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رئیس جمهور: رئیس جمهور: 
نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس 

از دولت از دولت 
حمایت کنندحمایت کنند
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حجاب زنان و پیوند
 دینى مردم ایران 

زاینده رود خشک
 را هم دریابید
3

آغازمرمت و احیاى بازار 
سرپوشیده شهرضا

3

صدور پروانه هاى مرمتى براى 
ساختمان هاى تاریخى کاشان

رهاسازى سگ هاى ولگرد 
توسط وانت بارها در گوگد
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خوشحالى
 بیش از حد، 

عاملى براى مردن
 پیش از موقع

جزئیات کشف1400 کیلو تریاك در اصفهان
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عرضه قلیان در 
هر محلى خالف 

قانون است

دانشمندان آلمانى در تحقیقات جدید خود 
اعالم کرده اند که انسان ها عالوه بر «غم 
و ناراحتى زیاد»، بر اثر «خوشحالى بیش از 
اندازه» و نوعى عارضه به نام «سندرم قلب 

شاد» نیز ممکن است بمیرند...

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: اگر 
افراد قلیان را در حاشیه رودخانه عرضه کنند انجام این 

کار خالف قانون و عرف است.
ابوالفضل قربانى با اشــاره به جمــع آورى قلیان ها از 
کنار رودخانه زاینــده رود، اظهار کــرد: به طور کلى 
بحث ما تنها براى جمع آورى قلیــان از کنار رودخانه 
زاینده رود و مکان هاى دیگر نیست، مجموعه جامعه 
سالمت، پزشکان و افرادى که دست اندرکاران سالمت 
شهروندان هستند اعالم مى کنند که موضوع مربوط به 
استفاده از قلیان براى تمام افراد ایجاد مشکل مى کند.
نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با تاکید بر 

اینکه عرضه قلیان بدون مجوز...

مهارت  باغبانان اصفهانى مهارت  باغبانان اصفهانى 
ارتقا مى یابدارتقا مى یابد

در راستاى امضاى تفاهمنامه بین اداره کل فنى وحرفه اى در راستاى امضاى تفاهمنامه بین اداره کل فنى وحرفه اى 
استان و سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى؛استان و سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى؛
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2 عملیات ویژه پلیس در ورودى شهرستان هاى شهرضا و خورو بیابانک 

کلید «شانس» 
دست چه کسى است؟

خوب شــد باالخره فهمیدیم «بدشانس» یعنى چى، 
آن هم به لطف اظهارات یحیى گل محمدى پس از 

توقف تیمش در برابر ذوب آهن 10 نفره!
ســرمربى باتجربه پرســپولیس مدعى اســت تیم 

کهکشانى اش مقابل...
3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

مترو 
مسجد جامع را 
تهدید مى کند

فعال شدن 1000 دستگاه اتوبوس
 همزمان با بازگشایى مدارس 
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محبى رسمًامحبى رسمًا
 به استقالل پیوست

گنجینه هنرهاى جهان در ایران را بید زد؟! 7 ترفندجذاب درگوشى هاى اندرویدکه نمى دانستیدجهان نما جمع بندى خسارت فعالیت سامانه مانسونى به اصفهانتکنولوژى چه کسانى بیشتر از دیگران تحت تأثیرآلودگى هوا هستند ؟استان سالمت

دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان در نظر دارد 1-بوفه(سوپرى)2-محل انتشارات(تایپ 
وتکثیر)3-محل تاکســى ســرویس4-ایاب و ذهاب را جهت اجاره و از طریق مزایده و 
1-تاسیسات 2-فضاى سبز 3-خدمات  -4تهیه و طبخ و توزیع غذا را از طریق مناقصه به 

افراد حقیقى یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید.
مبلغ خرید اسناد 1000000 ریال به شماره حساب 0108683239002 بانک ملى به نام دانشگاه 

آزاد اسالمى فالورجان
محل دریافت اسناد: فالورجان-بلوار دانشگاه-امور ادارى دانشگاه

مهلت تحویل اسناد دریافت شده به دانشگاه: تا پایان ساعت ادارى روز چهارشنبه 1401/6/2
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار اســت و هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده و 

مناقصه مى باشد.
www.falavarjan.iau.ir    شماره تماس 09131678506                سایت دانشگاه
آدرس: فالورجان- بلوار دانشگاه –دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

آگهى مناقصه و مزایده عمومى

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان در نظر دارد تاالر پذیرایى خود را از 
زمان انعقاد قرارداد تا تاریخ 1402/05/31 از طریق اجاره واگذار نماید.

متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت ده روز کارى با 
مراجعه به دانشگاه و بازدید از محل، نسبت به اخذ و تکمیل اوراق مربوطه 

اقدام نمایند.
 «ضمناً هزینه درج آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.»

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها، اختیار تام دارد.
 تلفن تماس: 53332070ـ031 و 09137263009

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان

آگهی مزایده 

خود
غم

ش از 
لب

دارس 
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رئیس شوراى حل اختالف اســتان اصفهان گفت: در ســال 1400 با همت و تالش 
همکاران شوراهاى حل اختالف در سطح استان 27 نفر از قصاص رهایى یافتند.

سیدمحمد موسویان با بیان اینکه 27 نفر در سال 1400 از قصاص نفس رهایى یافتند، 
اظهار کرد: فلسفه تشکیل شــوراهاى حل اختالف ایجاد صلح و سازش با استفاده از 

ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان است.
وى این امــر مهم را قــدردان زحمــات کارکنــان زحمتکش و خدوم شــوراهاى 

حل اختالف دانســت و گفت: در ســال 1400 بــا تالش همکاران شــوراهاى حل 
اختالف در ســطح اســتان اصفهان 27 فقره پرونده قصاص به مصالحه رســیده و 
باگذشــت اولیاى دم از اجراى حکم، محکوم علیه ها از قصاص نفس رهایى یافتند و 

به زندگى بازگشتند. 
رئیس شوراهاى حل اختالف استان اصفهان، گذشت خانواده هاى اولیاى دم را اقدامى 

ارزشمند و خداپسندانه عنوان کرد.

اسامى برندگان مســابقه نقاشــى هفته تأمین اجتماعى و دهه والیت و امامت ویژه 
فرزندان زیر 12 سال همکاران اعالم شد.

 به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تامین اجتماعى اصفهان، فراخوان 
شرکت در این مسابقه در هفته تأمین اجتماعى و در آستانه دهه امامت و والیت منتشر 

شد و 38 نفر از فرزندان زیر 12 سال همکاران شاغل دراداره کل و شعب استان اصفهان 
در این رقابت هنرى شــرکت کردند که 5 اثر بعنوان برتر و 6 اثــر بعنوان آثار منتخب 
شایسته تقدیر انتخاب گردید. شایان ذکر است به آثار برتر و منتخبین شایسته تقدیر به 

رسم یادبود، هدیه اى تقدیم مى گردد.

ســى و چهارمین مرکز تخصصى نیکوکارى حوزه اشــتغال با حضور معاون توسعه 
مشارکت هاى مردمى کمیته امداد، در استان اصفهان افتتاح شد.

حبیب ا... آسوده در مراسم افتتاح ســى و چهارمین مرکز تخصصى اشتغال در استان 
اصفهان، این نهاد حمایتى را یار و یاور اقدامــات مراکز نیکوکارى خواند و اظهار کرد: 
مجموع کمک هاى جمع آورى شده سال گذشته در قالب خدمات، کاال و کمک هاى 
نقدى در بیش از 9 هزار و 600 مرکز نیکوکارى فعال در سطح کشور، اعتبارى بالغ بر 

5500  میلیارد تومان بوده که بین مردم نیازمند هر محله توزیع شده است.
وى به سیاست کمیته امداد در خصوص توســعه کمى و کیفى مراکز نیکوکارى اشاره 
کرد و افزود: یکى از فعالیت هایى که امسال در دستور کار داریم، کیفى سازى و تعالى 

مراکز نیکوکارى است.
معاون توسعه مشارکت هاى مردمى کمیته امداد، مراکز نیکوکارى را بازوان حمایتى 
این نهاد معرفى کرد و بیان داشت: توسعه و برنامه ریزى براى مراکز تخصصى در حوزه 

اشتغال به توانمندسازى و خودکفایى مددجویان کمک خواهد کرد. 
آســوده با اشــاره به عملکرد مراکز نیکوکارى در سه ماهه ســال جارى، ادامه داد: 
کمک هاى مردمى نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته، با 30 درصد افزایش 

بالغ به ســه هــزار میلیــارد تومان رســیده که 50 درصــد آن از طریــق همکارى 
مراکز نیکــوکارى جمــع آورى و بیــن خانواده هاى تحــت حمایــت و نیازمندان

 توزیع شده است.

بانک آینده و شرکت  امداد خودرو ایران بر توســعه همکارى هاى مشترك در حوزه 
کسب وکار و بانکدارى نوین، تأکید کردند.

ارائه انواع خدمات در زمینه هاى مختلف بانکى، مالى، بیمه اى، تجارى، گردشگرى، 
تفریحى، عملیات بانکدارى الکترونیکى و صدور انواع ضمانت نامه بانکى از ســوى 
بانک آینده به شرکت امداد خودرو ایران و شرکت هاى پیمان کارى آن از جمله خدمات 

قابل ارائه در این تفاهم نامه  است. 
هم چنین اعطاى انواع تسهیالت در قالب طرح هاى «آینده داران»، «طراوت»، «کارا» 

و «کارگشا»، اعطاى وام  قرض الحســنه ازدواج و فرزندآورى، صدور کارت اعتبارى 
براى کارکنان این شرکت و شــرکت هاى هم گروه از دیگر موضوعات مطرح در این 

تفاهم نامه بود.
تمرکز بخشــى از عملیات بانکى شــرکت امداد خودرو ایران و شــرکت هاى طرف 
قرارداد و پیمان کاران آن، از طریق افتتاح حســاب و تمرکز حساب ها نزد بانک، اخذ 
ضمانت نامه ها، تمرکز حســاب هاى واریز حقوق کارکنان این شرکت و شرکت هاى 

پیمان کار نزد بانک آینده، از جمله دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

27 محکوم  به قصاص آزاد شدند

اعالم نام  برگزیدگان مسابقه نقاشى هفته تأمین اجتماعى

افتتاح سى و چهارمین مرکز تخصصى نیکوکارى حوزه اشتغال 

آغاز همکارى دو جانبه بانک آینده و شرکت امداد خودرو ایران
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انس» یعنى چى، 
ل محمدى پس از 

 نفره!
دعى اســت تیم
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کنار رود
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تللقسهب به استقالل پیوست تپی  به استقالل پیوستوو
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صادرات 133 میلیون دالر
آب مجازى!

 رئیس جمهور: نمایندگان 
مجلس از دولت حمایت کنند 

خبرخوان
غفوریان زنده است!

برترین ها |مهران غفوریان، بازیگر طنز 
ایرانى با انتشار یک عکس در اینستاگرام به 
ماجراى درگذشت خود و شایعات پیرامون 
فوت خود واکنــش نشــان داد. این چهره 
سرشناس کمدى ایران ضمن تکذیب اخبار 
پیرامون مرگ، شایعات منتشــره مبنى بر 
بیمارى و درگذشت خود را تکذیب کرد. مهر 
ماه سال گذشته مهران غفوریان سرصحنه 
سریال «نیسان آبى» دچار حمله قلبى شد 
و از آن زمان مدام شــایعات مختلفى بر سر 
مریضى یا ســالمتى او در فضاى مجازى 

منتشر مى شود.

کاسبى  محمد 
دوباره بسترى شد

سینماپرس| دختر محمد کاســبى، 
بازیگــر پیشکســوت ســینما و تلویزیون 
درباره وضعیت پدرش بیان کرد که به دلیل 
نارسایى قلبى دوباره در بیمارستان بسترى 
شــده و این روزها تحت مراقبت است. یلدا 
کاسبى بیان کرد: به دنبال نارسایى قلبى که 
پدرم داشــت تعویض دریچه آئورت اسفند 
ماه انجام شد. اما االن در ادامه این نارسایى 
قلبى، ریه هــا آب آورده اســت. عملکرد 
عضالت قلب در پى این نارســایى ضعیف 
شده بود و پزشکان سعى دارند با داروها راه 

حلى پیدا کنند.

چرا سایه زیر ارغوانش
 دفن نمى شود؟

ایسنا |معــاون میــراث فرهنگــى 
از درخواســت هایى بــراى خاکســپارى 
امیرهوشنگ ابتهاج «سایه» درکنار درخت 
ارغوان در خانه محل زندگى اش در تهران 
خبر داد و محدودیت و تصریح قانون را مانع 
به خاك ســپردن او، در این خانه (که ثبت 
ملى شده) دانست. على دارابى گفت: افراد 
زیادى از خانواده تا دیگران و حتى افرادى 
در میراث فرهنگى از ما درخواســت کردند 
«ســایه» در خانه خودش دفن شود، اما با 
توجه به تصریح قانــون و تکلیفى که داریم 
قرار شد تشییع از خانه تهران انجام شود ولى 

خاکسپارى در رشت باشد.

سارق 
نیسان هاى آبى تهران  

ســارق ســابقه دار کــه فقط  رکنا |
نیســان هاى آبى را ســرقت مى کرد یک 
ماه پس از آزادى از زندان بار دیگر به اتهام 
سرقت یک نیسان آبى دســتگیر شد. این 
سارق 38 ساله که یک ماه قبل از زندان آزاد 
شده اســت و آخرین بار هم به جرم سرقت 
نیســان آبى به زندان رفته بود به جرم خود 
مبنى بر ســرقت اعتراف و اظهــار کرد که 

تخصص وى سرقت نیسان آبى است. 

پیشکسوت خواننده 
در بیمارستان 

 ایسنا | امین ا... رشــیدى، آهنگساز و 
خواننده پیشکســوت به علت ابتال به کرونا 
در بیمارستان بسترى شد. روشنک رشیدى 
برادرزاده امین ا... رشــیدى گفت: 20 روز 
بود که عمویم به علــت درگیرى ریوى در 
خانه بســترى بود و پیش تر هم خودشان 
ناراحتى ریوى داشــتند. از آنجــا که االن 
هر کسى ســرماخوردگى هم داشته باشد، 
مى گویند کروناست، دکتر به علت کهولت 
ســنى ترجیح داد عمویم در بیمارســتان 
بسترى شوند که بیشــتر مراقب او باشند. 
هنوز مشخص نیســت چه زمانى ترخیص 
شــوند و خوشــبختانه فعًال وضعیتشان در 

حالت ثبات قرار دارند.

روسیه طرف ما را م ى گیرد 
صاحب نظران روس معتقدند  روزنامه کیهان|
اگر تنش ها میان ایران و اسرائیل شدت یابد و به ویژه 
به درگیرى کشیده شود، روســیه قادر نخواهد بود به 
سیاست یکى به میخ یکى به نعل ادامه دهد و احتماًال 
ناچار مى شود طرف ایران را بگیرد، کشورى که به متحد 

کلیدى روسیه در خاورمیانه و جهان تبدیل شده است.

تمدید حکم 
غالمرضــا  حجت االســالم  تسنیم|
مصباحى مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: با موافقت مقام معظم رهبرى و با هدف پایان 
بررسى برنامه هفتم در مجمع تشخیص، دوره اعضاى 
مجمع یک ماه تمدیدشده است. وى گفت: بنابراین، 
اعضاى جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک 
ماه دیگر و بعد از پایان بررسى برنامه هفتم انتخاب و 

معرفى خواهند شد.

«خیام» حتماً ایرانى است
عصر ایران |حجت االسالم مجتبى ذوالنورى، 
عضو کمیســیون امنیت ملى مجلس، در واکنش به 
ادعاى روسیه مبنى بر ایرانى نبودن ماهواره «خیام» 
گفت: ماهواره «خیام» ساخت ایران است اما با توجه به 
اینکه هنوز ماهواره برى در آن سطح نداشتیم، ماهواره 
«خیام» به صورت مــزدى و اجرتى از پایگاه روس ها 
پرتاب شده است. ماهواره داخلى و ساخت دانشمندان 
ایرانى است و ان شاءا... پرتاب بعدى ما در این سطح از 

سکوى داخلى خودمان انجام مى شود.

رشته موسیقى حذف شد؟
رکنا |در حالى که در فضاى شبکه هاى اجتماعى 
خبرى منتشــر شــد مبنى بر اینکه وزارت آموزش و 
پرورش اعالم کرده است بخاطر نبود بودجه، بعضى 
رشته هاى برون سپارى شده از جمله رشته موسیقى از 
هنرستان  هاى دولتى حذف شده است، معاون آموزش 
متوسطه وزارت آموزش و پرورش در خصوص این خبر 
توضیح داد: رشته موسیقى از زیر نظر آموزش و پرورش 

حذف نشده است.

کشف عامل جدید طالق!
روزنامه همشهرى |حتى زیست بوم هم در 
طالق پولدارها مؤثر است. همین برج هاى بلندباالیى 
که مثل قارچ در گوشه و کنار مناطق مرفه نشین رشد 
کرده اند، یکــى از علل طالق هاى این گروه اســت. 
برج نشینى و عالقه به این سبک زندگى از سوى یک 
طرف از زوجین در خیلــى از پرونده هاى طالق عامل 

ثبت طالق هاى قشر مرفه است.

 عکس پروفایل، عامل اخراج 
ایسنا| مهدى رضایى، دبیر ستاد امر به معروف 
و نهى از منکر خراسان رضوى گفته است: مثًال یک آقا 
با یک خانم همکار است و زمانى که بر اساس تعامالت 
کارى خود، در فضاى مجازى با یکدیگر ارتباط برقرار 
مى کنند، عکس هاى پروفایل برخــى افراد به گونه 
دیگرى است که خوب نیست. بر همین اساس اعالم 
کردیم که کارمنــدان دولت باید عکس هاى پروفایل 
با پوشش اســالمى در فضاى مجازى داشته باشند. 
اگر کارمند مربوطه موارد اعالم شده را رعایت نکند، 
مى تواند در قالب پرونده اى با عنوان تخطى از قانون، 

حتى اخراج هم اجرایى شود. 

 تله است 
روزنامه کیهان| با اینکه بیــش از دو هفته 
از پیشــنهاد اتحادیه اروپا براى احیاى برجام گذشته 
و همچنان جزئیات دقیقى از آن در دســت نیست اما 
برخى اخبــار و روایت ها درخصــوص محتواى متن 
پیشنهادى «جوزف بورل» و همچنین مذاکرات اخیر 
وین، حکایت از تله گذارى جدید آمریکایى ها در بازى 

با لغو تحریم ها دارد.

آخریــن گــزارش معاونــت بررســى هاى اقتصادى 
4 میلیارد دالرى  اتاق بازرگانــى تهران از تجــارت 6
محصوالت کشاورزى در بهار امسال حکایت دارد. در 
132 میلیون  این مدت صادرات «هندوانــه تازه» به 9
12 درصدى بیشترین سهم را  دالر رسید که با سهم 3
در ارزش صادراتى کشور داشت و بسیارى از کارشناسان 
آن را به مثابه صادرات آب مى دانند. بررســى ها نشان 
مى دهد که بعد از هندوانه، گوجــه فرنگى زراعى با 7

درصد سهم در رده دوم محصوالت صادراتى کشاورزى 
قرار دارد. محصولى که در نوع خود آب برى باالیى دارد. 
بررسى این گزارش ها نشان از فشار بر منابع آبى براى 

صادرات دارد. اما توصیه کارشناســان صرفًا محدود به 
ممنوع کردن صادرات محصوالت کشــاورزى آب بر 
نمى شود. بلکه بسیارى از آنها بر تغییر الگوى کشت در 
مناطق کشاورزى تأکید دارند. به عنوان مثال هندوانه 
یکى از محصوالتى است که آب مجازى تقریبًا باالیى 
را به خود اختصــاص مى دهد. امــا گاه در یزد هم که 
متوسط بارش ساالنه کمتراز 100 میلی متر دارد، کشت 
مى شود. در حالى با یک آمایش سرزمینى مى توان کشت 
محصوالت آب بر را به مناطق شمالى انتقال داد تا بدین 
ترتیب آب در قالب هندوانه یا محصوالت دیگر، آن هم 

با قیمت هاى ناچیز از کشور خارج نشود.

رئیس جمهور با تأکید بر همدلــى میان دو قوه مجریه 
و مقننه، گفت: مســئولیت مشــترك همــه اجزاى 
جمهورى اسالمى، گره گشایى از زندگى مردم، جبران 
عقب ماندگى ها و حرکت پرشــتاب به سوى پیشرفت 
و تعالى کشــور است. ســیدابراهیم رئیسى در نشست 
مشترك دولت، هیئت رئیسه و رؤساى کمیسیون هاى 
تخصصى مجلس شوراى اســالمى گفت: انتظار این 
است که کارها با همگرایى، همدلى و وفاق همه ارکان 
نظام حکمرانى پیش برود. رئیس جمهور تصریح کرد: 
نمایندگان مجلس همانگونه که با بررسى و دقت نظر 
خود در زمان بررســى صالحیت وزرا از دولت حمایت 

کردند، هم اکنون نیز از دولت به عنوان تجلى اراده مردم 
در مسیر توسعه و پیشرفت کشور حمایت کنند. رئیسى 
با بیان اینکه همه بر یک کشتى سوار هستیم و ناکامى 
هر کدام از ما به پاى نظام جمهورى اســالمى نوشته 
مى شود، گفت: باور دارم حتى اگر قانونى از نظر ما نقص 
یا ضعفى دارد، نباید در اجرا با تأ خیر مواجه شود، بلکه باید 
تالش کرد در حین اجرا اشــکاالت آن در خود مجلس 
برطرف شود. رئیس جمهور دولت و مجلس را دو بازوى 
حکمرانى در کشــور معرفى کرد و افزود: ضرورت دارد 
دولت و نمایندگان مجلس به ویژه درباره طرح هایى که 

داراى بار مالى است، هماهنگى بیشترى داشته باشند.

سرانجام پس از 32 سال مخفى ماندن، بهترین عکس 
یوفوها منتشر شد. این عکس مربوط به یک مورد مشهور 
از مشاهده یوفو در بریتانیا مى شود که با نام عکس کالوین 
نیز شناخته شده است. در این تصویر، یک شىء مرموز 
پرنده به شکل الماس بر فراز ارتفاعات دیده مى شود که 
توســط یک هواپیماى نظامى تعقیب شده است. پس 
از سال ها تحقیق، پروفســور «دیوید کالرك»، دانشیار 
دانشگاه شفیلد هاالم و متصدى پروژه آرشیو یوفوهاى 
وزارت دفاع در آرشیو ملى سرانجام عکس مخفى شده 
و گم شــده کالوین را پیدا کرد و این تصویر در رسانه ها 
منتشر شد. قطعاً این تصویر را باید بهترین عکس یوفوها 
تاکنون بدانیم که حاال باالخره پس از 32 ســال مخفى 

ماندن منتشر شده است.
دو کوهنورد این عکس را در حوالى ساعت 9 شب در 4
آگوست 1990 در دامنه تپه اى در نزدیک کالوین در 56
کیلومترى شمال غربى پرث گرفتند. به گفته این افراد 
که تا به امروز هویت آنها ناشناس مانده است، این شىء 
فلزى حدود ده دقیقه در کنار جت هاى جنگنده معلق و در 
حال پرواز بود. تخمین زده مى شود طول این شىء حدود 
30 متر بوده و با سرعت زیاد در حال حرکت بود که باعث 

شد ناظران و شاهدان آن حیرت زده شوند.
با این حال این دو کوهنورد توانســتند این لحظه را در 
دوربین خود ثبت کنند. آنها شش عکس را از این یوفوى 
الماس شکل و جت جنگنده که ظاهراً در تعقیب آن بود 
گرفتند. یک روزنامه اسکاتلندى این عکس ها را دریافت 
کرد و سپس تصاویر گرفته شــده به وزارت دفاع ارسال 
شدند؛ اما این داستان هرگز افشــا نشد و عکس ها هم 

ناپدید شدند.
پس از این اتفاقات، متخصصــان فنى وزارت دفاع وارد 
عمل شــدند تا آنچه کوهنوردان دیده بودند و تصویرى 
که ثبت کرده بودند را بررسى کنند. متخصصان جامعه 
اطالعاتى از منابع و قابلیت هاى مختلف براى بزرگنمایى 
و تجزیه و تحلیل تصاویر استفاده کردند. تجزیه و تحلیل 
داده هــا هیجان انگیز بود و متخصصان بــه این نتیجه 
رســیدند که این عکس هاى جــذاب از یوفوها، جعلى 

نبوده اند و یک بشقاب پرنده واقعى را نشان مى دهد. این 
شىء پرنده ناشناس اصًال شبیه به یک هواپیماى معمولى 
نبود؛ هیچ چیزى به بدنه، بال ها، دم یا موتور وصل نشده 
بود و هیــچ عالمتى براى شناســایى آن به عنوان یک 

هواپیماى معمولى وجود نداشت.
همانطور که گفته شــد، همه چیز درباره این مشاهده، 
از جمله عکس هایى که از یوفوها گرفته شــدند، در یک 
کشوى فوق محرمانه قرار گرفتند و افرادى که آن را دیدند 
هم مخفى باقى ماندند. با تصاویرى که هرگز توسط مردم 
دیده نشد، عکس کالوین به یک افسانه  مدرن تبدیل شد. 
عکس کالوین که به عنوان بهترین عکس یوفوها تاکنون 
شناخته مى شود، بسیار جالب است؛ اما این تصویر دقیقًا 
چه چیزى را نشــان مى دهد؟ طبق بررسى هاى انجام 
شده، بعید به نظر مى رســد که این عکس جعلى باشد، 

زیرا تحقیقات وزارت دفاع نیز نشان مى دهد که عکس ها 
معتبر هستند. آیا ممکن اســت این یک سفینه فضایى 
بیگانگان باشد؟ با توجه به پرونده هاى وزارت دفاع، هیچ 
نتیجه گیرى قطعى در مورد این شىء بزرگ و ناشناس 

پرنده وجود ندارد.
با توجه به عکس هایى که گرفته شدند و حومه اطراف آن، 
که قابل مشاهده است، وزارت دفاع توانست محاسباتى 
درباره اندازه این شىء پرنده به دست بیاورد و معلوم شد 
که قطر آن نزدیک به 30 متر بوده است. دو جت نظامى 
در پس زمینه تصویر دیده مى شوند و هیچ نشانه روشنى 
وجود ندارد که آیا آنها یوفو را اسکورت مى کردند، آن را 
تعقیب و رهگیرى مى کردند یا حضور آنها در این مکان 

تصادفى بوده است.
برخى تئورى ها مى گویند که این یوفو یک فناورى بیگانه 

بوده است و برخى از داســتان ها هم به یک هواپیماى 
آزمایشى ایاالت متحده به نام Aurora اشاره مى کنند. 
با وجود اینکه هیچوقت وجود این هواپیما تأیید نشــد، 
اما اعتقاد بر این اســت که Aurora یک هواپیماى 

جاسوسى مافوق صوت بود.
آنچه عکس هاى کالوین نشــان مى دهند، واقعاً یک راز 
محســوب مى شــوند، اما ما مى دانیم که این عکس ها 
دستکارى نشده اند و در حقیقت یک شىء ناشناس پرنده 
را نشان مى دهند که از نظر اندازه هم واقعاً  عظیم و بزرگ 
بود. بر اساس اظهارات شاهدان عینى، مى دانیم که این 
یوفو در آسمان معلق بوده و هیچ صدایى شبیه به موتور 
جت یا هر چیز مشابهى تولید نمى کرد. همچنین وزارت 
دفاع انگلســتان مى دانســت که این پرنده نه متعلق به 

روس ها بوده و نه آمریکایى بوده است.

نمایشــگاه جدید موزه هنرهاى معاصر تهران با عنوان «مینیمالیسم و 
کانسپچوال آرت» که به واسطه نمایش آثارى که پس از دهه ها دوباره به 
نمایش گذاشته شده اند، بازخوردهایى در سطح بین المللى پیدا کرده است، 

حاال با حاشیه اى به نام هجوم حشرات به برخى آثار همراه شده است.
بسیارى از آثار به نمایش درآمده در این نمایشــگاه، دهه ها در گنجینه 
چند میلیارد دالرى موزه هنرهاى معاصر تهــران که یکى از غنى ترین 
موزه هاى هنرى دنیاست، نگهدارى شده است. در این نمایشگاه بیش 
از 130 اثر از 34 هنرمند معاصر غربى به نمایش گذاشــته شده است که 
بسیارى از این آثار از شاهکارهاى بى بدیل هنر مینیمالیستى و مفهومى 

قرن نوزدهم و بیستم در ایاالت متحده آمریکا و اروپاست.
اما روز 22 مرداد ماه یک عکاس در صفحه مجازى خود فیلمى منتشــر 
کرد مبنى بر اینکه 2 حشــره  روى عکس هاى برنــد و هیال بِکر که در 
نمایشگاه «مینیمالیسم و کانسپچوآل آرت» موزه هنرهاى معاصر تهران 
ارائه شــده اند، قرار دارند. این موضوع در فضــاى مجازى واکنش هاى 
بسیارى به همراه داشت و عده اى عنوان کرده اند که این حشرات «بید 
کاغذ» نام دارند که آفت جان آثار هنــرى در موزه هاى مختلف دنیا نیز 

بوده اند.

عبادرضا اسالمى کوالیى، مدیر موزه هنرهاى معاصر تهران درباره این 
اتفاق مى گوید: زمانى که شما پس از مدت ها نمایشگاه برگزار مى کنید، 
چنین اتفاقى محتمل است. زمانى که کارها از بسته بندى شان خارج شده 

و به گالرى ها آورده مى شوند ممکن است چنین اتفاقاتى رخ دهد.
او خاطرنشان کرد: هم گنجینه آثار و هم فضاهاى عمومى موزه همه نیاز 
به سمپاشــى و مراقب دائمى دارند و این کار باید با یک استاندارد زمانى 
مشخص انجام شــود. گنجینه موزه به طور مدام با سیستم گرمایش و 
ســرمایش تحت مراقبت اســت اما وقتى که آثار از آن خارج مى شوند، 

ممکن است دچار مشکل شوند.
اسالمى کوالیى در عین حال گفت: در حوزه آثار مفهومى باید نگهدارى 
بیشترى صورت گیرد. خود ما خیلى نگران هستیم و درصدد بودیم تا از 
مشورت هاى بیرونى و متخصص ها بهره مند شویم. چون وقتى شما یک 

حشره مى بینید، باید پیش بینى کنید که باز هم شاید وجود داشته باشد.
مدیر موزه هنرهاى معاصر تهران همچنین اظهار مى کند: اینکه قیمت 
این کارها با چنین اتفاقى تحت تأثیر قرار گرفته باشد اصًال صحت ندارد. 
کارها هیچ آســیبى ندیده اند. همچنین از نظر اینکه این اثر آسیب دیده 

باشد، اصالً  چنین نیست.

نصر ا... مدقالچى، دوبلور با سابقه در مصاحبه اى از مفهومى ترین سانسورها در صداوسیما پرده برداشت. مدقالچى که از 
کارهاى شاخص وى مى توان به گویندگى به جاى «مایکل آنسارا» در نقش «ابوسفیان» در فیلم محمد رسول ا...(ص) اشاره 
کرد درباره دالیل شکل گیرى پدیده دوبله زیرزمینى عنوان کرد: وقتى ممیزى هاى اعمال شده از سوى سازمان صداوسیما 
از حد و اندازه متعارف خود خارج شود، طبیعى است که پدیده مذمومى مانند دوبله زیرزمینى رشد کند.  مدقالچى با انتقاد از 
برخى خطوط قرمز عجیب در صداوسیما ادامه داد: پرسش من از شما این است که واژه «تکامل» چه ایرادى دارد؟ شاید 
برایتان عجیب باشد که این واژه یکى از خط قرمزهاى ماست و نباید در دیالوگ کاراکترها وجود داشته باشد! چراکه یادآور 
نظریه داروین است؟ تکامل یک صفت انسانى است و انسان ها در طول زندگى شان تکامل پیدا مى کنند؛ باوجود این، استفاده 
از این واژه در تلویزیون ممنوع است! نه تنها این واژه، بلکه واژه هاى بسیار ساده ترى هم وجود دارند که به کارگیرى آنها 
ممنوع است. وى ادامه داد: مثًال تصور کنید در یک فیلم، مردى با یک زن شوهردار دوست شده و در پایان فیلم، مشخص 
مى شود که کار این دو نفر درست نبوده است و نتیجه رفتار نادرست آن ها، پیش چشم مخاطب قرار مى گیرد. در این شرایط به 
ما مى گویند که این دو نفر را زن و شوهر جا بزنید و بگویید با هم ازدواج کرده اند! آنقدر که ما کاراکترهاى موجود در فیلم ها 

را مزدوج کرده ایم، گمان نمى کنم هیچ محضرى به این اندازه صیغه عقد جارى کرده باشد!

پرواز تهران-تبریز شرکت هواپیمایى ایران ایر با حادثه اى همراه شد که حاشیه هایى را در فضاى مجازى ایجاد کرد. 
در ویدیویــى کــه توســط یکــى از مســافران ایــن پــرواز ضبط شــده بــود، بخشــى از ســقف هواپیما 
روى ســر مســافران افتــاد آن هم در شــرایطى کــه گفته شــد خلبــان این پــرواز یــک بار نتوانســته 
بــود، در فــرودگاه تبریــز فــرود بیایــد و دوبــاره بــراى نشســتن در بانــد دیگــر ایــن فــرودگاه 

تالش کرد.
حســام قربانعلــى، مدیــر روابــط عمومــى شــرکت هواپیمایــى ایران ایر دربــاره ایــن حادثــه گفت که 
پــرواز تهران-تبریز بــه دلیــل وزش باد شــدید در جهــت موافــق با فــرود موفقــى در بانــد 30 مواجه 
نشــد و نهایتًا خلبان ســعى کــرد این هواپیمــا را در جهــت مخالــف وزش باد در بانــد 12 فــرودگاه تبریز 
به زمین بنشــاند. در این شــرایط در زمان تقــرب به بانــد هواپیما با باد بســیار تند دچار تکان هاى شــدید در 
هنگام فرود مى شــود و به همیــن دلیل گیره هاى نگه دارنده ســقف داخلى هواپیما باز مى شــود و بخشــى از 
این ســقف داخلى هواپیما روى ســر مســافران فرود مى آید.  وى گفت: هیچ جراحت و آســیبى به مســافران

 وارد نشده است.

انتشار واضح ترین عکس یوفوها
بعد از 32 سال مخفى کارى

گنجینه هنرهاى جهان در ایران را بید زد؟!

سقف هواپیما ریخت روى سر مسافران! دوبلورها بیشتر از محضرها صیغه عقد جارى مى کنند!



استان ٠٣٤٣٨٨ سال نوزدهمسه شنبه  ٢٥ مرداد  ماه   ١٤٠١

توقيف ٥٣ ُتن آجيل 
در يك سوله

فرمانده انتظامى شهرســتان شــاهين شهر و ميمه 
گفت: با اطالع ماموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
اين شهرستان از دپوى مقاديرى قابل توجهى آجيل 
خارجى قاچاق در يكى از سوله هاى شهرك صنعتى 
"مورچه خورت" موضوع در دســتور كار قرار گرفت. 
سرهنگ على صادقى افزود: در بازرسى از اين محل 
بيش از ٥٣ تُن آجيل خارجــى قاچاق و فاقد هرگونه 
مدرك قانونى شــامل ٤٠ تُن تخمه آفتابگردان، ١٣ 
تُن و ٤٠٠ كيلو بادام زمينى و يك تُن نشاسته كشف 
شد. كارشناســان ارزش اين محموله را ١٥ ميليارد 
ريال اعالم كردند و اين ســوله پلمپ و يك نفر نيز 

دستگير شد.

قرارداد مونتاژ كانكتور برق
به گزارش روابط عمومــى بنياد تعــاون زندانيان 
اصفهان، قرارداد مونتــاژ ١/٥ ميليون عدد ترمينال 
(كانكتور) الكتريكى با شــركت رعد منعقد گرديد. 
طى اين قرارداد كه مجموعــاً ٥٤٠٠٠ نفر روز زمان 
مى برد؛ در مرحله اول زمينه اشتغال حدودا ١٥٠ نفر 
در طول ١٢ماه (جمعاً ١٨٠٠ نفر در سال) مددجوى 
اشتغال نشسته (داخل بند) را فراهم مى آورد. پس از 
جلسات متعدد در مورد نوع مونتاژ و با توجه شرايط 
زندانيان در بنــد، نوع كار و ابزار اســتفاده در مونتاژ 
ترمينال هاى الكتريكى متناســب با اين اشــتغال 
تهيه و پس از آموزش مددجويان زمينه اشتغال آنها 

فراهم گرديد.

آبگيرى بى سابقه سد دهق 
كارشناس مســؤول آبخيزدارى، اداره منابع طبيعى 
و آبخيزدارى شهرســتان نجف آباد گفت: سد دهق 
در حال حاضر بيــش از ٢٥ هزار متر مكعب آبگيرى 
داشته و با توجه به بارش هاى موسمى مونسون در 
روزهاى ٦ تا ٨ مرداد ماه امســال حوضه هاى آبخيز 
دماب و على آباد آبگيرى شد كه اين ميزان آبگيرى 
در حدود ١٠ سال قبل بى ســابقه بوده است. مهدى 
ايزدى اظهار داشت: ســد دهق از لحاظ سازه اى در 
وضعيتى مطلــوب قرار دارد و در دهــه ٧٠ با هدف 
كنترل ســيالب هاى بخش غربــى حوضه آبخيز 

مهردشت احداث شد.

وزير علوم به اصفهان مى آيد
سومين المپياد فرهنگى ورزشى دانشجويان شاهد 
و ايثارگر سراسر كشــور به ميزبانى اصفهان برگزار 
مى شود. اين المپياد يكشنبه سى ام مردادماه با حضور 
وزير علوم تحقيقات و فناورى در دو دانشگاه صنعتى 

اصفهان و دانشگاه اصفهان برگزار مى شود. 

پايان عمليات توسعه 
شبكه آب 

عمليات لوله گذارى وتوسعه شــبكه آب گلزار شهداى 
روستاى دره ســوخته در منطقه بويين و مياندشت به 
پايان رســيد . به گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه، 
اين عمليات به منظور آبرسانى به گلزار شهدا در دستور 
كار قرار گرفت. الزم بذكر است كه اين عمليات توسط 
منطقه با مشاركت دهيارى بطول ٢٧٠متر با اعتبارات 

جارى منطقه انجام شد.

به روزرسانى شبكه مخابرات
عمليات بهينه ســازى زيرســاختهاى مخابراتى به 
منظور برگردان تجهيزات در مراكز حيدر آباد (توابع 
ســميرم) و هوك (توابع شــهرضا) صورت خواهد 
پذيرفت. به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه 
اصفهان، در اثــر اين عمليات كليــه ترافيك هاى 
اينترنت، موبايل- ديتا از ساعت ٩ الى ١١ و ١٣ الى 
١٥ امروز سه شنبه جهت برگردان تجهيزات در مراكز 
حيدر آباد (توابع ســميرم) و هوك (توابع شهرضا)  
به مدت دو ســاعت با احتمال قطعى و با دو ساعت 

احتمال اختالل مواجه خواهند شد.

خبر

نايب رئيس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: اگر افراد 
قليان را در حاشــيه رودخانه عرضه كنند انجام اين كار 

خالف قانون و عرف است.
ابوالفضل قربانى با اشــاره به جمع آورى قليان ها از كنار 
رودخانه زاينــده رود، اظهار كرد: به طــور كلى بحث ما 
تنها براى جمع آورى قليان از كنــار رودخانه زاينده رود و 
مكان هاى ديگر نيست، مجموعه جامعه سالمت، پزشكان 
و افرادى كه دست اندركاران سالمت شهروندان هستند 
اعالم مى كنند كه موضوع مربوط به استفاده از قليان براى 

تمام افراد ايجاد مشكل مى كند.
نايب رئيس شوراى اسالمى شهر اصفهان با تاكيد بر اينكه 

عرضه قليان بدون مجوز قانونى در هر محلى خالف قانون 
است، گفت: بر همين اساس اگر افراد قليان را در حاشيه 
رودخانه عرضه كنند تا زمانى كه هيچ گونه مجوز قانونى 
براى اين منظور از اداره سالمت، اماكن و شهردارى نداشته 

باشند انجام اين كار خالف قانون و عرف است.
وى خاطرنشــان كرد: شــايد در هيچ مكانى از پارك ها 
مانند پارك هاى اصفهان شاهد چنين مسائلى و عرضه 
قليان نباشيم، قطعاً شهردارى اصفهان به عنوان متولى 
اين امر به همراه ديگر دســتگاه ها اين مسئوليت را دارد 
كه برخورد قانونى با عرضه كنندگان قليان در حاشــيه 

رودخانه داشته باشد.

رئيس اداره تحقيقات، آموزش و ترويج سازمان پارك ها و 
فضاى سبز شــهردارى اصفهان از امضاى تفاهم نامه اى با 
اداره كل فنى و حرفه اى استان اصفهان با محوريت ارتقاى 
مهارت هاى آموزشــى و فنى باغبانان فعال در اين سازمان 

خبر داد.
نيما نيكخواه اظهار كرد: هدف اصلى از انعقاد تفاهم نامه با 
اداره كل فنى و حرفه اى استان اصفهان، توسعه همكارى 
دو جانبه در راستاى ارتقاى كيفى فضاى سبز شهر اصفهان 
است كه با توجه به اهميت كســب مهارت در تحقق اين 
هدف، استفاده از تجارب اداره كل فنى و حرفه اى كه در مقوله 
آموزش هاى عملياتى و تقويــت مهارت ها تخصص دارد، 

ضرورى به نظر مى رسد.
وى درباره تعهــدات اداره كل فنى و حرفه اى در تفاهم نامه 
امضا شده با اداره كل فنى و حرفه اى استان اصفهان، گفت: 
برنامه ريزى براى اجراى تعهدات آموزشى در پرتال آموزشى 
آن اداره كل، بهره گيرى از اســاتيد معرفى شــده از سوى 
سازمان پارك ها در دوره هاى آموزشــى و افزايش امكان 
دسترسى اعضا به آموزش هاى فنى و حرفه اى و مهارتى از 

جمله اين تعهدات است.
وى افزود: از ديگر تعهــدات اداره فنى حرفه اى مى توان به 
صدور گواهينامه براى كارآموزان دوره هاى آموزشى پس از 

قبولى در آزمون اشاره كرد.

مهارت  باغبانان اصفهانى
 ارتقا مى يابد

عرضه قليان در هر محلى 
خالف قانون است

فرمانده انتظامى استان از دستگيرى پنج قاچاقچى مواد 
مخدر و كشــف يك تُن و ٤٠٠ كيلو ترياك در عمليات 
هوشــمندانه مأموران پليس مبارزه با مــواد مخدر اين 

فرماندهى خبر داد.
ســردار محمدرضا ميرحيدرى صبح دوشــنبه در جمع 
خبرنگاران بيان داشــت: مأموران پليس مبارزه با مواد 
مخدر فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان با اقدامات 
اطالعاتى و هوشــمندانه خود از انتقال ٢ محموله مواد 
مخدر از كشورهاى شرقى به سمت مركز كشور مطلع 

و در كمتر از ٢٤ ساعت طى ٢ عمليات ويژه يكى از آنها 
را در ورودى شهرستان شهرضا و ديگرى را در ورودى 

شهرستان خورو بيابانك شناسايى و كشف كردند.
وى در تشريح جزئيات اين عمليات افزود: مأموران پليس 
مبارزه با مواد مخدر در ورودى شهرستان شهرضا يك 
دستگاه خودروى كاميون حامل گندله آهن كه از جنوب 
كشور به سمت اصفهان در حركت بود را متوقف و يك 
تُن ترياك كه به شكلى ماهرانه در زير بار خودرو جاساز 
شده بود كشــف كردند. در ادامه مأموران پليس مبارزه 

با مواد مخدر اســتان حين كنترل خودروهاى عبورى 
٢ دستگاه خودروى سوارى پژو ٤٠٥ حامل مواد مخدر 
كه از مرزهاى شرقى به ســمت مركز كشور در حركت 
بودند را متوقف و در بازرســى از آنها ٤٠٠ كيلو ترياك 

را كشف كردند.
سردار ميرحيدرى با اشاره به دستگيرى ٥ سوداگر مرگ 
در اقدامات صورت گرفته، كشف اين حجم از مواد مخدر 
را نشانگر دقت، مجاهدت و تالش هوشمندانه مأموران 

پليس استان عنوان كرد.

جزئيات كشف١٤٠٠ كيلو ترياك
 در اصفهان 

رهاسازى سگ هاى ولگرد توسط وانت بارها در گوگد
نصف جهان  شــهردار گوگد از زنده  گيرى سگ هاى 
بدون صاحــب و ولگــرد در گوگد  خبــر داد و گفت: 
از ابتداى اين طرح تاكنون ١٨ قالده ســگ توســط 
پيمانكار جمع آورى و به پناهگاه انتقال داده شده تا روند 

عقيم  سازى آنها انجام شود.
حسين على  محمدى افزود: ٩٠ درصد سگ هاى ولگرد 

در گوگد توســط وانت بارها و از ديگر شهرستان ها در 
شهر رهاسازى مى شوند  و خوشبختانه تاكنون حمله 
سگ به انسان در گوگد گزارش نشده است. وى با اشاره 
به رهاسازى سگ ها توسط وانت بارها در ورودى شهر 
اضافه مى كند: شهروندان در صورت مشاهده وانت هاى 

حمل سگ مراتب را به شهردارى گوگد اطالع دهند.

صدور پروانه هاى مرمتى 
براى ساختمان هاى تاريخى كاشان 

نصف جهان رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى شهرستان كاشان گفت: در حال عملياتى 
كردن صدور پروانه هاى مرمتى در اين شهرســتان 
هســتيم تا هر ســاختمان تاريخى قبل از مرمت و 
بهسازى ملزم به داشتن نقشه، جزئيات معمارى و اخذ 

استعالمات از ميراث فرهنگى شود.

احمد دانايى نيا مشــكالت اماكــن تاريخى و ثبتى 
اوقافى را موضوعى كشــورى عنوان كــرد و افزود: 
در كاشــان كارگروهى زير نظر امام جمعه كاشــان 
براى ســاماندهى بناهاى وقفى راه اندازى شده و در 
برآوردهاى كارشناســى براى مرمــت بقاع متبركه 
كاشان ٦٠٠ ميليارد ريال اعتبار نيازسنجى شده است.

معرفى اعضاى هيئت رئيسه شوراى شهر خمينى شهر 
نصــف جهــان  قدمعلى ابراهيمى بــه عنوان رئيس 

شوراى اسالمى شهر خمينى شهر انتخاب شد.
در انتخابــات هيئت رئيســه شــوراى اســالمى 
شــهرخمينى شــهر براى دومين ســال، محسن 

صادقى به عنوان نايب رئيس،اصغر خوش اخالق 
و خانم هــا زهرا حاج هاشــمى و مردانى به ترتيب 
به عنــوان خزانه دار، منشــى اول و منشــى دوم

 انتخاب شدند.

كرونا هنوز قربانى مى گيرد
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــكى اصفهان با بيان 
اينكه بهبود يافتن يا وخيم شــدن شرايط پيش بينى 
نمى شود، گفت: درصد تست هاى مثبت ثبت شده در 
اســتان از ٥٠ تا ٦٠ درصد به ٤٠ تا ٥٠ درصد رسيده 

است.
پژمان عقدك تصريح كرد: تعداد مراجعان و تست هاى 
مثبت نسبت به يك تا دو هفته گذشته كاهش يافته 
 ICU اما تعداد افراد بسترى و بسترى شدگان در بخش

تفاوت چندانى نداشته است و مرگ ومير نيز همچنان 
ادامه دارد.

وى با بيان اينكه ســبد واكسن استان اصفهان به جز 
واكسن هاى آسترازنكا و اسپوتنيك تكميل است، ادامه 
داد: پوشش اول و دوم واكسيناسيون كرونا در استان 
اصفهان همچنان ٨٦ و ٧٧ درصد است، دوز سوم ٣٩ 
درصد و پوشش واكسيناسيون دوز چهارم حدود ٣/٥ 

درصد و فاقد افزايش جدى بوده است.

زاينده رود خشك را هم دريابيد

نگاه روز

مريم محسنى

درست است كه ساكنان شهر اصفهان به خشك بودن 
رودخانه زاينده رود عادت كرده اند اما اين دليل نمى شود 
كه مسئوالن شــهر نيز درقبال بى آب ماندن رودخانه 

منفعالنه عمل كنند.
خشك بودن زاينده رود فرصت خوبى براى مسئوالن 
شهردارى است تا نسبت به تميز كردن و تسطيح سطح 
آن اقدام كنند. در حال حاضر در جاى جاى بستر رودخانه 
علف هاى هرز زيادى رشد و نمو كرده اند به اضافه اين 
كه سطح آن نيز داراى پستى و بلندى هاى فراوان ناشى 
از عدم اليروبى است. اين موضوع به خصوص در زير

 پل هاى رودخانه بهتر مشخص است.
به هر حال قرار نيست كه زاينده رود تا ابد خشك بماند 
پس بايد از اين فرصت استفاده كرد و تا فصل گرما جاى 
خود را به سوز و ســرماى پاييز و زمستان نداده است، 
فكرى براى ساماندهى به بستر رودخانه زاينده رود كرد.
زيبايى يك رودخانــه فقط به جريان داشــتن آب در 
آن محــدود نمى شــود. فعًال هــم كه زاينــده رود 
خشــك اســت نبايد اجازه داد اين موجود نيمه جان 
به محل انباشــت زباله و علف هاى هرز بدل شــود. 
رودخانه خشــك هم بايــد جاذبه هاى خــودش را 

داشته باشد.

پيشرفت فيزيكى ٧٠ درصدى پروژه هاى عمرانى 
باغبادران

نصف جهــان  معاون شهرســازى و عمران شهرى 
شهردارى باغبادران از احداث ورودى مسكن مهر از 

سمت بلوار «شهيد رجايى» خبر داد. 
شمسايى افزود: جدولگذارى بلوار فاز ٢ فرهنگيان، 
زيرسازى خيابان ٢٠ مترى فاز ٢ فرهنگيان  و جدول 
و كانيوگذارى تعدادى از معابر طرح تفكيكى فاز ٢ 
فرهنگيان براى دفع آب هاى ســطحى نيز انجام 
شده است. وى در ادامه با اشاره به اتمام كانيوگذارى 
براى دفع آب هاى ســطحى خيابان حافظ،  بيان 
كرد: توافق، تخريب منازل و آزادسازى مسير انتقال 
آب هاى ســطحى و روان آب هاى انتهاى خيابان 

بهارستان هم در حال انجام است.

وى در بخش ديگرى از سخنانش از خاكبردارى بلوار 
«شهيد پويا ايزدى» خبر داد و افزود: خاكبردارى و 
تعريض مسير دسترســى به تپه نورالشهدا (گلزار 
شهداى گمنام) به اتمام رسيده  و با اين اقدام، بلوار 
فاطمه الزهــرا(س) در ورودى محلــه ملك آباد از 

سمت وشمندجان تكميل شده است.
وى با بيان اينكه امســال ٤٠٠ ميليارد ريال بودجه 
براى اجراى پروژه هــاى عمرانــى در باغبادران 
تخصيص يافته اســت، گفت: اغلب پــروژه هاى 
عمرانى در حال احداث اين شهردارى نيز بيش از ٧٠ 
درصد پيشرفت فيزيكى دارند و در آينده نزديك به 

بهره بردارى مى رسند.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى اصفهان گفت: هزار 
دستگاه اتوبوس در مهرماه و همزمان با بازگشايى مدارس 

در شهر فعال مى شود.
حسين حق شناس در جلســه علنى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان بيان داشت: برنامه ريزى هاى ويژه اى براى روان 
سازى ترافيك شــهر در مهرماه و همزمان با بازگشايى 

مدارس از سوى اين معاونت انجام شده است.
وى به ارائه گزارشــى درباره وضعيت ترافيك شــهر در 
بازه هاى زمانى مختلف و اقدامات اين معاونت براى رفع 
مشكالت در اين زمينه پرداخت و اظهار كرد: قبل از شيوع 
ويروس كرونا هزار دســتگاه اتوبوس و ٩ هزار سرويس 
مدرسه در اين شهر اصفهان فعاليت مى كردند كه با شيوع 
كرونا اين تعداد به ٥٨٠ دستگاه كاهش يافت به طورى كه 
با بازگشايى دوباره مدارس در سال جارى شاهد ترافيك 

سنگينى در شهر بوديم.
حق شناس با اشــاره به خريدارى ١٧٣ دستگاه اتوبوس با 
مشاركت دولت براى توسعه ناوگان اتوبوسرانى اصفهان 
تأكيد كرد: شهردارى اصفهان سهم خود را پرداخت كرده و 
اميدواريم دولت نسبت به تحويل اين اتوبوس ها اقدام كند.

او از خريد ١٠٠ دستگاه ميدل باس و تحويل ٥٠ دستگاه آن 
تا مهرماه خبر داد و خاطرنشان كرد: ١٠٠ دستگاه اتوبوس 
تحويل فورى نيز از محل اوراق مشاركت خريدارى خواهد 
شد و ٢٥٠ اتوبوس نيز بازسازى و تعمير مى شود و به چرخه 

ناوگان برمى گردد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار اصفهان اظهار كرد: 
هزار دســتگاه اتوبوس در مهرماه و همزمان با بازگشايى 

مدارس در شهر فعال مى شود.
او از انجام مطالعاتى درباره سرويس هاى مدارس خبر داد و 
اظهار كرد: در ارديبهشت ماه حدود ٥١ درصد دانش آموزان 
از خودروى شخصى براى مراجعه به آموزشگاه ها استفاده 
كردند كه با برنامه ريزى هــاى ويژه به دنبال كاهش اين 

آمار هستيم.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار اصفهان اضافه كرد: از 
مهمترين اين اقدامات مى توان به افزايش تعداد ناوگان، ارائه 
تسهيالت به آموزش و پرورش براى استفاده از دوچرخه، 
فعال كردن حياط مدارس به عنوان پاركينگ، مشاركت در 
اياب و ذهاب گروهى دانش آموزان و در اختيار قرار دادن 

دوچرخه براى دانش آموزان بى بضاعت اشاره كرد.

فعال شدن ١٠٠٠ دستگاه اتوبوس همزمان با 
بازگشايى مدارس 

مديــركل مديريت بحران اســتاندارى اصفهــان گفت: 
جمع بندى خسارات سيل ناشــى از فعاليت سامانه بارشى 
مانسونى مردادماه در استان يك هزار و ١٠٠ ميليارد تومان 

بود كه ٧٠٠ ميليارد آن مربوط به بخش كشاورزى است.
منصور شيشه فروش با اشاره به بارش هاى اخير در شهرستان 
فريدون شهر و سيالبى شدن مســيل ها، تصريح كرد: اين 
بارش ها در منطقه پشتكوه اول بخش موگوئى شهرستان 
فريدون شهر بين روستاى رودبار و ونيزان باعث رانش زمين 
و مسدود شدن مسير آب به دليل ريزش بخشى از كوه شده 
بود؛ اين موضوع براى پيگيرى به وزارت نيرو اعالم شد كه 
با هماهنگى يك بالگرد و بازديد يك تيم فنى، اين مناطق 
صعب العبور به صورت ويژه مورد بررسى قرار گرفت. با اين 
وجود به امور عشايرى منطقه اعالم كرديم دام ها، عشاير و 

گردشگران در اين مناطق حضور نداشته باشند.
وى با بيان اينكه جمع بندى خسارت سيل ناشى از فعاليت 
سامانه بارشى مانسونى مردادماه اســتان يك هزار و ١٠٠ 
ميليارد تومان بود، ادامه داد: از اين مبلغ ٧٠٠ ميليارد تومان 
خسارت مربوط به بخش كشــاورزى بود كه خساراتى به 
قنوات، خطوط لوله انتقال آب كشاورزى، استخرهاى ذخيره 
آب كشــاورزى، دام ها و چادرهاى عشايرى، شبكه آبيارى 

زهكشى، كولونى هاى زنبور عسل وارد كرد.
وى با اشاره به خســارات وارد شده ســيالب هاى اخير به 
راه هاى استان، تاكيد كرد: به ٩٨ كيلومتر از راه هاى استان 
و ٦١ پل توسط سامانه مانسونى آسيب وارد شد كه در اين 
بخش گزارش ها جمع بندى شد، خساراتى نيز در حدود ٤٠ 
ميليارد تومان به بخش مسكن وارد و بيش از ١٨ شهرستان 

تحت تأثير اين سامانه قرار گرفت.
وى اضافــه كرد: علت بروز اين ســيالب ها خشكســالى 
ســال هاى اخير، از بين رفتن پوشــش گياهى، كم شدن 
نفوذپذيرى زمين و ايجاد روان آب ها، احداث پل هايى كه 
توانايى عبور ســيالب را از خود ندارند، تصرف حريم بستر 
رودخانه ها بوده است. توصيه ها و ابالغ هايى در اين زمينه 
صورت گرفته تا اقداماتى در خصوص كاهش خسارت هاى 

سيل صورت بگيرد.

جمع بندى خسارت 
فعاليت سامانه مانسونى 

به اصفهان

زمزمه ها براى عبور خط ٢ مترو اصفهان از فاصله ٣٠ مترى 
مســجد جامع عتيق موجب نگرانى فعاالن و كارشناسان 
ميراث فرهنگى شده اســت. آنها معتقدند نبايد بر سر اين 
مجموعه  معمارى ايران كه در دنيا بى نظير است خطر كرد 

و آن را در معرض آسيب هاى احتمالى قرار داد.
آن طور كه مقامات ميراث فرهنگى اصفهان به ايرنا گفته اند 
گزينه پيشنهادى كه از نزديك ترين فاصله به مسجد عتيق 
اصفهان مى گذرد، قرار است از زيِر زيرگذر ميدان امام على 
(ع) عبور كند، عمقى كه گفته مى شود در فاصله ٣٠ مترى 
مسجد عتيق و ٣٠مترى عمق زمين است كه مى تواند براى 
مسجد آسيب زا باشد به خصوص كه ميدان امام على(ع) 

قرار است ايستگاه قطار شهرى شود.

اين مسير عبور قطار شــهرى از حريم درجه يك مسجد 
مى گذرد و بنابراين نيازمند مصوبه از وزارت ميراث فرهنگى 

خواهد بود.

مترو مسجد جامع را تهديد مى كند

آغازمرمت و احياى بازار سرپوشيده شهرضا
نصف جهان روابط عمومى شهردارى شهرضا از آغاز 
مرمت و احياى بازار سرپوشــيده شهرضا از راسته 
آهنگران تا انتهاى راسته توانا توسط واحد بازآفرينى 

شهرى اين شهردارى خبر داد.

بر اســاس اين گزارش، عمليات اجرايى اين پروژه 
توســط پيمانكار آغاز شده اســت و اجراى كانال 
تأسيسات و دفع رطوبت بازار به عنوان فاز اول پروژه 

در حال اجراست.
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به همان اندازه که تلفن هاى هوشــمند اندرویدى قدرتمندتر 
شده اند، وظیفه بیشترى به آنها محول شــده و آنها بازى هاى 

بیشترى روى صحنه تکنولوژى براى ما انجام مى دهند.
 براى مثال، شــما مى توانید به کمک دوربین دیجیتال، پخش 
کننده MP۳، ناوبرى GPS، چراغ قوه و موارد دیگر، دیگر نیازى 
به خریددستگاه هاى اصلى مربوط به هرکدام از این کاربرى ها 
را ندارید. از طرفى، فقط کافى است به فروشگاه برنامه شخص 
ثالث مانند فروشگاه Google Play بروید و برنامه هاى مورد 
نظر را عالوه بر قابلیت هاى گوشى، به این ترکیب اضافه کنید تا 
قدرت این گوشى هاى کوچک را بیشتر کرده باشید. با این مقدمه 
اجازه دهید برخــى از ترفندهایى که خودمان از آنها اســتفاده 
مى کنیم را با شما شریک شــویم تا تلفن همراه خود را بیش از 

همیشه کارامدتر کنید.

جستجوى صوتى با صفحه خاموش
همه این را نمى دانند (و همه توانایى فعال کردن آن را ندارند) اما 
برخى از تلفن هاى هوشمند اندرویدى به شما امکان جستجوى 
صوتى با کلمه کلیدى «OKGoogle» را حتى زمانى که صفحه 
نمایش خاموش است، مى دهند. بسیارى از تلفن ها وقتى صفحه 
نمایش روشن است، توانایى جستجو از هر صفحه اى را دارند، اما 
تنها تعداد کمى از تلفن هاى داراى امکان گوش دادن اختصاصى 
مى توانند حتى زمانى که نمایشگر غیرفعال است، جستجو کنند.

براى اینکه متوجه شوید تلفن شــما مى تواند این کار را انجام 
OK Google < جستجو> صدا < Google دهد، به تنظیمات

Detection > بروید و همیشه آن را روشن بگذارید (on کنید).  

اما به یاد داشته باشید که ابتدا باید Google را آموزش دهید تا 
صداى شما را تشــخیص دهد (گزینه هاى مربوط به اینکار، در 
همان صفحه تنظیمات صدا وجود دارند). تلفن هایى که از این 
قابلیت پشتیبانى  نمى کنند، به جاى گزینه «همیشه روشن»، آیتم 

«هر صفحه اى» را دارند.

تلفن گم شده خود را از راه دور قفل یا پاك کنید
هیچ چیز بدتر از گــم کردن تلفن همراه نیســت، اما عالوه بر 
آن، دانســتن اینکه ممکن است شــخصى به داده هاى شما 
دسترسى داشته باشــد. نه تنها افسرده کننده است، بلکه کامًال 

خطرناك اســت. آیا مى دانستید 
که گوگل یــک ویژگى عالى 
Android Device بــه نــام

Manager دارد که به شما امکان 

مى دهد گوشــى خود را در صورت گم شــدن 
ردیابى و کنترل کنید؟ پس هر چه سریعتر به بخش تنظیمات 

بروید و این امکان را فعال کنید.

چه گوشى هایى بخریم؟
بدون مقدمه درباره این بخش، اجــازه دهید از یک برند کره اى 
معتبر حــرف بزنیم که به طــور حتم نامش را شــنیده اید؛ بله، 
سامســونگ (SAMSUNG). گوشــى  هاى سامسونگ، در 
امتحان کیفیت پیروز شده اند و شــما مى توانید آنها را با بودجه 
خوبى نسبت به اپل خریدارى کنید. جدیدترین گوشى موبایل 
هاى سامسونگ، قابلیت بسیار زیادى دارد و بسیارى از عکاسان 
حرفه اى نیز از آن براى عکاسى اســتفاده مى کنند. با این حال 
شما مى تواند لیست قیمت موبایل سامسونگ را به شیوه خرید 
اینترنتى پیدا کنید و با توجه به بودجه خود، یکى از این مدل ها 

را انتخاب کنید.
a۱۳ اگر بودجه متوســطى دارید، ما به شــما خرید گوشــى
سامسونگ را پیشنهاد مى دهیم که با اینکه از دسته تلفن هاى 
میان رده به حساب مى آیند، اما مشخصات آن، حتما مى تواند شما 
را براى خرید قانع کند. ســرى a گوشى هاى سامسونگ مانند 
a۱۳، از بهترین دسته تلفن هاى میان رده محسوب مى شوند و 

جزو موفق ترین انواع تلفن هاى هوشمند به حساب مى آیند.

 برنامه هاى اندروید را به کارت SD منتقل کنید
همیشه بهتر است برنامه هاى اندرویدى را در کارت SD نصب 
کنید. با این حال، اگر برنامه هایى را در حافظه گوشى خود نصب 
کرده باشید، چه کارى مى توانید انجام دهید؟ نگران نباشید! تلفن 
هاى اندروید راهى را ارائه مى دهنــد که از طریق آن مى توانیم 
برنامه هاى خود را بــه کارت SD منتقل کنیم. بــراى انتقال 
برنامه ها به کارت SD، این مراحل را دنبال کنید: به تنظیمات 
> تنظیمات برنامه > مدیریت برنامه > بروید و برنامه مورد نظر 
را انتخاب کنید. در این مرحله، گزینه "انتقال به کارت SD" را 

مشاهده خواهید کرد.

 دسترسى آسان به رمزها
وقتى کــه وارد کروم مى شــوید، هنگام راه انــدازى یک تب 
جدید، گزینه Recent Tabs را در پایین سمت راست مشاهده 
خواهید کرد. روى آن ضربه بزنید تا آدرس هایى را که در سایر 
دستگاه هاى وارد شده باز هســتند را ببینید و به سرعت به هر 

یک از آنها دسترسى پیدا کنید. اگر با این توضیحات نتوانستید 
به رمزها (password) دست پیدا کنید، کافى است، از بخش 

google help مرورگر خود، این جزئیات را به دقت بخوانید.

 در صورت گم شدن گوشى، راه زیر را امتحان 
کنید

این روش، یک نکته عالى براى افرادى اســت که تمایل دارند 
وسایل خود را در جایى خود قرار داده یا براى کسانى که عادت 
بدى دارند و تلفن خود را روى میز رســتوران جا مى گذارند. اگر 
گوشى شما گم شد و احتمال دادید که توسط شخصى برداشته 
شده است، مى توانید پیامى را روى صفحه قفل قرار دهید که به 

تلفن یاب خود بگویید چگونه با شما تماس بگیرد.
اگر قبًال تلفن خود را گم کرده اید، مى توانید با مدیریت دستگاه 
Android به همان روش برسید، اما این گزینه مى تواند از قبل 

به عنوان یک اقدام امنیتى انجام شود. براى افزودن شماره تلفن، 
ایمیل یا دستورالعمل هاى بازگشت، به تنظیمات > امنیت > پیام 

صفحه قفل بروید.

تماس ها را ساده کنید
گاهى اوقات جستجو در لیست مخاطبین براى برقرارى تماس 
کمى بیشــتر از آنچه مى خواهید انجام دهید، انجام مى شــود. 
بنابراین یک دکمه شماره گیرى سریع را به صفحه اصلى خود 
اضافه کنید تا تماس با مادر یا پیتزافروشــى در خیابان، برایتان 
آسان شود. براى افزودن شــماره مورد نظر، روى صفحه اصلى 
خود و جایى کــه مى خواهید آن را اضافه کنید، فشــار دهید و 
نگه دارید. منو نشان داده خواهد شــد. از آنجا، Shortcuts و 
ســپس Contact را انتخاب کنید و براى انتخاب شماره اى که 

مى خواهید اضافه کنید، به پایین بروید.

اسکنر اسناد
در روزهاى اولیه دیجیتالى کردن اســناد و عکس ها، براى 
دیجیتال کردن مدارك و اسناد فیزیکى، نیاز به داشتن اسکنذ 
داشــتید. اما در حال حاضر مى توانید از دوربین گوشى هوشمند 
خود به عنوان یک اسکنر موقت استفاده کنید. اگرچه کیفیت آن 

چندان خوب نیست، اما این روند بسیار راحت تر است.
بنابراین اگر مى خواهید از گوشى خود در این راه استفاده کنید، 
گزینه هاى مختلفى وجود دارد. شــما فقط مى توانید یک سند 
را بگیرید و آن را به عنوان یک تصویر ذخیــره کنید، در حالى 
PDF مى تواند اســکن ها را به فایل هاى Google Drive که

تبدیل کند و متن درون آنها را بخواند؛ مانند CamScanner و 
Evernote عالى.

ویژگى جدیــد مرورگر مایکروســافت اج بــا مدیریت فضاى 
ذخیره ســازى مى تواند به جــذب کاربران وینــدوز 11 کمک

 کند.
یک حافظه پنهان ذخیره سازى توســط مرورگر ها براى ذخیره 
منابع واکشى شده از وب استفاده مى شود تا در صورت نیاز بتوان 

به سرعت به آن ها دسترسى پیدا کرد.
 هرچه اندازه کش بزرگتر باشد، منبع درخواستى مى تواند زودتر 

از دیسک واکشى شود، که اغلب سریعتر از واکشى همان منبع از 
شبکه است. با این حال، به ویژه در سیستم هایى با فضاى دیسک 
کم، حافظه پنهان بزرگ، به طور گسترده اى خطر کند شدن کل 

دستگاه را در پى دارد.
به همین دلیــل جدیدترین نســخه مرورگر مایکروســافت اج 
قرار اســت ویژگــى جدیدى بــراى ذخیره دیســک داشــته 
باشــد که به گفتــه این شــرکت، ارتقــاى عملکــرد بزرگى 

را ارائــه مى دهــد و فضــاى ذخیره ســازى آن را بــه حداقل
 مى رساند.

مایکروسافت مى گوید این ویژگى جدید به طور خودکار حافظه 
پنهان دیسک را در برخى دستگاه ها فشرده مى کند و ظاهراً این 
فشرده سازى، در فضاى دیســک مورد نیاز براى محتواى کش، 

ذخیره مى شود.
به گفته مایکروســافت، از آنجایــى که محتویــات موجود در 

این کش ها اغلب بســیار فشرده هستند، فشــرده سازى منجر 
بــه افزایــش احتمال دریافــت منبع درخواســتى از دیســک 

مى شود.
این غول فناورى گفت که این ویژگى جدید به طور خودکار و فقط 
روى دستگاه هایى اجرا مى شود که بررسى هاى واجد شرایط بودن 
آن را برآورده مى کنند تا اطمینان حاصل شــود که فشرده سازى 

بدون کاهش عملکرد خواهد بود.

فناورى جدید شرکت دل به کاربران این امکان را مى دهد که گوشى خود را 
به صورت بى سیم، با لپتاپ شارژ کنند.

شرکت دل (DELL) فناورى جدیدى را به ثبت رسانده است که به کاربران 
امکان مى دهد با استفاده از لپ تاپ، گوشى هاى خود را به صورت بى سیم 

شارژ کنند.
ثبت اختراع Dell با شماره 20220239124، شــامل استفاده از مقدارى 
از فضاى استفاده نشده روى لپ تاپ براى نصب یک گیره شارژ بى سیم 
جداشدنى است که یک دستگاه خارجى مانند گوشى هوشمند، مى تواند براى 
شــارژ روى آن قرار گیرد. در واقع این فناورى برخالف سایر سیستم هاى 

مشابه، سیم پیچ هاى شارژر بى سیم را مستقیماً در لپ تاپ قرار نمى دهد.
حق ثبت اختراع نشان نداده اســت که اتصال بى سیم چقدر توان انتقال را 

دارد. همچنین ثبت اختراع تضمین نمى کند که این محصول عرضه شود.
اما این فقط دل نیست که دنبال ارائه شارژ بى سیم براى مصرف کنندگان 
است. اپل نیز از ســال 2014 روى فناورى شارژ بى سیم کار مى کند و سه 

پتنت مرتبط را براى مک بوك هاى خود ثبت کرده است.

شرکت توئیتر در حال آزمایش قابلیت اضافه کردن چهار فایل رسانه اى 
به یک توئیت است.پلتفرم توئیتر مشغول آزمایش یک ویژگى جدید دیگر 
اســت که به کاربران امکان مى دهد انواع فایل هاى رسانه اى را به یک 
توئیت واحد اضافه کنند. در حقیقت به کمک این ویژگى، کاربران مى تواند 

همزمان یک تصویر، ویدیو و گیف را به توئیت خود اضافه کند.
افرادى که در سال هاى اخیر از توئیتر استفاده کرده اند، به خوبى مى دانند 
که این شبکه اجتماعى مدت ها است تنها اجازه اضافه کردن یک رسانه 

را به هر توئیت مى دهد.
با انتشــار این به روزرســانى، محدودیت اضافه کردن چهار فایل به یک 
توئیت باقى خواهد ماند، اما ســرانجام کاربران خواهند توانست تصاویر، 
ویدیو ها و گیف هــا را در ترکیب با یکدیگر، در یک توئیت واحد منتشــر

 کنند.
توئیتر نیز این موضوع را تایید کرده اســت: " اکنون ما شاهد آن هستیم 
که کاربران گفتگو هاى بصرى بیشترى روى توئیت ها انجام مى دهند و 
براى مهیج کردن بحث ها از تصاویر، گیف ها و ویدیو ها استفاده مى کنند. 
به همین دلیل ما در حال آزمایش قابلیت جدیدى به صورت محدود روى 
برخى حساب هاى برگزیده هستیم که به کاربران اجازه مى دهد تا چهار 
فایل (رسانه) را به شــکل ترکیبى فارغ از فرمت آ ن ها تحت یک توئیت 

منتشر کند. "

ویژگى جدید مرورگر مایکروسافت اج براى مدیریت فضاى دیسک

7 ترفند جذاب در گوشى هاى اندروید که نمى دانستید
فناورى شارژ بى سیم گوشى

 با لپ تاپ اختراع شد

آزمایش اضافه کردن 
4 فایل رسانه اى به یک توییت

مجموعه جدیدى از اطالعات افشا شده، اسرار گوشى آیفون 14
از جمله گزینه هاى رنگى آن را فاش مى کند.

اکنون اطالعات بیشــترى در مورد مشخصات احتمالى گوشى 
هوشــمند آیفون 14 وجود دارد. طبق گفته هاى مک گوایر وود 
کارشــناس فناورى اطالعات که گزارش هاى قبلــى را تایید 
Bionic که به آیفون 14 پرو 6.1 اینچى و  A۱۶ مى کند، تراشه
آیفون 14 پرو مکس 6.7 اینچى قدرت مى دهد، مبتنى بر فرآیند 
5 نانومترى خواهد بود، بنابراین نبایــد انتظار افزایش عملکرد 

چشمگیرى را داشته باشیم.

این سومین سال متوالى خواهد بود که شــرکت اپل از فناورى 
گره 5 نانومترى براى تراشه هاى خود استفاده مى کند، در حالى 
که بهترین گوشى هاى اندرویدى 2022 از تراشه هاى مدرن 4

نانومترى بهره مى برند.
با این حال، هنوز مى توانیم انتظار برخى بهبود ها در عملکرد این 
گوشى را داشته باشیم. گفته مى شود افزایش تعداد ترانزیستور ها 
در دستور کار اپل است. همچنین ظاهرا این گوشى ها از سیستم 

مدیریت گرماى بهترى نیز برخوردار خواهند بود.
وود شایعاتى را که گفته بودند آیفون 14 پرو ممکن است از آلیاژ 

تیتانیوم ساخته شود را رد کرده است و مى گوید این گوشى 
از فوالد ضد زنگ ساخته خواهد شد.

او همچنین ادعــا مى کند که آیفون 
14 پرو حداکثر ســرعت شــارژ 
30 وات را پشــتیبانى مى کند، اما 
پس از مرحله اول چرخه شــارژ، 
قدرت آن به 27 تا 25 وات کاهش 

مى یابد.
آیفون 14 و آیفون 14 مکس در 

رنگ هاى سبز، بنفش، آبى، مشکى، سفید و قرمز عرضه خواهند 
شد و نســخه هاى پرو این گوشى ها، در 
رنگ هاى ســبز، بنفش، نقره اى، 
طالیى و گرافیتى عرضه خواهند 

شد. 
رنگ صورتى آیفــون 14 با رنگ 
بنفش جایگزین مى شود، در حالى 
که رنگ آبى مدل پــرو با رنگ 

بنفش جایگزین مى شود.

در صفحه ورود گزینه Get help logging in را انتخاب کنید.در مرحله بعد باید مشخصات حساب کاربرى تان را وارد 
کنید. اگر نام کاربرى (Username) را به یاد دارید، آن را وارد کنید. در غیر این صورت مى توانید ایمیل (email) یا 

شماره تلفنى (phone) را که با آن اکانت اینستاگرام ساخته اید وارد کنید.

بازیابى رمز عبور اینستاگرام از طریق اپلیکیشن

بازیابى رمز اینستاگرام از طریق سایت اینستاگرام
تنها کافیست به سایت اینستاگرام بروید و گزینه?ForgotPassword را انتخاب کنید. در صفحه بازشده در 

کادر سفیدرنگ، نام کاربرى، ایمیل یا شماره تلفنتان را وارد کنید و Send Login Link را بزنید.
 در این مرحله اینستاگرام از طریق ایمیل یا پیامک یک لینک براى ریست کردن کلمه عبور ارسال مى کند. 

پس از کلیک روى لینک بازنشانى گذرواژه یا  (Reset Password) در صفحه جدید و در کارد اول رمز جدید 
New Password) را وارد کنید و در نهایت در کادر دوم آن را تایید (New Password) اینســتاگرام

Confirmation) کنید. در نهایت دکمه ResetPassword را بزنید.

بازیابى رمز با ایمیل:
در این روش کافى اســت گزینه SendanEmail را 

انتخاب کنید. سپس وارد ایمیلتان شوید و ایمیلى که از سمت اینستاگرام 
برایتان ارسال شــده باز کنید. این ایمیل حاوى یک لینک براى بازنشانى رمز 

اینستاگرام یا ریست کردن پسورد اینستاگرام (Reset Password) است. 
اگر ایمیلى در اینباکس (Inbox) مشاهده نکردید حتما پوشه اسپم (Spam) را 
بررسى کنید. در مرحله آخر روى لینک کلیک کنید و در این صفحه، یک رمز عبور 

جدید (New password) براى حسابتان انتخاب کنید و آن را تایید 
(New password, again) کنید.

بازیابى رمز با فیس بوك:
اگر قبال حساب اینستاگرامتان را به حساب 

کاربرى فیســبوك متصل کرده باشید مى توانید به 
سادگى رمز فراموش شده اینستاگرام را بازیابى کنید. 
در این حالــت Log in with Facebook را 

انتخاب کنید. وارد اکانت فیسبوك شوید و از آنجا 
رمز اینستاگرام فراموش شده را بازیابى کنید.

بازیابى رمز با اس ام اس:
بازیابى رمز اینســتاگرام فراموش شده با پیامک 

دقیقا مشابه روش قبل است. تنها تفاوت اینجاست که 
اینستاگرام لینک بازنشانى رمز عبور را از طریق پیامک 
برایتان ارسال مى کند. پس کافى است این بار به جاى 

Send گزینــه Send anEmail گزینــه
an SMS را انتخاب کــرده و مراحل قبل 

را تکرار کنید.

در این روش کا
و س د انتخابکن

ببب
نید بهه

برخوردار خواهند بود. عملکرد مدیریتگرماى بهترىنیز
4وود شایعاتى را که گفته بودند آیفون 14 پرو ممکن است از آلیاژ 

مى یابد.
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؟فراموش شده خود را پیدا کنیم
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ندرویدى به شما امکان جستجوى 
OKGo» را حتى زمانى که صفحه 

ند. بسیارى از تلفن ها وقتى صفحه 
جستجو از هر صفحه اى را دارند، اما 
اراى امکان گوش دادن اختصاصى 
شگرغیرفعالاست، جستجو کنند.
ن شــما مى تواند این کار را انجام 
OK Google <e > صدا   > جستجو>

شه آن را روشن بگذارید (on کنید).  
eدا باید Google را آموزش دهید تا 

هد (گزینه هاىمربوط به اینکار، در 
 وجود دارند). تلفن هایى که از این 
 جاى گزینه «همیشه روشن»، آیتم 

را از راه دور قفل یا پاك کنید
 تلفن همراه نیســت، اما عالوه بر 
ست شــخصى به داده هاى شما 
نها افسرده کننده است، بلکه کامًال 
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a۱۳، از بهترین دسته تلفن هاى میان رده محسوب مى شوند و 
خواهید کرد. روى آن ضربه بزنید تا آدرس هایى را که در سایر 
دستگاه هاى وارد شده باز هســتند را ببینید و به سرعت به هر 
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اطالعات جدیدى از جمله گزینه هاى رنگى آیفون 14 منتشر شد
 رد کرده است و مى گوید این گوشى 

خته خواهد شد.
ى کند که آیفون 

عت شــارژ 
 مى کند، اما 
خه شــارژ، 
وات کاهش

س در 

رنگ هاى سبز، بنفش، آبى، مشکى، سفی
شد و نســخه هاى
رنگ هاى
طالیى و

شد. 
رنگ صور
بنفش جای
که رنگ
بنفش جا 1 مکس
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مواجهه با آلودگى هوا و ذرات معلق مى تواند ســالمتى 
همه افراد بویژه کسانى که به مدت طوالنى در مواجهه با 
آالینده هاى هوا قرار دارند را تحت تاثیر قرار دهد. با این 
حال برخى از افراد بیش از دیگران تحت تاثیر آلودگى هوا 

قرار مى گیرند.
آالینده هاى مختلف ممکن است تاثیرات مختلفى را بر 
این گروه ها داشته باشند؛ به عنوان مثال چندین آالینده 
ممکن است عالئم را در افراد مبتال به آسم تشدید کند 
و افراد با سابقه بیمارى هاى قلبى - ریوى ممکن است 
بیشــتر تحت تاثیر ذرات معلق هوا قرار گیرند؛ به طور 
کلى کودکان زیر پنج سال، افراد ســالمند، افراد داراى 
بیمارى هاى تنفسى، قلبى_عروقى، افراد داراى آلرژى، 
افراد مبتال به سندرم متابولیک، زنان باردار و ... جزو این 

گروه ها هستند.

کدام افراد نسبت به آالینده هاى هوا 
حساس تر هستند؟

افراد مبتال به آسم
قرار گرفتن در معرض آلودگى هوا ممکن اســت عالئم 
آســم را در این افراد بدتر کند و یا باعث حمالت آسمى 
شــود. این افراد باید از داروهاى تجویزى پزشک خود 

استفاده کنند و برنامه مدیریت آسم را دنبال کنند.

افراد مبتال به بیمارى هاى ریوى مزمن مانند 
برونشیت مزمن و بیمارى انسداد مزمن ریوى

قرار گرفتن در معرض آلودگى هوا باعث بدتر شدن عالئم 
این افراد مى شــود. این افراد باید از داروهاى تجویزى 
پزشک خود سر موقع اســتفاده کنند. در صورت تشدید 
عالئم و برطرف نشدن مشــکل باید به پزشک مراجعه 

شود.

افراد مبتال به بیمارى هاى قلبى_ریوى
قرار گرفتن در معرض آلودگى هوا ممکن است عالئمى 
مانند تپش قلب، درد قفسه سینه و کوتاه شدن تنفس را 
براى آنها به دنبال داشته باشد. در صورت تشدید عالئم 
و ادامه آن به پزشک مراجعه کرده و یا با اورژانس تماس 

گرفته شود.

جنین و مادر باردار
 قرار گرفتن در معرض سطوح باالى آلودگى هوا براى 
مدت زمان طوالنى ممکن است منجر به نتایج نامطلوبى 

مانند تولد نوزاد با وزن پایین و یا تولد نوزاد نارس شود.

کودکان
کودکان به دالیلى مانند اینکه ریه آنها هنوز کامل نشده 
است، سیســتم ایمنى،  دفاعى و ســوخت و ساز آنها در 
حال توســعه و شکل گیرى  اســت و هنوز کامل نشده، 
عفونت هاى تنفسى در آنها به کرات اتفاق مى افتد، نسبت 
به بزرگساالن فعال تر هستند و حجم هواى تنفسى آنها 
نسبت به وزن شان بیشتر است و... بیش از بزرگساالن در 
مواجهه با دزهاى باالترى از آلودگى هوا قرار دارند. برخى 
کودکان بویژه  آنها که مبتال به بیمارى هاى زمینه اى ریه 
مانند آسم و فیبروز کیستیک ریه هستند نسبت به آلودگى 

هوا بسیار آسیب پذیرتر هستند.

افراد سالمند
این افراد بیشتر از ســایرین در معرض خطرات آلودگى 
هوا قرار دارند. به دلیل اینکه سیستم ایمنى ضعیف ترى 
دارند و یا ممکن اســت مبتال به بیمارى هاى ناشناخته 
قلبى_عروقى و تنفسى باشــند. بدن آنها کمتر قادر به 
جبران و مقابله با اثرات ناشى از مخاطرات زیست محیطى 
است. آلودگى هوا مى تواند باعث بدتر شدن بیمارى هاى 
قلبى و سکته مغزى و قلبى شود و بیمارى هاى ریوى مثل 

برونشیت هاى مزمن و آسم را تشدید کند.

چه کسانى بیشتر از دیگران 
؟تحت تأثیر آلودگى هوا هستند

اگر سرحال از خواب بیدار نمى شوید یا احساس مى کنید 
همیشه با انرژى صفر کار مى کنید قطعا علت و عاملى در 
این باره وجود دارد. در ادامه اشاره مى کنیم که چرا خسته 
از خواب بیدار مى شوید و چگونه مى توانید چرخه خواب 

آلودگى را متوقف کنید.
 اگر تا به حال در مورد آن نشــنیده اید "اینرسى خواب"

اصطالح فنى براى حالت معمولى صبحگاهى است. به 
همین دلیل ممکن است پس از بلند شدن از رختخواب 
کمى روى پا هاى خود احســاس لرزش داشته باشید 
یا دچار سردرگمى شوید مغز شــما اساسا در حال بیدار 

شدن است.
مطالعات نشان داده اند که جریان خون در 

مغز تا 30 دقیقه پس از بیدار 
در  شدن 

مقایســه با پس از خواب ُکندتر اســت. بررسى تالقى 
میان تغذیه و خواب نشــان مى دهد که احساس خواب 
آلودگى براى اکثر افراد از 15 دقیقه تا یک ســاعت به 
طول مى انجامد، اما دیگران مى توانند چندین ســاعت 

آن را تجربه کنند.
اینرســى خواب معموال پس از شــب هاى کم خواب 
طوالنى تر مى شــود به خصوص اگر آن شب ها متوالى 
باشند. اگرچه اینرسى خواب ممکن است باعث سخت تر 
بیرون آمدن شما از تخت شود، اما برخى از دانشمندان 
معتقدند که اینرســى خواب به شــما کمک مى کند تا 
سریع بخوابید و از بیدار شدن ناخواسته جلوگیرى کنید. 

د  عتقــا بر این است که بیدار شدن ا
در مراحل عمیق خواب 
باعث اینرســى خواب 

جدى تر مى شود.

قرار گرفتن در معرض نور آبى
چه باور کنید و چه باور نکنید واقعیت آن است که زمان 
استفاده از صفحه نمایش گوشى تلفن همراه یا صفحه 
مانیتور رایانه شــما به طور جدى بر روى خواب تان به 
ویژه بر کیفیت آن تاثیر مى گذارد. بهتر اســت به جاى 
سپرى کردن وقت خود در مقابل تلویزیون در روز هاى 
تعطیل خواب مناسبى داشته باشید. استفاده از رایانه ها، 
تبلت ها، تلفن هاى همراه و تلویزیون ها در زمان نزدیک 
به ساعت خواب مى تواند ترشح مالتونین را مهار کرده 
و باعث به تاخیر افتادن آغاز خواب شود. بنابراین، بهتر 
است یک ساعت پیش از خواب وسایل ذکر شده داراى 
صفحه نمایش را خاموش کنید تــا در معرض نور آبى 

اضافى قرار نگیرید.

بهداشت ضعیف خواب
داشتن بهداشــت خواب خوب به معناى حفظ محیط 
اتاق خواب و برنامه روزانه است که خواب آرام را تقویت 
مى کند. ایجاد تغییرات کوچــک در رختخواب یا زمان 
خواب مى تواند وضعیت متفاوتى را ایجاد کند. مطمئن 
شــوید که روى یک تخت راحت مى خوابید که 
از سر تا پا شما را پشــتیبانى مى کند. ارزش 
این را دارد که بــه دنبال یک تختخواب 
Sleep Number هوشمند مانند

360 باشید که به شما امکان 
مى دهد راحتى و استحکام 

را در هر طرف تخت تنظیم کنید. این نوع تختخواب ها 
داراى ویژگى ریتم شبانه روزى هستند که به شما کمک 

مى کنند تا ریتم خود را درك کنید.
بالشت ها نیز همان اندازه مهم هســتند. بالشتى را پیدا 
کنید که متناسب با سبک خواب شما باشد خواه به پهلو 

بخوابید یا نیاز به حمایت از گردن داشته باشید.

مصرف بیش  از حد کافئین
کافئین یک محرك اســت و مصرف بعــد از ظهر آن 
مى تواند بیش تــر از آنچه که فکر مى کنید روى شــما 

تاثیر بگذارد. 
برخى افراد کافئین را کندتر از دیگران متابولیزه مى کنند و 
مى تواند مراحل چرخه خواب را مختل کند و شما را از وارد 
شدن به خواب عمیق مورد نیاز براى بازسازى بازدارد. 
به همین دلیل توصیه مى شود که چهار ساعت پیش از 

خواب از مصرف کافئین خوددارى شود.

اختالالت خواب
اختالالت خواب مانند بى خوابى و آپنه انسدادى خواب 
معموال با خواب و بیدارى تداخل مى کنند. به ویژه افراد 
مبتال به آپنه خواب حتى پس از یک خواب کامل شبانه 

مستعد احساس خستگى هستند. 
این موضوع باعث مى شــود راه هوایى به طور مکرر در 
طول شب بسته شود که شما را از خواب بیدار مى کند تا 
نفس بکشید. شاید شما این بیدارى ها را به خاطر نیاورید، 

اما این بیدارى ها باعث ایجاد اختالل مى شوند و مى توانند 
باعث شوند که افراد پس از خواب احساس شادابى نکنند. 
عالئم اصلى آپنه خواب خروپف شدید و خواب آلودگى 
در طول روز است و براى تشخیص آن نیاز به آزمایش 

خواب وجود دارد.

ژنتیک
واقعا درست اســت که برخى افراد به طور طبیعى جغد 
شب هســتند و برخى دیگر پرندگان صبحگاهى. این 
موارد معموال از نظر ژنتیکى از پیش تعیین شده اند. این 
موارد را مى توان تا حدى اصالح کرد، اما به طور معمول 

نمى توان یکى را با دیگرى جایگزین کرد.

چگونه با احساس شادابى بیشتر از خواب 
بیدار شویم؟

فارغ از عاداتى که ذکر شــد چنــد راه دیگر وجود دارند 
که مى توانید با رعایت آن صبح ها ســریع تر احســاس 

هوشیارى کنید.

اجازه دهید نور وارد شود
قرار گرفتن در معرض نور به ویژه نور خورشید در صبح 
به بیدار شــدن ما کمک مى کند. به این دلیل است که 
نور و ریتم شبانه روزى به هم مرتبط هستند و بنابراین 
قرار گرفتن در معرض چرخه طبیعى خــواب را بهبود 

مى بخشد.

چرت زدن را متوقف کنید
آیا تا به حال شده که پیش 10 دقیقه چرت زدن احساس 
خستگى بیش ترى کنید؟ این موضوع بدان خاطر است 
که چرت زدن احتمال بیدار شدن شما در مرحله عمیق 

خواب را افزایش مى دهد و اینرسى را بدتر مى کند.
بنابراین، بهتر است زنگ ســاعت خود را براى ساعاتى 
تنظیم کنید که به منظور استراحت خوب شبانه نیاز دارید یا 
در طول دوره هاى چرت بیدار بمانید و از زنگ هاى هشدار 

براى کمک به از بین رفتن اینرسى خواب استفاده کنید.

ورزش
انجام یوگا یا پیاده روى سریع یک ساعت پیش از خواب 
به خوابیدن کمک مى کند. ورزش همیشه یک تصمیم 
عالى است و مى تواند به ارتقاى کیفیت خواب به عنوان 

یکى از اجزاى کلیدى سالمت کلى شما کمک کند.

زمان خواب و زمان بیدارى را تعیین کنید و 
به آن پایبند باشید

بله، حتى در تعطیالت آخر هفته. داشــتن زمان خواب 
و بیدارى ثابت یک ابزار ساده، اما بسیار قدرتمند براى 
داشتن خواب بیش تر و بهتر است. اگرچه ممکن است 
در ابتدا یک چالش باشــد، امــا ارزش رعایت کردن را 
دارد. فراموش نکنید که در خواب زمان تلف نمى شود. 
خواب براى سالمتى شما حیاتى است و باید در اولویت 

قرار گیرد.

نوشیدن آب خیار ممکن است به عادى سازى فشار 
خون در افراد مبتال به فشار خون کمک کند. اگر آب 
خیار را با آب معدنى با ترکیب نصف به نصف بیفزایید، 
نعناع و لیمو اضافه کنید، یک لیموناد با طراوت دریافت 

مى کنید.
یک متخصص تغذیه در گزارشى درباره مصرف خیار 
در تابســتان مى نویســد: خیار یکى از محبوب ترین 
سبزیجات در تابســتان و باارزش ترین خاصیت خیار 

محتواى باالى درون آن است.
آنجلیــکا دووال، متخصص تغذیه، فیتوتراپیســت 
در گزارشــى در خصوص مصرف خیار در تابســتان 

ین مى نویســد: خیــار یکــى از  محبوب تر
ســبزیجات در تابســتان و با 

ارزش تریــن خاصیت خیار محتواى 
بــاالى درون آن اســت. دووال 
مى گوید: خیار سرشار از پتاسیم است 

که این مزیت اصلى آن است.
این متخصص تغذیــه ادامه مى دهد: 
نوشیدن آب خیار ممکن است به عادى 
سازى فشار خون در افراد مبتال به فشار 

خون کمک کند. اگر آب خیار را با آب معدنى با ترکیب 
نصف به نصف بیفزایید، نعناع و لیمو اضافه کنید، یک 
لیموناد با طراوت دریافت مى کنید. این نوشیدنى در 
گرما مى تواند فشار خون باال را کاهش دهد و احساس 

بهترى داشته باشید.
این متخصــص تغذیه هشــدار داد: با ایــن حال، 
سبزیجاتى که در فروشــگاه ها به فروش مى رسند، 
گاهى حاوى موادى هستند که نه تنها سالم نیستند، 
بلکه براى سالمتى مضر هستند. به گفته او، خیار هاى 

خریدارى شده در مغازه باید پوست کنده شوند.
دووال معتقد است: در پوســت خیار، نیترات ها و مواد 
شیمیایى که بخشــى از کود ها بودند جمع مى شوند. 
آن ها مى توانند در حین رشد خیار وارد آن شوند. وقتى 
پوست آن را جدا مى کنیم، محصول تمیزتر و با 

کیفیت تر به دست مى آوریم.
این متخصص تغذیه گفت: ســدیم موجود در 
خیار شور مى تواند منجر به احتباس آب در بدن، 
تورم و افزایش فشار شــود. ما مى توانیم حداکثر 
فواید سالمتى از خیار هاى تازه پوست کنده که 
بدون اســتفاده از مواد شیمیایى رشد مى کنند به 

دست بیاوریم.
بهتر اســت، خیار هایى را که از باغ خودمان چیده 
شــده اند مصرف کنیم، زیرا ما به وضوح کنترل 
مى کنیم که از چه کود هایى هنگام کاشت استفاده 
مى کنیــم و به وضــوح مى دانیم کــه هیچ ماده 

شیمیایى در این محصول وجود ندارد.

دانشــمندان آلمانــى در تحقیقات جدید خــود اعالم 
کرده اند که انســان ها عالوه بر «غم و ناراحتى زیاد»، 
بر اثر «خوشحالى بیش از اندازه» و نوعى عارضه به نام 

«سندرم قلب شاد» نیز ممکن است بمیرند.
دکتر «هیکارو ساتو» و همکارانش در بیمارستان شهر 

هیروشیما، سال 2002 در تحقیقات خود براى اولین 
بار به «مرگ بر اثر قلب شکســته» اشاره کردند 
و نام ایــن بیمارى در آن زمــان «کاردیومیوپاتى 
 (Takotsubo Cardiomyopathy) «تاکوتسوبو

اعالم شد. 
سپس این عارضه «سندرم قلب شکسته» 

لقب گرفت. حاال دانشــمندان ادعا 
کرده اند انســان هایى که بســیار 
شاد هســتند نیز ممکن است به 

ایــن بیمــارى دچار شــوند و 
بــا عارضه اى تحــت عنوان 
سندرم قلب شــاد جان خود را 

از دست بدهند. پیش از هرچیز باید اشاره کرد که بیمارى 
«کاردیومیوپاتى تاکوتســوبو» به نــدرت باعث مرگ 
مى شود و مانند ســایر کاردیومیوپاتى ها (بیمارى هاى 
ماهیچه قلب)، اکثر افراد مبتال در عرض چند ماه بهبود 
پیدا مى کنند. این بیمارى ماهیچه قلب را ضعیف مى کند 

و بر توانایى آن در پمپاژ خون تاثیرگذار است.

سندرم قلب شاد
محققان آلمانى در تحقیق خود بیماران مبتال به 
سندرم تاکوتسوبو را کشف کرده اند که این بیمارى 
در آن ها به دنبال رویداد هاى شــاد مانند 
عروســى، تولد فرزند و برنده شدن 

جایزه ایجاد شده است.
به طور دقیق از 910 فردى که این 
بیمارى در آن ها تشخیص داده 
شــده، محققان اعالم کردند 
37 نفر مبتال به «سندرم قلب 

شاد» و 873 نفر مبتال به «سندرم قلب شکسته» بودند. 
سندرم قلب شاد بیشتر در مردان مشاهده شده است.

مطالعه دیگرى که روى حدود 135 هزار شهروند ایاالت 
متحده انجام شده، نشان مى دهد تعداد افرادى که با این 
بیمارى تشخیص داده شــده اند، طى 11 سال (2006 تا 

2017) به طور پیوسته افزایش پیدا کرده است. 
نکته جالب اینکه برخالف ســندرم قلب شاد که عمدتا 
در مردان دیده شــده بود، ســندرم قلب شکسته بیشتر 
در زنــان (88 درصد) و افــراد 50 ســال و باالتر دیده

 شده است.
احتماال در آینده موارد بیشترى از این بیمارى پیدا شود، 
زیرا آگاهى بهترى نسبت به آن ایجاد شده، انسان ها بیشتر 
عمر مى کنند و ابزار هاى تشخیصى پیشرفته ترى وجود 
دارد. با این حال، محققان اعالم کرده اند که مرگ و میر و 
عوارض ناشى از این دو سندرم تقریبا یکسان و نادر است 
و نیاز زیادى وجود ندارد که انسان ها نگران خندیدن بیش 

از اندازه یا احساساتى شدن خود شوند.

سرپرست دفتر برنامه ریزى جذب و نگهدارى 
اهدا کنندگان خون سازمان انتقال خون ایران 

سهم زنان در اهداى خون را ناچیز عنوان کرد.
مژده نخلستانى، سرپرســت دفتر برنامه ریزى 
جذب و نگهدارى اهدا کنندگان خون سازمان 
انتقال خون ایران اظهار داشت: بررسى ها نشان 
مى دهد شیوع رفتار هاى پرخطر در بین بانوان 
کمتر بوده، در پاسخ گویى به پرسش هاى پزشک 
انتقال خون صداقت بیشــترى دارند و در واقع 
یکى از ســالم ترین منابع خونى در دســترس 

هستند.
وى افزود: نقــش خانم ها در نهادینه ســازى 
فرهنگ اهــداى خون بین اعضــاى خانواده و 
جامعه نیز غیرقابل انکار است و خانمى که خود، 
اهداکننده خون باشــد مى تواند در ترویج این 
فرهنگ و تشویق سایرین به اهداى خون تأثیر 

بسزایى داشته باشد.
نخلستانى تاکید کرد: شــرایط عمومى اهداى 
خون مانند سن، وزن، فشار خون، درجه حرارت، 
نبض و…، در زنان تفاوتى با مــردان ندارد، اما 
زنان حداکثر 3 بار در سال مجاز به اهداى خون 
هستند که البته بعد از یائسگى خانم ها نیز مانند 
مردان مى توانند 4 بار در سال خون اهدا نمایند؛ 
بنابراین خانم ها هم در صورتى که واجد شرایط 
اهداى خون باشند مى توانند همانند آقایان جز 
اهداکنندگان مستمر خون باشند و تنها شرایط 
اختصاصى که منجر به معافیت موقت آن ها از 
اهداى خون مى گردد قاعدگى شدید و دردناك، 

سقط، دوران حاملگى و شیردهى است.
وى همچنین بیان کرد: زنــان نیمى از جامعه 
انسانى هســتند که نمى توان توانایى و استعداد 
آن ها را نادیده گرفت. طبق گزارش بانک جهانى، 
ایران از نظر نگاه مثبت به فعالیت هاى اقتصادى 
زنان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه 

باالیى قرار دارد.
سرپرست دفتر برنامه ریزى جذب و نگهدارى 
اهدا کنندگان خون با ابراز تأسف از سهم اندك 
زنان در اهداى خون که به طور متوســط تنها 
حدود 4 درصد از خون هاى اهدایى است، گفت: 
در کشور هاى توسعه یافته این مشارکت به 30
تا 50 درصد هم مى رســد، این در حالى اســت 
که بیش از 50 درصد مصــرف کنندگان خون 
و فرآورده هاى خــون را در مراکز درمانى زنان 
تشکیل مى دهند و شــاید دلیل اصلى آن خون 
ریزى هاى هنگام زایمان، عمل سزارین و…،

باشد.
نخلستان خاطر نشــان کرد: افزایش شاخص 
اهداى خون زنان عالوه بر کمــک به ارتقاى 
سالمت جامعه و رفع نیاز به خون و فراورده هاى 
آن مى تواند گامى مهم در راســتاى توســعه 
اجتماعى و تغییر نگرش هاى کاذب جنســیتى 

در جامعه باشد.

بر اساس داده هاى مطالعات اخیر، بروز سرطان کلیه در 
افراد رو به افزایش است. به همین دلیل دانستن برخى 
نکات ساده به منظور پیشــگیرى از ابتال به این نوع 

سرطان، مفید خواهد بود.
 کلیه ها دو عضو قرمز-قهوه اى لوبیایى شــکل  بدن 
هستند که انواع محصوالت دفعى حاصل از متابولیسم 

را به ادرار ترشح مى کنند.
سرطان کلیه معموًال در مراحل اولیه بیمارى عالئمى 
ندارد، اما با گذشت زمان، عالئم و نشانه هاى آن ممکن 

است بروز پیدا کنند.
در ادامه به نقل از ســایت تخصصى "مایو کلینیک"

به برخى از شــایع ترین عالئم این ســرطان و چند 
توصیه به منظور پیشــگیرى از ابتال بــه آن خواهیم 

پرداخت.

برخى از شــایع ترین عالئم ابتال به ســرطان کلیه 
عبارتند از:

* وجود خون در ادرار * درد مداوم در ناحیه کمر یا پهلو
* از دست دادن اشتها * کاهش وزن غیر قابل توضیح

* خستگى* تب

همچنین چند توصیه مفید به منظور پیشگیرى از ابتال 
به سرطان کلیه شامل موارد زیر است:

- سیگار نکشید. سیگار احتمال خطر ابتال به سرطان 
کلیه و همچنین بســیارى از انواع دیگر ســرطان را 

افزایش مى دهد.
- خطر اضافه وزن را جدى بگیریــد. در صورتى که 
اضافه وزن دارید، سعى کنید با انجام برخى روش ها 
از جمله افزایش فعالیت بدنى یا تغییر رژیم غذایى، آن 

را کنترل کنید.
- فشــار خون باال را کنترل کنید. انجــام اقداماتى 
ماننــد ورزش کــردن، کاهــش وزن و تغییر رژیم 
غذایــى مى تواننــد در ایــن زمینه کمــک کننده 

باشند.
هرچنــد همیشــه ایــن عالئم نشــانه ســرطان 
کلیه نیســتند، اما اگر برخى عالئم ذکر شــده را به 
طور مداوم دارید، بهتر است با یک پزشک متخصص 
در این زمینه مشــورت کنید و در نهایت این پزشک 
است که ابتال یا عدم ابتال به این بیمارى را تشخیص 

مى دهد.

چرا همیشه خستــــه از خواب بیدار مى شوید؟

اصطالح فنى براى حالت معمولى صبحگاهى است. به 
همین دلیل ممکن است پس از بلند شدن از رختخواب 
کمى روى پا هاى خود احســاس لرزش داشته باشید 
یا دچار سردرگمى شوید مغز شــما اساسا در حال بیدار 

شدناست.
ررر در مطالعات نشان داده اند که جریان خون

رردار 0مغز تا 30 دقیقه پس از بی
در شدن

طوالنى تر مى شــود به خصوص اگر آن شب ها متوالى 
باشند. اگرچه اینرسى خواب ممکن است باعث سخت تر 
بیرون آمدن شما از تخت شود، اما برخى از دانشمندان 
معتقدند که اینرســى خواب به شــما کمک مى کند تا 
سریع بخوابید و از بیدار شدن ناخواسته جلوگیرى کنید. 

د دـا عتقـ رررربربر این است که بیدار شدن ا
مراحل عمیق خواب  ددر
ببباباباعباعث اینرســى خواب 

جدى تر مى شود.

تعطیل خواب مناسبى داشته باشید. است
تبلت ها، تلفن هاى همراه و تلویزیون ها
به ساعت خواب مى تواند ترشح مالتونی
و باعث به تاخیر افتادن آغاز خوابشود
است یک ساعت پیشاز خواب وسایل
صفحه نمایش را خاموش کنید تــا در

اضافى قرار نگیرید.

بهداشت ضعیف خواب
داشتن بهداشــت خواب خوب به معنا
اتاق خواب و برنامه روزانه است که خوا
مى کند. ایجاد تغییرات کوچــک در رخ
خواب مى تواند وضعیت متفاوتى را ایج
شــوید که روى یک تخت راحت
از سر تا پا شما را پشــتیبانى
این را دارد که بــه دنبال
ber هوشمند مانندr
360 باشید ک
مىدهد راح

خون زنان سالم تر است 
یا مردان؟

با آب خیار فشار خونتان را نرمال کنید

ن ب ر ر ی ر وص ر ى ر ز ر
ینمى نویســد: خیــار یکــى از محبوب تر
ســبزیجات در تابســتان و با 

ارزش تریــن خاصیت خیار محتواى 
بــاالى درون آن اســت. دووال 
مى گوید: خیار سرشار از پتاسیم است 

که این مزیت اصلى آن است.
این متخصص تغذیــه ادامه مى دهد: 
نوشیدن آب خیار ممکن است به عادى 
سازى فشار خون در افراد مبتال به فشار 

ل وو
شیمیایى که بخشــى
آن ها مى توانند در ح
پوست آن را جد
کیفیت تر به دس
این متخصصت
خیار شور مى توا
تورم و افزایش ف
فواید سالمتى ا
بدون اســتفاده

دست بیاوریم.
بهتر اســت، خیا
شــده اند مصرف
مى کنیم که از چه
مى کنیــم و به و
شیمیایى

چند توصیه براى پیشگیرى از سرطان کلیه

خوشحالى بیش از حد، عاملى براى مردن پیش از موقع

رانش در بیمارستان شهر 
نلین قیقات خود براى او
ســته» اشاره کردند 
ـان «کاردیومیوپاتى

 (Takotsubo Card

ب شکسته» 
ن ادعا 
ــیار 
ت به
 و
ن 
را

پیپیدا مى کنند. این بیمارى
بو برر توانایى آن در پم

سندرم قلب
محققان آلمانى در
سندرم تاکوتسوبو را
د در آن ها به
عروسـ
جایز
به ط
بیم
ش
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

راى شماره 140160302026005024 مورخ 1401/04/02 هیأت یک مالکیت آقاى/خانم 
سید مهدى موسوى مورنانى به شناسنامه شــماره 928 کدملى 1289693641 صادره فرزند 
سیدتقى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204,17 متر مربع پالك 13900 اصلى 
واقع در بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 
مالکیت رسمى اسداله طوطیان موضوع ســند انتقال 14124 مورخه 1336/11/15 دفتر 65 

اصفهان.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/25 – م 

الف:1358019 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/5/175

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

راى شماره 14006030202605481 مورخ 1401/04/13 هیات یک حسام محمدى جارى به 
شناسنامه شماره 21551 کدملى 1198495383 صادره فرزند عباس نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 94,50 متر مربع پالك شماره 2 فرعى از 15140 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 84 دفتر 77 امالك 

که به نام متقاضى سابقه ثبت و سند مشاعى داشته 
 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: 1401/05/10 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/25 – م الف: 

1358000 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/5/177

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم 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 مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 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 1484 مورخه 1401/03/03 آقاى محســن کاظمى ناقچى فرزند سهراب نسبت  
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 222/58 مترمربع قسمتى از پالك شماره 396 اصلى واقع 
در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد 
. تاریخ انتشــار نوبت اول : 25//1401/05 - تاریخ انتشــار نوبت دوم:1401/06/09 م الف: 
1363580 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى/5/234
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم 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 مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 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 2136مورخ 1401/03/28 آقاى عبدالحسین پیرمرادیان  فرزند محمد ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 154/83 مترمربع قسمتى از پالك شماره 554  اصلى واقع در قطعه 5 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول : 1401/05/25  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/06/09 – م الف:1363801 - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/5/236

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

ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شماره 140160302177000280 مورخ 1401/04/28  هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى عباس آقابابایى 
دهقى فرزند غالمحسین  به شماره شناسنامه 26560 تهران و شماره ملى 0070552118  در 
ششدانگ یک درب باغ بر روى قسمتى از پالك 2502   فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 1654/30  مترمربع انتقالى بصورت عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

فتح اله معصومى محرز گردیده است.
2- برابر راى شــماره 140160302177000273  مورخ 1401/04/26 هیات قانون تعیین 

تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى غالمعلى 
عبداللهى فرزند سیف اله  بشماره شناسنامه 87  نجف آباد و شــماره ملى 1091905436 در 
ششدانگ یکبابخانه بر روى  قســمتى از پالك 2143  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 214/30 مترمربع انتقالى بصورت عادى مع الواسطه از  از مالک رسمى 

آقاى مصطفى مالاحمدى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 140160302177000279 مورخ 1401/04/28 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى فتح اله مومنى دهقى   
فرزند على بشماره شناسنامه 29 نجف آباد و شماره ملى 1091831351 در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از پالك 4688  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 25/75 مترمربع انتقالى بصورت عادى از مالک رسمى آقاى قدرت اله 

مومنى دهقى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بــر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى 
منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09 م 

الف:1364204 – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت – نصراهللا علینقیان/5/238

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) 
شماره آگهى: 140008340 – تاریخ: 1401/05/23 - آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره 
بایگانى (140008340) - 12/25 (دوازده و بیست و پنج صدم) حبه مشاع از 72 حبه (هفتاد و 
دو حبه) ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى شماره 13900/3498 (سه هزار و چهارصد و نود 
و هشت فرعى) فرعى از (ســیزده هزار و نهصد اصلى) اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت (143,9) یکصد و چهل و سه متر و نود دسیمتر مربع متعلق به آقاى على پوریا منش 
به آدرس: اصفهانـ  اتوبان چمرانـ  جنب خیابان مولوىـ  مقابل ایران  خودروـ  مغازه شیشه 
ساختمانى پیمانـ  کدپستى 8149799486 به شــماره چاپى 289242 سرى الف سال 95 با 
شــماره دفتر الکترونیکى 139620302026009639 که ثبت و صادر شده است. با حدود و 
مشخصات: شماال: درب و دیوار به طول (5/20) پنج متر و بیست سانیمتر به اتوبان چمران شرقا: 
دیوار به دیوار به طول (26/24) بیست و شش متر و بیست و چهار سانتیمتر به باقیمانده سیزده 
هزار و نهصد اصلى جنوبا: درب و دیوار بطول (5/58) پنج متر و پنجاه و هشت سانتیمتر به کوچه 
غربا: دیوار به دیوار به طول (28/61) بیست و هشت متر و شصت و یک سانتیمتر به باقیمانده 
سیزده هزار و نهصد اصلى. که طبق نظر کارشــناس رسمى محل مورد بازدید عبارت است از: 
با عرصه اى به مساحت 143,9 مترمربع به صورت دو برکه از طرف شمال به طول 5,2 متر به 

اتوبان چمران و از سمت جنوب به طول 5,58 متر به کوچه میباشد. ملک مذکور با قدمت حدود 
20 سال شامل یک واحد تجارى در طبقه همکف به مساحت حدود 134 متر با دو درب فلزى 
در شمال و جنوب با کف موزاییک و بدنه رنگ پالستیک و داراى اختالف تراز حدود 60 سانتى 
متر در کف مغازه و دستگاه پله به مســاحت حدود 10 متر مربع و یک واحد مسکونى در طبقه 
اول به مساحت حدود 120 مترمربع با راه ورودى نفر رو از کوچه شامل سالن با کف سرامیک و 
بدنه رنگ و نقاشى، آشپزخانه با کابینت ام دى اف و بدنه فلزى، دو اتاق خواب با کف موازییک و 
بدنه رنگ و نقاشى، حمام و دستشویى، درب هاى داخلى چوبى با چهار چوب فلزى و پنجره هاى 
آلومینیومى، تراس و انبارى میباشد. سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى گازى و پکیج 
و رادیاتور و داراى انشعابات برق مجزا، گاز مجزا و آب و فاضالب مشترك میباشد. ساختمان مورد 
نظر داراى اسکلت دیوار باربر و سقف طاق ضربى و نماى آجرى و بدون پارکینگ میباشد. که در 
قبال طلب خانم فاطمه سینى ساز شهشهانى بابت مهریه مندرج شماره سند: 4492، تاریخ سند : 
1384/03/08، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 179 شهر اصفهان استان اصفهان 
توقیف گردیده از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه 1401/06/08 در شعبه اول اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اجراى اسناد رسمى 
اصفهان از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ پایه 14,393,750,000 ریال شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مســترد میگردد. ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 1401/04/25 
درج و منتشر مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده را 
در صورت اطمینان از برگزارى مزایده پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى 
کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده باید باقى مابقى مبلغ خرید را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/05/25 – م الف:1364879 – رئیس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان – اکرم محمود صالحى/5/240

مرتضى نجفى قدسى
رهبرى معظم انقالب اســالمى اخیراً در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور سخنان بسیار 
مهمى در رابطه با جایــگاه نماز جمعه و الزامات رفتار و منــش ائمه جمعه  و محتواى 

خطبه هاى آنها بیان فرمودند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در بیانات خود به حضور میلیونى مردم در جشن غدیر تهران 
اشاره کردند و فرمودند: در این جشن غدیر که خیلى چیز عجیبى بود در تهران، دیدید 
در این جشن میلیونى همه جور آدمى شرکت کردند، اینها طرفدار دین اند، دوست دارند 

دین را، معتقدند به دین.
مبحث پیوند دینى مردم ایران، سابقه اى دیرینه دارد و یکى از دالیلى که امیرالمؤمنین 
على (ع) مرکز خالفت را از مدینه به کوفه آورد براى این بود که دیدند مردم تازه مسلمان 
ایران عالقه مند تشیع و اهل بیت (ع) هستند، شــهر مدائن مرکز حکومت ساسانیان با 
کوفه فاصله چندانى نداشــت و خالصه مقّر حکومت علوى در کنار مرزهاى ایرانیان 
شــکل گرفت و حتى در همان هنگام هم،  محله اى از کوفــه اختصاص به فارس ها و 

ایرانیان داشت.
حمایت ایرانیان از قیام مختار در انتقام از خون شــهداى کربال و حضرت امام حسین 
(ع) نیز ریشه در عشق آنان به امیرالمؤمنین و خاندان مطهر پیامبر اکرم (ص) داشت و 
پس ازآن نیز تمام سرزمین پهناور ایران مأمن علویون و شیعیان بود و حتى در مناطقى 
سادات و ذریه پیامبر با کمک ها و حمایت هاى مردم موفق مى شدند حکومت هایى در 
طبرستان،  خراسان و یا قم تشکیل دهند و هجرت امام رضا (ع) به ایران و درخواست 
مأمون عباسى براى پذیرش والیتعهدى وى به دلیل شناخت از نفوذ عمیق اهل بیت(ع) 
در جامعه ایرانى بود و  عباسیان مى خواستند خود را محّب خاندان پیامبر(ص) نشان دهند 

تا حکومتشان دوام بیاورد.
استقبال هاى عظیم و باشــکوه مردم ایران آن روز از اهواز تا خراسان از امام رضا(ع) و 
حضور آن حضرت در اجتماع میلیونى مردم در نیشــابور آن زمان که بزرگ ترین شهر 
خراسان بود، به خوبى نمایشــگر پیوند دینى مردم ایران و عشــق زاید الوصفشان به 

اهل بیت(ع) بوده است.
اگر تاریخ را مرور کنیم این عشــق و دلدادگى ملت ایران بــا امیرالمؤمنین على(ع) و 
فرزندان پاك و مطهر ایشان در تمام قرن ها در پهنه ایران سارى و جارى بوده است و 

نمادهاى زیادى داشته است که فرصت پردازش آن نیست و مطلب به درازا مى کشد.

برنامه غربى ها و انگلیسى ها براى دین زدایى
اّما آنچه مهم است دشمنان اسالم مخصوصاً غربى ها و در رأس آنها حکومت استعمارگر 
انگلیس از 200 سال پیش در پى دین زدایى از جوامع اسالمى برآمدند. آنها که غالب 
ممالک اسالمى را در سیطره خود داشــتند، دیدند ایمان مردمى همواره یکى از موانع 
اصلى حاکمیت آنهاست و هرگاه تصمیمى استعمارى براى ملت ها و کشورهاى اسالمى 
گرفتند با مقاومت مردم مسلمان روبه رو مى شدند، لذا برنامه دیرینه آنها سعى و تالش 

بر دین زدایى از جوامع اسالمى شد.
انگلیسى ها مقاومت مردم شمال آفریقا با استعمارگران و فتواهاى جهاد علماى بزرگ 
نجف را علیه اشغالگران انگلیســى در عراق دیده بودند و تأثیر فتواى تحریم تنباکوى 

میرزاى شیرازى را در پهنه ایران آن روز دیده بودند که حتى در آبدارخانه ناصرالدین شاه 
هم خدمتکاران قلیان ها را شکســتند و حکم میرزاى شــیرازى را ماننــد حکم امام 
زمان(عج) بر چشم نهادند و حکومت قاجار متزلزل شد و به دست و پاى میرزا افتادند و 

قرارداد رژى را باطل کردند.
انگلیســى ها بارها تأثیرات و قدرت دین در جامعه را دیده انــد و از زمان رضاخان قلدر 
برنامه ریزى کردند تا همزمان در ایران و ترکیه به اسم تجدد و پیشرفت به جنگ دین 
بروند. آنها باروى کار آوردن آتاتورك در ترکیه تا توانســتند اسالم زدایى کردند و آثار 
آن تا اآلن هم هنوز باقى است به طورى که یک امام جماعت در آن کشور حق ندارد با 
لباس روحانیت خود در جامعه ظاهر شــود!  آن امام جماعت مسجد هرگاه وارد مسجد 
شد لباس هایش را عوض مى کند و لباس روحانیت مى پوشد و نماز را مى خواند و هنگام 
خروج از مسجد دوباره با کت وشلوار و کراوات از مسجد خارج مى شود، این یک نمونه اى 

است که حتى ظواهر اسالمى را هم برنمى تابند.

دشمنى باحجاب زنان و عزادارى امام حسین(ع) به دستور انگلیس 
اما در ایران، رضاخان در ابتداى به ســلطنت رسیدن براى اینکه خود را در دل مردم جا 
کند شب هاى عاشورا شمع به دست در جلوى دسته جات عزادارى حرکت مى کرد ولى 
بالفاصله با استقرار در حکومت، دستورات ضد دینى انگلیسى ها را یک به یک و موبه مو 

اجرا مى کرد.
دشمنى رضاخان باحجاب زنان و ممنوعیت شدید چادر بر سر زنان ایرانى دستور انگلیس 
به رضاخان بود و او هم در اجراى فرمان آنها خیلى جدى و ســختگیر بود. مادربزرگم 
مرحومه «عصمت آغا» کدبانویى از سادات و بسیار متدین و حافظ قرآن بود برایم نقل 
کرد که در آن زمان به مدت 6 ســال از خانه بیرون نیامد چون اگر پاسبان ها خانمى را 
در کوچه و خیابان با چادر مى دیدند چادر از ســر او برمى داشتند و شاید میلیون ها نفر از 
زنان ایران بخاطر حفــظ حجاب مهروموم ها از خانه بیــرون نیامدند تا این ممنوعیت 

برداشته شد! 
دشمنى رضاخان با مراســم عزادارى ساالر شــهیدان حضرت اباعبدا... الحسین (ع) 
و شهداى دشــت کربال و ممنوعیت هرگونه مراسم ســوگوارى حتى در خانه ها باز از 
دستورات انگلیســى ها به رضاخان براى دین زدایى از جامعه ایرانى بود اّما آنها پس از 
16 سال خفقان شدید رضاخانى و کشتارهاى وحشیانه او که فقط در یک روز در مسجد 
گوهرشاد مشهد هزاران نفر از مردمى که به دعوت علماء براى مخالفت با کشف حجاب 
رضاخانى تجمع کرده بودند را وحشیانه به گلوله بستند و کشتند و شبانه اجساد آنها را 
باده ها کامیون به بیابان بیرون مشهد بردند و دسته جمعى دفن کردند باالخره با مشاهده 

نفرت عمومى از رضاخان و براى دوام سلطنت جاى او را با فرزندش عوض کردند. 
شرح جنایات رضاخان در کشور ما کتاب قطورى اســت که متأسفانه از بس بازگویى 
نشده است عده اى ناآگاه براى ابراز مخالفت خود به روح این بزرگ ترین ظالم و ستمگر 

پادشاهان ایرانى درود مى فرستند!

 لزوم مقابله با جنگ نرم دشمنان اسالم 
رهبــرى معظم انقــالب بارها اشــاره به جنــگ نرم دشــمنان داشــته اند ولیکن 

متأســفانه بســیارى از مذهبیون و خودى ها این هشــدارها را جــدى نمى گیرند و 
به مصــاف جنگ نــرم دشــمن نمى رونــد و نتیجــه این مى شــود که دشــمن 
تمام ســرمایه گذارى رســانه اى خــود را بــه کار مى بندد تــا بلکه چنــد نفر دختر 
بى حجــاب بــه خیابان هــا بیاینــد و وانمــود کننــد کــه دوره دینــدارى تمام

 شده است!
اّما خدا را شاکریم که هر از چند گاهى با حضور میلیونى مردم مانند تشییع جنازه ده ها 
میلیونى مردم از شهید قاسم سلیمانى در شهرهاى مختلف ایران و عراق و اخیراً حضور 
میلیونى مردم در جشــن غدیر ده کیلومترى در تهران نشان داد، مردم ایران عمومًا به 

دین عالقه مند هستند و تالش دشمنان کارگر نیفتاده است.
اّما هجمه یکپارچه و سراسرى دشمنان به مســئله حجاب نشان داد که آنان همچنان 
ایمان مردم را نشــانه گرفته اند و پیوســته با تمام توان در پى زدودن ایمان و مظاهر 
اسالمى از جامعه و مردم مسلمان ایران هســتند، بنابراین در چنین شرایطى سکوت 
جایز نیست و همانطور که رهبرى معظم فرمودند باید بامتانت و منطق قوى به شبهاتى 
که آنان در فضاى مجازى و جنگ نرم منتشر مى کنند پاسخ داد و این وظیفه مختص 
ائمه جمعه و روحانیون نیســت بلکه همه دینداران و دوســتداران انقالب اسالمى را

 شامل مى شود.

لزوم بازگشت ارزش پول ملى 
به هرحال پیوند دینى مردم ایران در طول تاریخ حتى در سخت ترین شرایط مانند دوره 
رضاخان برقرار بوده و ان شاء ا... تا ظهور موالیمان حضرت حجت(عج) ادامه خواهد 
داشت ولیکن این دلدادگى موجب تأیید مسئوالنى که خطاکارند نمى شود! ملت ایران 
کاهش ارزش پول ملى خود را برنمى تابد! سوءاستفاده از اعتقادات دینى مردم و عشق 
آنان به اهل بیت(ع) و سکوت نجیبانه آنان صحیح نیست، منشأ گرانى ها کاهش ارزش 
پول ملى است و تمامى مســئوالن باید تالش خود را متمرکز بر تقویت ارزش پولمان 

کنند. 
ارزش پول ملى ما باید به دهه هاى 60 و 70 برگردد که در آن زمان بنده با یکصد هزار 
تومان به سفر حج مشرف شدم، سفرى هوایى و یک ماه  در هتل هاى مکه و مدینه اقامت 
داشتم و با پذیرایى کامل و نقل و انتقاالت روزانه جمعًا یکصد هزار تومان بود که تازه ما 
مى گفتیم گران شده است اّما اآلن بعد از گذشت 30 سال با یکصد هزار تومان یک شانه 
تخم مرغ و یا یک ساندویچ مى دهند!  مســئول این کاهش ارزش پول ملى مسئوالنى 
هســتند که در تمامى دولت ها دخیل بودند و مدیون مردم هستند هرچند آنان نجابت 
کنند. حفظ حجاب مربوط به دین است، اّما بى کفایتى و سوءاستفاده مسئوالن ربطى 

به دین ندارد و ما نباید براى دفاع از مسئوالن خاطى و بى کفایت از دین هزینه کنیم!

حجاب زنان و پیوند دینى مردم ایران

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص تاوا تجهیز اطلس به شناسه ملى 14011359137 و به شماره ثبت 
71633 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/05/05 و بنا به اختیار تفویض شده 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/05/03 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره 
سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1000000000 ریال از طریق واریز نقدى 
طى گواهى بانک صادرات شعبه جى بشــماره -2828/399 1401/05/04 و صدور سهام 
جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید ماده 5 اصالحى: 
سرمایه شرکت 000 000 000 1ریال نقدى است که به 000 100 سهم 000 10 ریالى با 
نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1361452)

آگهى تغییرات
 شرکت آراد فوالد اتحاد اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 63130 و شناسه ملى 14008630524 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/03/01 مسعود کاظمى بشماره ملى1142262464 بسمت 
رئیس هیات مدیره - امیر ملکوتى بشماره ملى1270512021 بسمت نائب رئیس هیات مدیره - مهدى 
کاظمى بشماره ملى1142386090 بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره - محمد حسین هماى خوزانى 
بشماره ملى1142267652 بسمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاى مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر مى باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1361453)

آگهى تغییرات
شــرکت آراد فوالد اتحاد اصفهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 63130 و شناسه ملى 14008630524 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/03/01 محمد حســین هماى خوزانى بشماره 
ملــى 1142267652 و مهــدى کاظمى بشــماره 
ملــى 1142386090 و امیر ملکوتى بشــماره ملى 
1270512021 و مســعود کاظمــى بشــماره ملى 
1142262464 بعنوان اعضــاى اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند . روزنامه نصف 
جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1361449)

آگهى تغییرات
شرکت میر نخ سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
49770 و شناســه ملى 10260681783 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :حسابرسى 
امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 10103512680 به 
ســمت بازرس اصلى و آقاى عباس نورمحمدى قلعه 
سلیمى به شماره ملى 6339884962 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعــوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1361446)

آگهى تغییرات
شرکت سفیر الکترونیک ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 44726 و شناسه ملى 
10260626489 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/05/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله طالقانى ، کوچه شهید تنباکوزاده [13-5] ، خیابان 
آیت اله طالقانى ، پالك 207- ، طبقه همکف - کد پستى 8136898541 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1360754)
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محمد محبى وینگر فصل گذشــته تیم 
فوتبال سانتاکالرا پرتغال به مدت یک 
فصل و به صورت قرضى به استقالل 
پیوســت. پس از تفاهم دو باشــگاه 

ســانتاکالرا و اســتقالل، 
این بازیکــن ملى پوش 
از روز پنــج شــنبه در 
تمرینات اســتقالل 

شرکت کرده و در 
ادامه فصل براى 
استقالل به میدان 

مى رود.

محبى رسماً به
 استقالل پیوست

خوب شــد باالخره فهمیدیم «بدشــانس» یعنى چى، آن هم به لطــف اظهارات یحیى 
گل محمدى پس از توقف تیمش در برابر ذوب آهن 10 نفره!

سرمربى باتجربه پرسپولیس مدعى است تیم کهکشانى اش مقابل سربازان بى نام و نشان 
مهدى تارتار بدشانس بوده اند. راست هم مى گوید؛ سرخپوشــان مدعِى پایتخت شانس 
نداشــتند که تیم حریف از دقیقه 52 به بعد با ســختگیرى قاضِى بازى 10 نفره شد و تمام 

نقشه هایى که براى مصاف با پرسپولیس در نیمه دوم کشیده بود نقش برآب شد!
هوشیارى مدافعان و گلر ذوب آهن در بستن راه نفوذ بر خط آتش پرزور سرخپوشان به سنگر 

تیم خود هم مى تواند یکى دیگر از علت هاى بدشانسى پرسپولیسى ها باشد!
عالوه بر همه اینها نباید فراموش کرد که این از طالع بد تیم پرستاره یحیى بود که میزبان 
اصفهانى آنها به ُیمن(!) اشکاالت ســامانه بلیت فروشى الکترونیکى باشگاه ها نتوانست از 

امتیاز حضور هوادارانش در این دیدار بهره مند شود!
همچنین بخت در نخستین مسابقه لیگ برتر پرسپولیس با آنها یار نبود که داور 

خطاى على نعمتى روى بازیکن ذوب آهــن در محوطه جریمه را ندید تا 
اینگونه پنالتى رقیب، مفت از دستش بپرد!

اوج بداقبالى گل محمدى و یارانش هم آنجا بــود که در تیم رقیب مهاجم 
نام آشنا و ستاره اى دیده نمى شد و اال هیچ بعید نبود سبزپوشان 

اصفهان با جنگندگى بى امان و تعهدى کــه از خود در این 
بازى نشان دادند موفق شوند در یکى از ضدحمالتشان با 

استفاده از خالقیت و موقعیت شناسى چنین بازیکنى به 
گل هم برسند! 

اینها همه براى «بدشانســى» یک تیم پــرآوازه برابر 
تیمى با 10 بازیکن کم نام و نشان کافى است یا باز هم 

براى اثبات حرف سرمربى باتجربه پرسپولیس 
دلیل بیاوریم؟ البته ایشــان 

تواضــع بــه خــرج
 داده انــد و فقــط 

دو توپــى کــه 
مهاجمانش به 

تیر دروازه حریف کوباندند و موقعیت هایى که در گل کردنشــان ناکام بودند و آنها را با بى 
دقتى یکى پس از دیگرى از کف دادند را شاهدى دانسته بر مدعاى «بدشانسى» شاگردانش 

در این دیدار از هر نظر برابر!
براى اینکه به عمق مفهوم واژه «بدشانسى» از دیدگاه یحیى گل محمدى پى ببرید کافى 
است حرف هاى او را مقایسه کنید با ســخنان چند روز پیش ســرمربى پرتغالى تازه وارد 
سپاهان. «ژوزه مورایس» هم پس از برترى 2 بر صفر تیمش برابر استقالل اشاره اى داشت 
به «بدشانسى»، منتها با این تفاوت که او شاگردان «ریکاردو ساپینتو» را بدشانس نامید و 
درعین حال که اذعان کرد تیمش «خوش شانس» بوده که در لحظات ابتدایى بازى از حریف 
تهرانى گل دریافت نکرده افزود که این از خوش شانسى او است که تیمش در ورزشگاه خالى 

از تماشاگر مقابل استقالل به میدان رفته است.
این همه ماجرا نیست، نکته مهم اظهارات دســتیار سابق «مورینیو» 
آنجاست که این ســرمربى باهوش مى گوید او قبًال هم 
آدم خوش شانسى بوده اســت. ما هم با مورایس هم 
عقیده ایم چراکه فقط آدم هــاى خوش اقبال در 
ایجاد و یافتن فرصت هاي مناسب مهارت دارند، 
فقط این دســته از افراد توانایى گوش سپردن 
به قوه شهود و تصمیم گیــرى مثبت و صحیح 
براساس آن را دارنــد، نگرش انعطاف پذیر خوش 
شانس ها، بدبیاري احتمالى را به خوش اقبالی تبدیل 
مى کند؛ دقیقاً همان کارى که سرمربى سپاهان در دوئل 
حساس با هموطن پرتغالى اش انجام داد. او در نیمه اول 
به حریف خود فرصت داد تا برنامه هایش را در زمین 
پیاده کند اما با این کار در حقیقت با آنالیز دقیق 
از تیم استقالل براى خود فرصت خرید و در 
نیمه دوم نقشه هایى که در سرداشت را 
به کمک بازیکنانــش موبه مو اجرا 
کرد؛ با این تفاسیر مى توان گفت 
یحیى آنقدرها هم بیراه نگفته که 

«بدشانس» است.    

01 مرادمند با استقالل 
تمدید کرد

05

یکشنبه شــب در چارچوب هفته دوم لیگ پرتغال، پورتو 
به مصاف ویزال رفت و در دقیقه 90 بــا گل ایوان مارکانو 
به برترى یک بر صفر رسید. در این مسابقه مهدى طارمى 
مهاجم ملى پوش کشــورمان در ترکیب اصلى پورتو قرار 
داشت و 90 دقیقه براى این تیم بازى کرد، او اما در این بازى 
مثل همیشه تاثیرگذار نبود. ستاره ایرانى بعد از کوالك در 
دو بازى اخیر پورتو و کسب جایزه بهترین بازیکن زمین، این 
بار افت کرد و جزو ضعیف ترین بازیکنان میدان انتخاب شد. 
سایت «گل پوینت» پرتغال به ارزیابى این بازى پرداخت 
و به طارمى نمره 5,9 از 10 را داد تا مهاجم ملى پوش ایران 

برعکس دو هفته گذشته درخشش الزم را نداشته باشد.

افت طارمى
 بعد از هفته طالیى

به بهانه تأکید گل محمدى و مورایس بر یک واژه

کلید «شانس» کلید «شانس» 
دست چه کسى است؟دست چه کسى است؟
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کمتر از 100 روز دیگر به آغاز مسابقات جام جهانى 2022
به میزبانى قطر باقى مانده به همین خاطر رده بندى 32 تیم 
حاضر در این رقابت ها طبق اعالم فیفا مشخص شد. تیم 
ملى فوتبال کشورمان با هدایت دراگان اسکوچیچ در آخرین 
رده بندى فیفا در جایگاه 23 جهان ایستاد. تیم ملى ایران در 
این رده بندى در میان 32 تیم حاضر در جام جهانى در رده 

19 دنیا قرار گرفت.

تیم ملى ایران در 
رده 19 جام جهانى

03

مهدى قائدى پس از بازگشــت به استقالل اظهار داشت: 
حس خیلى خوبى اســت. پس از یکســال دوباره به خانه 
خودم برگشتم. امیدوارم مثل سال گذشته که بازیکنان تمام 
وجودشان را گذاشتند و توانستند تیم را قهرمان کنند، ما هم 
امسال بتوانیم با تمام وجودمان افتخار دیگرى را کسب و 
دل هواداران را شاد کنیم. وى در مورد اهدافش در استقالل 
گفت: هدف هاى خیلى زیادى دارم. یکى موفقیت استقالل 
و دیگرى اینکه پیراهن مقدس تیم ملى را بپوشم، به جام 
جهانى بروم و اگر کارى از دســتم بر مى آید براى کشورم 
انجام بدهم. قائدى در خصوص کار با ساپینتو عنوان کرد: 
آنطور که بچه ها مى گفتند او مربى سرســخت، باهوش و 
خیلى خوبى است. هنوز با او صحبت و کار نکرده ام. ان شاا... 
به زودى یکدیگر را ببینیم. مربى بزرگى اســت و مى تواند 

کارهاى بزرگى هم انجام بدهد.

قائدى: هنوز با ساپینتو
 صحبت نکرده ام

مرضیه غفاریان

محمدحســین مرادمند مدافع تیم فوتبال اســتقالل که 
زمستان سال گذشته راهى ملوان براى خدمت سربازى شده 
بود، پس از گذراندن خدمت مقدس سربازى قراردادش را 
به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. با این اوصاف مرادمند 
در فصل آینــده هم براى تیم فوتبال اســتقالل به میدان 

خواهد رفت.

نساجى که در هفته نخست لیگ برتر، در استادیوم نقش جهان 
موفق شد تیم مس رفسنجان را با نتیجه یک بر یک متوقف 
کند، پایان هفته یک بار دیگر راهى دیار نصف جهان مى شود.
این بار برنامه بازى با سپاهان است. تیمى که در بازى نخست 
با هدایت ژوزه مورایس موفق شد استقالل شکست ناپذیر را 
در استادیوم آزادى دو بر صفر شکست دهد و در همان هفته 
ابتدایى براى دیگر مدعیان خط و نشــان بکشد و نشان دهد 

یکى از مدعیان قهرمانى در فصل جدید است.
آخرین جدال سپاهان و نساجى در هفته هفتم لیگ برتر بیست 
و یکم، در استادیوم نقش جهان با نتیجه دو بر صفر به سود تیم 
سپاهان پایان یافت، در این مسابقه  هدایت تیم طالیى پوشان 
بر عهده محرم نویدکیا بود. در بازى برگشــت در چارچوب 
هفته بیست و دوم، ســپاهانى ها باز هم بهتر نتیجه گرفتند و 
در استادیوم امام رضاى مشهد 3-1 نساجى را شکست دادند.

اما به نظر مى رسد سپاهان این بار براى پیروزى بدون چون 

و چرا در برابر نســاجى کار راحتى پیش رو نخواهند داشت؛ 
نساجى مسرور از یک امتیازى که در برابر مس به دست آورده 
در تالش است در مصاف دوم هم دست پر میدان را ترك کند 
و بازنده سنتى برابر سپاهان نباشد. این نویدى است که حامد 
شیرى، کاپیتان تیم نساجى مى دهد. او مى گوید: « آنها امسال 

با جذب چند بازیکن خوب و آوردن یک مربى باتجربه، قوى تر 
شده اند. سپاهان در هفته اول با شکست استقالل در ورزشگاه 
آزادى نشان داد که مدعى قهرمانى است و در بازى با ما هم 
قطعاً دنبال برد خواهد بود. با این حال ترسى از سپاهان نداریم 
و در این چند سال همیشه مقابل تیم هاى مدعى نمایش خوبى 

داشته ایم. امیدوارم در این بازى هم امتیاز بگیریم.»
مدعیانى چون استقالل، پرســپولیس، فوالد، گل گهر و ... 
دوست دارند در این بازى، نساجى نمایش خوبى داشته باشد 
و از تیم مورایس امتیاز بگیرد. اتفاقى که در فوتبال محتمل 
است. همین نساجى دو ســه فصل پیش در استادیوم نقش 
جهان با گل محمد میرى سپاهان را را یک بر صفر شکست 
داد. این بازى براى نساجى سخت است اما براى سپاهان هم 
بازى آســانى نخواهد بود به این خاطر که نساجى در بازى با 
مس نشان داد که راه امتیاز گیرى از تیم هاى مدعى را با دفاع 

چند الیه بلد است.

نساجى-سپاهان؛ دومین میزبانى مهمان

به نظر مى رسد دیدار دوستانه تیم ملى برابر ســنگال در تاریخ 5 مهر در اتریش 
قطعى شده است، چراکه برخى از سایت هاى سنگالى به این خبر اشاره کرده اند.

فیفادى در ماه پیش رو از 28 شهریور آغاز مى شود و تیم ملى در سفر به اتریش 
ابتدا با تیم اروگوئه بازى مى کند. به نظر مى رسد که براى این بازى 400 هزار دالر 
هزینه شده است اما میزان هزینه براى بازى دوم هنوز مشخص نیست. اروگوئه 

در سفر به اتریش عالوه بر ایران مصاف دوستانه اى هم با قطر خواهد داشت.
به دنبال لغو بازى دوستانه تیم ملى برابر کانادا که تبعاتى براى فدراسیون فوتبال 
به همراه داشت، به نظر مى رسد در ادامه مسیر فدراسیون فوتبال خیلى مایل به 
اطالع رسانى در زمینه بازى هاى دوستانه تیم ملى نیست تا در صورت لغو بار دیگر 

به چالش کشیده نشود.
تیم ملى خرداد ماه بعد از لغو دیدار با کانادا راهى دوحه شد و به مصاف تیم الجزایر 

رفت و با نتیجه دو بر یک این بازى دوستانه را واگذار کرد.

دیدار دوستانه ایران و سنگال
5 مهر در اتریش

ستاره ایرانى تیم فوتبال فاینورد مدنظر باشگاه اوترخت قرار گرفته است.
علیرضا جهانبخش در شرایطى دومین سال حضورش در فاینورد هلند را آغاز کرده 
و در دو هفته ابتدایى فصل 23-2022 لیگ اردیویسه براى تیمش به میدان رفته 
که در هر دو مسابقه مقابل ویتسه و هیرنفین به عنوان یار جانشین به کار گرفته 

شده و فرصت کمى براى خودنمایى داشته است.
وب سایت هلندى voetbalprimeur خبر داده باشگاه اوترخت قصد دارد علیرضا 
جهانبخش را به خدمت بگیرد، اما تا این لحظه هیچ پیشــنهاد رسمى به دست 

مدیران فاینورد براى رضایت به این انتقال نرسیده است.
این وب سایت عنوان کرده وینگر راست 29 ساله ایرانى که جایگاه خوبى در ترکیب 
فاینورد ندارد و باید با سه بازیکن دیگر براى بازى کردن بجنگند، مدنظر سرمربى 
اوترخت قرار گرفته و او از انتقال جهانبخش به تیمش ابراز خوشحالى کرده، اما 

هنوز مشخص نیست این جابه جایى انجام شود یا خیر.
بنابر نوشته voetbalprimeur جهانبخش در گذشته نمایش خوبى در تیم هاى 
نایمخن و آلکمار هلند داشته و در لیگ اردیویسه درخشیده که در سومین فصل 
حضورش در آلکمار، آقاى گل این رقابت ها هم شده و انتقال میلیون دالرى به 
برایتون انگلیس داشته، اما پس از شرایط نامناسب براى بازى در این باشگاه، سال 

گذشته به فاینورد بازگشته که هنوز نتوانسته به فرم قبلى خود برسد.
این وب سایت تاکید کرده کار جهانبخش براى رسیدن به ترکیب با توجه به رقباى 
او در فاینورد سخت است و به همین دلیل بعید نیست به اوترخت برود، اما بحث 
اصلى اینجاست که هنوز پیشنهاد رسمى به دســت فاینورد نرسیده تا براى این 

انتقال تصمیم گیرى کنند.

ستاره ایرانى فاینورد در 
رادار اوترخت

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن در مورد تقابل با پرسپولیس گفت: بازى خیلى سختى 
بود و مى دانستیم در همین ابتدا کار دشــوارى مقابل پرسپولیس در پیش داریم 
ولى بدون توجه به نام حریف براى برد وارد زمین شده بودیم و واقعًا به چیزى جز 
کسب ســه امتیاز فکر نمى کردیم چون میزبان بودیم و در خانه باید سه امتیاز را 
مى گرفتیم. ما براى تک تک دقایق بازى برنامه داشتیم و تا قبل از 10 نفره شدن 
نبض بازى در اختیار ما بود ولى بعد از آن اخراج کار از دست ما خارج شد و حریف 

فشار آورد.
سعید باقرپســند در مورد اخراج نادر محمدى توضیح داد: این اخراج به نظر من 
سختگیرانه بود ولى سواى درست یا اشتباه بودنش دقت کنید که داور ابتدا قصد 
نداشت کارت قرمز بدهد ولى به دلیل اعتراض شدید پرسپولیسى ها تصمیمش را 
تغییر داد. فیلم بازى موجود است و بروید یک باردیگر ببینید. براى همین تصمیم 

داور نمى تواند درست باشد چون تحت تاثیر اعتراض حریف این کار را انجام داد.
مهاجم ذوب آهن در توضیح صحنه جنجالى بازى هم گفت: من بلند شدم ضربه 
سر بزنم و مدافع پرسپولیس با دستش مانع ضربه من شد. من در موقعیت خوبى 
بودم و دید کافى به دروازه داشتم و اگر با دست جلوى توپ من را نمى گرفت آن 
توپ وارد دروازه مى شد و نه تنها پنالتى بود که حتى مى توانست اخراج هم داشته 
باشد ولى متاسفانه این دومین اشتباه داور در بازى بود که تاثیر زیادى روى نتیجه 

گذاشت و ما از 2 امتیاز مهم محروم شدیم.
باقرپسند در مورد تقابل با تراکتور عنوان کرد: بازى سختى در تبریز داریم و آنها 
تیم خوبى هستند و بازیکنان خوبى به خدمت گرفتند ولى با توجه به دو امتیازى 

که در خانه از دست دادیم باید این بازى را ببریم و با دست پر از تبریز برگردیم.

مقابل پرسپولیس به چیزى جز
3  امتیاز فکر نمى کردیم

سرمربى پرتغالى تیم فوتبال سپاهان گفت: به فوتبال ایران 
آمدم تا به مربیان ایرانى کمک کنم. در واقع هدف من ارتقا ى 

فوتبال ایران است.
ژوزه مورایــس در گفت وگویى تلویزیونــى در مورد نحوه 
تصمیم گیرى خود براى حضور در فوتبال ایران، اظهار داشت: 
تصمیم ســختى براى آمدن به ایران داشتم. قبل از انتخاب 
سپاهان خواستم که یک بازدیدى از شهر اصفهان و باشگاه 
داشته باشم. براى من چیزى که مهم بود، حس و انرژى بود 
که از مردم گرفتم و مى خواســتم بدانم مى توانم توقعاتى که 
مردم از من داشــتند را انجام بدهم یا نه؟ مــن آمدم اینجا تا 
یک امتیاز خاصى را به فوتبال ایران ارائه بدهم. این موضوع 

مى تواند اصلى ترین دستاورد من در سپاهان باشد.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا مى توان او را هم مانند ژوزه 
مورینیو آقاى خاص صدا کرد یا نه، گفت: شما هر چیزى که 

من را صدا بزنید، من آن را مى پذیرم و مشکلى ندارم اما من 
اینجا آمدم که یک چیز خاص را به مردم اصفهان بدهم. خیلى 
حس خوبى است که با تمام توان در اختیار این باشگاه باشم 
تا به کمک  دیگر مربیان ایران هــم بیایم. هدف من ارتقاى 
فوتبال ایران هم هست. داشــتن حس هیجان بسیار خوب 

است، البته باید آن را تا پایان فصل ادامه بدهیم.
سرمربى پرتغالى تیم فوتبال سپاهان در مورد حضور یک مربى 
ایرانى در کادر فنى خود، عنوان کرد: برخى مربیان را زیر نظر 
گرفتیم تا آن ها را انتخاب کنیم. االن یک فیزیولوژیست در 
اختیار داریم. باید ببینیم در آینده یک مربى ایرانى به ما اضافه 
شود یا خیر. شاید اگر زبان فارسى من بهتر شود، این اتفاق رخ 
دهد. اما نمى توانم قول بدهم که بین مربیان خودم، یک مربى 
ایرانى بیاورم. من یک قرارداد سه ساله دارم و اگر بخواهم یک 
ایده را انتخاب کنم و یــک بازیکن بخواهد دوران مربیگرى 

خود را در اینجا شروع کند، مى توانم این کار را انجام دهم. البته 
صداقت در این خصوص بسیار مهم است.

مورایس در مورد اســتقبال هــواداران اصفهانى بیان کرد: 
شــوکه شــدم. چرا که یک نفر آن باال در حال داد زدن بود 
و یک سرى مواد دودزا در دستانشــان بود. خیلى اشتیاق را 
توانستم بین این صدا ها پیدا کنم. به صورت مثبت غافلگیر 
شدم. اول فکر کردم که اگر این نفرات را در استادیوم داشتیم، 
چقدر خوب اســت. بى صبرانه منتظر هواداران در استادیوم 
هستم و امیدوارم در آینده امکان دیدن آن ها را در استادیوم 

داشته باشیم.
وى در مورد ارتباط خود با مورینیو و کریستیانو رونالدو اظهار 
داشت: بله هنوز با آن ها در ارتباط هستم. یکى از آن ها مانند 
برادرم است. نمى توانیم رویاى داشتن او را هم در اینجا داشته 

باشیم اما او مى تواند بیاید و تفاوت ایجاد کند.

مورایس: هدفم ارتقاى فوتبال ایران است

که در تیم رقیب یارانش هم آنجا بــود  بداقبالى گل محمدى و
شنا و ستاره اى دیده نمى شد و اال هیچ بعید نبود سبزپوشان

و تعهدى کــه از خود در این  هان با جنگندگى بى امان
ى نشان دادند موفق شوند در یکى از ضدحمالتشان با 

فاده از خالقیت و موقعیت شناسى چنین بازیکنى به 
 هم برسند! 

ا همه براى «بدشانســى» یک تیم پــرآوازه برابر 
نشان کافى است یا باز هم 0ىبا 10 بازیکنکمنام و

ى اثبات حرف سرمربى باتجربه پرسپولیس 
ل بیاوریم؟ البته ایشــان

ضــع بــه خــرج
ه انــد و فقــط 

وپــى کــه 
جمانش به 

یکى باشگاه ها نتوانست از 

یار نبود که داور 
تا  را ندید

این همه ماجرا نیست، نکته مهم اظهارات دســت
آنجاست که این ســرمربى باهوش
آدم خوش شانسى بوده اســت.
چراکه فقط آدم هـ عقیده ایم
ایجاد و یافتن فرصت هاي
فقط این دســته از افراد تو
قوه شهود و تصمیم گیـ به
براساس آن را دارنــد، نگرش
شانس ها، بدبیاري احتمالى را به
مى کند؛ دقیقاً همان کارى که سرم
حساس با هموطن پرتغالى اش انج
به حریف خود فرصت داد تا برن
ح پیاده کند اما با این کار در
از تیم استقالل براى خو
نیمه دوم نقشه هایى
به کمک بازیکن
کرد؛ با این تف
یحیى آنقدره
«بدشانس»

ب مهاجم
 

تیم ملى فوتبال ایران براى نخستین بار با پوشاك ایرانى در 
جام جهانى شرکت خواهد کرد.

بعد از برگزارى مزایده و دریافت پیشنهاد تولیدکنندگان داخلى 
و خارجى، در نهایت فدراسیون فوتبال به توافق هاى اولیه با 
یک شرکت ایرانى دســت یافته که در مرحله مقدماتى جام 
جهانى نیز جایگزین شرکت «آل اشپرت» شده بود. نماینده 
این شــرکت همراه با ماجدى و کامرانى فر راهى ســوئیس 
خواهد شد در جلسه با مسئوالن فیفا درباره شرایط و ضوابط 

طراحى و تولید لباس تیم ملى جلسه اى برگزار شود.

فیفا بــراى حضــور تیم هــا در مســابقات جــام جهانى 
محدودیت هایى را در ارتباط با البســه تیم هاى ملى در نظر 
مى گیرد که همه تیم ها باید این مسائل را همانند اندازه شماره، 
جاى لوگو، محــل درج نماد فیفا و جــام جهانى و همینطور 

محدودیت هاى مربوط به طراحى لباس را رعایت کنند.
تیم ملى ایران در جام هاى جهانى گذشته با البسه شرکت هاى 
آدیداس، پوما (دو بار) و آل اشپرت (دو بار) حضور داشته است و 
براى اولین بار است که یک تولید کننده ایرانى این مسئولیت 

را بر عهده خواهد داشت.

تیم  ملى با لباس ایرانى در جام جهانى؟

گر فصل گذشــته تیم 
 پرتغال به مدت یک 
 قرضى به استقالل 
 تفاهم دو باشــگاه 

ســتقالل، 
ى پوش 
به در 
الل 
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ــن  ــد کــه م ــت) همســایه ســفارش کردن ــورد (حقیق ــدر در م ــر(ص)  آنق پیامب
تصــور کــردم همســایه نیــز ماننــد خویشــاوندان ارث مــى بــرد و ایــن جملــه بــر 
اهمیــت ارتبــاط داشــتن بــا همســایه در جهــت تربیــت روحــى و معنــوى انســانى 
داللــت دارد چــرا کــه دیــن اســالم تمــام قوانینــش بــراى رشــد و کمــال و تربیــت 
ــراى تربیــت روحــى و  ــا همســایه ب انســان اســت. پــس حــال کــه قــرار اســت ب
معنــوى خــود در ارتبــاط باشــیم، الزم اســت کــه قبــل از خریــد خانــه از وضعیــت 
ــا توقــف در  ــا آرامــى و ب همســایگان آگاه باشــیم کــه اگــر ســبب ایجــاد مانــع، ن
رشــد روحــى و معنــوى مــا باشــند، از خریــد چنیــن خانــه اى خــوددارى کنیــم.
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان از آمادگى این مجتمع 
عظیم صنعتى بــراى تولیــد محصوالت مــورد نیاز 

پروژه هاى ساخت مسکن خبر داد.
ایرج رخصتى در نشســت خبرى با اصحاب رســانه در 
بیست و دومین نمایشگاه بین المللى صنعت ساختمان 
درمورد آمادگى و نقش ذوب آهــن اصفهان در تامین 
مقاطع ساختمانى مورد نیاز نهضت ملى ساخت مسکن 
درکشور گفت: برنامه دولت ســیزدهم مبنى بر ساخت 
یک میلیون مسکن در هرسال را باید به صورت معدل 
نگاه کنیم که تحقق آن در دوره چهارساله مدنظر است.

مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان افــزود: در این زمینه 
درخواست هایى از ســازمان هاى مربوطه از ذوب آهن 
شده است و این شرکت در حد توان آماده تولید و تحویل 
سبد کاال هاى درخواستى پروژه هاى مسکن در کشور 
مى باشد. در واقع تولید و عرضه محصول بر اساس این 
درخواست ها و با توجه به میزان و نوع آن در ابعاد مختلف 

انجام مى شود.
وى به اهمیــت تامین پایدار مواد اولیــه جهت تولید و 
همچنین افزایش کمــى و کیفى آن اشــاره کرد و در 
خصوص واردات کک و ذغال ســنگ از خارج کشور و 

افزایش قیمــت هاى جهانى گفت : گرانــى مواد اولیه 
وارداتى و بعضى تنگناهاى تامین مواد در داخل کشور 
محدودیت هایى را براى ما ایجاد مى کند، با این حال از 
طریق صادرات 40 درصدى محصوالت به خارج بخشى 

از منابع ارزى خود را تامین مى کنیم.
رخصتى افزود: ذوب آهن اصفهــان از هیچ نوع یارانه 
انرژى برخوردار نیست و قیمت هاى انرژى نیز بر قیمت 

نهایى تولید اثرگذار است.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان با اشــاره بــه وجود 
نیروگاههاى برق در این شــرکت افــزود: تولید 240 
مگاوات برق در داخل کارخانه به تامین این حامل انرژى 
کمک کرده وبه مشــتریان اطمینان مى دهد که تولید 
سبد کاال هاى درخواستى پروژه هاى آن ها با مشکلى 

مواجه نمى شود.
وى در ادامه گفت: هم اکنون 65 درصد تیر آهن مورد 
نیاز کشور در این شــرکت تولید مى شود. در عین حال 
درخواست هاى جدید ما را به سوى تولیدات جدید سوق 
داده ودر 6 ماه گذشته 12 محصول جدید تولید و عرضه 

شده است.
رخصتى در زمینه کیفیت محصوالت ذوب آهن گفت: 

ذوب آهن در تولید تابع قوانین و اســتانداردها است و 
کیفیت را فداى هیچ منفعت دیگرى نمى کند به طورى 
که مى توان ایــن مجتمع عظیم صنعتى را پیشــگام 

کیفیت دانست.

وى در زمینه ساخت و تولید انواع ریل گفت: تولید این 
محصول در ذوب آهن اصفهان بر اســاس درخواست 
انجام مى شود و قطعات مهم خط تولید آن بومى سازى 

شده است.

ذوب آهن در 6 ماه گذشته
 12 محصول جدید تولید کرد

مسئول هیئت هاى مذهبى و تشکل هاى دینى اداره کل تبلیغات اسالمى 
اصفهان گفت: ارزیابى هاى صورت گرفته بیانگر آن اســت که در دهه 
محرم امسال بدعت ها و  اعمالى همانند قمه زنى، زنجیر تیغى و  رفتارها 
و اشعار غلو آمیز و خرافى در هیئت هاى مذهبى استان به حداقل رسیده 

است. 
حجت االسالم والمسلمین حسن بابایى افزود: این امر درنتیجه برگزارى 
دوره هاى آموزشــى حضورى و غیرحضورى از طریق سامانه 'مبشران' 

توسط سازمان تبلیغات اســالمى براى ارتقاى سطح آگاهى هیئت هاى 
مذهبى و کاستن از آسیب ها و بدعت ها حاصل شده است.

وى بابیان اینکه هیئت هاى مذهبى در  مســاجد، محله، اقشــاربانوان، 
دانش آموزى، دانشــجویى و عشــایرى فعالیت دارند، گفت: در استان 
اصفهان بیش از پنج هزار هیئت مذهبى داراى مجوز  فعالیت دارند که از 

این تعداد یک هزار و 200 هیئت سهم کالن شهر اصفهان است. 
وى خاطرنشان کرد: تعدادى هیئت مذهبى بدون مجوز در سطح استان 

فعالیت دارند که آمارى در این زمینه وجود ندارد.
مسئول هیئت هاى مذهبى و تشکل هاى دینى اداره کل تبلیغات اسالمى 
اصفهان افزود: سازمان تبلیغات اســالمى با توجه به تأکید رهبر معظم 
انقالب و مراجع تقلید مبنى بر رفع هرگونه آسیب و انحراف از مجالس و 
مراسم در مناسبت هاى مذهبى به ویژه عزادارى ها،ملزم به تشکیل ستاد 
ساماندهى شئون فرهنگى در مناسبت هاى مذهبى از سوى شوراى عالى 

انقالب فرهنگى است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتى کشور از اجراى تدریجى و مرحله اى قانون پایانه هاى 
فروشگاهى و سامانه مودیان خبر داد.

داود منظور گفت: با توجه به مصوبه اعضاى ستاد هماهنگى اقتصادى دولت در تاریخ 
یازده مرداد 1401، و در چارچوب فراهم آمدن زیرســاخت ها و سامانه هاى الزم براى 
اجراى قانون پایانه هاى فروشگاهى و سامانه هاى مودیان، این قانون به شکل تدریجى 

و مرحله اى اجرا مى شود.
وى با تقدیر از همه افرادى که در عملیاتى شــدن این قانون نقش داشته اند، گفت: در 
دولت ســیزدهم عقب افتادگى ها در اجراى این قانون جبران و زیرساخت هاى الزم با 
دقت و پیگیرى جدى فراهم شده است و با اجراى قانون پایانه هاى فروشگاهى و سامانه 
مودیان، شــفافیت در اقتصاد و عدالت مالیاتى و همزمان کاهش فرار مالیاتى، اعتماد 

عمومى مردم و مودیان به نظام مالیاتى افزایش خواهد یافت.

معاون اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى اصفهان از نصب 300 تابلوى شــهرى، با شعار «هیچکس حق ندارد» و با 

محوریت حِق آب ویژه ایام محرم در شهر خبر داد.
ســعید امامى با اعالم این خبر گفت: همزمان با فرا رســیدن ماه محرم، اداره توسعه 
فرهنگ شهروندى با همکارى دبیرخانه فرهنگى زاینده رود به نصب طرح هایى ویژه 

با عنوان «حق آب» اقدام کرده است.
او افزود: در طرح هاى این تابلوها حــِق آب از منظرهاى گوناگون مانند حِق آب براى 

انسان، زمین، حیوان و گیاه بیان مى شود.
امامى در خصوص محتواى مفهومى این طرح ها نیز توضیح داد: نادیده گرفته شدن این 
حق در مواجهه با معضالت انسانى همانند جنگ، صنعت و کشاورزى که منجر به از بین 

رفتن منابع آبى مى شود، درون مایه این طرح ها را تشکیل مى دهد.
معاون اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: این طرح ها با شعار محورى «هیچ کس حق ندارد» 

ارائه شده و در قالب 300 تابلوى شهرى در میادین شهر اصفهان نصب شده است.

 اعمال خرافه در هیئت هاى مذهبى اصفهان به حداقل رسید

نصب 300 تابلوى شهرى با محوریت حِق آب در شهر

356 کیلومتر شبکه 
به ساختار برق  اصفهان افزوده شد 

برگزارى مراسم سوگوارى ایام محرم در آبفا

در سال گذشته  183 کیلومتر شبکه فشار متوسط 
و 173 کیلومتر شبکه فشار ضعیف به شبکه هاى 

توزیع برق اصفهان  افزوده شد.
مهندس علیرضا کشانى، سرپرست  شرکت توزیع 
برق اصفهان بــا بیان این مطلــب، در خصوص 
اقدامات شــرکت توزیع برق افــزود : در مجموع 
حدود 15190 کیلومتر خطوط توزیع در حوزه برق 
اصفهان وجود دارد که از این میزان 6180 کیلومتر 
شبکه فشار متوســط و 9010 کیلومتر شبکه فشار 

ضعیف است. 
وى بابیان اینکه در سال گذشته 569 دستگاه پست 
توزیع در حوزه توزیع برق اصفهان نصب شده است 
گفت: در حال حاضر تعداد 13628 دستگاه پست 
توزیع با ظرفیت 3374 مگاوات آمپر برق مشترکان 

13 امور توزیع برق را تامین مى کند.
کشانى یاد آور شد: عالوه بر فعالیت و پروژه هایى 
که در یک سال گذشته براى پایدارى شبکه و تامین 
برق مردم صورت گرفته پروژه هاى بســیار خوبى 

در ایجاد شبکه هاى رینگ ، انجام مانورهاى فنى 
عملیاتى با  رویکرد ترمیم و بهسازى شبکه موجود 
اجراى طرح هاى مقاوم سازى در اصفهان به اجرا 

در آمده است.
وى خاطر نشــان کرد: با اجرایى شدن این پروژه 
ها؛ اجراى طرح هــاى کاهش پیک و اعمال طرح 
هاى مدیریت مصرف براى گذر از تابستان 1401 

فراهم شده است.
وى گفــت : همراهــى مــردم تــا نیمــه هاى 
شــهریور تامیــن بــرق پایــدار را تضمیــن

 مى کند.

مراسم عزادارى به مناســبت سالروز شهادت امام 
حســین (ع) و 72 تن از یاران با وفایش به همت 
امور فرهنگى دینى آبفاى استان اصفهان به مدت 

ســه روز در مصلى امیرالمومنیــن (ع) با حضور 
مدیرعامل، مســئوالن و کارکنان این شــرکت 

برگزار شد.
سخنرانان و وعاظ در این مراسم به تبیین نهضت 
عاشــورا، ترویج فرهنگ نهج البالغه و نوع نگاه و 
خوشبختى در زندگى پرداختند و فریاد آزادى و حق 
طلبى را از مهم ترین ویژگى هاى قیام امام حسین 
(ع) برشمردند و بر لزوم تبیین این قیام تاکید کردند.
در پایان نیز مداحان اهل بیت (ع) به مدح و منقبت 
شــهید کربال و یاران با وفایــش پرداختند و جمع 

حاضر را به فیض رساندند.

نشست مدیر عامل شرکت نفت ســپاهان با نمایندگان عاملین پخش روغن موتوردر 
سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى شرکت نفت سپاهان، در این نشست صمیمى که نمایندگانى 
از عاملین پخش اســتان هاى اصفهان، تهران، همدان، فارس، خوزستان،کردستان، 
سیستان و بلوچستان، لرستان و ... حضور داشتند دکتر نیکو همت مدیر عامل شرکت 
نفت ســپاهان  خواســتارتداوم برگزارى این جلســات به منظور برطرف شدن برخى 

سوءتفاهم ها شد. 
مدیر عامل شرکت نفت ســپاهان تصریح کرد: وظیفه شرکت نفت سپاهان در شرایط 
فعلى ، کمک به توزیع عادالنه محصول و جلوگیرى از رانت خوارى است تا در نهایت 
مصرف کننده نهایى بتواند محصول کامال استاندارد و اصل را با قیمت مناسب دریافت 

نماید.
وى افزود تغییرى که در چند ماه گذشته در روند توزیع محصوالت شرکت نفت سپاهان 
انجام گرفته در همین راستا بوده و شرکت کیمیا اسپیدى قشم به عنوان بازوى اجرایى 
شرکت نفت سپاهان در یک چارچوب هدفمند و برنامه ریزى شده این وظیفه مهم را 

پیگیرى مى نماید.
نیکو همت گفت: برخى تخلفات انجام گرفته در بــازار مثل احتکار محصول، فروش 
حواله اى، صادرات غیرقانونى، فروش محصوالت شرکت با برند هاى متفرقه و فروش 
روغن هاى تقلبى و مواردى از این قبیل ما را مجاب کرد تا در روند توزیع محصوالت 
شرکت تغییراتى صورت دهیم تا هم مصرف کننده نهایى بتواند محصول با کیفیت و 

با قیمت مناسب دریافت کند و هم شرکت از این فضاى ناسالم زیان بیشترى نبیند.
در ادامه جلسه که تعدادى از مدیران ارشد  صندوق بازنشستگى کارکنان صنعت نفت 
نیز حضور داشتند، مدیر عامل شرکت نفت سپاهان به صحبت هاى تک تک عاملین 
پخش حاضردر جلسه گوش داد و در جریان دغدغه ها و نگرانى هاى آنها قرار گرقت و 
ضمن ارائه پیشنهاداتى، شرایط همکارى جدیدى را براى عاملین مطرح نمود که قرار 
شد این پیشنهادات جدید توسط عاملین پخش روغن موتور مورد ارزیابى قرار گرفته و 

نتیجه آن به شرکت اعالم گردد.

نشست مدیر عامل شرکت نفت سپاهان
 با نمایندگان عاملین پخش روغن موتور

اجراى تدریجى قانون پایانه هاى فروشگاهى و سامانه مؤدیان


