازى با استقالل یک دیدار کالسیک و عالى بود. ژوزه 
مورایس گفت: یک بازى عادى، کالسیک و خیلى خوب بود. 
حتى اگر دیدار اول لیگ هم باشد، چه بسا سخت تر و بدتر هم 
مى شود.  سرمربى سپاهان ادامه داد: قبال آدم خوش شانسى 

بودم و االن هم خوش شــانس هستم که 
توانستم در یک بازى بدون تماشاگر برنده 
باشــم. نمى توانم بگویم بازیکنان ما در 

نیمه دوم خیلى هم خوب بودند اما در 
مجموع بازى خیلى خوبى بود و باید 
به بازیکنانم تبریک بگویم. بازى 
خیلى خوب و برد شــیرینى بود. 

اکنون براى بازى بعدى مى رویم.

بازى با استقالل یک دیدار 
کالسیک بود

03

نشــریه «البیان» امارات در تحلیل انتقال قرضى مهاجم 
ایرانى شباب االهلى به اســتقالل نوشت: مهدى قائدى 
فصل گذشــته با قراردادى 5 ساله از اســتقالل به شباب 
االهلى پیوســت. این بازیکن ایرانى در ابتداى حضورش 
عملکرد خوبى داشــت ولى رفته رفته از ترکیب اصلى با 
تصمیم مهدى على سرمربى سابق شــباب االهلى کنار 
گذاشته شده . افت قائدى دلیل اصلى تصمیم مدیران باشگاه 
شباب االهلى و لئوناردو ژاردیم سرمربى جدید تیم به صدور 
رضایت نامه اش براى انتقال قرضى به استقالل بوده است 
تا این بازیکن پس از حضور دوباره در جمع آبى پوشان بتواند 

باردیگر به روزهاى اوجش بازگردد.

علت انتقال قائدى چه بود؟

مرضیه غفاریان

باشگاه استقالل فعال نمى تواند از وجود کاوه رضایى و محمد 
محبى در ترکیب خود استفاده کند. در واقع تا زمانى که باشگاه 
استقالل براى دو باشگاه شــارلرواى بلژیک تیم سابق کاوه 
رضایى و سانتاکالراى پرتغال تیم فصل گذشته محبى پول 
رضایتنامه را واریز نکند و این پول ها به حساب این دو باشگاه 
ننشیند آن ها مجوز رسمى به استقالل براى استفاده از این دو 
بازیکن را نمى دهند. در حال حاضر هر دو باشگاه فقط به آبى ها 

مجوز داده اند تا رضایى و محبى در تمرینات حاضر شوند.

ن هم خوش شــانس هستم که 
 یک بازى بدون تماشاگر برنده 
ى توانم بگویم بازیکنان ما در
یلى هم خوب بودند اما در
ى خیلىخوبى بود و باید 
م تبریکبگویم. بازى
ب و برد شــیرینى بود. 

ى بازى بعدى مى رویم.

بازیکن ســابق تیم ملى پرتغال حضور کوتاه 
مدتى در بازى استقالل و سپاهان داشت اما در 
پایان این پیروزى بزرگ را در کنار همبازیانش 
و ژوزه مورایس جشن گرفت و با کیفیتى که 
از خودش نشــان داد همه را مشــتاق دیدن 
بازى هاى این بازیکــن در ترکیب طالیى 

پوشان کرد.
مانوئل فرنانــدز قرار بود در بازى با خوشــه 
طالیى از ابتدا در ترکیب تیم ســپاهان قرار 
بگیرد اما در گرم کردن مصدوم شــد و جاى 
خود را به یکى از هافبک هاى میانى تیم داد و 
به همین خاطر در بازى با استقالل از ابتدا در 
ترکیب تیم به میدان نیامد. او در همان دقایق 
کوتاه یک پاس تو در خوب داد و دو سه لمس 
توپ خوب داشت تا نشان دهد یک بازیکن با 
کیفیت اســت و بى جهت نبود که سال هاى 
سال مورد توجه بود و بازى در ترکیب تیم ملى 

پرتغال را هم تجربه کرد.
بدون شک لیگ برتر در انتظار حضور ثابت 

این بازیکن فوق ستاره است. فرناندز 
اگر چه 36 ســاله اســت 
اما اکنون هــم با کیفیت 
فوتبــال مى کند. شــاید 

دوندگى اش به نســبت ســال هاى گذشته 
کم شــده باشــد اما توپ را تصاحب کند با

 پاس هاى خوب تیم را راه مى اندازد. عمق را 
خوب مى بیند و خالصه اینکه در میانه میدان 

یک بازیکن موثر است.
او در مصاف اســتقالل و ســپاهان به جاى 
مســعود ریگى وارد میدان شــد اما شاید در
 بازى هاى آینده یک گام جلوتر از مســعود 

ریگى بازى کند. اینکه بــه دروازه نزدیک تر 
باشــد تا پاس هاى موثر بدهد. ســپاهان در 
هفته هاى بعدى با حضور ثابت این بازیکن و 
شاید هم الویس کامسوبا تبدیل به تیم بهترى 
شود. اما صرف نظر از این مسایل حضور چنین 
بازیکنانــى در لیگ برتر توجه رســانه هاى 
خارجى به لیگ ایران را بیشتر خواهد کرد و 
از همه مهمتر کیفیت بازى هاى لیگ برتر را 
بیشتر مى کند. سپاهان به خوبى نشان داد با 
دستمزدهایى که در ایران پرداخت مى شود؛ 
مى توان بازیکنان اسمى و با 

کیفیت را در اختیار گرفت.

لیگ در انتظار حضور ثابت یک فوق ستاره!

دو مدافع جدید ســپاهان در دیــدار برابر 
استقالل خوب و بدون اشتباه ظاهر شدند 
و نقشه هاى ساپینتو سرمربى استقالل را 

خراب کردند.
نخســتین همکارى میــان دو مدافع جدید 
سپاهان فراتر از انتظار بود. دو بازیکنى که هرگز 
سابقه پوشــیدن زرد طالیى اصفهانى ها را در 
کارنامه نداشــتند اما در گام نخست به حدى 
خوب و هماهنگ ظاهر شدند که خط حمله 
قهرمان لیگ هرگز نتوانست به صورت جدى 
دروازه این تیم را تهدید کند و این دو مدافع 
جدید ســپاهان تمام نقشــه هاى ریکاردو 

ساپینتو را خراب کردند.
رناتو سیلویرا مدافع برزیلى که تمام دوران فوتبال 
حرفه اى خود را در باشگاه هاى برزیلى سپرى 
کرده اســت، به همراه محمد دانشگر زوج خط 
دفاعى ســپاهان ژوزه مورایس را تشکیل داده 
بودند و این دو بازیکن در برابر حمالت مهاجمین 
استقالل، هرگز مغلوب نشده و درخشان ظاهر 
شدند. سیلویرا تا همین 20 روز پیش براى تیم 

ویال نوا در سرى بى برزیل بازى مى کرد و بدن او 
کامال آماده برگزارى مسابقات است. این مدافع 
تنومند امروز اجازه خودنمایى به خط حمله آبى ها 
من جمله شهباززاده، مطهرى و رمضانى را نداد و 

کامال خوب و جنگنده ظاهر شد.
با وجود تغییرات متعدد در خط حمله اســتقالل 
و ورود نیروهاى تازه نفــس و تهاجمى، اما این 
بازیکن در کنار زوج بوشهرى خود عملکرد بسیار 

خوبى داشتند.
دانشگر نیز در تقابل با تیم سابقش، کار چندان 
دشــوارى را پیش رو نداشــت و به ندرت پیش 
آمد که از ســوى حمله وران تیم ساپینتو تحت 
فشار قرار بگیرد و با 3 تکل موفق، 2 دفع توپ، 
یک قطع تــوپ، یک نبردهوایــى موفق و 81
درصد پاس صحیح، روز خوب و بى اشــتباهى 

را سپرى کرد.
عملکرد این دو بازیکن نشــان داد که حریفان 
سپاهان در فصل جدید براى فتح دروازه مظاهرى 
کار سختى را در پیش دارند و این دو سد دفاعى 

محکم، اجازه خودنمایى را به رقبا نخواهند داد.

سیلویرا و دانشگر
 نقشه هاى ساپینتو را خراب کردند

دروازه بان تیم فوتبال سپاهان پس از برترى مقابل استقالل گفت: بچه ها توانســتند تفکرات مورایس را                            پیاده کنند و با برنامه اى که روى آن کار 
کردیم به نتیجه رسیدیم.

رشید مظاهرى پس از برترى دو بر صفر سپاهان مقابل استقالل در هفته اول لیگ برتر اظهار داشت: خدا را                            شکر بازى خیلى 
خوبى بود و بچه ها توانستند تفکرات ژوزه مورایس را                            پیاده کنند. با برنامه اى که روى آن کار کردیم به نتیجه رسیدیم.

وى در خصوص زهرچشم گرفتن سپاهان از ســایر تیم هاى لیگ برتى با این برد خوب پاسخ داد: قدم اول خیلى مهم 
است، اما نمى دانم به این موضوع زهر چشم مى گویند یا چیز دیگرى؟ باید بازى به بازى جلو برویم. از خدا مى خواهم 

به تیم ما کمک کند.
دروازه بان تیم فوتبال سپاهان در خصوص کلین شیت کردن خود در این مســابقه، گفت: فکر مى کنم در هفته هاى آینده 

بهتر شود.
مظاهرى در باره اینکه با توجه به خوش و بش گرمش با بازیکنان استقالل در ابتداى مسابقه ظاهرا اتفاقات قبلى را                            فراموش 

کرده است، گفت: از روز اولى که از استقالل رفتم همیشه با آنها خوش و بش کرده ام. فوتبال را                            تا این اندازه جدى نگیرید.
وى در خصوص اینکه تا چه اندازه به تیم ملى فکر مى کند، گفت: هزار درصد.

گلر سپاهان: بچه ها توانستند تفکرات مورایس را                            پیاده کنند

نشریات معتبر پرتغالى به جدال ژوزه مورایس با ریکاردو 
ساپینتو در لیگ ایران پرداختند.

تیم فوتبال اســتقالل روز جمعه در بازى افتتاحیه فصل 
جدید لیگ برتر کشــورمان به مصاف سپاهان رفت و با 

نتیجه 2 بر صفر شکست خورد.
در همین رابطه به دلیل تقابل مورایس و ســاپینتو روى 
نیمکت سپاهان و استقالل در لیگ ایران نشریات معتبر 
ورزشى پرتغال به این دیدار جذاب میان مربیان پرتغالى 

پرداختند.
نشریه «آبوال» در این زمینه نوشــت: مورایس در آغاز 
ماجراجویى اش در لیگ ایران موفق شــد با ســپاهان، 
قهرمان ایران یعنى اســتقالل را با نتیجــه 2 بر صفر 
شکســت دهد. نکته جالب این اســت کــه مورایس 

هموطنش ساپینتو را شکست داد.
نشریه «رکورد» هم در این زمینه، نوشت: ژوزه مورایس 
در آغاز لیگ برتر ایران موفق شد ساپینتو را شکست دهد. 
سپاهان در شروع لیگ فصل 23/2022 ایران با نتیجه 2
بر صفر مقابل استقالل مدافع عنوان قهرمانى پیروز شد.

نشریه «اوجوگو» هم به این بازى پرداخت و نوشت: ژوزه 
مورایس، سرمربى پرتغالى سپاهان در آغاز دور جدید لیگ 

برتر ایران، هموطنش ریکاردو ساپینتو را با قهرمان ایران 
یعنى استقالل با نتیجه دو بر صفر شکست داد.

واکنش نشریات پرتغالى به پیروزى مورایس

کهاىمیانى تیم داد و
ى با استقالل از ابتدا در 
یامد. او در همان دقایق 
خوب داد و دو سه لمس 
شان دهد یک بازیکن با 
جهتنبود که سالهاى 
ازى در ترکیب تیم ملى 

رد.
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فیت 
ـاید 
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ت.
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توان بازیکنان اسمى و با مى
کیفیت را در اختیار گرفت.

 جعفر 
 باالى 
وشان 
 بازى، 

قطارى که به هدایت او روى ریل قرار گرفته در ایستگاه 
پیش با همانسرعت طوفانى اگر قهرمانى متوقفشود

2برود که 52 دقیقه پس از به صدا در آمدن سوت آغاز 
کرد. غافلگیر دو مرقابت ها، مدافع عنوان قهرمانى را
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و نقش
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نند و با برنامه اى که روى آنکار 

 بازى خیلى
یم.

ىمهم
خواهم 

هاى آینده 

 را                            فراموش 
 نگیرید.

س را                            پیاده کنند

هافبک تیم فوتبال سپاهان پس از برترى مقابل 
استقالل درباره کار کردن با ژوزه مورایس بیان 
کرد: اسمش و کارش گویاى همه چیز است. ما 

هم خیلى خوشحالیم که با او کار مى کنیم.
یاسین سلمانى که زننده یکى از گل هاى سپاهان 
برابر استقالل در جریان پیروزى 2 بر صفر برابر 
این تیم بود، در میکســدزون ورزشگاه آزادى 
درباره این موفقیت بــه خبرنگاران گفت: بازى 
خوبى بود هم براى ما و هم اســتقالل. خیلى 

خوشحالم که توانستیم بازى را ببریم.
او درمورد گلزنــى اش و اینکه دوبــاره به نظر 
مى رسد درخشیدن را شــروع کرده اضافه کرد: 
زحمت بچه ها بود. واقعا زحمت بچه ها بود و من 

هم توانستم ضربه آخر را بزنم. خوشحالم.
هافبک جوان تیم فوتبال ســپاهان درباره کار 
کردن با ژوزه مورایس هم بیان کرد: اســمش 
و کارش گویاى همه چیز اســت. ما هم خیلى 

خوشحالیم که با او کار مى کنیم.
ســلمانى در واکنش به هماهنگى قابل توجه 
سپاهان در اولین بازى فصل توضیح داد: خب 
ما اردوى خوبى را در ترکیه پشت سر گذاشتیم. 
در اصفهان هم شرایط خوب بود. تیم به مرحله 

آمادگى رسیده ولى هنوز خیلى کار داریم.
سوال بعدى درباره شرایط نابسامان تیم امید بود 
و او با خنده اى تلخ در واکنش به این سوال اینطور 

پاسخ داد: چه بگویم؟! بگذارید حرفى نزنم.

سلمانى: خیلى خوشحالیم که با مورایس 
کار مى کنیم



مراسم عزادارى آقا ابا عبدا... الحسین(ع) در خمینى شهر شهره خاص 
و عام است و از این روست که این شهر به حسینیه ایران شهرت یافته 
است. سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى خمینى شهر نیز 
در این ایام در کنار مردم و هیئات به انجام تبلیغات محیطى و برگزارى 

برنامه هاى مذهبى ویژه این ایام مى پردازد. 
معاون فرهنگى اجتماعى شــهردارى در این رابطه بیان داشــت: 
شهردارى در دهه اول محرم بیش از 2000 متر ریسه پرچم مشکى در 

میادین و بلوارها نصب کرده است. 
موسوى در خصوص بنرهاى شهرى گفت: 50 جایگاه بنر شهروندى، 
6 جایگاه 3 در 5 مترى میادین، یک جایگاه بنر 48 مترمربعى سه راه 
الغدیر، جایگاه هاى بنر 3 در 4 مترى میادین و جایگاه بنر 50 مترمربعى 
میدان عصارخانه، به تبلیغات ایام ســوگوارى سید و ساالر شهیدان 

اختصاص یافت. 
وى افزود: عالوه بر موارد مذکور 10 کتیبه سه در چهار براى سر در 

اماکن و ســاختمان ها، 400 پرچم چوبى و 1000 کتیبه یک در یک 
و نیم متر براى وســط بلوارها و هیئات، تهیه شد. همچنین تمامى 
ساختمان هاى شــهردارى و مناطق و ســازمان هاى وابسته به آن 

سیاه پوش شد. 
موسوى ضمن اشاره به همکارى شــهردارى با ارگان هاى دیگر در 
برگزارى مراسم محرم گفت: با نیروى انتظامى، اداره اماکن، شبکه 
بهداشت و درمان، مرکز اهداى خون و هیئات مذهبى در زمینه هاى 

مختلف همکارى کرده ایم. 
وى در خصوص اقدامات فرهنگى ویژه این ایــام اظهار کرد: براى 
رعایت نظم و نظافت بیشتر به هیئات جارو و کیسه پالستیک زباله 
اهدا نمودیم. همچنین در خصوص فرهنگسازى جمع آورى زباله و 
کمک به پاکبانان در این ایام بنرهایى با همین موضوعات در سطح 
شهر نصب شد. موسوى همچنین افزود: در همکارى با شبکه بهداشت 
و درمان بنرهاى آموزشى جهت ترغیب مردم به تزریق واکسن کرونا و 

اطالع رسانى مراکز واکسیناسیون در سطح شهر نصب شد. 

سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى در 
شادى و غم در کنار مردم است

معاون فرهنگى اجتماعى شهردارى همچنین به برگزارى برنامه ها و 
تبلیغات محیطى در دهه والیت اشاره کرد و افزود: با توجه به این که 
در ایامى مانند دهه والیت و امامت، شهر مذهبى و والیت محورى 
چون خمینى شهر سراسر شادى و سرور اســت و مردم و هیئات به 
برپایى جشن مى پردازند، سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى امسال 

بنا را بر آن گذاشت که جشن هاى والیت را در محالت کم برخوردار 
برگزار کند. به همین جهت پس از برگزارى جلساتى با جوانان فعال 
و معتمدین محالت و با در نظر گرفتن ظرفیت هاى انسانى و مکانى 
محالت، یک جشن در محله وازیچه و ســه جشن در محله ارغوان 

برگزار شد. 
سیدمحمدهادى موسوى همچنین افزود: در سایر محالت از جمله 
آدریان، جوى آباد جدید وکهندژ نیز مساعدت هاى بسیارى در زمینه 

برگزارى جشن هاى مردمى صورت گرفت. 
وى  با اشــاره به این که منطقه گردشــگرى الدر یکى از بهترین
 جاذبه هاى طبیعى و گردشگرى کشور است گفت: با توجه به این که 
این مکان امتحانش را در برگزارى جشن هاى بزرگ پس داده است و 
مردم خمینى شهر و حتى شهرهاى دیگر لحظات خاطره انگیزى را در 
آن سپرى کرده اند، مسئوالن برگزارى مراسم تصمیم گرفتند در این 
مکان اقدام به برپایى جشن والیت نمایند و شهردارى نیز در برپایى 

این جشن همکارى کرد.  
موســوى به برگزارى اولین جشنواره استانى شــعر نهج البالغه به 
میزبانى شهردارى خمینى شهر اشاره کرد و افزود: امسال براى اولین 

بار با همکارى ســتاد نهج البالغه این جشنواره را برگزار نمودیم که 
در نهایت از میان 50 شرکت کننده در این همایش 12 نفر به عنوان 
نفرات برتر انتخــاب و جایزه نقدى و لوح تقدیر جشــنواره به آن ها

 اهدا شد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

خداونــد دنیــا را ماننــد یــک جلســه کوتــاه امتحانــى قــرارداده اســت که هــر کدام 
ــا انســان هــا مدتــى در ایــن جلســه امتحــان بــه وســیله اعمــال و رفتارمــان،  از م
خودمــان را نشــان دهیــم کــه تــا چــه انــدازه توانســته ایــم بــا کارهــاى خداگونــه، 
ــا برعکــس).  صفــات و اخــالق الهــى را در روح خــود بــه وجــود آوریــم (و ی
آنــگاه آنهایــى کــه داراى صفــات و کارهــاى خدایــى هســتند تــا ابــد و جاودانه در 
بهشــت خواهنــد بــود و دســته دوم تــا ابــد در گرفتــارى و عــذاب بــه ســر خواهند 

بــرد. البتــه زندگــى دنیــا کوتــاه و تمــام شــدنى اســت.
موال على (ع)
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   در راستاى مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ   18 /  04  / 1401   مبنى بر افزایش سرمایه و رعایت ماده 169
الیحه اصالحى  قانون  تجارت بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت میرساند مقرر گردیده سرمایه 
شرکت از مبلغ    000 / 000 / 000 / 80     ریال تا مبلغ  000 / 000 / 000  / 240  ریال ازطریق واریز نقدى و  از طریق 
باال بردن تعداد سهام  افزایش یابد لذا شماره   حساب 5300004373  عهده  بانک ملت شعبه  امام حسین 
شهرکرد  کد شعبه  1235139  جهت واریز مبلغ ناشى از افزایش سرمایه اعالم گردید و هر یک ازسهامداران 
یا طلبکاران  که تمایل به حضور در افزایش سرمایه را دارند بایستى حداکثر ظرف مدت  60 روز از تاریخ نشر 
این آگهى جهت خرید سهام ناشى از افزایش ســرمایه به نسبت سهام خویش در شرکت هر یک به ارزش
   000 /10   ریال با نام عادى به ازاء هر سهم 2 سهم  اقدام نمایند و رسید مربوطه را به آدرس اصفهان خیابان 
شاپور جدید خیابان کار و کارگر نبش بلوك 22 شرکت راهپویان ناژوان به کد پستى 8195155937  تحویل 
هیئت مدیره دهند. الزم به ذکر است چنانچه در پایان مهلت مقرر هر یک از سهامداران نسبت به خرید سهام  
ناشى از افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم خویش اقدام ننماید هیئت مدیره مجاز خواهد بود در صورت 
لزوم حق تقدم هاى استفاده نشده بابت افزایش سرمایه را به هر یک از سهامداران  یا غیر سهامداران که 
تمایل به خرید سهام دارند واگذار نمایدو این انصراف به منزله سلب حق تقدم خویش در خرید سهام ناشى 

از افزایش سرمایه میباشد.
 هیئت مدیره

آگهى استفاده از حق تقدم  موضوع ماده 169 الیحه اصالحى قانون تجارت 
شرکت  راهپویان ناژوان  -    سهامى خاص  به شماره ثبت 37773  شناسه ملى  

10980273879

شهردارى پا به پاى مردم در آیین عزادارى امام حسین (ع)؛

کربال اینجاست زیر این علم

 مدیر آبفاى شاهین شهر از اصالح و توسعه 7700 متر از خطوط انتقال و شبکه جمع آورى 
فاضالب شهرهاى شاهین شهر و گرگاب در 4 ماهه نخست سال جارى خبر داد.

شاهرخ شریفى با بیان این که پروژه هاى بخش فاضالب با اعتبارى بالغ بر 22 میلیارد تومان 
انجام شده اســت، اظهار داشت: این پروژه ها با توجه به فرســودگى بخش هایى از شبکه 
فاضالب شهر شاهین شهر و لزوم توسعه شبکه فاضالب شهر گرگاب در قطرهاى 1400، 

500، 300 و 250 میلى متر انجام شده است.
وى همچنین به اصالح و توسعه شبکه توزیع آب این شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: این 
پروژه ها در شهرهاى شاهین شهر، گز و گرگاب به طول 605 متر و در روستاهاى بیدشک 
و کلهرود به طول 2200 متر، در قطرهاى 110، 90 و 75 میلى متر و با اعتبارى بالغ بر یک 

میلیارد و 370 میلیون تومان انجام شده است.
مدیر آبفاى شاهین شهر به تکمیل خط انتقال آبرسانى روستاى جهاد آباد به طول 12 کیلومتر 

با مشارکت بنیاد مسکن، با اعتبارى بالغ بر 15 میلیارد تومان اشاره و افزود: تکمیل سامانه 
تله مترى در 6 ایستگاه شامل پروژه آبرسانى شهرك صنعتى و روستاى مورچه خورت، شهر 
گرگاب، روستاى قلعه خواجه و منطقه گلدیس شاهین شهر با اعتبارى بالغ بر 600 میلیون 

تومان از دیگر اقدامات انجام شده در 4 ماهه ابتداى سال جارى بوده است.
شــریفى به برنامه هاى در دســت اقدام این امور به منظور توســعه و اصالح شبکه آب و 
فاضالب شاهین شهر اشاره و تصریح کرد: ادامه عملیات لوله گذارى فاضالب بلوار طالقانى 
شاهین شهر، اجراى شــبکه آب منطقه کارگاهى گرگاب و توسعه شــبکه آب شهر گز از

 برنامه هاى این امور طى ماههاى اخیر است.
وى در پایان با بیان این که شهرستان شاهین شهر داراى 3 شــهر و 7 روستا است، افزود: 
232783 نفر در شهرها و 3490 نفر در روســتاهاى این شهرستان از خدمات آبفا بهره مند 

هستند.

بیش از 90 درصد از مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینى استان اصفهان از 
قبوض رایگان آب، برق و گاز بهره مند شدند.

 معاون سالمت و حمایت اداره کل کمیته امداد امام خمینى استان اصفهان گفت: براساس 
قانون اجرا شــده، حدود 90 درصد از 121 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد این استان 

که در الگوى مشترکان کم مصرف آب، برق و گاز قرار دارند از این مزایا بهره مند شده اند.
رضا بنایى افزود: ثبت اینترنتى انشــعاب آب، برق و گاز مددجویان کمیته امداد در سامانه

soha.emdad.irامکان پذیر است و نیاز نیست مددجویان به کمیته امداد مراجعه کنند.

معاون حمایــت و ســالمت خانــواده کمیتــه امداد اســتان اصفهــان، تأکیــد کرد: 
معافیــت از پرداخــت هزینه هــاى قبــض آب و بــرق و گاز شــامل آن دســته از 
مددجویانى اســت کــه از الگــوى مصرف طبــق مصوبه هیئــت دولت پیــروى کنند 
و مددجویانــى که خارج از الگوى مصرف هســتند بایــد قبوض خود را همانند گذشــته

 پرداخت کنند.

اصالح و توسعه 7700 متر از شبکه فاضالب شاهین شهر و گرگاب

بهره مندى مددجویان کمیته امداد از قبوض رایگان 

 عزادارى محله خوزان خمینى شهر

جشن هاى محلى دهه والیت و امامتالدر میزبان جشن غدیرالدر میزبان جشن غدیر


