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رئیس سازمان پزشکى رئیس سازمان پزشکى 
قانونى کشور خبر داد؛قانونى کشور خبر داد؛
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طرح «الگوى کشت»
 از روى میز تا روى زمین

ما و حفظ میراث ازبکستان 
2

کمبود باجه شارژ
 «اصفهان کارت»
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تخصیص سهمیه آرد 
به موکب هاى فالورجان

یک سر و هزاران سودا 
براى پلیس +10

موزه اى که متروپل نشد
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افراد گیاهخوار 
بیشتر در معرض 

سرطان سینه 
هستند

خودروهاى حادثه ساز زیر طرح ضربتى پلیس
3
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قاتلى به نام 
آزادراه 

اصفهان- کاشان

محققان دریافته انــد زنانى که رژیم 
گیاهخوارى ناســالم دارند نسبت به 
زنانى که رژیم غذایى ســالم دارند تا 
یک پنجم بیشتر در معرض ابتال به 

سرطان سینه هستند...

پیش از ظهــر 25 مــرداد فقط چند ســاعت قبل از 
آنکه رئیس پلیــس راه فرماندهى انتظامى اســتان 
در مقابل خبرنگاران بنشــیند و از خطــرات آزاد راه 
اصفهان - کاشــان پرده بردارد، یک تصادف مرگبار 

دیگر در همین راه پر حادثه، جان سه نفر را گرفت.
در سال جارى تاکنون در محور اصفهان- کاشان 17 
نفر جان باخته اند و 164 نفر نیز مجروح شده اند. آمار 
پنج ساله هم نشان مى دهد که 110 فقره تصادف در 

این محور 214 کشته بر جاى گذاشته است. 
رئیس پلیس راه اســتان اصفهان روز ســه شنبه به 

خبرنگاران گفت...

«ُچغیورت» روزى 4 ساعت آب دارد
دشوارى زندگى در روستایى از شهرستان فریدونشهر
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رئیس پلیس راهور استان اصفهان از اجراى یک طرح جدید علیه متخلفان خبر داد

وقتى قرار است همه چیزمان 
به همه چیزمان بیاید!

ظاهراً قرار نیســت پرونده کى روش در ایران بسته 
شود. با اینکه چندى پیش فدراسیون نشین ها رأى به 
ابقاى دراگان اسکوچیچ روى نیمکت تیم ملى ایران 

دادند ولى شواهد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

انتظار جامعه  وکالت 
رعایِت شأن  وکال 
از سوى ضابطین 
انتظامى است

پاى ناخن هاى طالیى به آرایشگاه ها باز شد
رواج خزنده یک مد جدید براى الکچرى بازهاى طالدوست

3
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 دلیل جواب رد طارمى 

47 هزار معلم اصفهانى، مشمول طرح رتبه بندى با قابلیت جدید یوتیوب آشنا شویداستان کشف لوح هاى 2000 ساله در فالورجان تکنولوژى به هیچ وجه ناهار و شام خود را دیر نخورید!استان سالمت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر  در نظر دارد،مکانهاي زیر را به اشخاص واجد 
شرایط طبق اسناد مربوطه واگذار نماید.

مکانهاى مزایده:
1-رستوران آزاد زیتون

2-غرفه انتشارات
3-بوفه دانشجویى(سیب)
4-پارکینگ دانشجویى

موضوع مناقصه:
-ایاب و ذهاب دانشجویى

اهم شرایط :
1-داشتن جواز کسب مرتبط با فعالیت هاي مذکور

2- داشتن سابقه کار
3-محل اجرا:مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر 

4-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاري
5-محل دریافت اســناد:خمینی شــهر،منظریه ،انتهاي بلوار دانشجو،دانشگاه 
آزاد اسالمی واحدخمینی شهر،ســاختمان کتابخانه مرکزي ، امور قراردادها،تلفن 

تماس:33660014-031 داخلی2237
بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد به آدرس مذکور 

مراجعه نمایند.
 (ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده ومناقصه می باشد )
*دانشگاه در ردیا قبول هریک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد

     امور قراردادهاي دانشگاه آزاد اسالمی -  واحد خمینی شهر

« آگهى مزایده و مناقصه »

آگهى مناقصه عمومى
 یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده)

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد 
قانون برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى 

همزمان با ارزیابى (فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت 
و حداکثر تا روز شنبه مورخ 1401/06/12 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت 
الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان،خیابان امام خمینى، امور برق منطقه دو، دبیرخانه، تحویل 

نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir:سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 http://iets.mporg.ir  :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 http://eepdc.ir:سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122555 واحد مناقصات خانم صباغى و جهت آگاهى 
بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شــماره تلفن: 34122543 دفتر امور 

مهندسى تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 

85193768-021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره 

تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى 

پاکت ها براى خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت 
شــرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر 

اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات 
آزاد مى باشد.  

* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقًا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد)
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مبلغ تضمینمناقصه

400141232001093883000011
نیرورسانى، جابه جایى و رفع حریم تأسیسات، 
روشنایى، نصب ترانس، اصالح و بهینه سازى 

شبکه در محدوده امور برق منطقه دو
1401/05/291401/06/021401/06/121401/06/131,173,000,000

شرکت توسعۀ منابع آب و نیروى ایران در نظر دارد ارزیابى کیفى جهت برگزارى مناقصه عمومى "اجراى پروژه طرح و ساخت نیروگاه برقابى 4 مگاواتى 
سد گلپایگان در اســتان اصفهان" را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به شــماره فراخوان 2001001083000019 به انجام رساند. از 
متقاضیانى که داراى گواهینامه صالحیت طرح و ساخت صنعتى حداقل پایه دو در رشته نیرو مى باشند و یا گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل پایه 
3 رشته نیرو را در اختیار دارند با معرفى مشاور همکار داراى گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره در گروه مهندسى آب تخصص سدسازى حداقل پایه 

3، دعوت مى شود با توجه به تاریخ هاى زیر جهت دریافت اسناد ارزیابى کیفى به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه "ستاد": 1401/05/26 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى: 1401/06/03 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى: 1401/06/19

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام خواهد شد. 

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى براى مناقصه عمومى

روابط عمومى شرکت توسعه منابع آب و نیروى ایران 
م.الف:1366594
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اخذاخذ170170 هزار  هزار 
نمونه از مجرمین نمونه از مجرمین 
در بانک ژنتیکدر بانک ژنتیک
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اخذ 170 هزار نمونه
 از مجرمین در بانک ژنتیک

اتفاق جدید 
براى سهام عدالتى ها

خبرخوان
قدیمى ترین خبر
 در مورد عاشورا

قدیمى تریــن    همشهرى آنالین | 
خبر در مورد عاشــورا از میان اسناد آستان قدس 
رضوى متعلق به سال 1011 هجرى قمرى (سال 
981 شمســى) در دوره صفویه است که طى آن 
به تعطیلى حمام آغچه از موقوفات آستان قدس 
رضوى و تعطیلى دکان ها، مکتبخانه حرم و سایر 
فعالیت هاى جارى و عادى در روز عاشــورا اشاره 
شده است. سیاهپوشــى گنبد طالى حرم مطهر 
رضوى و گلدسته ها، مفروش کردن رواق ها و محل 
روضه خوانى براى مرثیه سرایى حضرت اباعبدا... 
الحسین(ع) از جمله آداب این ایام است که در این 

اسناد بدان اشاره شده است.

آغداشلو در فهرست 
برترین هاى جهان 

  ایران آرت|نام آیدیــن آغداشــلو، هنرمند 
ایرانى در فهرســت 500 هنرمند برتر جهان قرار 
گرفت. «آرت پرایس»، مهمترین مرجع مارکت هنر 
جهان در کنار «آرترون»، پلتفرم تحلیل داده هاى 
بازار در گزارش تازه شــان که متر و معیارى مهم 
براى تحلیل و بررســى وضعیت هنر جهان از دو 
بُعد اقتصادى و هنرى است در حالى اسامى 500 
هنرمند برتر ســال 2021 را منتشر کردند که نام 
آیدین آغداشــلو، هنرمند برجســته ایرانى نیز در 
این فهرست به چشــم مى خورد. آغداشلو در بین 
هنرمندان ایرانى، کسى است که آثارش بیشترین 
فروش را در حراج ها داشته است. او در این فهرست 
در رتبه 483 قرار دارد. بیشــترین قیمتى که براى 
فروش اثرى از او چکش خورده، حدود 2/3 میلیون 

دالر بوده است.

سهمیه یواشکى!
  روزنامه شرق |خبــرى در فضــاى 
مجازى به ویــژه در گروه هاى پزشــکى در حال 
دست به دست شدن است که حکایت از این دارد که 
یک نوع سهمیه جدید براى اعضاى هیئت علمى 
دانشگاه ها وجود دارد که تصویب و اجراى آن در 
فضایى محرمانه و غیرشفاف انجام شده است. در 
واقع آنچه متوجه شده ایم این است که «براساس 
پیشنهاد مشــترك وزراى علوم و بهداشت، طرح 
اعمال یک ســهمیه ویژه بــراى فرزندان هیئت 
علمى کشور تصویب شده است». دردناك است 
که خبر وجود 26 نوع ســهمیه مختلف در کنکور 
سراسرى  که ماه گذشته اعالم شد هم حساسیتى 

را برنیانگیخت.

نامه فیفا الزام آور است 
مســئول کمیته برگزارى مسابقات    بهار|
سازمان لیگ با رد صحبت هاى وزیر ورزش، گفت: 
نامه فیفا براى ورود زنان به ورزشگاه، الزام آور است، 
نه پیشنهادى! ســهیل مهدى در پى ادعاى اخیر 
حمید سجادى، وزیر ورزش  درباره بحث ممنوعیت 
ورود تماشاگران زن به ورزشگاه ها و این ادعا که 
تقاضاى فیفا فقط در حد پیشنهاد بوده و نه الزام، در 
گفتگوى زنده با شبکه ورزش سیما صراحتاً اعالم 
کرد: نامه فیفا براى ورود زنان به ورزشگاه، الزام آور 

است، نه پیشنهادى!

 گردشگران 
حتماً قرمه سبزى بخورند!

ســرمربى والیبال مراکــش، مردم    ایرنا |
ایــران را میهمان نواز و صمیمــى توصیف کرد و 
گفت: در سفر به تهران کباب، سوپ  و ساالدهاى 
ایرانى خوردیــم، غذاهاى لذیذى هســتند، اما 
توصیه مى کنم گردشــگران خارجــى در ایران، 
حتمًا قرمه سبزى بخورند که طعم شگفت انگیزى 
دارد و بسیار خوشمزه است. مراکشى ها به دعوت 
فدراسیون والیبال ایران به تهران آمده بودند و در 
کمپ تمرینى، به همراه تیم ملــى والیبال ایران 
در حال آماده ســازى براى بازى هاى کشورهاى 

اسالمى شدند.

تقصیر سیالب نبود!
بعد از آنکــه مقامات مختلف    نصف جهان |
کشــور و اســتان چهارمحال و بختیارى علت گل 
آلود شــدن چشــمه کوهرنگ و قطع چند روزه آب 
در شهرکرد را به ســیالب هاى شــدید اخیر ربط 
دادند، حاال غالمعلى حیدرى، اســتاندار چهارمحال 
و بختیارى در یک گفتگوى تلویزیونى گفته اســت 
که گل آلود شــدن آب چشــمه کوهرنگ متأثر از 
ســیالب نبوده و متخصصان در حال بررســى این 
علت هستند! چشمه کوهرنگ بیش از 50 درصد آب 
شرب شهرکرد و همچنین برخى شهر ها و روستا هاى 

استان چهارمحال را تأمین مى کند.

انتشار سانسورشده 
خاطرات 

از    روزنامه جمهورى اسالمى| 
تازه ترین جلد روزنوشت آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
رونمایى شد. این شماره از خاطرات با عنوان «حضور 
و انصراف»، به حوادث روزها و ماه هاى سال 1378 
مربوط است . این بخش از خاطرات آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى برخالف گذشته زیر تیغ سانسور رفت و 
بخش هایى از آن حذف شد. محسن هاشمى در این 
مراسم گفت: «بعد از 20 سال براى اولین بار بود که 

ممیزى رسمى در مورد این کتاب اتفاق افتاد.» 

تفاوت دستمزد 
در ایران و کره

  ایبنا | دستمزد در ایران به کمتر از یک دهم کره 
جنوبى در 12 سال اخیر رسیده است. حداقل دستمزد 
ماهانه در ایران 400 دالر و در کره جنوبى 800 دالر 
در سال 1389 (پیش از تحریم هاى دور اول) بود. در 
نتیجه سقوط ارزش ریال حداقل دستمزد ماهانه در 
ایران به 140 دالر در سال 1400 تنزل یافت، اما در 
کره جنوبى حداقل دستمزد ماهانه با دو برابر افزایش 

به 1600 دالر صعود کرد.

تلگرام، فیلترینگ را دور زد
در حالى که طبق اخبار منتشــر    برترین ها |
شده از سوى رسانه ها، کاربران اپراتورهاى موبایل 
اگر از توییتر و تلگرام خارج شــوند، امکان بازگشت 
به این پلتفرم  هــا را به راحتى ندارند، اما بر اســاس 
مشاهدات، مسئوالن تلگرام براى مقابله با فیلترینگ 
جدید در ایران یک راهکار تازه ارائه کرده اند. براى 
ورود به تلگرام، کد از طریق پیامک دریافت مى شد و 
در صورت عدم دریافت پیامک گزینه تماس صوتى 
در دسترس بود. حاال تلگرام براى ارسال کد با شماره 
ایران تماس مى گیرد و به شماره کشور دیگر، پیامک 
ارســال مى کند. این یعنى تلگرام متوجه مسدودى 
پیامک در ایران شــده و تماس صوتى را جایگزین 

کرده است.

شکایت از 15 زن رد شد
  کافه سینما |دادســراى فرهنگ و رسانه 
برخى شکایات گروهى از طالب علیه بازیگران زن 
را رد کرد. در ماه هاى گذشته گروهى از طلالب قم و 
برخى گروه هاى امر به معروف و نهى از منکر از 15 
نفر از بازیگران زن سینماى ایران به دلیل بدحجابى 
منجر به تحریک آنان به دادسراى قم شکایت کرده 
و ضمن مطرح کردن اتهاماتى مانند محروم شدن از 
لذت انس با خدا درخواست جبران ضررهاى وارده به 

خود را نموده بودند.

 چینى ها لیمو مى خواهند
  مهر| محمدمهــدى برومندى، معــاون وزیر 
جهادکشــاورزى در امــور باغبانى  گفــت: اخیراً 
تفاهمنامه اى با چین امضا شده که بر این اساس قرار 
اســت مرکبات ایرانى براى اولین بار به چین صادر 
شود. به گفته وى چینى ها بیشتر خواستار لیموشیرین 
ایران هستند. برومندى افزود: صادرات مرکبات به 

کشور چین از سال جارى آغاز مى شود.

رئیس ســازمان پزشکى قانونى کشــور درباره آخرین 
وضعیت بانــک اطالعات هویت ژنتیــک ایران و اخذ 
نمونه ژنتیک از مجرمان گفت: براساس برنامه توسعه 
پنجم، وظیفه اى بر عهده سازمان پزشکى قانونى نهاده 
شده و آن هم موضوع بانک ژنتیک است. این بانک با 
ژن هر فرد ارتباط دارد و بهترین ذخیره براى کشــور 
است.عباس مسجدى افزود: على رغم همه تحریم ها 
امروز ما در مجموعه بانک ژنتیک 170 هزار نمونه داریم 
و پروفایل بیش از 35 هزار از این نمونه ها استخراج شده 
است و امروز در نظام قضایى در حال ارائه خدمت است.

وى دربــاره اینکه از آنجا که تشــخیص هویت پلیس 

آگاهى معتقد است که متولى بانک اطالعات مجرمین 
است و از طرفى هم پزشــکى قانونى این کار را شروع 
کرده است، متولى تهیه بانک ژنتیک کدام ارگان است؟ 
گفت: فصل الخطاب ما قانون است و در برنامه توسعه 
پنجم این وظیفه شفاف و مشــخصاً  برعهده پزشکى 

قانونى قرار داده شد.
وى گفت: عمده جمعیتــى کــه االن در بانک وجود 
دارد، زندانیان هســتند؛ البته درصدد هستیم تا بتوانیم 
جمعیت هاى دیگرى را ماننــد خلبانان و خبرنگاران و 
افرادى که ممکن است در معرض خطر بیشترى باشند 

در بانک قرار دهیم.

ثبت نام در سامانه سجام براى مشموالن سهام عدالت 
رایگان شد و این افراد مى توانند با استفاده از 87 مرکز 
الکترونیک و حضورى نسبت به ثبت نام و احراز هویت 
رایگان سجام اقدام کنند.از میان حدود 49 میلیون نفر 
مشمول سهام عدالت، هنوز حدود هشت میلیون نفر در 
سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، البته چنانچه این افراد 
شماره موبایل و شماره شباى معتبر ثبت کرده باشند سود 
ساالنه خود را دریافت مى کنند اما امکان مشارکت در 
مجامع، دریافت سود رسوبى و... را ندارند. بر این اساس 
تنها یک میلیون و 800 هزار نفر هستند که به دلیل ثبت 

نکردن شماره شباى معتبر سودى دریافت نکرده اند.

مشموالن سهام عدالتى که تاکنون به ثبت نام و احراز 
هویت ســجام اقدام نکردند، مى توانند با بهره مندى از 
87 مرکز الکترونیــک و حضورى به صورت رایگان در 
سامانه سجام به نشانى WWW.SEJAM.IR ثبت نام و 
احراز هویت خود در آن را انجام دهند. این افراد مى توانند 
با مراجعــه ســایت sahamedalat.ir/marakez با 
انتخاب یکى از 15 مرکز منتخب، ثبت نام رایگان سجام 
خود را انجام دهند.همچنین این افراد مى توانند در یکى 
از هشت مرکز رایگان احراز هویت الکترونیک سجام یا 
یکى از  64 مرکز رایگان احراز هویت حضورى سجام 

نیز این خدمت را کامالً  رایگان انجام دهند.

دریاقدرتى پور 
سابقه روى میز ماندن طرح الگوى کشت در کشور ما به 
یک دهه پیش مى رسد. زمانى که اجراى این طرح به 
بى خیالى گذشت. اما تغییر اقلیم، خشکسالى و تهدید 
امنیت غذایى، دولت ســیزدهم را بر آن داشت تا گرد و 

غبار این طرح بر زمین مانده را بتکاند. 
این طرح در ابتداى سال جارى با مصوبات بودجه امسال 
شکل جدى ترى به خود گرفت تا جایى که سیزدهمین 
دولت بر اســاس بند ب تبصره 8 قانون بودجه 1401  
و در اجراى قانون پنج ســاله ششــم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى جمهورى اســالمى ایران، وزارت 
جهاد کشاورزى را مکلف کرد که حداکثر تا 6 ماه نسبت 
به ابالغ الگوى کشت اقدام کند تا شلختگى در کشت 

هاى ساالنه رفع شود.
طبق این دســتور، وزارت جهاد کشاورزى ملزم شد که 
نقطه پایانى بر بى توجهى هاى ســابقه دار نســبت به 

الگوى کشت نادرست در کشور بگذارد.
اما با اینکه مو الى درز دســتور العمل دولت نمى رود 
و بر اساس این دســتور العمل قرار است وزارت جهاد 
کشاورزى بر اساس آمایش سرزمین و ظرفیت هر استان 
در تولید، صنایع تبدیلى و آب و هوایى، نسخه کشتى را 
براى هر منطقه ارائه کند، با این احوال معلوم نیست این 

تکالیف به خوبى انجام شود.
سرمشق وزارت جهاد کشاورزى در قدم نخست، تمرکز 
بر محصوالت اســتراتژیک، کم آب بر و مزیت دار هر 
استان است. در قدم بعدى باید بر اساس تولید متوازن 
باشد، یعنى نه به آن اندازه بیشتر تولید شود که مجبور 
شویم محصوالت را نابود کنیم که تجربه آن در سیب 
زمینى و پیاز و گوجه فرنگى فراوان بوده است و یا آنقدر 
کم تولید شــود که قیمت بازار سرســام آور باال رود و 

مجبور به واردات شویم.
به این ترتیــب باید بر پایه تعادل پیــش برویم؛ برنامه 
اى که اگر درست هدایت شــود مى تواند کشت هاى 
سلیقه اى را کاهش دهد و بر اســاس شرایط و نیازها 

پیش برود.
اکنون کشاورزان ایران هر چه دوست دارند به هر میزان 
که بخواهند مى کارند یا اصــًال نمى کارند و نتیجه آن 
نوسانات شدید قیمت در بازار یا تولید و یا واردات بیش 
از اندازه است؛ بنابراین سیاست هاى تشویقى و تعیین 
قیمت مناسب و  تســهیالت ارزان مى تواند این بازار 

سلیقه اى را به سمت و سوى مناسبى هدایت کند. 
این آشیلى که اکنون وزارت جهاد کشاورزى با آن روبه 
رو اســت و اگر چارچوب هاى درستى براى آن در نظر 
بگیرد این وزارتخانه مى تواند به خودش نمره بیســت 
بدهد و انتظار ده ســاله براى تغییر الگوى کشت را به 

ثمر برساند.
در این راستا مى توان به کشاورزان گفت در صورتى که 
بر اساس سیاست هاى ارائه شده از سوى وزارت جهاد 
کشاورزى کشــت انجام دهند خدمات مناسبى به آنها 
خواهنــد داد. این خدمات باید طورى باشــد که منافع 

کشاورز را تأمین کند.
حتى دولت مى تواند سیســتم بازار رسانى و صادرات 
محصوالت کشاورزانى که براساس الگوى دولت مى 
کارند را تضمین کند که منافع ملى و خود کشــاورزان 

محقق خواهد شد.
«تعیین قیمت مناســب» هم باید طورى باشد که کفه 
ترازو به سمت کاالهاى اساسى و ضرورى سنگینى کند، 
طورى باشد که کشاورزان را به سمت این محصوالت 
سوق دهد. گندم،  برنج، دانه هاى روغنى، خوراك دام، 

چغندر قند و غیره از محصوالتى است که نقش مؤثرى 
در افزایش ضریب امنیت غذایى دارد و البته کشــور در 
این محصوالت وابستگى شدیدى هم دارد. اما این در 
صورتى است که اقدامات الزم براى پرداخت تسهیالت 
و مشوق ها به کشاورزان هم فراهم شود. موضوعى که 
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزى اصفهان هم 
بر آن صحه گذاشــته و گفته: بهبود اجراى طرح هاى 
مرتبط با توصیه هاى ترویجى کشاورزى نیازمند ارائه 
همزمان تسهیالت به کشاورزان است تا بتوان کشت با 

بهره ورى باال را افزایش داد.
پیمان فیروزنیا معتقد اســت که توصیه هاى ترویجى 
کشاورزى از سوى سازمان جهاد کشاورزى باید همزمان 
با ارائه تسهیالت باشــد تا کشاورزان ترغیب و تشویق 

شوند که براى تغییر الگوى کشت اقدام کنند. 
او همچنین به مسئله مهمترى هم اشاره مى کند؛ اینکه 
تغییر الگوى کشــت و به طور کلى کشــت جایگزین، 
هزینه بر اســت و تا زمانــى که کشــاورزان در زمینه 
اختصاص اعتبار و ارائه تسهیالت حمایت هاى الزم را 

نداشته باشند به سمت آن نخواهند رفت.

از گفته هاى فیروزنیا این مهم مشــخص مى شود که 
تا زمانى که اجراى طرح هاى توصیــه اى ترویجى و 
تغییر الگوى کشت از طرف سازمان جهاد کشاورزى به 
مشارکت و همکارى کشاورزان گره نخورد، وضعیت به 

همین منوال باقى خواهد ماند و تغییرى نخواهد کرد. 
با توجه بــه اینکه اکنون ابــزار قانونى بــراى توقف 
کشــاورزى ُپرآب بَر وجود ندارد بنابرایــن، تنها راهى 
که باقى مى ماند مشارکت کشاورزان است. مشارکتى 
که اگر به آن بى توجهى شود معلوم نیست چه خطراتى 

براى اقتصاد کشور در برخواهد داشت.
مهمترین آســیب عدم اجراى «الگوى کشــت» هدر 
رفتن آب کشاورزى است به طورى که اکنون تأمین آب 
شــرب را هم تهدید مى کند. کشاورزان بدون اطالع از 
میزان آبى که وجود دارد محصوالت آب  بر مى کارند اما 
در نیمه فصل محصولشان در اثر بى آبى از بین مى رود 
در حالى که مى توانند با اجراى الگوى کشت محصول 
کم آب برى را جایگزین کنند و ســطح بیشترى زمین 
بکارند و در عین حال در اقتصاد و امنیت غذایى کشور 

مشارکت کنند.

طرح «الگوى کشت»
 از روى میز تا روى زمین

نظریه پــردازان توطئــه 
فرود بــر روى ماه گمان 
ثباتى»  مى کنند کــه «ا
یافته انــد کــه نشــان 
مى دهــد مأموریت هاى 
سرنشین دار ناسا به سطح 
ماه یک حقه بوده است. بر 
اساس گزارش «نیویورك 
پست»، تصویرى از یک 

مأموریت ماه در سال 1972 به عنوان مدرکى بر نظریه «جعل» مورد استفاده قرار گرفته است.
«نیل آرمسترانگ»، اولین انسانى بود که در 20 ژوئیه 1969 بر روى ماه قدم گذاشت، اما تعدادى از افراد معتقدند 
که این اتفاق هرگز رخ نداده است. ناسا از سال 1969 تا 1972 شش مأموریت سرنشین دار بر روى ماه انجام داد. 

نظریه پردازان توطئه فکر مى کنند ناسا در مورد این رویدادها دروغ گفته است.
برخى از منکران فرود بر ماه فکر مى کنند که در یکى از عکس هاى مأموریت ماه در سال 1972، چهره عجیبى را 
مشاهده کرده اند. این تصویر در حین مأموریت آپولو 17 گرفته شده است. آنها ادعا مى کنند که یک ناهنجارى را 
در شیشه کاله فضانورد مشاهده کرده  و ادعا مى کنند که شکل دیده شده در قسمت شیشه اى در واقع کارگردان 

در پشت صحنه است.
گوینده در ویدیوى این صحنه که در یوتیوب پخش شــده، ادعا مى کند که فرد موجود در پشــت صحنه که 
تصویرش در شیشه کاله فضانورد دیده مى شود، مردى است که لباس فضایى به تن ندارد. در این ویدی و سعى 
شده است که نشان داده شود، فرود روى ماه بر روى زمین صحنه سازى و فیلمبردارى شده است. راوى مى گوید: 

«مى توانى ببینى، شبیه یک مرد، در اوایل دهه 70، موهاى بلندى که نوعى جلیقه به تن دارد.» 

ناسا دروغ گفته است؟
خورشید کیایى

هنوز جوهر پرونده مرمت غیر اصولى گنبد مسجد امام(ره) در اصفهان خشک نشده که حاال وزیر میراث فرهنگى 
از عالقه مندى یکى از کشــورهاى منطقه قفقاز براى ورود معماران ایرانى و مرمت آثار تاریخى این کشــور 

خبرداده است.  
عزت ا... ضرغامى اعالم کرده که ازبکســتان به جد پیگیر این موضوع اســت که معماران ایرانى مرمت آثار 
تاریخى شان را به دست گیرند. به نظر مى رسد ضرغامى جنجال هایى که در پروژه مرمت گنبد مسجد عباسى 
در اصفهان رخ داد را یا خیلى زود فراموش کرده که حاال قرار است مرمت آثار تاریخى یک کشور دیگر را هم به 
دست مرمتگران ما که این روزها از نام آورى شان به شدت کاســته شده بدهد و یا در این مدت این مرمتگران 

چنان توجیه شده اند که مى دانند باید چگونه از پس مرمت آثار ازبک ها بر بیایند! 
هنوز صحبت از مرمت غیر اصولى گنبد مســجد معروف اصفهان که نگرانى هاى زیادى را براى عالقه مندان 
میراث فرهنگى ایجاد کرد بر سر زبان هاست و حاال اگر مشــکالت ازبکستان هم به دوش میراث ما بیافتد که 

چه ها خواهد شد!
امر مرمت پاشنه آشیلى است که این روزها چهره معماران ایرانى را خدشه دار کرده است و بر این اساس اگر بدون 
هیچ پیش زمینه و تربیت مناسبى معماران ما پا در کشورى بیگانه بگذارند و دوباره راه پیشین را طى کنند قطعًا 
این چهره مخدوش تر هم خواهد شد. شاید باید قبل از این تصمیمات، مقدمات درستى فراهم شود تا معماران 

ما با ارزش آثار تاریخى و نوع مصالح آشناتر شوند. 
اینکه چشم و گوش بسته عده اى را بر ســر بزرگ ترین پروژه هاى مرمتى بگذاریم، نمى تواند راهکار مناسبى 
باشد.  متخصصان مرمتى ما باید از آخرین و به روز ترین علوم روز در امر مرمت آگاه شوند نه اینکه از سر غرور 
کاذب ملى و منطقه اى، به این اندیشه برسیم که تمام و کمال علوم مرمت را در اختیار داریم و مى توانیم هر کارى 
در این حوزه انجام بدهیم. این اندیشه درستى نیست و نمى توانیم به پشتوانه معماران پیشین دست به انحرافاتى 

بزنیم که نه تنها میراث فرهنگى خودمان بلکه به آثار تاریخى کشورهاى دیگر هم لطمه وارد کنیم.

ما و حفظ میراث ازبکستان

وزیر ارتباطات و فناورى تأکید کرد: در خصوص ســرعت 
اینترنت ایران نتایجى در «اسپید تست» منتشر شد که ما 2 
رتبه افزایش سرعت را داشته ایم. هر وقت سرعت اینترنت 
پایین مى آید همه تیتر مى زنند نزول و ســقوط چند پله اى 
اینترنت اتفاق افتاده است اما در سرعت اینترنت ارتقاء پیدا 

کردیم و رتبه  ما 70 شده و سرعتمان بهبود پیدا کرده است.

عیسى زارع پور گفت: ســرعت ما در ارتباطات همراه بهبود 
پیدا کرده است اما در ثابت همچنان سرعت خوب نیست ولى 
همانطور که گفته شد سرعت اینترنت در تلفن همراه افزایش 
پیدا کرده است. وى خاطرنشان کرد: بخشى از این اختالالت 
طبیعى و بخش دیگر غیرطبیعى است که ما در حال بررسى 
هستیم تا علت را پیدا کنیم و با مقصران حتماً برخورد خواهیم 

کرد. با آقاى دادستان کل کشور تماسى داشتم و گفتند که 
حتمًا مقصران را معرفى کنید و ما برخورد مى کنیم.

وى تأکیــد کــرد: کســى بــه دنبــال اختــالل در 
اینترنــت نیســت هرگونــه اختــالل بــا شــدیدترین 
شــکل ممکن برخــورد و به دســتگاه قضایــى معرفى

 خواهند شد.

 وزیر ارتباطات: در 
سرعت اینترنت 
ارتقاء پیدا کردیم
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پیگیر ابالغ مصوبات باشید
نماینده مردم خمینى شهر در مجلس با بیان اینکه استاندار 
اصفهان پیگیر ابالغ مصوبات سفر رئیس  جمهور باشد 
گفت: یک ماه پیش لیست نهایى مصوبات توسط استاندار 
براى ما ارسال شــد و تصور این بود که بالفاصله ابالغ 

شود، اما تاکنون هیچ ابالغى انجام نشده است. 

زمان برگزارى دومین کنگره 
فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت: 
دومین کنگره 24 هزار شهید و 400 سردار استان، سوم 
خردادماه سال آینده به مناســبت آزادسازى خرمشهر 
برگزار مى شود. سردار پاســدار مجتبى فدا اظهار کرد: 
کنگره سرداران و شــهداى انقالب اســالمى استان 
اصفهان سال آینده همراه با خدمات فرهنگى و اجتماعى 

به نیت 24 هزار شهید برگزار مى شود.

یک انتصاب جدید 
وزیر علوم، تحقیقات و فناورى با صدور حکمى «قاسم 
مصلحى» را به عنوان «رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان» منصوب کرد. قاسم مصلحى که بجاى جعفر 
قیصرى منصوب شده اســت، دانش آموخته دکتراى 
مهندسى صنایع و عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى 
اصفهان با مرتبه اســتادى است و از سوابق اجرایى وى 
مى توان به ریاست شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 

به مدت 6 سال اشاره کرد.

رشد صادرات 
فرآورده هاى لبنى از استان

امســال 5 هزار و 200 تن فرآورده هاى لبنى از استان 
اصفهان به کشورهاى آ سیایى ارسال شده است . معاون 
سالمت اداره کل دامپزشــکى با بیان اینکه ارمنستان، 
پاکســتان، ترکیه، عراق، عمان و کشــور هاى شرق 
آســیا مقصد محصوالت لبنى و دامى اســتان است، 
گفت: همچنین در این مدت بیــش از 11 هزار و 300 
تن فرآورده هاى خام دامى به ارزش بیش از 12 میلیون 
دالر از استان اصفهان صادر شــده که از لحاظ ارزش و 
وزن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد رشد 

داشته است. 

آبرسانی به مزرعه یعقوب
آبرســانى به مزرعه یعقوب از توابع تودشــک منطقه 
کوهپایه انجام شــد. به گزارش روابــط عمومى آبفاى 
کوهپایه، این عملیات با لوله پلی اتیلن قطر 63 میلیمتربه 
طول حدود150متر به صــورت امانی صورت گرفت. با 
انجام این عملیات اهالی این روستا از نعمت آب سالم و 

بهداشتی برخوردار شدند.

دیوارنگارى کم نظیر 
مدیر منطقه 14 شــهردارى اصفهــان گفت: دومین 
دیوارنگارى بزرگ کشور به وســعت 11 هزار و 500 
متر مربع بر روى دیوارهاى محله حصه شــمالى در 
منطقه 14 شهردارى اصفهان اجرا شد که از نظر طرح، 
موضوع و اجرا در کشــور بى نظیر است. محمدمهدى 
کریمى اظهار کــرد: دیوارنگارى انجام شــده روى 
دیوارهاى محله حصه با موضوع معمارى اســالمى 
و الهام از نقوش اسلیمى مســاجد، بناهاى تاریخى و 
کاشــى کارى هاى اصفهان با رنگ هاى فیروزه اى و 
آجرى طراحى و در نزدیکى حرم مطهر حضرت زینب 

(س) اجرا شده است.

صدور پیام مدیرکل 
حاجى کاظمى مدیر کل تأمین اجتماعى استان اصفهان 
در انتشــار پیامى 26 مردادماه سالروز بازگشت آزادگان 
سرافراز به میهن اسالمى را تبریک گفت. در پیام مرتضى 
حاجى کاظمى آمده است: این روز یادآور سال هاى صبر و 
استقامت عزیزان آزاده و خانواده هاى صبور و محترمشان 
را به اسوه  هایى در مقاومت تبدیل کرد. این بزرگ مردان 
با دست هاى خالى و عزمشــان چنان ایستادند که این 

ایستادگى بى نظیر در تاریخ ماندگار شد.

خبر

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: سامانه 
رتبه بندى معلمان براى بارگذارى مدارك آن ها به صورت 
رسمى شروع به کار کرده است و 47 هزار نفر از همکاران در 

اصفهان مشمول طرح رتبه بندى خواهند شد.
محمدرضا ابراهیمى درباره اینکه الیحه رتبه بندى معلمان 
براى یک دهه قبل است و از آن زمان باید اجرا مى شد اما 
بنا به دالیلى این طرح عملیاتى نشده است، اظهار کرد: از 
ابتداى تشکیل دولت سیزدهم با اهتمام و همتى که وجود 
داشت اجراى طرح رتبه بندى معلمان مورد رسیدگى جدى 
قرار گرفت تا اینکه سایت رتبه بندى براى بارگذارى مدارك 

معلمان باز و اجراى آن آغاز شد.

وى افزود: در استان اصفهان حدود 51 هزار نیروى شاغل 
در آموزش و پرورش فعال هستند که از این تعداد 47 هزار 

نفر آنان مشمول طرح رتبه بندى خواهند شد.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان درباره اینکه 
ارزیابى رتبه بندى معلمان فرآینــد تقریبًا طوالنى مدتى 
را طى خواهد کرد، گفت: به این منظــور وزارت آموزش 
و پرورش تصمیم گرفته اســت على الحساب، مطالبات 
معلمان از سى ویکم شهریورماه 1400 را به همراه حقوق 
مردادماه به مشمولین طرح رتبه بندى واریز کند. این ارقام 
واریزى عددهاى اصلى نیســت تا رتبه واقعى همکاران 

مشخص شود.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان از اجراى طرح توقیف 
ضربتى ساعتى خودروهایى که مرتکب تخلفات حادثه ساز 

شوند، توسط کارشناسان این پلیس خبر داد.
محمدرضا محمدى اظهار داشت: با توجه به وقوع تصادفات 
منجر به جرح و فوت در معابر شهرى به ویژه معابر بزرگراهى، 
معابر عریض ورودى و حاشیه شــهرها که نقش تخلفات 
حادثه ساز در بروز این تصادفات کامًال مشهود است، پلیس 
راهنمایى و رانندگى طرح ضربتى توقیف ساعتى خودروهاى 

مرتکب تخلفات حادثه ساز را به اجرا گذاشته است.
وى افزود: در این طرح خودروهایــى که مرتکب تخلفات 
حادثه ساز نظیر سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات نمایشى، 

دور زدن درجا، الیى کشــى، تغییر مسیر ناگهانى و حرکت 
بطور مارپیچ توقیف مى شوند.

محمدى بیان کرد: پس از توقیف خودرو، ســوابق آن مورد 
بررسى قرار گرفته و ضمن اعمال قانون در نقطه امن حاشیه 
مسیرها، میادین، تقاطع هاى داراى عرض و فضاى مناسب و 
مقابل ایستگاه هاى پلیس براى چند ساعت متوقف و یک بنر 
نیز بر روى آن نصب مى شود تا بقیه رانندگان مشاهده کنند 
که این خودرو به دلیل تخلف حادثه ساز توقیف شده است. 
در این طرح همچنین راننــدگان متخلف نیز مورد آموزش 
قرار مى گیرند و متعهد مى شــوند که دیگر مرتکب تخلف 

رانندگى نشوند.

خودروهاى حادثه ساز 
زیر طرح ضربتى پلیس

47 هزار معلم اصفهانى 
مشمول طرح رتبه بندى

از لیزر و پاکســازى صــورت و تزریق ژل و تاتــو و... که 
بگذریم حاال آرایشــگاه ها پا را فراتر گذاشته و به خدمات
 الکچرى تــرى روى آورده انــد. خدماتى کــه آنها را به

 سالن هاى مولتى بیزینسى تبدیل کرده که با یک تجارتخانه 
بزرگ همسان شده است. این بار حرف از خدماتى مثل ناخن 

طالکوب و تتوى طالست. 
جالب اینجاست که این خدمات تنها شامل زندگى الکچرى 
بازها نمى شود و پاى خانواده هاى متوسط هم به این جرگه 
باز شده است. حاال در سبد خانواده ها به غیر از اقالم خوراکى 
جاى خدمات زیبایى هم پر است و خانواده ها با تمام فشارى 
که بر زندگیشان حاکم اســت اما نمى توانند از این خدمات 
بگذرند.  مد جدید و پدیده جذابى که این روزها آنقدر شایع 
شده که به امرى طبیعى تبدیل شده است، تغییرى خزنده و 
آرام که کم کم پاى کودکان را هم بــه این مقوله باز کرده 

است.
براى ورود بــه دنیاى پــرزرق و بــرق الکچرى بازهاى 
طالدوست، باید آدرس آرایشگاه هاى باالى شهر و معروف 
را بگیرى. اولین آرایشــگاه در خیابان هزارجریب اســت و 
منتهى مى شود به برج معروف این خیابان. براى ورود به این 
آرایشگاه باید وقت قبلى داشته باشى، حداقل یک هفته تا دو 

هفته زمان مى برد که نوبت به تو برسد. 
آرایشگاه تشکیل شــده از یک آپارتمان چند طبقه که هر 
کدام خدمات خاصى را انجام مى دهند. از کوتاهى و آرایش و 
شینیون مو تا خدمات دیگر. سالن اول، اختصاصاً کار کاشت 
ناخن انجام مى دهد، قیمت ها بر روى یک مقواى سفید با 
خطى خوش نوشته شده و نکته قابل توجه این است که در 
پایین آن خطاب به مشتریان نوشته شده این قیمت هاى پایه 

است و ممکن است بر اساس خدمات تغییر کند.
قیمت هاى پایه شامل خدمات عادى مى شود اعم از کاشت 
یا لمینت و ترمیم ناخن که اگر فراتر برود قیمت هاى پایه هم 
تغییر خواهد کرد. به صفحه که نگاه کنى قیمت ها از 800 
هزار تومان براى کاشــت ناخن با ورقه طال آغاز مى شود و 
براساس اینکه تا چه میزان ورق طال مصرف شود قیمت ها 
باالتر مى رود. براى خدمات عادى تر هم قیمت ها از همان 
300 هزار تومان شروع مى شود و بستگى به میزان تزیین و 

طراحى ناخن دارد که چقدر قیمت باال برود. 
جالب اینجاســت که ورق هاى طال در بازار قیمت چندانى 
ندارند، ورقه هایى که قیمت آنها از 20 هزار تومان فراتر نمى 
رود اما نام پرطمطراقى که دارند باعث مى شــود مشتریان 
براى آنها پول خوبى بدهند و آرایشگران هم از این مسئله 

ســود مى برند.  بنابراین، یک حســاب سرانگشتى نشان 
مى دهد که براى ورود به دنیاى لوکس جماعتى که دنبال 
خدمات آرایشى طالیى هستند، باید در هر بار استفاده مبلغى 
حدود یک میلیون تومان هزینه کرد! هزینه اى که در دفعات 
بعدى هم تکرار مى شود. آرایشگاه دیگرى که خدمات ناخن 
انجام مى دهد در مرکز شهر است. این سالن زیبایى با زرق 
و برق هاى کمترى به نسبت قبلى است و همین باعث شده 
قیمت هایش چندان نجومى نشود. قیمت هاى این آرایشگاه 
از 350 تا 400 هزار تومان بر اســاس سابقه آرایشگرانش 
براى کاشت ناخن شروع مى شود و براى ترمیم بین 250 تا 

300هزار تومان پول مى گیرند.
جالب اینجاست که در این آرایشگاه خبرى از ورقه هاى طال 
و طالکوبى نیست و قیمت هاى طالیى مربوط مى شود به 
همان آرایشگاه هاى باالى شهر که هنوز به قسمت هاى 

دیگر شهر رسوخ نیافته است.
هر چه به خیابان هاى پایین شهر نزدیک بشوى دیگر از آن 
کبکبه و دبدبه خبرى نیست. سالن هاى کاشت ناخن گاهى 
تشکیل شــده از یک میز کوچک در کنار یکى از اتاق هاى 
سالن هاى زیبایى که فعالیت هاى محدودى از جمله اصالح 
و کوتاهى مو دارند. در این مناطق هم بین 200 تا 220 هزار 
تومان خدمات ناخن داده مى شــود و با اینکه حرفى از طال 
و طالکوبى نیست اما معلوم نیســت این موضوع تا چندى 
دیگر ادامه داشته باشــد و پاى این ورقه ها به این سالن ها 

هم باز نشود.
به هر حــال آب که گل آلود شــود خیلى ها دســت به کار 
ماهیگیرى مى زنند، حاال اگر مشــتریان پر و پاقرصى هم 
باشند، این ماهیگیرى تبدیل مى شود به بازار مکاره و تجارتى 

که پایانى براى آن نیست.

رواج خزنده یک مد جدید براى الکچرى بازهاى طالدوست

پاى ناخن هاى طالیى به 
آرایشگاه ها باز شد

موزه اى که متروپل نشد
نصف جهان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره روز 
پنج شــنبه 27 مرداد ماه در گزارشى با عنوان موزه اى 
که «متروپل» نشد! به وضعیت مرمت و بازسازى موزه 
هنرهاى معاصر پرداخت. در این گزارش آمده اســت: 
«موزه هنرهاى معاصر اصفهان ابتکارى به خرج داد و 
سه شنبه 25 مرداد میزبان 30  نفر از هنرمندان هنرهاى 
تجسمى و اصحاب رسانه شد تا در یک تور دو ساعته 
روایت یکسال و ســه ماه مرمت این بناى قاجارى به 
مخاطبان منتقل شــود و همه بدانند که پشت درهاى 
بســته موزه دقیقًا چه خبر اســت. در این تور، مهدى 
تمیزى، مدیر موزه، قدم به قدم در گالرى هاى مختلف 
از وضعیت پیشــین و تصمیم هایى که براى فضاهاى 
مختلف گرفته شده، صحبت کرد و مهندس جانقربان 
به نمایندگى از ســازمانى که مرمت را برعهده دارد، 

توضیحات فنى را بیان کرد.»
در بخش دیگرى از این گزارش از زبان مدیر این موزه 

آمده: «کرونا، عدوى بود که سبب خیر مرمت موزه شد؛ 
وگرنه نمى توانســتیم این مدت موزه را تعطیل و بناى 
تاریخى را مرمت کنیم. هر قدر هم که در مرمت پیش 
رفتیم، به مشکالت بیشترى پى بردیم و فهمیدیم اگر 
مرمت را انجام نمى دادیم، بالیى که با متروپل بر سر 
مردم آبادان آمد، ممکن بــود در موزه هنرهاى معاصر 
اصفهان اتفاق بیافتد و مخصوصًا سقف دو قسمت که 
بار زیادى را تحمل مى کردند و موریانه به جانشان افتاده 
بود، پایین بیاید. حاال هم از همه دوســتداران میراث 
فرهنگى و هنرهاى تجســمى و مدیران و مسئوالن 
خواهش مى کنیم که براى مرمت عجله نکنند؛ چون 
باید این روند با طمأنینه و دقــت پیش برود تا مجبور 
به دوباره کارى نشویم و اینطور پیش نرود که ده سال 
دیگر دوباره دو سال موزه را براى مرمت تعطیل کنیم.» 
این پاراگراف، جــان کالم مدیر موزه هنرهاى معاصر 

اصفهان در تور بازدید از روند مرمت موزه بود.

معابر خوانسار نونوا شد
نصف جهان   معاون شــهردار و مســئول عمرانى 
شهردارى خوانسار گفت: عملیات اجرایى آسفالت 
ریزى 430 تنى در معابر اصلى و فرعى شهر خوانسار 

انجام شد. 
علیرضا مقدســى افزود: در مرداد مــاه و همزمان 
با ایام محرم، جهت ســهولت در تــردد عزاداران و 
بهبود عبور و مرور شهرى بیش از 430 تن آسفالت 
جهت لکه گیرى و ترمیم ترانشــه ها در مسیرهاى 

منتهى به حســینیه ها و هیئات مذهبى خوانســار 
استفاده شد.

وى در بخش دیگرى از سخنانش به اتمام عملیات 
روکش آسفالت الین غربى بلوار معلم خوانسار نیز 
اشاره کرد و بیان داشت: این عملیات آسفالت ریزى 
از میدان نام آوران تا پمپ بنزین انجام شــد و براى 
اجراى ایــن پروژه به طــول 2 کیلومتر بیش از 30 

میلیارد ریال هزینه شده است.

نگاه روز

مریم محسنى
تعداد دستگاه هاى شارژ «اصفهان کارت»در سطح شهر 
کم است و با توجه به اینکه در آستانه ماه مهر هستیم و 
بالطبع استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومى افزایش 
مى یابد نیازمند دســتگاه هاى بیشترى براى استفاده 

شهروندان و دانش آموزان هستیم.
در راســتاى افزایش خدمات الکترونیک شهرها، در 
سال هاى گذشــته بلیت هاى کاغذى اتوبوس جاى 
خود را به کارت هاى الکترونیکى داده اســت و کم کم 
با ارتقاى فناورى هــا، جایگاه ایــن کارت ها در بین 

شــهروندان نهادینه شده اســت. «اصفهان کارت» 
نیز چند سالى اســت که جایگزین بلیت هاى کاغذى 
اتوبوس و مترو در اصفهان شــده است، اما با توجه به 
اینکه کارت هاى الکترونیک باید توســط دستگاه ها 
شارژ شــود، تعداد این باجه هاى شارژ باید مورد توجه 

قرار گیرد.
با توجه به افزایش جمعیت کالنشهر اصفهان، مى طلبد 
تعداد این باجه ها افزایش یابد تا شهروندان بتوانند براى 
شارژ «اصفهان کارت» خود اقدام کنند و در این رابطه 

دچار مشکل نشوند.

پیش از ظهر 25 مرداد فقط چند ساعت قبل از آنکه رئیس 
پلیس راه فرماندهى انتظامى اســتان در مقابل خبرنگاران 
بنشیند و از خطرات آزاد راه اصفهان - کاشان پرده بردارد، 
یک تصادف مرگبار دیگر در همین راه پر حادثه، جان ســه 

نفر را گرفت.
در ســال جارى تاکنون در محور اصفهان- کاشان 17 نفر 
جان باخته اند و 164 نفر نیز مجروح شده اند. آمار پنج ساله 
هم نشان مى دهد که 110 فقره تصادف در این محور 214 

کشته بر جاى گذاشته است. 
رئیس پلیس راه استان اصفهان روز سه شنبه به خبرنگاران 
گفت که روکش آسفالت نامناسب و گاردریل هاى فرسوده 
عامل بیشــتر تصادفات در این آزادراه است. مهم آنکه در 
تصادف روز سه شنبه هم گاردیل باعث مرگبار شدن حادثه 
شده است آن هم درســت مطابق با جزئیاتى که اصغر زارع 
آن را با خبرنگاران در میان گذشــت: « هر خودرویى پس 

از برخورد با گاردریل ها به الیــن مخالف رفته و تصادفات 
مرگبارى اتفاق مى افتد.» 

در حادثه بامداد سه شنبه هم دقیقاً همین اتفاق افتاده است: 
«یک کامیون کشنده ماك پس از برخورد با گاردریل وسط 
آزاد راه وارد باند مخالف شده و با یک دستگاه کامیون کشنده 
اسکانیا و پس از آن با یک دســتگاه خودروى سوارى پراید 
برخورد مى کند. در این حادثه راننده کشنده ماك و راننده 

کشنده اسکانیا به همراه سرنشین آن در دم جان باخته و دو 
سرنشین سوارى پراید نیز مجروح شدند.»

درباره این حادثه کارشناسان عدم توجه به جلو و تجاوز به چپ 
خودروى ماك را علت مرگبار بودن تصادف اعالم کردند اما 
همانطور که خود رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان 
هم گفته اســت، خطاى راننده نباید منجر به مرگ او شود. 
درباره حادثه سه شنبه نیز، استفاده از گاردریل هاى فرسوده و 
غیر استاندارد و عدم جایگزینى آنها با نیوجرسى هاى مفصل 
دار مزید بر علت شــده و باعث تجاوز کامیون کشنده ماك 
به باند مخالف شده اســت و پلیس در این خصوص براى 

مسئوالن راه نیز سهم تقصیر تعیین کرده است.
اما راه حل جلوگیرى از حوادث مشــابه درآزادراه اصفهان- 
کاشان چیست؟ اصغر زارع براى این پرسش پاسخ روشنى 
دارد: «گاردریل هاى فرسوده و غیر استاندارد باید جمع آورى 
و گاردریل هاى جدید نصب شود.» راه حلى ساده که تاکنون 

در جهت تحقق آن اقدام جدى انجام نشده است.

قاتلى به نام آزادراه اصفهان- کاشان

کمبود باجه شارژ «اصفهان کارت» 

دریا قدرتى پور

یک سر و هزاران سودا براى پلیس +10
نصف جهان   خیلى وقت اســت که بســیارى از امور 
شهروندى به مراکز پلیس+10 سپرده شده است و این 
در حالى است که تعداد این شعب در سطح شهر محدود 
به چند نقطه است و برخى از شــهروندان باید مسیر 
طوالنى را طى کنند تا بتوانند به این مراکز دسترسى 

پیدا کنند.
در این مراکز که امورى نظیــر خدمات خرید دفترچه 
راهنمــاى وظیفه عمومى، خدمــات اینترنتى وظیفه 
عمومى، خدمت تعویض کارت معافیت یا پایان خدمت، 
خدمت صدور المثنــى کارت معافیت یا پایان خدمت 

و سایر خدمات وظیفه عمومى، پیگیرى صدور کارت 
سوخت، صدور المثنى کارت سوخت و رفع مسدودى 
کارت ســوخت خودروهاى دیزلى، تمدید گواهینامه 
یا گرفتن گواهینامه المثنى، صدور، تعویض، تمدید و 
دریافت شناســه گذرنامه و ... انجام مى شود خیل بى 
شمارى از شهروندان نیازمند خدمات را شامل مى گردد. 
آنچه مسلم است با توجه به حجم خدمات رسانى این 
مراکز ضرورت دارد با افزایش تعداد دفاتر پلیس+10 و 
اصالح وضعیت سرویس دهى، شرایط مناسبى براى 

خدمات رسانى به مردم فراهم شود.

ساخت دستگاه تعیین ظرفیت کرنش بتن در گلپایگان
نصف جهان   عضو هیئت علمى گروه عمران دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد گلپایگان از طراحى و ساخت دستگاه 
تعیین ظرفیت کرنش کششــى و خیــز بتن به روش 

خمشى خبر داد.
مجتبى صفایى افزود: در سال هاى اخیر انگیزه باال بردن 
مقاومت و دوام سازه هاى بتنى با پایین آوردن نسبت آب 
به سیمان افزایش یافته که ظرفیت ترك  خوردگى بتن 

را افزایش مى دهد.

وى ادامه داد: این دســتگاه با هدف ارزیابى و سنجش 
ترك  خوردگى و دستیابى به سازه هاى ایمن طراحى 
شد. وى اضافه کرد: طراحى و ساخت دستگاه ظرفیت 
کرنش کششى بتن با توجه به وجود نداشتن جک هاى 
خمشى براى نخستین بار در دانشــگاه آزاد گلپایگان 
ساخته شد که مى  تواند با مرتفع کردن خأل تحقیقاتى 
موجود در زمینه بررسى ظرفیت ترك  خوردگى حرارتى 

بتن مورد استفاده قرار گیرد.

تخصیص سهمیه آرد به موکب هاى فالورجان
نصف جهان    فرماندار فالورجان از تخصیص آرد به 

موکب هاى اربعین خبر داد.
معینى افزود:با توجه به نزدیک شــدن زمان اعزام 
موکب هاى اربعین به کشــور عراق، ســهمیه آرد 

ویژه اى به آنها تعلق خواهد گرفت.
وى همچنین در ادامه با اشاره به انتقاد شهروندان 

فالورجانــى از عرضه نــان هاى بــى کیفیت در 
نانوایى هاى شهرســتان افزود: از این پس اعضاى 
کارگروه آرد و نان بازرســى و نظارت بیشــترى بر 
عملکرد نانوایى هاى سطح شهرستان خواهند داشت 
و سرکشى مستمرى از واحدهاى نانوایى شهرستان 

در طول ماه انجام مى شود.

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان از دستگیرى 
پســر و دختر جوانى که به صورت حرفه اى طال کش مى 

رفتند، خبر داد.
سرهنگ حسین ُترکیان بیان داشت: در پى شکایت یکى از 
مغازه هاى طالفروشى شهرستان بوئین میاندشت مبنى بر 
اینکه یک پسر و دختر جوان براى خرید طال به مغازه وى 
مراجعه کرده و بعد از رفتن آنهــا متوجه کش رفتن 4 عدد 

النگوى طال به ارزش 500 میلیون ریال توسط آنها مى شود 
موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى این شهرستان 
قرار گرفت. وى افزود: کارآگاهــان پس از انجام تحقیقات 
تخصصى و کسب اطالعات الزم در خصوص مشخصات 
متهمان به جستجو براى شناسایى آنها پرداختند تا اینکه با 
رصد هوشمندانه خود دریافتند افرادى با مشخصات مشابه 
در یک مغازه طالفروشى حضور دارند. رئیس پلیس آگاهى 

استان اصفهان تصریح کرد: کارآگاهان بالفاصله به مغازه 
طالفروشى مذکور رفته و سریعًا آنها را دستگیر و به پلیس 
آگاهى شهرستان منتقل کردند که در بررسى هاى صورت 
گرفته مشخص شد این افراد همان ســارقان کش روزن 
هستند که با شیوه کش روى اقدام به سرقت 4 عدد النگوى 
طال کرده بودند. سرهنگ ُترکیان گفت: متهمان غیر بومى و 

از سارقان در حرکت هستند.

دختر و پسرى که طال کش مى رفتند

آرمان کیانى
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اگر با عمر باترى ضعیف لپ تاپ هاى مک بوك خود مواجه شده 
اید، پس این احتمال وجود دارد که ظرفیت باترى کاهش یافته باشد 
و زمان آن رسیده است که یک باترى جدید تهیه کنید یا در صورت 

گارانتى آن را تعویض کنید.
 تعییــن ســالمت باتــرى یــک فرآینــد پیچیده اســت. یکى 
از راه هــاى رایج بــراى اطــالع از ســالمت باتــرى، نظارت 
بــر چرخه شــارژ و دشــارژ لپ تــاپ و مقایســه آن بــا چرخه 

قبلى است.
 Battery یک گزینه اختصاصى Apple macOS ،خوشــبختانه

Health دارد که همه چیز را در مورد باترى مک بوك ها به شــما 

مى گوید. 
کسانى که گزینه سالمت باترى را نمى دانند به کاربران این امکان 
را مى دهند که سالمت باترى دستگاه خود را بررسى کنند و تصمیم 

بگیرند که آیا زمان تعویض باترى دستگاه فرا رسیده است یا خیر.
در ادامه راهنماى گام به گام ما در مورد چگونگى بررسى سالمت 

باترى مک بوك آمده است.
روى نماد Apple در گوشــه ســمت چپ باال کلیــک کنید و به 

System Preference بروید.

سپس بر روى آیکون Battery کلیک کرده و مجددا از پنل سمت 
چپ روى گزینه Battery کلیک کنید.

در صفحه بعد، روى دکمه سالمت باترى در پایین کلیک کنید.
این همان چیزى است که پنجره بعدى وضعیت سالمت باترى شما 
را به شما مى گوید. اگر خوب یا معمولى را نشان دهد، باترى مک 

بوك شما خوب است و مى تواند چند سال دوام بیاورد.
 امــا، اگــر برچســب ضعیــف را مشــاهده کردیــد، وقت آن 
اســت که یــک باتــرى جدید بــراى مک بــوك خــود تهیه 

کنید.

 Premium ویژگى جدید یوتیوب براى مشترکین
ارائه شــده اســت. این قابلیت امکان بزرگنمایى 
همــه ویدیو هــا را در اختیــار کاربــران قــرار 

مى دهد. 
این قابلیــت امکاناتى تقریبا مشــابه زوم را براى 
ویدیو هاى یوتیوب فعال مى کند و در حالت افقى، 

عمودى و تمام صفحه کار مى کند.
 یوتیوب در حال آزمایش یک ویژگى جدید بر روى 
 Premium برنامه تلفن همراه براى مشــترکین
است. این ویژگى امکان بزرگنمایى همه ویدیو ها را 

در اختیار کاربران قرار مى دهد.
این قابلیــت امکاناتى تقریبا مشــابه زوم را براى 
ویدیو هاى یوتیوب فعال مى کند و در حالت افقى، 

عمودى و تمام صفحه کار مى کند.
به گفته این شــرکت، قابلیــت بزرگنمایى تا اول 
ســپتامبر در حال آزمایش خواهد بــود. پس از آن 
یوتیوب حدود یــک ماه فرصت دارد تــا بازخورد 
کاربران را جمــع آورى کند و پیــش از ارائه این 
ویژگى به صورت گسترده، اشکاالت آن را برطرف

 کند.

 براى فعال کردن این ویژگى، از طریق تلفن همراه 
و یا وب سایت کافى اســت وارد منوى تنظیمات 

یوتیوب شوید. 
در صورتى که کاربر Premium یوتیوب باشــید، 
گزینه try new features را مشاهده خواهید کرد. 
در حال حاضر، تنهــا ویژگى موجود در این بخش، 
عملکرد بزرگنمایى مى باشد. در صورت فعالسازى 
این ویژگى کاربران مى توانند تــا 8 برابر بر روى 

ویدیو ها زوم کنند.
در حال حاضر راه هایى براى بزرگ نمایى محتواى 
یوتیــوب در اندروید و iOS وجــود دارد و بدیهى 
است که انجام این کار در مرورگر دسکتاپ بسیار 

آسان است.
 دسترسى به این قابلیت در برنامه تلفن همراه براى 
آن هایى که از اپلیکیشن یوتیوب استفاده مى کنند، 
یک ویژگى کاربــردى خواهد بود. ماه گذشــته، 
یوتیوب ســرانجام پس از اولین آزمایش ها، حالت 
 Premium تصویــر در تصویر را براى کاربــران
آیفون و آیپد ارائه کرد. این قابلیت بسیار کاربردى 

مدت هاست که در اندروید ارائه شده است.

ما چند راه را فهرست کرده ایم که از طریق آنها مى توانید میزان استفاده از داده 
هاى خود را در تلفن اندرویدى خود بررسى کنید.

براى تنظیم محدودیت هزینه داده در گوشى اندرویدى به تنظیمات بروید، 
Network/ SIM/ Internet را جســتجو کنید. همچنین مى توانید Data یا 

Data Saver را در منوى تنظیمات تایپ کنید تا سریعًا به منوى فرعى مورد 

نظر برسید.
روى نماد تنظیمات در کنار نام ارائه دهنده خدمات در زیر اینترنت ضربه بزنید.

به پایین بروید و Data warning & limit را انتخاب کنید.
روى چرخه استفاده از داده تلفن همراه ضربه بزنید و مى توانید مدت چرخه 

استفاده از داده خود را تنظیم کنید.
روى گزینه Set data limit ضربه بزنید تا محدودیت داده را وارد کنید.

در برخى از گوشــى ها، از برندهایى مانند وان پالس، مى توانید بدون نیاز به 
 Data جستجوى نماد، مستقیمًا به تنظیمات شــبکه دسترسى پیدا کنید. به
Usage > Billing Cycle بروید و مراحل ذکر شــده در باال را براى تعیین 

محدودیت داده دنبال کنید.

نحوه استفاده از حالت ذخیره داده در گوشى اندرویدى
با این روش از ارسال یا دریافت اطالعات در پس زمینه اپلیکیشن هاى گوشى 
اندرویدى شما جلوگیرى مى شود. مى توانید به صورت دستى انتخاب کنید 
کدام برنامه ها محدود شده اند، و برنامه هایى که مجاز به استفاده از داده هاى 

نامحدود هستند، حتى زمانى که Data Saver روشن است.

به تنظیمات بروید و Network/SIM/Internet را جستجو کنید.
Data Saver را جستجو کنید و آن را روشن کنید.

برخى از گوشــى هاى هوشــمند، مانند برندهایى مانند OnePlus، داراى 
Wi- گزینه شتاب شــبکه دو کاناله هســتند که به شــما امکان مى دهد از
Fi و داده تلفن همراه براى ســرعت بخشــیدن به دانلودها استفاده کنید. 

آن را خاموش کنید و مى توانید مقدارى داده ذخیره کنید.

چگونه به روز رسانى خودکار را فقط در واى فاى فعال کنیم
برنامه ها به محض اتصال بــه اینترنت به طور خودکار به روز مى شــوند. 
مى توانید تنظیمات را تغییر دهید و فقط زمانى که تلفن هوشمندتان به شبکه 

Wi-Fi متصل است، به روزرسانى خودکار را محدود کنید.

برنامه Google Play را باز کنید و روى تصویر نمایه در گوشه سمت راست 
باال ضربه بزنید.

از منوى باز شده روى Settings ضربه بزنید و Network preferences را 
انتخاب کنید.

در زیر منــوى فرعى، این گزینه هــا را خواهید دید: اولویــت دانلود برنامه، 
به روزرسانى خودکار برنامه ها و پخش خودکار ویدیوها. براى هر سه گزینه 

فقط از طریق Wi-Fi را انتخاب کنید.
برخى از برنامــه ها از داده هاى بیشــترى بــراى بارگیرى اســتفاده مى 
کنند. خوشــبختانه، تعدادى از آنها داراى نســخه ســبک تر هستند، مانند
 Facebook Lite یــا Instagram Lite کــه بــراى بارگیــرى نیازى به 
اتصال ســریع اینترنت ندارد. آنها به کاربران اجازه مى دهند تا عملکردهاى 
اساســى را انجــام دهند اما همــه ویژگى هــا را به عنوان نســخه اصلى

 ندارند. 
در صورت نیاز، مى توانید چنین برنامه هاى سبک ترى را براى کمک به صرفه 

جویى در داده ها کاوش کنید.

روش هایى که مشکالت مربوط به
 شارژ شدن ایرپــــاد را حل مى کند

محفظه ایرپاد تنها ابزار ممکن براى شــارژ ایرپاد ها است در این گزارش 
سعى مى شود برخى از مشکالت مربوط به شارژ شدن قاب ها را رفع کنیم.
 اپل ایرپاد ها را در سال 2016 عرضه کرد و در مدت کوتاهى این دستگاه 
به یکى از محبوب ترین لوازم جانبى آیفون تبدیل شــد. اگرچه اپل مدل 
اصلى را در سال 2019 متوقف کرد، اما ممکن اســت برخى از افراد را با 
ایرپاد هاى نسل اول مشاهده کنید، فقط به این دلیل که این مدل ساختار 
محکمى دارد. در حالى که ایرپاد هاى اصلى داراى تراشه W۱ بودند، اپل 
دستگاه را با تراشه هدفون H۱ در سال 2019 ارتقا داد و ویژگى هاى شارژ 
 Headphone و Live Listen Audio بى سیم و قابلیت دسترسى مانند
Accommodations را به آن ها اضافه کرد. در ســال هاى بعد، اپل دو 

هدفون بى سیم دیگر از جمله ایرپاد Pro و نسل سوم ایرپاد را عرضه کرد.
 اگرچه آن ها اتصال بسیار خوبى را با دستگاه هاى اپل مانند آیفون، آى پد 
و مک ارائه مى دهند، اما گاهى اوقات محفظه نگهدارى ایرپاد به درستى 
شارژ نمى شود. با توجه به اینکه تنها یک راه براى شارژ هدفون وجود دارد 
(از طریق قاب شارژ)، زمانى که خود محفظه شارژ با مشکالتى روبرو شده 
است وضعیت بسیار آزاردهنده خواهد بود. قاب شارژ ایرپاد ممکن است 
به دالیل مختلف از کار بیفتد، اما چند راه حل وجــود دارد که مى توانید 
آن ها را انجام دهید و احتماًال 

مشکلتان به راحتى حل مى شود.

بررسى کنید که آیا قاب ایرپاد شارژ دارد یا نه
اگر مدت زیادى اســت که از ایرپاد خود استفاده نکرده اید، احتمال خالى 
شــدن باترى ایرپاد وجود دارد. در چنین مواردى، پس از باز کردن درب 
قاب، ایرپاد به آیفون یا آى پد شما متصل نمى شوند و به دکمه تنظیم پاسخ 
نمى دهند. با این حال، شــما مى توانید با یک راه حل ساده مشکل را حل 
کنید. تنها کارى که باید انجام دهید این اســت که محفظه را شارژ کنید 
و بگذارید چند دقیقه بماند. این فرایند ممکن است مدتى طول بکشد تا 
اما هنگامى که شارژ شد، نشانگر باترى مشاهده خواهد شد. با این حال، 
عاقالنه اســت که اجازه دهید قاب ایرپاد قبل از اســتفاده مجدد به طور 

کامل شارژ شود.
گاهى اوقات، به دلیل برخى مشکالت، نشانگر باترى در جعبه شارژ ایرپاد 
نشان داده نمى شود، که این موضوع ممکن است باعث شود فکر کنید قاب 
شارژ نمى شود. راه حلى براى این مشکل نیز وجود دارد. در حالى که قاب 
ایرپاد در حال شارژ شدن است، درب آن را باز کنید و آن را به آیفون یا آى 
پد خود نزدیک کنید، این حرکت باعث مى شود صفحه وضعیت دستگاه 
روشن شود. اگر یک رعد و برق کوچک در کنار هدفون ها و قاب مى بینید، 
ایرپاد هاى شما در حال شارژ شدن هستند با این حال، اگر نماد رعد و برق 

را نمى بینید، ایرپاد شما نیاز به عیب یابى دارد.

یک پریز برق و کابل شارژ متفاوت را امتحان 
کنید

اولین کارى که باید انجام دهید این اســت که 

منبع برق دیگرى را امتحان کنید. در شــرایط عادى، ایرپاد شــما باید با 
چندین منبع برق از جمله یک ســوکت دیوارى یا پورت USB در رایانه 
شما کار کند. ساده ترین راه براى تعیین اینکه آیا سوکت کار مى کند یا خیر، 
اتصال دستگاه هاى دیگر به برق است. در عین حال، ایده خوبى است که 
پورت Lighting را روى ایرپاد خود تمیز کنید. اگر ایرپاد خود را در جیب یا 
کوله پشتى خود حمل مى کنید، باید به طور مرتب درگاه شارژ را تمیز کنید.
براى تمیز کردن درگاه، از یک برس نــرم، یک جفت موچین غیر فلزى 
و یک پارچه میکروفیبر اســتفاده کنید. اگر گرد و غبار یا پرز باعث ایجاد 
مشکل شده است، باید بتوانید قاب شارژ ایرپاد خود را با تمیز کردن پورت 
تعمیر کنید. اگر یک جفت ایرپاد نســل دوم یا ایرپاد پرو دارید که از شارژ 
بى سیم پشــتیبانى مى کنند، بررسى کنید که آیا قاب شــارژ با پایه شارژ 
دیگرى کار مى کند یا خیر. اگر اینطور اســت، احتماًال پد شارژ شما باید 

تعمیر یا تعویض شود.

مشکالت نرم افزارى ایرپاد ها
تا کنون، ما در مورد مسائل مربوط به سخت افزار که مى تواند شارژ شدن 
قاب ایرپاد شما را متوقف کند، صحبت کرده ایم. با این حال، اگر هیچ یک 
از روش هاى ذکر شده باال جواب نداد، احتمال زیادى وجود دارد که یک 
نقص نرم افزارى مانع از شارژ شدن ایرپاد شما شود. اپل مراحل عیب یابى را 
در یکى از صفحات پشتیبانى خود براى چنین موقعیت هایى شرح مى دهد.

1. ابتدا باید ایرپاد را در جعبه شارژ قرار دهید و حدود 30 ثانیه صبر کنید.
2. سپس، به محض باز کردن قاب شــارژ، منوى تنظیمات را در آیفون یا 
آیپد خود باز کنید، به بخش بلوتــوث بروید و روى نماد اطالعات در کنار 

ایرپاد ضربه بزنید.
3. روى Forget This Device ضربه بزنید و گزینه تایید را انتخاب کنید.

4. اکنون دکمه تنظیم روى ایرپاد خود را براى حدود 15 ثانیه فشار داده و 
نگه دارید. متوجه خواهید شد که چراغ وضعیت در جلو به رنگ کهربایى 
شروع به چشمک زدن مى کند. دکمه تنظیم را نگه دارید تا چراغ وضعیت 

سفید شود.
5. قاب ایرپاد را به دستگاه اپل خود نزدیک کنید و مراحلى که روى صفحه 

نمایش داده مى شود را دنبال کنید.
بازنشانى ایرپاد باید مشکالت مربوط به شارژ را برطرف کند. با این حال، 
اگر این روش کار نکرد به مکان هایى مراجعه کنید که دســتگاه شما را 

تعمیر مى کنند.

راهنماى 
گام به گام 
فعالسازى 
قابلیت هاى جدید 
ریلز اینستاگرام

با قابلیت ابزار تشــخیص صدا افراد ناشــنوا و کم شنوا 
مى توانند از صداهاى حساس آگاه شوند.

قابلیت تشخیص صدا  به دارندگان کم شنوا یا ناشنوا آیفون 
اجازه مى دهد تا از اقداماتى که در اطرافشان اتفاق مى افتد 

مانند زنگ زدن در خانه یا تلفن  آگاه شوند.
کاربران ناشنوا یا کم شنوا آیفون مى توانند با به روز رسانى 
آخرین نسخه سیستم عامل این گوشــى   هشدار هاى 
صوتى را براى دستگاه هاى خود تنظیم کنند. تشخیص 
صدا همچنین مى تواند در میان بر هاى دسترس پذیرى 
که در پایین منوى تنظیمات گوشــى است گنجانده و 

به راحتى در مرکز کنترل آیفون روشن و خاموش شود.
اپل در حال حاضر هشدارهاى زیادى دارد که تلفن شما 
قادر به تشخیص آن ها است، از جمله آژیر پلیس، زنگ 
خطر آتش سوزى و شکستن شیشه، اما کاربران ناشنوا 
براى شنیدن صدا هاى خاص همچون زنگ خانه باید 
گوشى آیفون خود را به روز رسانى کرده و از ابزار هاى 

سفارش سازى جدید صدا  استفاده کنند.
براى استفاده از این قابلیت کاربران ابتدا باید به منوى 
تنظیمات رفته و گزینه دسترس پذیرى را انتخاب کنند. 
سپس بر روى شــنیدن ضربه زده و گزینه تشخیص 
صدا را فعال کنند. در این مرحله کاربران باید بر روى 

تمام گزینه هاى سفارشى کلیک و آن ها روشن  کنند.
پس از انجام این کار ها صــداى دلخواه خود را ضبط 
کرده و  نامى برایش انتخاب کرده سپس با استفاده از 
گزینه دستگاه سفارشى یا زنگ در خود را نسبت به 

یک دستگاه خاص آگاه کنند.

نحوه استفاده از ابزار 
تشخیص صداى 

iOS ۱۶توسعه یافته

واتس اپ قرار است تغییرات حریم خصوصى در این 
پیام رســان معرفى کند که هدف آن فراهم کردن 
الیه هاى حفاظتــى بیشــتر در ارتباطات خصوصى 

کاربران است.
 واتس اپ گزینه اى را براى کاربران به منظور استفاده 
از این پیام رسان بدون این که آنالین بودن آنها معلوم 
شــود را به نام "کنترل حضور آنالین" معرفى خواهد 
کرد. این قابلیــت که ماه جارى بــراى همه کاربران 
عرضه خواهد شــد، به آنها اجازه مى دهد مخاطبانى 
که مى توانند وضعیت آنالین آنها را مشــاهده کنند را 
مشخص کرده و خود را از دید ســایرین پنهان کنند. 
فهرست مخاطبانى که مى توانند وضعیت آنالین کاربر 
را مشاهده کنند محدودیت ندارد و کاربران هر زمانى که 
بخواهند مى توانند مخاطبان مورد نظر را از این فهرست 
حذف یا به آن اضافه کنند. این شرکت اعالم کرده که 
این به روزرسانى، در نسخه هاى رومیزى و موبایل این 

اپلیکیشن عرضه خواهد شد.
این شرکت همچنین جلوگیرى از گرفتن اسکرین شات 
براى پیامهایى که یک بار قابل مشــاهده هستند و پس 
از دیده شدن، ناپدید مى شوند را تست مى کند. واتس اپ 
گزینه رسانه ناپدیدشونده را یک سال پیش معرفى کرد 
و در آن زمان به کاربران یادآورى کرد اگر دریافت کننده 
پیام از تصاویر و ویدیوهاى اشــتراك گذارى شده توسط 
آنها اسکرین شات بگیرد، نمى توانند متوجه شوند. قابلیت 
جدید فعال در مرحله آزمایشى قرار دارد اما واتس اپ امیدوار 
است که بتواند به زودى آن را عرضه کند. (البته باید یادآور 
شــد که هر فردى مى تواند با استفاده از دستگاه دیگرى از 
صفحه واتس اپ عکس بگیرد. بنابراین کاربران باید درباره 
پیامهاى ناپدیدشونده اى که ارسال مى کنند، تامل بیشترى 

داشته باشند.)
واتس اپ همچنین به کاربران اجازه مى دهد پس از دو روز 
و 12 ساعت (یا در کل پس از گذشت 60 ساعت) پیامشان 
را حذف کنند و به این ترتیب پیامى را که ناخواســته ارسال 
کرده اند را حتى پس از گذشــت مدت نسبتا طوالنى بتوانند 
حذف کنند. پیش از این، محدودیت زمانى، یک ساعت و 8 
دقیقه و 16 ثانیه بود.آخرین تغییر واتس اپ هم این است که 
کاربران مى توانند گروه ها را بدون ایــن که اعالن گروهى 
ارسال شود، ترك کنند. اداره کنندگان گروه همچنان از خروج 
آنها مطلع مى شــوند اما در کل این تغییر، خروج از گروه ها را 

راحت تر مى کند.

اسکرین شات گرفتن
 در واتساپ 

غیرممکن مى شود

با قابلیت جدید یوتیوب آشنا شویدچگونه بر استفاده از داده ها در اندروید نظارت کنیم؟

اینستاگرام در بخش ریلز خود دو قابلیت جدید معرفى کرده است که در این 
گزارش به نحوه فعال سازى آن ها اشاره مى کنیم.

 اینســتاگرام تعدادى از تغییرات جدید را در بخش ریلز اعالم کرده است، 
از جمله افزودن نقش دوگانه و قرار دادن تمــام ویدیو هاى زیر 15 دقیقه 
به صورت پیش فرض به عنوان ریلز. در این گزارش نحوه تغییرات جدیدى 
که توسط پلتفرم اینستاگرام معرفى شده اســت و شیوه استفاده از آن ها را 

توضیح خواهیم داد.

قابلیت نقش دوگانه در اینستاگرام
قابلیت نقش دوگانه به کاربران این امکان را مى دهد که با دوربین پشتى 

گوشــى خود از چیزى فیلم بگیرند و همزمان با دوربین جلو نیز از واکنش 
خود فیلم بگیرند. با انجام این کار، یک ریلز اینستاگرام در اختیار شما قرار 
مى گیرد که در آن ویدیوى ضبط شده توسط دوربین عقب، بیشتر صفحه 
را اشغال مى کند و یک پنجره کوچک واکنش شما را به ویدیوى اصلى را 
نشــان مى دهد. به این ترتیب مى توانید از قابلیت نقش دوگانه اینستاگرام 

استفاده کنید.
براى انجام این کار الزم است اپلیکیشن اینستاگرام را روى گوشى خود باز 
کنید، روى نماد مثبت (+) در سمت راست باالى صفحه ضربه بزنید و گزینه 
Role را انتخاب کنید. در صفحه اى که ظاهر مى شود، لیستى از گزینه ها را 

در سمت چپ مشاهده خواهید کرد. 
براى مشــاهده همه گزینه ها، روى فلش رو به پاییــن ضربه بزنید و نماد 

دوربین با برچســب "Dual" را انتخــاب کنید. اکنــون روى نماد ضبط 
در مرکز ضربه بزنید تا فیلم ضبط شــود. پس از اتمــام ضبط، مى توانید 
افکت ها، موســیقى و جلوه هاى دیگر را مانند سایر ویدیو هاى ریلز اضافه

 کنید.

ویژگى قالب نقش در اینستاگرام 
اینستاگرام اکنون به کاربران این امکان را مى دهد که بر اساس ریلز هایى 
که قبًال توسط سازندگان دیگر ایجاد شده اند، ریلز ایجاد کنند. تنها کارى 
که باید انجام دهید این اســت که وقتى در حال تماشاى یک ریلز هستید، 
روى نماد دوربین در سمت راست باالى صفحه کلیک کنید و برنامه به شما 
امکان مى دهد تصاویر و ویدیو هاى خود را با موســیقى از پیش بارگذارى 

شده اضافه کنید.

ریلز، فرمت ویدیویى پیش فرض در اینستاگرام مى شود
در هفته هاى آینده، تمام ویدیو هاى آپلود شده در اینستاگرام که کمتر از 15 
دقیقه هستند، به طور خودکار به ریلز تبدیل مى شوند. اینستاگرام ریلز را به 
ســاختار ویدئویى پیش فرض روى برنامه خود تبدیل مى کند. با این حال، 
این تغییر مربوط به ویدیو هاى قبلى کاربران نمى شود و هر ویدیویى که در 

گذشته آپلود شده است به عنوان ویدیو باقى خواهد ماند.

احتماال را انجام دهید و رآن ها ر وچ برق روشنشود. اگر یکرعدو
ایرپاد هاى شما در حال شارژ شدن هستند با این حال، اگر نماد رعد و برق 

نمى بینید، ایرپاد شما نیاز به عیب یابى دارد. را

یک پریز برق و کابل شارژ متفاوت را امتحان 
کنید

اولین کارى که باید انجام دهید این اســت که
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محققان دریافته اند زنانى کــه رژیم گیاهخوارى 
ناسالم دارند نسبت به زنانى که رژیم غذایى سالم 
دارند تا یک پنجم بیشتر در معرض ابتال به سرطان 
سینه هســتند.این غذا ها شــامل خوردن منظم 
چیز هایى مانند چیپس سیب زمینى، نوشابه و برنج 

سفید بوده است.
زنانى که از یک رژیم غذایى گیاهى سالم، سرشار 
از میوه هــاى تازه، ســبزیجات، حبوبات، غالت و 
روغن هاى گیاهى پیروى مى کنند، 14 درصد کمتر 

در معرض خطر هستند.
کارشناســان مى گویند این یافته ها ثابت مى کند 
که همه رژیم هاى غذایى مبتنى بر گیاه زمانى که 
صحبت از فواید سالمتى آن ها به میان مى آید باهم 
برابر نیستند.این پروژه 65000 زن را در فرانسه به 
مدت دو دهه دنبال کرده و از آن ها خواســت تا دو 
پرسشــنامه رژیم غذایى را در طول دوره تحقیق 

تکمیل کنند.
خوردن مقدار زیادى قند یا کربوهیدرات هاى ساده 
مى تواند باعث افزایش ناگهانى قند خون شود که با 

سرطان مرتبط است.
مصرف مقــدار زیادى از غذا هاى گیاهى ناســالم 
ذکر شده یکى از دالیل شــناخته شده چاقى است 
کــه مى تواند خطر ابتــال به انواع دیگر ســرطان 
را تا حد زیــادى افزایش دهد.محققان دانشــگاه 
پاریس-ساکلى این یافته ها را به صورت خالصه 
در کنفرانس Live Online Nutrition 2022 ارائه 

کرده اند.
آن ها به 65574 زن یائســه که به طور متوسط   در 
دهه 50 زندگى خود بودند، پرسشنامه دادند و میزان 
تشخیص سرطان آن ها را پیگیرى کردند.رژیم هاى 
غذایى به عنــوان رژیم هاى غذایــى گیاه خوارى 
«سالم» و «ناسالم» یا رژیم هاى غذایى مبتنى بر 

حیوانات سالم یا ناسالم طبقه بندى مى شوند.
صنم شاه، نویسنده این مطالعه، گفت: "نکته متفاوت 
در مورد مطالعه ما این اســت که مى توانیم اثرات 
کیفیت غذا هاى گیاهى را که تمرکز مطالعات قبلى 
بر روى سایر الگو هاى غذایى نبوده است، باز کنیم. 
از طریق ثبت غذا هاى سالم، ناسالم و حیوانى، با در 
نظر گرفتن ســالمت گروه هاى غذایى، تجزیه و 
تحلیل جامعى از مصرف غذا انجام دادیم.در طول 

21 سال، 3968 نفر به این بیمارى مبتال شدند.

خواص بارهنگ؛
 از کاهش وزن تا درمان مشکالت گوارشى

مواد قندى یکى از دالیل اصلى دیابت و چاقى در انگلیس اســت و براى بســیارى 
از افرادى که تمایل به مصرف این مواد دارند، کاهش یــا حذف آن از رژیم غذایى 

دشوار است.
بسیارى از غذا هاى روزمره که ما مصرف مى کنیم داراى مواد قندى افزودنى هستند 
که مى تواند انتخاب یک سبک زندگى سالم را دشوار کند. به مواد غذایى مانند نان، 
ماکارونى یا حتى سوپ، مواد قندى افزوده مى شود تا طعم و ماندگارى آن ها بهبود 
پیدا کند، اما چند راهکار ساده براى کاهش مصرف مواد قندى در رژیم غذایى وجود 

دارد.
کاهش مصرف این نوع ماده خوراکى مهم اســت؛ زیــرا از نظر متخصصان تغذیه، 
رژیم هاى غذایى حاوى قند باال به عنوان عاملى جدى در افزایش چاقى نســبت به 

چربى هاى اشباع شده است.
روزنامه میرور بــه برخى از راهکار هاى موثر در کاهش مواد قندى مصرفى اشــاره 

کرده است:

 خواب کافى در طول شب:
درست مانند نوشیدن میزان آب بیشتر، 
خواب با کیفیت بیشــتر مى تواند تاثیر 

زیادى بر سالمت جسمى و روانى ما داشــته باشد و حتى به 
تنظیم نحوه فرآورى قند در بدن کمک کند.

در مطالعه انجام شده روى بیش از 4000 نفر که میزان خواب 
شــبانه آن ها گزارش شد، مشاهده شــد افرادى که کمتر از 

شش ساعت مى خوابند، دو برابر بیشتر احتمال دارد که داراى سلول هایى باشند که 
حساسیت کمترى به انسولین دارند. 

خواب خوب شــبانه به بدن کمک مى کند تــا بدون افزودن مــواد قندى به قهوه 

یا مواد غذایــى وعده صبحانه 
بدن را بــراى فعالیت روزانــه آماده 

کنید.

 جایگزین هاى کم یا بدون قند پیدا کنید:
تا حد زیادى ساده ترین تغییرى که مى توان در رژیم 
غذایى ایجاد کرد این اســت که به طور پیش فرض 
جایگزین هاى حاوى مواد قندى پایین مصرف کرد که براى 

اکثر مواد غذایى روزانه موجود است.

کاهش مصرف مواد داراى نشاسته:
مصرف نه تنها ذرت بلکه همه ســبزیجات حاوى نشاسته که از کربوهیدرات هاى 

پیچیــده بــه کربوهیدرات هاى ســاده (قنــد) تجزیه مى شــوند، بایــد کاهش 
یابد. 

این شــرایط بــه این معنى اســت که اگــر مى خواهید قنــد مصرفــى را کنترل
 کنید، بایــد از نخود فرنگى، هویــج، ذرت، ســیب زمینى شــیرین و لوبیا پرهیز 

کرد.

دقت در جدول ارزش مواد غذایى:
برچســب گذارى مواد غذایى در طول سال هاى گذشته به ســرعت انجام شده و 
ضرورى است تمام قند هاى موجود و افزوده شــده به محصوالت غذایى روى آن 

ذکر شوند.
 این بدان معنا اســت اگرچه یافتن محصول غذایى حاوى میزان شکر صفر دشوار 

است؛ اما همچنان مى توان سالم ترین انتخاب ممکن را داشت.

این که چه ساعتى از روز غذا مى خوریم در میزان افزایش 
وزن ما یا موفقیت ما در کاهش وزن مان تاثیر به ســزایى 

دارد.
به تازگى گروهى از محققان اسپانیایى مطالعات متعددى را 
انجام داده و درباره تاثیر زمان خوردن صبحانه، ناهار و شام و 
افزایش یا کاهش وزن نکاتى را مطرح کرده اند. اگر در فکر 
کاهش وزن هستید یا مى خواهید از افزایش وزن پیشگیرى 

کنید، با ما همراه باشید.

صبحانه: اصالً حذفش نکنید
بیشتر مطالعات درباره حذف صبحانه و عوارض آن است؛ 
اما مطالعات در زمینه ساعت خوردن صبحانه بسیار محدود 
است، شاید از این نظر که براى بسیارى از افراد شاغل، زمان 
خوردن صبحانه بسیار محدود است و در بیشتر اوقات بحث 
دیر یا زود بودن مطرح نیست. اما درباره تاثیر حذف صبحانه 

بر وزن چه مى دانیم؟
مطالعات متعدد تایید مى کند که حــذف صبحانه یکى از 
بدترین تصمیم ها براى افرادى اســت که به سالمت خود 

فکر مى کنند. این کار با اضافه وزن، افزایش اندازه دور شکم، 
میزان باالتر انسولین به وقت ناشــتا بودن و البته افزایش 
کلسترول بد خون ارتباط دارد. یکى از مهم ترین تبیین هایى 
که در این زمینه وجود دارد آن است که افرادى که صبحانه 
را حذف مى کنند، در طول روز بیشتر سراغ غذا هایى با چربى 
باال، کالرى و کلســترول باالتر مى روند و احتمال صرف 

غذا هاى سالم در آن ها کاهش مى یابد.

ناهار: دیر بخورید چاق مى شوید
اولین مطالعات درباره تاثیر زمان خوردن ناهار بر افزایش 
وزن روى موش ها انجام شد که نشــان مى دهد خوردن 
یک ناهار پرکالرى دیرهنگام مى توانــد به افزایش وزن 
بیشترى منجر شــود. اما در خصوص انسان ها وضعیت به 

چه صورت است؟
در مطالعه اى در اســپانیا از 420 فرد داراى اضافه وزن در 
این زمینه دعوت به همکارى و به همه افراد برنامه غذایى 
مشــابهى از نظر میزان کالرى داده شد. اما این افراد به دو 
گروه تقسیم شدند؛ گروهى که ناهار خود را پیش از ساعت 

3 بعد از ظهر صرف مى کردند و افــرادى که ناهار را بعد از 
این ساعت مى خوردند. از نظر بسیارى از ویژگى هاى دیگر، 
چون سن، میزان خواب، وضعیت هورمون هاى دخیل در 
چاقى و... دو گروه مشابه هم بودند. بررسى وضعیت این دو 

گروه طى بیست هفته نشان داد که در طول زمان، افرادى 
که ناهار خــود را پیش از ســاعت 3 مى خوردند، موفقیت 

بیشترى در کاهش وزن داشتند.
گروه دیگرى که در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته اند، 

افرادى هستند که براى کاهش وزن تحت عمل جراحى 
(به منظور کاهش اندازه معده) قرار گرفته اند. کاهش وزن 
در افرادى که تحت چنین عمل هایى قرار مى گیرند به یک 
میزان موفقیت آمیز نیست. نتایج مطالعات انجام شده بین 
این افراد در دانشگاه بارسلونا نشان داد افرادى که عادت به 
صرف ناهار دیرهنگام دارند در کاهش وزن موفقیت چندانى 

کسب نمى کنند.

شام: نقطه مقابل صبحانه
مطالعات متعددى تا به امروز تایید کرده اند که خوردن شام 
دیرهنگام با افزایش وزن ارتباط دارد. البته اگر این دیرهنگام 
شــام خوردن با برخى عوامل دیگر ترکیب شود، تاثیرش 
افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال افرادى که صبحانه را 
سبک و شام دیرهنگام و پرکالرى مصرف مى کنند افزایش 
وزن بیشتر از افرادى خواهند داشت که صبحانه پرکالرى 
و شام دیرهنگام، اما کم کالرى مى خورند. این در وضعیتى 
است که میزان کالرى دریافتى هر دو گروه در بازه زمانى 24 

ساعته مشابه هم بوده است.

 شام دیروقت یعنى کى؟
جداى از معیار ســاعت روى دیوار ما که تایید مى کند شام 
بعد از ساعت 10 در هر حالى دیر است، اما اگر بخواهیم به 
صورت دقیق تر شام دیروقت را تعریف کنیم، باید این کار 
را به صورت فرد به فرد انجام دهیم. چرا که مطالعات جدید 
نشــان مى دهد افراد از نظر چرخه ساعت درونى مانند هم 
نیستند. برخى به عنوان شــب بیدار یا جغد معروف اند که 
به صورت معمول شــب ها دیرتر مى خوابند و بررســى ها 
نشان مى دهد که ترشح مالتونین (هورمون فعال در چرخه 
خواب) حدود ساعت 1 نیمه شب در بدن آن ها آغاز مى شود. 
در مقابل افراد صبح بیدار معروف به چکاوك آغاز ترشــح 
مالتونین در بدن شان حدود 7 شــب است. بر این اساس 
امروزه محققان غالبًا زمان مناســب خوردن شام را نه بر 
مبناى ساعت که بر مبناى فاصله آن تا زمان خواب تعیین 
مى کنند. توصیه متخصصان صرف شام با فاصله حداقل 
دو تا سه ساعت با زمان خواب است. اگر شما بتوانید چنین 
فاصله اى را رعایت کنید به احتمال زیاد مى توانید خود را از 

عوارض خوردن شام دیرهنگام مصون دارید.

به هیچ وجه ناهار و شام خود را دیر نخورید!

افراد گیاهخوار بیشتر در 
معرض سرطان سینه هستند

شواهد باستان شناسى در خاورمیانه نشــان مى دهند که انسان از دوره 
پارینه سنگى از گیاهان مختلف به عنوان خوراك یا دارو استفاده مى کرده 
است. تنوع اقلیمى در خاورمیانه باعث شده است که در این منطقه بیش 
از 15 هزار گونه گیاهى به صورت خودرو رشد کنند. در بین این گونه ها 
گیاهان دارویى بســیارى نیز وجود دارند که بخش مهمى از فرهنگ 
غذایى و طب سنتى مردمان این منطقه را تشکیل مى دهند. گیاه دارویى 

بارهنگ یکى از فراوان ترین گونه هاى گیاهى خاورمیانه و ایران است.
همه ما بار ها گیاه داروى بارهنگ را در طبیعت دیده ایم. مصرف بارهنگ 
سابقه طوالنى در بین اقوام ایرانى دارد. متخصصان طب سنتى براى این 
گیاه دارویى فواید بسیارى را ذکر کرده اند. بارهنگ در رفع ناراحتى هاى 
تنفسى، مشکالت گوارشــى، انواع التهاب، سرفه هاى خشک و ترمیم 
زخم هاى سطحى موثر است. در ادامه به معرفى خواص بیشتر این گیاه 

دارویى مى پردازیم.

ترکیبات دارویى بارهنگ
ایریدوئید، ترپنوئیدها، فالونوئید، تانن، اسیدهایفنولیک، اسید کافئیک، 
آمینواسید، گلیکوزید، کربوهیدرات، موسیالژ (پلى ساکاریدها) و آلکالوئید 

از جمله ترکیبات دارویى اصلى در گیاه بارهنگ هستند.

طبع بارهنگ
سرد و خشــک دارند. برگ ها، ریشــه و دانه هاى بارهنگ طبع 
نعنا طعم دار کنید تا از شربت بارهنگ را با عسل شیرین و با عرق 

سردى بارهنگ کاسته شود.

خواص دارویى بارهنگ
بارهنگ اثر ضد التهابى دارد: التهاب 
بخشى از پاســخ ســالم ایمنى بدن شما به 
آسیب محسوب مى شود. التهاب زیاد مى تواند 
مشــکالت و بیمارى هاى مختلفى را در بدن 

شــما ایجادکند. مطالعات 
نشــان  مختلــف 
دادند که ترکیبات 

دارویــى در بارهنگ 
در کاهــش التهاب موثر 

هستند. برگ هاى گیاه بارهنگ 
حــاوى چندین نــوع ترکیب ضد 
التهــاب از جملــه فالونوئیدها، 
و  گلیکوزید هــا  ترپنوئیدهــا، 
تانن هاســت. در مطالعه حیوانى 

مشــخص شــد که مصرف عصاره 
بارهنگ چندین عارضه التهاب ناشــى از آسیب 
کبدى در مــوش را کاهــش داد. تاکنون چندین 

مطالعه حیوانى اثرات ضد التهابى این گیاه دارویى را 
ثابت کردند؛ اما مطالعات انسانى براى ارزیابى اثرات ضد 

التهابى بارهنگ الزم است.
 مصرف بارهنگ به بهبود زخم کمک مى کند: از گیاه بارهنگ 
در بین عوام به صورت گسترده اى براى درمان زخم باز استفاده مى شده 
است و از دیرباز استفاده از آن براى جلوگیرى از بروز عفونت رایج بوده 
است. برخى از تحقیقات اثبات کرده اند که بارهنگ با کاهش التهاب، 
جلوگیرى از رشد میکروب ها و تســکین درد به ترمیم سریع زخم هاى 
ســطحى کمک مى کند. با ترکیب ژل آلوئه ورا و برگ هاى له شــده و 
خمیرى بارهنگ؛ سپس استفاده از این ماده روى زخم و جاى زخم به 

بهبود آن کمک خواهید کرد.
 بارهنگ خاصیت ضد باکتریایــى دارد: امروز گیاهان دارویى 
به دلیل داشــتن ترکیبات شــیمیایى ضد باکتریایى و نیز اثر سمیت 
پایین مرکز توجه محققان قرار گرفته اند. گیاه دارویى بارهنگ یکى از 
معروف ترین گیاهان ضد باکتریایى و ضد عفونت است. در آزمایشى که 
محققین ایرانى انجام داده اند، مشخص شد که عصاره گیاه بارهنگ اثر 
ضد باکتریال خوبى در محیط آزمایشگاه علیه باکترى هاى گرم مثبت 
استافیلوکوك اورئوس و آنتروکوك فاسیوم داشت و با تشکیل هاله روى 
محیط کشت از رشــد این دو باکترى بیمارى زا جلوگیرى کرد. عصاره 

بارهنگ اثر مشابهى با آنتى بیوتیک جنتامایسین دارد.
 سالمت سیستم گوارشى با مصرف بارهنگ: مطالعات نشان 
داده اند که مصرف دانه ها و برگ هاى تازه بارهنگ مى تواند بســیارى 
از مشکالت گوارشــى را درمان کند. دانه هاى دارویى بارهنگ به طور 
طبیعى حاوى ماده اى به نام 
پسیلیوم هستند. پسیلیوم 
نوعى فیبر و یک نوع ملین 
طبیعى و کــم عارضه 
اســت. مصرف منظم 
این دانه ها در ترکیب با آب 
و مقدارى عسل مى تواند یبوست 
را رفع و بیمارى هاى روده 
را درمــان کند. 
جالــب اســت 
بدانید که مصرف 
برگ هــاى تــازه 
بارهنگ بــه حرکات 
روده ها نظم مى دهند و 
اســهال را نیز درمان 
مى کنند. در مطالعه 
دیگرى مشخص شد 
که عصاره بارهنــگ باعث بهبود زخم معده 
مى شود. عالوه بر این خاصیت ضد التهابى 
بارهنگ بیمارى هاى التهابى روده را درمان 
مى کند و عالئمى مانند درد معده، نفخ و اسهال 

را از بین مى برد.
مصرف بارهنگ براى الغرى: وقتى سیستم گوارشى  

شما سالمت کافى نداشته باشد، حتما روى وزن بدنتان تاثیراتى خواهد 
گذاشت. مشکالت گوارشى و بیمارى هاى روده تاثیر زیادى روى نحوه 
غذا خوردن و شیوه جذب و هضم مواد غذایى دارند. اگر چاق هستید و 
به سختى وزن کم مى کنید، ممکن است داراى سیستم گوارشى بیمارى 
باشید. در این مطلب ذکر کردیم که مصرف بارهنگ چه اندازه مى تواند 
براى بهبود مشکالت گوارشى بدن مفید باشــد. بارهنگ یک داروى 
گیاهى کم خطر و موثر در درمان چاقى است. براى بهره بردن از فواید این 
گیاه دارویى هر صبح دو قاشق از دانه هاى بارهنگ را در یک لیوان آب 
ولرم ترکیب کنید و آن را با مقدارى عرق نعناع یا عسل میل کنید. پس 
از دو ماه تاثیر باورنکردنى مصرف این نوشیدنى را در کاهش وزن بدنتان 

احساس خواهید کرد.

طب سنتى  
مصرف بارهنگ مى تواند مشــکالت ریوى را درمان کند: 
هموپتیزى یا خلط خونى، آسم، سل و سایر بیمارى هاى مربوط به ریه 
از قدیم با مصرف بارهنگ بهبود مى یافتند. تحقیقات اولیه اثربخشــى 
بارهنــگ را در درمان اینگونه بیمارى ها به اثبات رســانده اســت. با 
بررسى هاى جامع تر و اســتفاده از بارهنگ به جاى دارو هاى شیمیایى 
مى توان تا حد ممکن بیماران تنفســى را از عــوارض جانبى دارو هاى 
شــیمیایى نجات داد؛ زیرا این گیاه دارویى خاصیت قوى ضد التهابى 
و ضد باکتریایى دارد. مطالعات نشان داده اند که برگ هاى بارهنگ به 
دلیل داشتن تانن و موسیالژ تورم و التهاب قسمت هاى فوقانى دستگاه 
تنفسى را رفع مى کند. مصرف دانه هاى بارهنگ عفونت ریه را درمان 
مى کند و خلط گلو را از بین مى برد. بارهنگ براى درمان سرفه خشک و 

سوزش گلو نیز موثر است.
 بارهنگ خواص آنتى اکســیدانى دارد: شــدت بســیارى از 
بیمارى هاى مزمن مرتبط با ســن مانند بیمارى هــاى قلبى _عروقى 
و عصبى تحت تاثیــر میزان فعالیت گونه هاى فعال اکســیژن و دیگر 
رادیکال هــاى آزاد در بدن قرار مى گیرد. آنتى اکســیدان ها گونه هاى 
فعال اکسیژن و رادیکال هاى آزاد را از بین مى برند و از صدمات آن ها به 
سلول ها و ابتال به بیمارى هاى مزمن قلبى و عصبى جلوگیرى مى کنند. 
بسیارى از گیاهان منبع غنى از آنتى اکسیدان ها هستند، به همین دلیل 
مصرف آن ها مى تواند بــراى کاهش ابتال بــه بیمارى ها به خصوص 
بیمارى هاى مرتبط با افزایش ســن موثر باشد. مطالعات نشان داده اند 
که گونه هاى گیاه بارهنگ معموال از نظر ترکیبات آنتى اکسیدانى بسیار 

غنى هستند.
 خواص بارهنگ براى سالمتى پوست و مو: برگ هاى بارهنگ 
خاصیت ضد التهاب و ضد باکتریایى دارند. استفاده از ضماد برگ بارهنگ 
روى محل جوش یا التهاب باعث تسریع در روند بهبودى جوش صورت 
خواهد شد. از عصاره برگ بارهنگ مى توان براى رفع آفتاب سوختگى 
یا التهاب پوست ناشى از نیش حشرات نیز استفاده کرد. استفاده از عصاره 
بارهنگ ســوزش، خارش، التهاب و قرمزى محل گزش را از کاهش 
مى دهد یا از بین مى برد. بارهنگ همچنین ضد شوره سر است. براى رفع 
شوره سر مى توان پودر برگ هاى خشک شده بارهنگ را با آب ترکیب و 

مو ها را به آن آغشته کنید. این گیاه دارویى هر گونه التهاب پوست سر را 
از بین مى برد و به تنظیم چربى پوست سر کمک مى کند.

 رفع مشکالت حلق، گوش و بینى با عصاره بارهنگ: براى 
رفع هلیتوزیس (بوى بد دهان)، دندان درد، گوش درد، زخم هاى دهان، 
آفت دهان، التهاب لثه ها، هموپتیزى (خلط خونى) و ورم لوزه مى توان 
از دمنوش برگ هاى بارهنگ به صورت غرغره (بیمارى هاى دهان) و 
یا قطره (مشکالت گوش و بینى) استفاده کرد. براى این کار بهتر است 

اجازه بدهید تا دمنوش بارهنگ کامال خنک شود.
خواص بارهنگ براى سرماخوردگى: مطالعات نشان دادند که بارهنگ 
مى تواند با اثرات ضد باکتریایى، ضد عفونى و ضد التهابى خود مشکالت 
تنفسى مربوط به دوره بیمارى ســرماخوردگى را رفع کند. سرفه هاى 
خشک، خلط، چرك گلو و آبریزش مکرر بینى از جمله عالئم آزار دهنده 
دوره سرماخوردگى است که با مصرف خوراکى دمنوش برگ بارهنگ، 
نوشیدن شربت کم شکر دانه هاى بارهنگ و بخور بارهنگ مى توان اثر 

آن ها را کاهش داد.

گیاه دارویى
دمنوش برگ هاى بارهنگ خاصیت ضد اسپاسم دارد؛ در نتیجه درد هاى 

قاعدگى را تسکین مى دهد.
مصرف بارهنــگ مى تواند جلــوى انــواع خونریــزى به خصوص 

خونریزى هاى دوران ماهیانه زنان را بگیرد.
از قطره دمنوش سرد بارهنگ در قدیم براى کاهش التهاب چشم، روز 

کورى و گل مژه استفاده مى شده است.
از عصاره برگ ها، دانه ها و یا ریشه گیاه بارهنگ به طور گسترده اى به 

عنوان مقوى کبد استفاده مى شود.
بارهنگ خاصیت ادرارآور دارد.

عصاره برگ هاى بارهنگ ممکن اســت براى درمــان عفونت هاى 
ویروسى مفید باشد.

مصرف این گیاه دارویى براى تقویت سیســتم ایمنى بدن بسیار موثر 
است.

بارهنگ اثرات ضد درد دارد. عصاره متانولى برگ، دانه و ریشــه گیاه 
با مهار سنتز پروســتاگالندین فعالیت ضد التهابى و ضد دردى از خود 

نشان مى دهند.
اســتفاده موضعى از عصاره بارهنگ مى تواند به درمان قارچ پوســتى 

کمک کند.
براساس نتایج آزمایش هاى اولیه مشخص شــد که مصرف بارهنگ 

مى تواند در کاهش میزان قند خون یا کنترل آن موثر باشد.
ترکیبات غنى آنتى اکسیدانى بارهنگ آن را به گیاه ضد سرطان تبدیل 

کرده است.
طب سنتى مصرف بارهنگ را براى رفع کبد چرب موثر دانسته است.

مصرف بارهنگ ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند.

تاثیراتى خواهد 
دى روى نحوه 
ر چاق هستید و

سرد و خشــک دارند. دانه هاى بارهنگ طبع 
نعنا طعم دار کنید تا از  عسل شیرین و با عرق 

ستهشود.

ویى بارهنگ
 التهابى دارد: التهاب
ســالم ایمنى بدن شما به

 شود. التهاب زیاد مى تواند 
ى هاى مختلفى را در بدن 

طالعات 
ن
ت

گ
ب موثر

گیاه بارهنگ 
ـوع ترکیب ضد
فالونوئیدها،  ه
و  کوزید هــا 
مطالعه حیوانى 

که مصرف عصاره 
رضه التهاب ناشــى از آسیب 
ا کاهــش داد. تاکنون چندین

ت ضد التهابى این گیاه دارویى را 
لعات انسانى براى ارزیابى اثرات ضد 

از مشکالت گوارشــى را درمان کند. دانه هاى دارویى باره
طبیعى حاوى م
پسیلیوم هستند
نوعى فیبر و یک
طبیعى و کـ
اســت. مص
این دانه ها در تر
و مقدارى عسل مى ت

رررررررررا رفع و بیمارى
را درم
جالـ
بدانید
گگگگگگگگرگ هـ ب
بارهنگ بـ
روده ها نظم
ر اســهال
مى کنند.

دیگرى مش
رهنننهنهنرهنرهنرهنهنارهنرهنــگباعث بهبو که عصاره ب
عععع عد. عالالالالالالالوهبر این خاصیت مى شو
گگگنگ بیمارى هاى التهابى رو باره
مى کندکندو عالئمىمانند درد معده، ن

رررا ازا از بین مى برد.
مصرف بارهنگ براى الغرى: وقتى سیس

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
ا

در کاهشم ثثثثوثر راهکار هاى م روزنامه میرور بــه برخى از

شافراد گیاهخواربیشتر در 
ا

روش هایى براى کاهش مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد قندى در رژیم غذایى
ب:

آب بیشتر، 
تواند تاثیر 

 روانى ما داشــته باشد و حتى به 
بدن کمک کند.

ش از 4000 نفر که میزان خواب

یا مو
بدن را بــ
کنید

 جایگزین هاى کم یا بد
تا حد زیادى ساده ترین تغ
غذایى ایجاد کرد این اسـ
قندى جایگزین هاى حاوى مواد

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. رأى شماره 2315 مورخه 
1401/04/01 آقاى امید محمدرحیمى نجف آبادى فرزند احمدرضا شــش دانگ یکبابخانه  به 
مساحت 320/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 133 اصلى واقع در قطعه6 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشــد . تاریخ انتشار نوبت 
اول : 1401/05/29 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم : 1401/06/13 – م الف:1366262 - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آبــاد از طرف آفرین 

میر عباسى/5/249

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون  تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  پالك  شــماره 5065  فرعى 
واقع در دهق چهاراصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام هما راعى    فرزند  
خلیل در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1401/06/24 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصــادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعــد انجام مى پذیرد.لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطارمى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30)روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار:1401/05/29 
– م الف:1366060 - سرپرســت اداره ثبت اســناد و امــالك بخش مهردشــت - نصراله 

علینقیان/5/251

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون  تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 5064 فرعى مجزى شده از پالك 136 
فرعى  واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مرضیه حسین 
هاشمى دهقى فرزند  على در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود 
آن به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1401/06/24 ساعت 8 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد.
لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30)روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشــار:1401/05/29 –
م الف:1366057- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت  – نصر اله علینقیان/5/252

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون  تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى   پالك  1656 فرعــى واقع در دهق 
4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى پرویز کوهســتانى فرزند 
على محمد   در جریان ثبت اســت بــه علت عدم حضــور متقاضى ثبت تحدید حــدود آن به 
عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبــق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شــنبه مــورخ 1401/06/24  ســاعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صــورت مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید حــدودروز بعد 
انجام مــى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمــى گرددکه در 
روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 
1401/05/29- م الف:1365035 - سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت - نصراهللا 

علینقیان/5/253
آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون آقاى بهمن فاضل در اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت به  ششدانگ یک باب خانه واقع در محدوده  
پالك 1527  اصلى  واقع در قطعه 10  نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و راى شــماره 

5802  مورخه 1400/11/07  هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادرشده و 
تحدید حدود اولیه تاکنون به عمل نیامده ، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود 
پالك شماره 21 فرعى از 1527 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان بنام  آقاى بهمن 
فاضل  فرزند سلطانعلى  در روز شنبه  مورخ 1401/6/19  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد.لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهى در محل حضور یابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاســى (30)روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضاى 
تحدید حدود بایستى توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى 
با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد . تاریخ انتشــار: 1401/05/29 –
 م الف: 1365047 - حجت اله کاظم زاده – از طرف رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/5/254

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002752- تاریخ: 1401/04/09- برابر راى شــماره 2752 مورخ 
1401/04/09 به شماره کالسه 1822 مالکانه آقاى / خانم مهرى پیمانى فروشانى به شناسنامه 
شماره 10145 کدملى 1142326268 صادره فرزند عباسعلى در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 152,92 مترمربع پالك شماره 203 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر مستندات ضمیمه سند الکترونیک شماره 139720302006004985 

و 139720302006004986 و مالحظه نقش ملک مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 2751 مورخ 1401/04/09 به شماره کالسه 1800 مالکانه آقاى / خانم مهدى 
سبحانى به شناسنامه شماره 706 کدملى 1142235246 صادره فرزند غالمرضا در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152,92 مترمربع پالك شماره 203 فرعى از 122 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر مستندات ضمیمه سند الکترونیک شماره 
139720302006004985 و 139720302006004986 و مالحظــه نقش ملک مالحظه و 

محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/05/29- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/13- م الف: 1365570 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/5/255

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 2138مورخه 1401/03/28 
آقاى  رسول بهروز فر فرزند محمود  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 227/95 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 382  اصلى واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 05/29/  1401 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 
1401/06/13 – م الف : 1365051 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/257

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص فانوس رادار سپاهان به شناسه ملى 10260598448 و شماره ثبت 42078 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد على توکلى نیا به شماره ملى 1288372310 به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد کاجى اصفهانى به 
شماره ملى 1288420196 به سمت مدیرعامل به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و هادى زمانى به شماره ملى 1293289809 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/25انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکى از اعضاى هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1362975)

آگهى تغییرات
 شرکت آفاق تجارت پارتاك شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 59402 و شناسه ملى 14007164995 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید:خرید و فروش ،تولید و توزیع ،صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى شرکت در کلیه همایشها و نمایشگا هاس داخلى و خارجى ، ترخیص کاال ازگمرکات داخلى ،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقى وحقوقى ، اخذو اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى ،اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع 
شرکت ،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمان ها پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح انجام مطالعات و عملیات پى جویى ،اکتشاف و 
استخراج معادن (، به استثنا نفت ،گاز و پتروشیمى )اجراى مطالعات و عملیات ساخت و تولید(خردایش، پیش فرآورى ،کنسانتره ،گندله ،آهن اسفنجى ) واجراى 
پروژه هاى فرآورى مواد معدنى ، شرکت در مناقصات و مزایده هاى معادن و صنایع معدنى سازمان هاى دولتى ، نیمه دولتى و خصوصى ،صادرات وواردات کلیه 
محصوالت معدنى ،ماشین آالت راه سازى و معدنى ،تاسیسات و ماشین آالت فرآورى مواد معدنى و تجهیزات مورد نیاز آنهاثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1363914)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بیناب صنعت سینا درتاریخ 1401/04/16 به شماره ثبت 71488 به شناسه ملى 14011320587 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى، ساخت، نصب و راه اندازى واحدهاى آب شیرین کن صنعتى، بهینه سازى و افزایش بهره ورى واحدهاى 
آب شیرین کن، پیاده سازى الگوى کشت بدون برداشت آب از منابع زیرزمینى در حاشــیه دریا، پیاده سازى تکنولوژى هاى نوین جهت افزایش بهره ورى مزارع کشاورزى، 
خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب نزد کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى براى شرکت و 
اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان براآن شمالى ، روستا 
حاجى آباد، محله حاجى اباد ، خیابان اصلى حاجى آباد ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8167189581 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 50000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1750000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 0122504909 مورخ 1401/04/01 
نزد بانک کشاورزى شعبه شعبه مرکزى با کد 10030 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى امین وحدت فریمانى به شماره 
ملى 0872284670 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد على صدیقى به شماره ملى 1283786087 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى مسلم صدیقى به شماره ملى 1291630333 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل ورئیس هئیت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى جعفر چنگانى خوراسگانى به شماره ملى 1273693639 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 
سال خانم فاطمه مشهدیان خوراسگانى به شماره ملى 1283788691 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 1 مورخ 1401/03/17 لغت نامه دهخدا تاسیس گردید. بموجب مجوز شماره 2 مورخ 1401/03/17 لغت نامه دهخدا تاسیس گردید. 
بموجب مجوز شماره 1 مورخ 1401/01/10 لغت نامه دهخدا تاسیس گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1364296)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى تاسیسات آبى سا فیدار فرتاك سهامى خاص به شماره ثبت 
62 و شناســه ملى 10260018606 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى ســالیانه مورخ 1401/02/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : میثم ظفرى 
دوازده امامى به کدملى 4680142944 و مهدى تیمورى جروکانى به کدملى 
1290919461 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى دهاقان (1362974)

رئیس شورا هاى حل اختالف استان اصفهان گفت: بیش 
از 95 درصد از دادرسى هاى اصفهان در تیر ماه بصورت 
الکترونیکى انجام شده است.سید محمد موسویان گفت: 
60 جلسه دادرســى الکترونیک در شوراى حل اختالف 
استان اصفهان در تیرماه برگزار شد که بیش از 95 درصد 

از دادرسى ها  بصورت الکترونیکى انجام شده است.
او با بیان اینکه یکى از راهکار هاى مناسب جهت سرعت 
بخشیدن به فرایند دادرسى، دادرسى الکترونیک است 
ادامه داد: این موضوع از مصادیق ســند تحول ریاست 
قوه قضاییه اســت که خوشــبختانه امروز توانستیم با 
پیگیرى هاى خوبى که صورت گرفت شــاهد انجام آن 

در اصفهان باشیم.
رئیس شــورا هاى حل اختالف اســتان اصفهان گفت: 
دادرسى الکترونیک مى تواند به رفع اطاله دارسى، تسریع 
در امور جارى شــوراى حل اختالف کمــک کند که در 
تیرماه از 60 جلسه دادرســى تعداد 31 جلسه دادرسى با 
زندان در شهرســتان اصفهان و 20 جلسه دادرسى در 

استان بصورت الکترونیکى انجام شده است.
او بیان کرد: این کار از اقدامات مهم و بزرگى است که در 
شرایط کنونى بیمارى کرونا انجام شد از یک سو به حفظ 
سالمت قضات و کارکنان شوراى حل اختالف و از سوى 

دیگر به سالمت زندانیان، کمک مى کند.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره به 
فعالیت سامانه جوى مونسونى که در استان رخ داد،  اظهار 
داشت: 21 شهرستان استان اصفهان تحت تاثیر این سامانه 
قرار گرفت و خسارت هایى در بخش هاى زراعى، کشاورزى، 
اماکن مسکونى، ابنیه و بخش عشــایرى وارد کرد ولى 
خوشبختانه خســارت جانى نداشت.منصور شیشه فروش 
افزود: ضمن اینکه  اســتان اصفهان امدادرسانى ویژه اى 
در استان در این راســتا انجام داد به استان هاى دیگر هم 
کمک رسانى شد.وى افزود: باتوجه به گل آلودگى منابع آب 
شرب در شهرکرد  8 تیم عملیاتى شرکت آب و فاضالب 
به همراه 14 دستگاه تانکر سیار آب رســانى، 4000 متر 

لوله پلى اتیلن، 5000 بطرى آب معدنى یک و نیم لیترى. 
چندین کامیون آب بســته بندى و نیــز تجهیزات و مواد 
ضد عفونى آب به اســتان چهار محال و بختیارى اعزام و 
کمک رسانى شد.شیشه فروش خاطرنشان کرد: همچنین 
توسط ماشین آالت شــرکت آب منطقه اى اقدامات الزم 
در بازگشــایى راه ها، الیروبى مخازن چشمه ها، الیروبى 
کانال هاى کشاورزى، بازگشــایى خطوط آب شرب که از 
سیل آسیب دیده بودند در شهرستان کوهرنگ انجام شد و 
در این زمینه و به منظور کمک به عملیات امدادى در سیل 
گروهان پشتیبانى ارتش نیز تعداد 100 نفر نیرو به استان 

چهار محال و بختیارى اعزام کردند.

الکترونیکى شدن جلسات 
دادرسى شورا هاى حل اختالف

کمک اصفهان
 به حل مشکل آب شهرکرد

ضرورت استفاده از ماسک
 در متروى اصفهان 

پیرو مصوبات ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا، الزام 
استفاده از ماسک در متروى اصفهان مورد تأکید و نظارت 
قرار گرفت. بر اساس مصوبات جلسه هشتم ستاد استانى 
مدیریت بیمارى کرونا و با توجه به بازرسى ستاد استانى 
مدیریت بیمارى کرونا در خصوص استفاده از ماسک در 
سیستم حمل و نقل شهرى، به ویژه مترو و اتوبوسرانى 
و لزوم رعایت پروتکل هاى بهداشتى به ویژه در هنگام 
سـوار شـدن به مترو، از کلیه مسـافران مترو درخواست

 مى شود هنگام اسـتفاده از مترو حتما از ماسک استفاده 
کنند.  خرید ماسـک درکلیه باجه هاى فـروش بلیط در 

ایستگاه هاى متروى اصفهان امکان پذیر شده است. 

آغاز برداشت گلرنگ
 در برخوار

برداشت گلرنگ از بیش از چهل هکتار مزارع شهرستان 
برخوار آغاز شد. پیش بینى مى شود امسال حدود هشت 
هزار کیلوگرم گل خشک گلرنگ و بیش از صد و بیست 
تن دانـه روغنى کلـزا از مزارع برخوار برداشـت شـود. : 
گل هـاى گلرنـگ در بخش هـاى مختلف شـیمیایى، 
بهداشـتى و خوراکى اسـتفاده مى شـود و دانـه روغنى 
گلرنگ را بخش دولتى به صـورت تضمینى خریدارى 
مى کند. کشـت گلرنگ در برخـوار به صـورت بهاره و 
تابسـتانه رایج اسـت و هـر کیلوگرم گل خشـک آن 6 

میلیون ریال به فروش مى رسد.

خبر

روستاى چغیورت در شهرستان فریدونشهر به منطقه 
چشمه ساران معروف است اما روزانه فقط 4 ساعت 

آب آشامیدنى دارد.
روستاى چغیورت در 10 کیلومترى فریدونشهر قرار 

دارد و از غرب، سرچشمه و آبریزحوضه کارون و خلیج 
فارس و از شرق، آبریز زاینده رود اصفهان است.

به گفته ساکنان روستاى گردشگرى چغیورت تنها 
منبع موجود آب در این روستا متعلق به حدود 50 سال 

گذشته است که با افزایش جمعیت دیگر پاسخگوى 
نیاز مردم نیست.

ساکنان چغیورت مى گویند روزانه فقط 4 ساعت آب 
شرب موجود است و منبع آب با تانکر هاى آبرسانى 
پر مى شود و مدعى هستند عالوه بر اینکه آب کافى 
نیست به دلیل آلودگى، سیســتم گوارش برخى از 

اهالى را دچار مشکل کرده است.
شهروندان این روســتا مى گویند که گاهى رنگ و 
بوى این آِب کم هم از حالت طبیعى خارج مى شود 
اما افشین مولیانى رییس شــبکه بهداشت و درمان 
شهرســتان فریدونشــهر در این ارتباط گفت: آب 
روستاى چغیورت مشــکل آلودگى ندارد و هر ماه از 

آب روستا هاى این شهرستان نمونه گیرى مى شود.
اهالى این روستا مى گویند روســتا با خط انتقال آب 
چشمه لَنگان فقط 10 کیلومتر فاصله دارد و خواسته 
ما آبرســانى از چشمه لَنگان اســت. در همین باره 
مدیر بهره بردارى و توسعه تاسیسات شرکت آب و 
فاضالب استان گفت: حفر چاه در این روستا به عنوان 
راه حل کوتاه مدت در نظر گرفته شــده و مطالعات 

انجام شده و پیگیر اجراى این طرح هستیم.
مجتبى اورنگى افزود: مطالعات طرح آبرســانى از 
چشمه لَنگان به روســتاى چغیورت انجام شده اما 
اعتبارى حــدود 30 میلیارد تومان بــراى این طرح 
الزم است که نماینده شهرستان فریدونشهرباید این 

موضوع را از مجلس شوراى اسالمى پیگیرى کند.
نماینده فریدونشــهر، فریدن، بویین میاندشــت و 
چادگان در مجلس شوراى اسالمى هم در گفتگو با 
تحریریه خبر مشکل کم آبى اهالى روستاى چغیورت 
را تایید کرد و گفت: آب چشمه لنگان براى آبرسانى 

به این روستا کافى نیست.
حســین محمد صالحــى با بیــان این کــه طرح 
بزرگ آبرسانى به حدود 8 روســتا از چشمه تنگوله 
در فریدونشــهر در حال اجراســت، افزود: روستاى 

گردشگرى چغیورت در این طرح لحاظ نشده است.
وى به فاصله 30 کیلومترى چشمه تنگوله تا روستاى 
چغیورت اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که 
روســتاى چغیورت را هم به طرح بزرگ آبرســانى 

روستا ها اضافه کنیم.

دشوارى زندگى در روستایى از شهرستان فریدونشهر 

«ُچغیورت» روزى 4ساعت آب دارد

فرمانده انتظامى شهرستان فالورجان از دستگیرى یک قاچاقچى 
عتیقه و کشــف 4 لوح گلى منقش به خطوط میخى با قدمت 2 هزار 

ساله خبر داد.
مرتضى هادیان  فرمانده انتظامى شهرستان فالورجان اظهار داشت:در 
پى دریافت گزارش هاى مردمى مبنى بر فعالیت مجرمانه فردى در 
زمینه حفارى غیرمجاز و قاچاق اشــیاى عتیقــه در یکى از مناطق 
شهرستان بررسى موضوع در دستور کار مأموران فرماندهى انتظامى 

شهرستان فالورجان قرار گرفت.
وى افزود: مأموران با انجام بررســى هاى تخصصى و پس از کسب 
اطمینان از درستى موضوع طى هماهنگى با مرجع قضایى به محل 
سکونت متهم اعزام و در بازرسى صورت گرفته 4 عدد لوح گلى منقش 

به خطوط قدیمى را کشف کردند.
هادیان با بیان اینکه طبق گفته کارشناسان میراث فرهنگى لوح هاى 
مکشوفه مربوط به دوره هخامنشیان بوده و ارزش آن نیز 20 میلیارد 
ریال تخمین زده مى شــود، گفت: لوح هاى مکشوفه به اداره میراث 
فرهنگى شهرستان انتقال یافت و قاچاقچى عتیقه نیز دستگیر و براى 

اقدامات قانونى به مرجع قضائى تحویل شد.

کشف لوح هاى 2000 ساله
 در فالورجان 

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از اجراى طرح جمع آورى خرده 
فروشان موادمخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حســین بســاطى اظهار کرد: در این طرح مأموران با انجام 
مجموعه اقدامات هوشــمندانه و فنى پلیســى موفق به شناســایى و 

دستگیرى 38 خرده فروش موادمخدر و کشف پنج کیلو و 317 گرم انواع 
موادمخدر شدند.

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان ادامه داد: در این طرح همچنین یک 
دستگاه خودروى متخلف توقیف و 36 معتاد متجاهر جمع آورى و پس از 

هماهنگى با مقام قضائى به مراکز ترك اعتیاد معرفى شدند.
وى با بیان اینکه متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر 
مراحل قانونى به مرجع قضائى معرفى شدند خاطرنشان کرد: این گونه 

طرح ها به صورت مستمر در سطح این شهرستان ادامه خواهد داشت. 

جمع آورى 74 معتاد متجاهر و خرده فروش در اصفهان
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01 یزدانى قراردادش را 
تمدید کرد

04

هیدز اورایلى، فوتبالیست زن آمریکایى در توییتى که منتشر 
کرد طعنه اى تند به کریســتیانو رونالدو، ســتاره فوتبال 
پرتغال زد. این بازیکن 37 ساله که در تیم شیلبورن ایرلند 
بازى مى کند در توییتى نوشت: من در 37 سالگى خود را 
آماده حضور در لیگ قهرمانان اروپا مى کنم این در حالى 
است که کریستیانو رونالدو در این رقابت ها حضور ندارد. 
رونالدو در تابستان سال قبل به منچستر یونایتد بازگشت. او 
عملکرد خوبى در تیم انگلیسى داشت و حتى عنوان بهترین 
بازیکن فصل را در شیاطین سرخ کسب کرد اما از بخت بد او 
تیم نتایج ناامید کننده اى کسب کرد و نتوانست جواز حضور 

در لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.

تمسخر ستاره پرتغال

02

گمانه زنى ها طى هفته هاى اخیر حاکى از آن بود که ریکاردو 
ساپینتو تصمیم دارد تا عزیزبک آمانوف را در لیست مازاد 
قرار داده و اجازه خروج این بازیکن را صادر کند. برخالف 
شایعاتى که طى روزهاى اخیر مطرح شده، سرمربى پرتغالى 
در نظر دارد تا این بازیکن جوان در لیســت استقالل براى 
فصل جارى باقى بماند و آبى ها را براى ادامه مســابقات 
لیگ بیســت و دوم همراهى خواهد کرد. بازیکن 24 ساله 
ازبکســتانى در اولین دیدار اســتقالل برابر سپاهان که با 
شکست دو بر صفر همراهى شد، غایب بود تا زمزمه هاى 
مبنى بر جدایى او قوت بگیرد اما حضور او در تمرینات پیش 
از تقابل با ملــوان نیز تایید مى کند که ســرمربى پرتغالى 

مشکلى براى ادامه همکارى با او ندارد.

آمانوف در استقالل
 ماندنى شد

سیاوش یزدانى، مدافع تیم فوتبال استقالل پس از جلسه با 
مدیرعامل این باشگاه، قرارداد خود را براى دو فصل دیگر 
تمدید کرد. یزدانى که در میانه فصل گذشته جهت انجام 
خدمت ســربازى، مدت کوتاهى از استقالل جدا شده بود 
اکنون با پایان خدمت و تمدید قرارداد خود، دو فصل دیگر 

نیز در کنار آبى پوشان خواهد بود.

05

تیم ملى ایران در اردوى اتریش دو دیدار دوســتانه برابر 
اروگوئه و سنگال برگزار خواهد کرد. در این میان دراگان 
اسکوچیچ اسم وحید امیرى را نیز در لیست خود قرار داده 
تا در این ســفر همراه تیم ملى باشد. مرد کروات تیم ملى 
که امیدوار است بتواند در جام جهانى قطر از وحید امیرى 
استفاده کند از دکتر شهاب، پزشک تیم ملى خواسته است 
هر روز ستاره پرسپولیس را زیر نظر داشته باشد و حاال او 

را در لیست مسافران اردوى اتریش نیز قرار داده است.

سورپرایز  اسکوچیچ
 براى امیرى

03

باشگاه پرســپولیس با وجود گذشــت چند هفته از جذب 
مرتضى پورعلى گنجى، هنوز نتوانســته اســت ITC این 
بازیکن را از باشگاه شنزن چین دریافت کند. سرخپوشان 
که تاکنون چندین بار اقدام به نامه نگارى با باشگاه چینى 
کرده اند، هر بار با مخالفت طرف مقابل براى صدور مجوز 
بازى پورعلى گنجى مواجه شده اند و به همین دلیل باشگاه 
پرســپولیس در این زمینه نامه نگارى هایى را با فیفا انجام 
داده اســت. پورعلى گنجى که قراردادش با باشگاه شنزن 
چین فسخ شده اســت، اختالفاتى در این زمینه با باشگاه 
چینى دارد و به همین دلیل نیز این باشگاه از صدور ITC این 

بازیکن خوددارى کرده است.

 ITC مشکل عجیب
پورعلى گنجى

ظاهراً قرار نیســت پرونده کى روش در ایران بســته شــود. با اینکه چندى پیش 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رأى به ابقاى دراگان اسکوچیچ روى نیمکت تیم ملى 
ایران داد ولى شواهد امر و زمزمه هایى که هر از گاهى درخصوص تغییر این سرمربى 
کروات به گوش مى رسد نشان مى دهد هیچ بعید نیست شخص دیگرى به غیر از او 
همراه ملى پوشان راهى قطر شود. چه توقعى غیر از این داریم وقتى قرار است همه 

چیزمان به همه چیزمان بیاید؟
وقتى مهدى تاج با وجود حواشى فدراسیون فوتبال در زمان صدارت او بر این مجموعه 
که بیشتر آنها هم مربوط به ماجراى مارك ویلموتس بود، دوباره کاندیداى ریاست 
فدراسیون شد و وقتى درکمال ناباورى صالحیت او براى نشستن دوباره بر این مسند 
تأیید شد، چرا نباید انتظار داشته باشیم که روزنامه «ایران ورزشى» از احتمال حضور 
دوباره کارلوس کى روش روى نیمکت تیم ملى ایران همزمان با بازگشــت تاج خبر 

پیرمرد پرتغالى انگشت به دهد؟ چرا باید از آغاز مذاکرات با این 
هنوز نه خانى آمده، دهان بمانیم آن هم در حالى که 

نه خانى رفته؟ 
هنوز برنده مجمع انتخاباتى 
8 شهریور مشخص نشده اما 
طبق نوشته روزنامه دولتى 

«ایران ورزشى»، 

مذاکرات با سرمربى اسبق تیم ملى ایران آغاز شده، گیریم که هنوز وارد جزئیات نشده 
باشند، اصًال هم مهم نیســت کى روش قول داده این بار با «گاردى بازتر» نسبت به 
اهالى فوتبال کشورمان و «رقمى غیر قابل باور» سکان هدایت ملى پوشان ایرانى را 
در سرزمین شیخ نشین به دست بگیرد، نکته مهم آن است که اگر اینطور که روزنامه 
وابســته به دولت خبر داده قرار اســت همزمان با تعیین رئیس فدراسیون، دراگان 
اسکوچیچ از سرمربیگرى تیم ملى برکنار شود، چرا فدراسیون نشین ها همان زمان که 
بحث تغییر این سرمربى کروات مطرح شد ماجرا را به بعد از تعیین رئیس این مجموعه 

موکول نکردند و اسکوچیچ در سمتش ماندگار شد؟ 
اگر همانطور که عنوان شده کى روش به پیشنهاد جانشینى این سرمربى کروات پاسخ 
مثبت داده و حتى بدهى مالیاتى فدراسیون به او پس از سه سال پرداخت شده تا دیگر 
مشکلى براى بازگشت به کشورمان نداشته باشد، چرا باید در این مدت این همه هزینه 
براى سفرها و برنامه هاى اسکوچیچ پرداخت شود درحالى که هیچ بعید نیست نهم 
شهریور به بعد مربى دیگرى (بخوانید کى روش) به جاى او به عنوان سرمربى فوتبال 
ایران معرفى شــود؟ مگر نه اینکه اردوى بعدى ملى پوشــان قرار است 21 شهریور 
برگزار شود، آن هم با حضور نفرات داخلى، پس چه لزومى دارد 
که سرمربى اى که هنوز مشخص نیست خودش همراه با 
کاروان ایران در قطر حضور داشته باشد براى تماشاى 
بازى لژیونرهاى ایرانى عازم کشورهاى خارجى شود؟ 
فقط سه ماه تا شروع حساس ترین تورنمنت فوتبالى 
جهان فرصت داریــم و هنوز اندر خــم یک کوچه 
ایم. یک روز بحث تغییر سرمربى تیم ملى به میان 
مى آید، روز دیگر رأى به ماندن او در سمتش مى دهند 
اما هنوز دست افراد رأى دهنده در این خصوص پایین 
نیامده خبر مى رسد ماندگارى سرمربى 
سابق دوامى نخواهد داشت چرا که 
افرادى که حکم ابقاى او را صادر 
کردند خود در آســتانه تغییر و 
تحول هستند. اینجاست که 
باید گفت ماجراى فوتبال ما 
با داستان ناصرالدین شاه و 
آرایشــگر فرنگى اش مو 
نمى زند و «به راســتى 
همه چیزمــان به همه 

چیزمان مى آید».

مرضیه غفاریان

ماجراى فوتبال ما و حکایت ناصرالدین شاه و آرایشگر فرنگى اش

وقتى قرار است همه چیزمان
 به همه چیزمان بیاید!

رسیدن به رویاى کودکى اتفاق شیرینى است، به خصوص اگر آن رویا، پوشیدن پیراهن 
یکى از دو تیم بزرگ پایتخت باشد. تمایل ارسالن مطهرى به پوشیدن پیراهن استقالل 
(پیش از حضور در این تیم) از آن دست موضوعاتى بود که تمام فوتبالدوستان به آن آگاه 
بودند. اینکه بازیکنى در لباس تیم خود به باشگاه دیگرى ابراز عالقه کند، اتفاقى است 

که بارها و بارها در فوتبال جهان رخ داده و ارسالن نیز از این قاعده مستثنى نیست.
او سه بار سابقه گلزنى به استقالل دارد. دو دفعه با لباس نفت تهران و یک مرتبه نیز 
در پیراهن ذوب آهن. اما هر سه بار و پس از باز کردن دروازه آبى پوشان، ترجیح داد تا 
به  جاى خوشحالى بعد از گل، دست هایش را باال برده و این کار را به دویدن اطراف 
زمین یا درآوردن پیراهن ترجیح دهد، حتى اگر یکى از گل هاى او در دقیقه 93 به ثمر 

رسیده باشد.
در تابستان 98 بود که اخبارى پیرامون حضور مطهرى در استقالل منتشر شد اما آندره آ 
استراماچونى ترجیح داد گزینه مورد عالقه خود یعنى شیخ دیاباته را به تهران بیاورد. 
با جدایى مرد ایتالیایى و حضور فرهاد مجیــدى روى نیمکت آبى ها، باالخره رویاى 

ارسالن رنگ واقعیت به خود گرفت و او توانست به وصال خود برسد.
قطعا دو گل ارســالن به االهلى و تراکتور، تلخ ترین گل هاى او با لباس اســتقالل 
خواهند بود. این بازیکن در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا با شلیکى دیدنى دروازه 
تیم عربستانى را باز کرد ولى هنوز مشخص نیست که داور مسابقه چرا آن گل را مردود 
اعالم کرد. در دیدار فینال جام حذفى برابر تراکتور نیــز او روى نیمکت بود و پس از 
شکســت 3 بر صفر در نیمه اول، در ابتداى 45 دقیقه دوم به جاى رضاوند وارد زمین 
شد و یکى از گل ها را جبران کرد اما نتوانست مانع از شکست تیمش و از دست رفتن 

جام شود.
نیم فصل نخست حضور ارسالن در لباس استقالل موفقیت آمیز بود و او 10 گل به ثمر 
رساند. فصل دوم و یک بار دیگر گلزنى در شهرآورد پایتخت، باعث افزایش محبوبیت 
این بازیکن شد. او یکى از سریعترین گل هاى دربى را در دقیقه دوم وارد دروازه حامد 

لک کرد که البته این بازى نیز به مانند دربى قبلى با تساوى 2 - 2 به پایان رسید.
ارسالن در فصل قهرمانى استقالل در لیگ برتر، روزهاى پر فراز و نشیبى را سپرى 
کرد. او هر چند در 25 مسابقه به میدان رفت اما جمع دقایق حضور او در زمین مسابقه به 
9 بازى کامل و 90 دقیقه اى هم نمى رسد. با این حال او یک گل 3 امتیازى و حساس 
را در تهران وارد دروازه تراکتور کرد، گل حساس و پیروزى بخش مقابل هوادار را به 
ثمر رساند، پاس گل سه امتیازى در جدال با تراکتور را به حسین زاده داد و در دیدار جام 
حذفى مقابل پیکان نیز با گلزنى در وقت هاى اضافه، باعث صعود تیمش به دور بعد شد.

هر چند که مطهرى در جریان پیروزى 3 بر صفر برابر پیکان و در لیگ برتر نیز گلزنى 
کرد اما او به تنهایى روى کسب 9 امتیاز استقالل تأثیرگذار بود که این مسئله یکى از 

چندین عامل مهم براى قهرمانى تیم مجیدى در فصل گذشته بود.
حاال و در شرایطى که استقالل با ترافیک شــدیدى در خط حمله مواجه شده است، 
ریکاردو ساپینتو ناچار به کشیدن قلم قرمز روى نام چند نفر از مهاجمان بوده که ارسالن 
مطهرى یکى از این افراد است. رویاى او با لباس استقالل در 88 مسابقه و میانگین 
55 دقیقه حضور در هر بازى و به ثمر رساندن 22 گل و دادن 7 پاس گل داد و میانگین 
تأثیرگذارى روى گل هاى استقالل در هر 163 دقیقه، به پایان رسیده و او به زودى تیم 

جدیدش را اعالم خواهد کرد.

رسانه انگلیسى گزارشى در خصوص عملکرد مهاجم ایرانى در لورکوزن نوشت و شدیدا از او انتقاد کرد.
سایت hitc نوشت: بازیکنى که گفته بود از تاتنهام پیشنهاد دارد، سال گذشته در پنجره زمستانى به لورکوزن رفت 

و حاال توانسته در 14 بازى تنها یک گل به ثمر رساند.
hitc با اشاره به مصاحبه سپتامبر 2020 سردار آزمون مدعى شد که ستاره ایرانى در آن زمان پیشنهادهایى از لیون، 

لورکوزن، رم و تاتنهام دارد که همه آنها را زنیت رد کرده اســت. در آن زمان تاتنهام به دنبال یک مهاجم دوم و 
رقیب براى هرى کین بود که سرانجام مهاجم برزیلى بنفیکا را خریدارى کرد. کارلوس وینیسوس به لندن آمد که 

نمایشى بسیار ضعیف را نیز از خود به ثبت رسانید.
سایت لندنى در ادامه نوشت که آزمون نیز اصال نتوانسته در لورکوزن نمایش خوبى داشته باشد و همین مسئله 
نیز واکنش سرمربى تیم یعنى جراردو سیوانه را به همراه داشته است. لورکوزن نیز فصل را بسیار ناامیدکننده آغاز 

کرده و در اولین بازى جام حذفى با شکست مقابل تیم دسته دومى از رقابت کنار رفته است.
hitc نوشت: البته هنوز سردار آزمون در آلمان تازه کار است ولى تا زمانى که نتواند گلزنى کند، مى توان در خصوص 

عملکرد او صحبت کرد.

انتقاد تند رسانه انگلیسى از ستاره ایرانى

گروه مالى فیفا در مالقات با دبیر کل فدراســیون فوتبال 
وعده دادند تالش خواهند کرد تا راهى براى آزاد ســازى 

درآمدهاى فدراسیون فوتبال ایران پیدا کنند.
در پى دیدار ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا با اینفانتینو 
درآمدهاى فدراسیون فوتبال ایران نزد فیفا مسدود شد در 
حالى که پیش تر فدراسیون فوتبال جهان درآمدهاى ایران 
را به حساب سفارت کشــورمان در سوییس وارد مى کرد و 
از این طریق درآمدها به فدراسیون فوتبال ایران در تهران 
مى رسید اما ترامپ در آن برهه از زمان این نقل و انتقال را 

هم منتفى کرد.
البته در صــورت احیاى برجام مشــکل فیفا بــراى واریز 
درآمدهاى فدراســیون فوتبال زودتر از حد تصور بر طرف 

مى شود.
فیفا همچنین در خصوص ورود VAR به ایران نویدهایى را 
به دبیر کل فدراسیون فوتبال داد. در صورتى که فدراسیون 

فوتبال در اجراى برنامه هاى فیفا موفق و به درستى عمل 
کند کمک داور وید ئویى فصل آینده وارد اســتادیوم هاى 
ایران خواهد شــد. اولین کار براى ورود ایــن تکنولوژى 
برگزارى کالس آموزشــى براى داوران با تدریس مدرس 

فیفا است.
چندى پیش بــه همین بهانه فدراســیون فوتبال قضاوت 
داوران بیــن المللى ایران جز دو داور را از لیســت قضاوت 
هاى بین المللى کنار گذاشت. به این خاطر که داوران بین 
المللى باید کالس آموزشــى کمک داور وید ئویى را پشت 

سر بگذارند.

وعده فیفا به فدراسیون 
فوتبال

سرمربى سابق کروات پرسپولیس قصد دارد از این باشگاه به 
خاطر پرداخت نشدن مالیات قراردادش شکایت کند.

برانکو ایوانکویچ که چهار ســال در پرسپولیس فعالیت کرد، 
بعد از جدایى از این  باشگاه، با طرح شکایت به کمیته وضعیت 
فیفا، پرسپولیس را محکوم به پرداخت حدود 900 هزار یورو از 
 CAS مطالبات خود کرد و در نهایت پس از تایید راى در دادگاه
و بسته شــدن پنجره نقل وانتقاالت پرسپولیس توسط فیفا، 

توانست مطالبات خود را دریافت کند.
باشگاه پرســپولیس در زمان انعقاد قرارداد با این  مربى و بعد 
زمان تمدید در دوره مدیریت حمیدرضا گرشاسبى، بندى در 
قراردادش نوشت که بر اساس آن، پرداخت مالیات بر عهده 
پرسپولیس باشد اما با وجود گذشت سه سال از جدایى برانکو، 
هنوز مالیات قرارداد او توسط پرسپولیس پرداخت نشده است.

حاال پرسپولیس چیزى حدود 11 میلیارد تومان بابت قرارداد 
برانکو به اداره مالیات بپردازد و تا زمانى که این پول  پرداخت 

نشود، برانکو در صورت سفر به ایران، ممنوع الخروج خواهد 
شد.

برانکو ایوانکوویــچ در گفتگویى اظهار کــرده که به خاطر 
پرداخت نشدن مالیاتم از پرسپولیس قصد شکایت دارم.

پرسپولیسى ها که این روزها با توجه  به وصول پول فروش 
ســهام در بورس، منابع مالى خوبى در اختیــار  گرفته اند و 
بخشى از بدهى هاى این باشــگاه را پرداخت کرده اند، باید 
دید آیا برنامه اى براى پرداخت مالیات ســرمربى ســابق 
خود دارند یا دوباره پرونده  جدیدى علیه این باشگاه  شکل 

خواهد گرفت.

برانکو از پرسپولیس 
شکایت مى کند

االهلى قطر على رغم بهره مندى از دو ستاره ایرانى خود، دیدار مقابل السد را واگذار کرد.
در چارچوب مسابقات هفته سوم لیگ ســتارگان قطر، تیم فوتبال االهلى که براى سومین مسابقه پیاپى 
محمدحسین کنعانى زادگان و شجاع خلیل زاده را به عنوان دو مدافع میانى در ترکیب داشت، در استادیوم 

احمد بن على به مصاف السد یک امتیازى رفت.
یاران کنعانى و شجاع که در دو هفته ابتدایى فصل 23-2022 لیگ ستارگان قطر هیچ شکستى نداشته و 
یک پیروزى و یک مساوى کسب کرده بودند، در دیدار مقابل تیم مدعى السد نتوانستند به روند خوب خود 

ادامه بدهند و در یک بازى پر گل مغلوب شدند.
االهلى در دقیقه 9 روى یک ضد حمله سریع با پاس عبدالرشید اومارو و ضربه تمام کننده یزن النعیمات به 
گل اول دست یافت، اما السد در دقیقه 18 روى توپ ارسالى از جناح راست زمین و شوت بغل پاى محمد 

السعید که پشت کنعانى زادگان صاحب موقعیت شده بود، کار را به تساوى کشاند.
سفیان هنى در دقیقه 42 روى یک شوت ریباند شده گل دوم االهلى را به ثمر رساند، اما قبل از پایان نیمه 
اول، السد پس از اصابت ضربه سر بغداد بونجاح به تیرك، در برگشت توپ توسط گیلهرمه گل تساوى را زد.
در نیمه دوم که الســد حمالت زیادى انجام داد و زوج ایرانى االهلى نمایش خوبى در مقابل ستاره هاى 
حریف داشتند، بازى با تساوى رو به پایان بود، اما در دقیقه 87 پس از اینکه آندره آیو از سد شجاع گذشت 

و موقعیت سازى کرد، دروازه االهلى توسط رودریگو تاباتا باز شد.
االهلى که طى دو هفته گذشته 4 امتیاز کسب کرده بود، در این مسابقه با نتیجه 3 بر 2 مقابل السد شکست 

خورد تا در جایگاه پنجم جدول لیگ ستارگان قطر قرار بگیرد.

اولین باخت تیم قطرى با زوج ایرانى

اخبار واصله حکایت از آن دارد که ستاره ایرانى تیم پورتو به یک 
دلیل خاص به پیشنهاد فنرباغچه ترکیه پاسخ منفى داده است.

چند روز پیش نشریه صباح ترکیه در خصوص بکار گیرى مهدى 
طارمى از سوى باشگاه فنرباغچه نوشــت: «فنرباغچه از جذب 

باتشوایى مهاجم چلســى ناکام ماند. دستمزد 
باالى این بازیکن باعث شد تا این باشگاه نتواند 
او را جذب کند.به همین خاطر باشگاه فنرباغچه 

بار دیگر اصرار دارد مهدى طارمى ستاره ایرانى 
پورتو را جذب کند. البته طارمى تنها گزینه فنرباغچه 

نیست بلکه نام فران ناوارو مهاجم اسپانیایى تیم ژیل 
ویسنته پرتغال نیز گزینه دیگر است.»

مهدى طارمى دو فصل دیگر با پورتو قــرارداد دارد 
اما به او گفته اند فنرباغچه با مشکالت مالى فراوانى 
روبروست و حتى نمى تواند دستمزد بازیکنانش را به 

موقع بپردازد!
برهمین اساس ستاره ملى پوش کشورمان که به خاطر 

ماجراى ریزه اسپور خاطره خوشى هم از فوتبال ترکیه ندارد به مدیران 
باشگاه پورتو اعالم کرده است تمایلى به رفتن به فنرباغچه ندارد.

گیتاریست آبى ها و پایان تلخش در استقالل دلیل جواب رد طارمى به پیشنهاد فنرباغچه
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دوباره کارلوس کى روش روى نیمکت تیم ملى ایران همزمانبا بازگشــت تاجخبر
پیرمرد پرتغالى انگشت به دهد؟ چرا باید از آغاز مذاکرات با این 

هنوز نه خانى آمده، دهان بمانیم آن هم در حالى که 
نه خانى رفته؟ 

هنوز برنده مجمع انتخاباتى 
8 شهریور مشخص نشده اما 
نوشته روزنامه دولتى  طبق

«ایران ورزشى»، 

درحالى که و برنامه هاى اسکوچیچ پرداخت شود براى سفرها
شهریور به بعد مربى دیگرى (بخوانید کى روش) به جاى او به ع
ایران معرفى شــود؟ مگر نه اینکه اردوى بعدى ملى پوشــانق
برگزار شود، آن هم با حضور نفرات داخلى
که سرمربى اى که هنوز مشخص نی
قطرحضور داشت کاروان ایران در
بازى لژیونرهاى ایرانى عازم کش
فقط سه ماه تا شروع حساس تر
ا جهان فرصت داریــم و هنوز
ایم. یک روز بحث تغییر سرمر
مى آید، روز دیگر رأى به ماندن او
اما هنوز دست افراد رأى دهنده د
نیامده خبر مى رسد
سابق دوامى ن
افرادى کهح
کردند خو
تحول ه
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با داست
آرایش
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چ

ى تیم پورتو به یک 
 منفى داده است.

 بکار گیرى مهدى 
«فنرباغچه از جذب 
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غچه 
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داد دارد
فراوانى 
ش را به 

که به خاطر 
 ترکیه ندارد به مدیران

 به فنرباغچه ندارد.
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اوایل مرداد ماه بــود که تفاهمنامه همکارى بیــن معاونت حقوقى و 
امور مجلس و دولت فرماندهى انتظامى جمهورى اســالمى ایران و 
اتحادیه سراســرى کانون وکالى دادگســترى ایران به امضا رسید. 
در همین رابطــه و در جهت اجرائى شــدن این تفاهمنامه روز ســه 
شنبه 25 مرداد ماه جلســه اى با حضور رئیس و اعضاى هیات مدیره 
کانون وکالى دادگسترى اصفهان و معاون حقوقى و امور مجلس و 
دولت فرماندهى انتظامى استان اصفهان و ســایر مهمانان در محل 
کانون وکالى اصفهان برگزار شد. در این جلســه دکتر لیال رئیسى، 
رئیس کانون وکالى اصفهان ضمن خوشــامدگوئى بــه مهمانان با 
اشــاره به مفاد این تفاهمنامه گفت: کانون وکالى اصفهان همواره 
با نیروى انتظامى اســتان رابطه خوبى داشــته و در جهت همکارى، 
تفاهمنامه هاى مختلفى به امضا رسانده اند. امیدواریم که با وجود یک 
تفاهمنامه کشورى بتوانیم با همفکرى گام هاى مثبتى در جهت هرچه 

بهتر اجرا و عملى شدن این تفاهمنامه برداریم.
دکتر رئیســى افزود: بســیارى از بندهاى این تفاهمنامــه همواره از 
دغدغه هاى کانون وکال بوده است و امروز انتظار مى رود با همکارى 

فرماندهى انتظامى به مرحله عمل نزدیکتر شود.  
وى همچنین ادامه داد: آموزش حقوق شهروندى به ضابطین انتظامى 
که در محاکم دادگســترى و کالنترى ها حضور دارند، نیز از اهمیت 
زیادى برخوردار مى باشــد. ضابطین انتظامى بایــد کامال به حقوق 
شهروندان آگاه باشند تا بتوانند خدمات بهترى به مراجعین ارائه کنند. 
در این تفاهمنامه نیز به آموزش حقوق شــهروندى به پرسنل نیروى 

انتظامى از طرف کانون هاى وکال اشاره شده است.
رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان در ادامه بر لزوم رعایت شأن 
وکال از سوى پرسنل نیروى انتظامى اشاره کرد و افزود: رعایت حقوق 
وکیل و حفظ شأن وکال از موارد مهمى است که باید در نظر گرفته شود. 
هرچند بواسطه افزایش آموزش حقوق شهروندى، در سال هاى اخیر 
شاهد بهتر شــدن رفتار ضابطین انتظامى با وکال هستیم، اما انتظار 
مى رود شأن و احترام  همکاران ما در هیچ موردى نقض نشده و  بطور 

جدى در همه مراجع  قضائى و انتظامى رعایت گردد.
دکتر رئیسى تصریح کرد: امنیت وکال یکى دیگر از دغدغه هاى جدى 
ما است که متاسفانه در سالهاى اخیر بشدت دچار خدشه شده و آسیب 

دیده است. بنحوى که متاسفانه بعضا حتى شاهد اذیت و آزار وکال در 
راهروهاى مجتمع هاى قضائى هستیم و  اخیرا هم کشته شدن تعدادى 
از همکارانمان موجب نگرانى جدى جامعه وکالت گردیده است. این در 
حالیست که ضابطین انتظامى موظف هستند که امنیت را براى موکل، 
وکیل مدافع و مراجعین به دســتگاه قضائى فراهم کنند. حفظ  امنیت 
وکال در شرایط فعلى یکى از مطالبات جدى وکالست که انتظار مى رود 

از سوى مراجع انتظامى به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وى افزود: ارائه خدمات مشاوره اى و معاضدتى یکى دیگر از بندهاى 
این تفاهمنامه اســت که به طور ویژه و خاص ایــن خدمت در قالب 
موسســه معاضدت از ســوى کانون وکال به همه شــهروندان ارائه

 مى شود، اما متاسفانه خدمات مذکور بازخورد بیرونى ندارد تا جایى که 
مى بینیم برخى افراد با بهره بردارى از این عدم آگاهى، بجاى قدردانى 
از خدمات وکال به قشر نیازمند جامعه، مکرر این وکالى شریف را متهم 
به انحصارگرایى و منفعت طلبى مى کنند. یکى از انتظارات ما انعکاس 
خدمات کانون وکال و وکال به جامعه و روشنگرى در مورد نقش و آثار 

حضور وکالى توانمند و حرفه اى در مرحله پیشگیرى و دفاع از حقوق 
مردم براى افکار عمومى است.

دکتر رئیسى تاکید کرد: یکى از مهمترین زمینه هاى همکارى میان 
کانون وکال و فرماندهى انتظامى مى تواند در ایجاد صلح و سازش و 
میانجیگرى میان طرفین دعوا شکل بگیرد که به نوعى درکالنترى ها 
شاهد آن هستیم. البته جلسات صلح و سازش زمانى مى تواند کارآیى 
الزم را داشته باشد که همه ارکان آن فراهم باشد. اگر شاهد حذف وکیل 
از این جلسات باشیم عالوه بر اینکه به جایگاه وکیل اهانت مى گردد، 
روند صلح و سازش هم به درستى اتفاق نمى افتد، زیرا نقش وکیل به 
عنوان حلقه اصلى دراین فرایند نادیده گرفته شده است. این تصور که 
حضور وکیل مانع از تحقق صلح و سازش مى گردد، تصور صحیحى 

نمى باشد و باید اصالح گردد.
■■■

وکیل امیرحسین ســجادیه، نایب رئیس کانون وکالى دادگسترى 
اصفهان نیز در ادامه جلسه ضمن خوشامدگوئى به مهمانان گفت: شاید 

صدماتى که پلیس از سوى مجرمین متحمل مى شوند به واسطه اینکه 
از نیروهاى مسلح محسوب مى شوند چندان مورد توجه قرار نمى گیرد 
و مى توان گفت این لطمات و آسیب ها درد مشترك جامعه وکالت و 

نیروى پلیس محسوب مى شود.
نایب رئیس کانــون وکالى اصفهان افزود: مى تــوان گفت پلیس و 
وکیل دادگسترى هر دو منسوبین سیستم قضائى و دادگسترى هستند. 
دادگسترى ایجاد شد که در آن احقاق حق صورت گیرد، وکال و پلیس 
نیز در همین راســتا وظایفى بر عهده دارند و به بیان دیگر همگى به 
نوعى اعضاى یک خانواده هستیم. زمانى که تعرض و آسیبى نسبت به 
یکى از اعضاى خانواده انجام مى شود موقعیت، سالمت و امنیت کل 
خانواده در معرض خطر قرار مى گیرد. اگر امروز در خبرها مى شنویم 
که وکیل دادگســترى مورد حمله و اصابت گلوله قرار گرفته اســت 
مى توان انتظار داشت کل دستگاه قضا و ضابطین آن هم مورد تعرض 

خاطیان قرار بگیرد.
■■■

وکیل مجتبى اســدیان، عضو هیات مدیره کانون وکالى اصفهان از 
دیگر سخنرانان این نشست بود. وى گفت: نیروهاى نظامى و انتظامى 
حافظ امنیت شــهروندان هستند و باید شــان و جایگاه واقعى پلیس 
همواره در جامعه رعایت و حفظ شود. وکیل اسدیان افزود: حفظ شان 
و جایگاه پرسنل انتظامى در ظاهر و رفتار اجتماعى باید در جامعه نمود 
داشته باشد و این جنبه وجه شــباهتى میان یک وکیل دادگسترى و 
یک مامور انتظامى است. وکیل دادگسترى نیز باید در ظاهر و پوشش 
و همچنین رفتار و منش اجتماعى به عنوان یک الگو در جامعه عمل 
کند. رعایت نظم و دقت در ارائــه خدمات میتواند موجب اقتدار هرچه 
بیشتر پلیس شود. در قوانین مربوط به وکالت نیز چنین ضابطه هایى 
به صورت جدى دنبال مى شود و حتى عدم رعایت آن مى تواند تخلف 

محسوب شود.
عضو هیأت مدیره کانون وکالى اصفهان ادامه داد: پلیس قضائى که 
در گذشته وجود داشت بسیار کارآمد بود و بسیارى از ایشان به کسوت 
قضاوت درآمدند . واقعیت این است که پلیس قضائى باید در سطح یک 
کارشــناس خبره امور حقوقى بر فرآیند انجام وظائف ضابطین تسلط 
داشته باشد. اگر ظرفیت پلیس قضائى را توسعه و کیفیت آن را افزایش 

دهیم به احیاى حقوق عامه و دادرسى عادالنه کمک خواهد کرد.
وى در ادامه به حمایت قضائى از پلیس اشاره کرد و گفت: مردم با دیدن 
و شــنیدن نام پلیس باید احســاس امنیت و آرامش پیدا کنند و درك 
عمومى از وظایف پلیس و اجراى صحیح این وظایف از سوى ضابطین 

انتظامى به حس آرامش و امنیت شهروندان کمک خواهد کرد.
■■■

در ادامه جلسه سرهنگ نبى اله محمدى، معاون حقوقى و امور مجلس 
و دولت فرماندهى انتظامى استان اصفهان نیز در سخنانى گفت: براى 
پیگیرى مفاد تفاهم نامه باید معاونــت حقوقى و امور مجلس و دولت 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان و کانون وکالى دادگسترى اصفهان 
هر کدام رابطى را مشخص کنند تا نظارت هر چه بهترى بر روند اجرائى 
شدن بندهاى این تفاهم نامه وجود داشته باشد و به مرحله اجرا برسد.  
ســرهنگ محمدى با اشــاره به ضرورت رعایت حقوق شهروندى و 
توجه فرماندهى محترم کل انتظامى به این مســئله افزود: در بحث 
حقوق شــهروندى که از دغدغه هاى مطرح شده در جلسه با اعضاى 
هیأت مدیره کانون وکالى اصفهــان بود باید گفت آموزش ضابطین 
همواره در دستور کار قرار دارد و ما به صورت فصلى و ماهیانه حقوق 
شهروندى را به کارکنان از طریق سیســتم اتوماسیون اطالع رسانى 
مى کنیم و بصورت مستمر در دوره هاى عرضى و کالسهاى آموزشى، 
آموزش مى دهیم. اگر بخواهیم در بحث حقوق شهروندى ورود کنیم 
باید یک سرى مباحث پرکاربرد را به صورت طبقه بندى شده دنبال و 
اولویت هاى جامعه را مد نظر قرار دهیم. وى تاکید کرد: رعایت حقوق 
شهروندى در بحث متهمین هم مورد توجه فرماندهى انتظامى است 
که از طریق ارائه فرم هایى به کالنترى ها، ماموران را مکلف کرده اند، 

حقوق متهمین را بر اساس آئین دادرسى کیفرى رعایت کنند.
معاون حقوقى و امور مجلــس و دولت فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان در ادامــه ضمن ضرورت رعایت شــأن وکال در ســطوح 
مختلف جامعه خاطر نشان کرد: رعایت شــأن وکال از جمله مواردى 
است که مورد تأکید اســت و این احترام باید هم از سوى وکال و هم 
ضابطیــن قضایى به صورت دو طرفه وجود داشــته باشــد، چنانچه 
قصورى در این زمینه وجــود دارد باید به صورت موردى بررســى و

 پیگیرى شود.

رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان: 

انتظار جامعه وکالت رعایِت شأن وکال از سوى ضابطین انتظامى است
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