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بعد از مسمومیت غذایى چه بخوریم؟کودك شیرخوار در برخورد 2 موتورسیکلت گم شد!نسخه جدید واتساپ با 3 ویژگى جالب منتشر شدباز هم شاهکارى دیگر از خودروسازان داخلى! طارمى عجله اى براى جدایى ندارد سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

چه کسانى باید از 
خوردن کیوى 
اجتناب کنند؟

آغاز احداث 24 هزار واحد مسکونى در اصفهان
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بیانیه نویسى
 همه راه حل نیست

پوست کیوى منبع خوبى از فیبر، ویتامین E و فوالت است. 
خوردن پوست آن میزان دریافت این مواد مغذى را بین 30 تا 

50 درصد افزایش مى دهد.
 پوســت کیوى داراى غلظت باالیى از آنتى اکسیدان ها، به 

ویژه ویتامین C و ویتامین E است. این آنتى اکسیدان ها...

در اینکه اگر اشــتباهات داورى نبــود االن تیم
 ذوب آهن به مراتب جایــگاه بهترى در جدول 
رقابت هاى لیگ برتر داشت هیچ شکى نیست. 
حتى شاید بتوان همچون سرمربى این تیم مدعى 
شد که گاندوها با احتساب امتیازاتى که به دلیل 
قصور داورى از کف داده اند االن باید براى کسب 

سهمیه مى جنگیدند.
بر همین اساس، در فصل جارى مدیران باشگاه 
ذوب آهن پس از اینکه خطاى داوران لیگ برتر 
به ضرر سبزپوشان اصفهان ادامه دار شد دست 
به کار شدند و سعى کردند با بیانیه نویسى هاى 

متعدد از تیم مهدى تارتار دفاع کنند...

اصفهان؛ پیشرو در نصب نیروگاه هاى خورشیدى کوچک مقیاساصفهان؛ پیشرو در نصب نیروگاه هاى خورشیدى کوچک مقیاس
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان در گفتگو با «نصف جهان» اعالم کرد؛ مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان در گفتگو با «نصف جهان» اعالم کرد؛ 
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با دستور رئیس جمهور انجام شد؛

کانادا بهترین گزینه براى 
دیدار دوستانه است

دراگان اســکوچیچ، ســرمربى تیم ملى فوتبال درباره بازى دوستانه 
مقابل کانادا گفت: در حال حاضر کانادا با شرایطى که موجود است بهترین 
گزینه براى آماده سازى تیم ملى براى جام جهانى به شمار مى رود. البته خدا را شکر 
هماهنگى هاى کامل انجام شده و این بازى انجام خواهد شد. در ادامه امیدواریم بتوانیم 
با تیم هاى دیگرى هم بازى کنیم. سرمربى تیم ملى در مورد بازى هاى تیم ملى در دو 

پنجره فیفادى اظهار داشت: اگر از من مى پرسید ...
3
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در صفحه 7 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

ذوب آهن باید استراتژى خود را 
تغییر دهد

جزئیات قتل عام 
خانوادگى در 

اصفهان

گرد و خاك، نفس اصفهان را گرفت
مدارس 6 شهرستان تا پنج شنبه تعطیل شد

3

تقاضاى یک میلیون تقاضاى یک میلیون 
یورویى آنتورپ براى یورویى آنتورپ براى 

استاد برجسته هواشناسى استاد برجسته هواشناسى انتقال بیرانوند
پاسخ مى دهد؛پاسخ مى دهد؛

ورود ایران به ورود ایران به 
دوره دوره 3030ساله ساله 

خشکسالىخشکسالى  
صحت دارد؟صحت دارد؟
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معاون اول معاون اول 
رئیس جمهورى:

نمى توانیم باالى 
سر هر دکانى 
آدم بگذاریم

تمجید نامزد مجریگرى «کتاب باز»تمجید نامزد مجریگرى «کتاب باز»
 از مجرى قبلى این برنامه پرطرفدار از مجرى قبلى این برنامه پرطرفدار

یامین پور: رفتار سروش یامین پور: رفتار سروش 

آگهى احداث خط 400 کیلو ولت منتظرى-امیر کبیر
شرکت برق منطقه اى استان اصفهان احداث خط 400 کیلو ولت منتظرى-امیر کبیر را طبق کروکى ارائه شده در دست اجرا دارد ،لذا براى اطالع کلیه صاحبان 
حقوق واقع در مسیر اقدام به درج آگهى و توجه آنان را به مواد 18و 19 قانون سازمان برق جهت دریافت خسارات وارده معطوف مى دارد. مالکین و صاحبان 
حقوق مرتبط با موضوع مى توانند در صورت هرگونه ابهام و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهى با در دست داشتن مدارك 

مالکیت به شرکت برق منطقه اى واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال مراجعه ویا با شماره 36278770(دفتر حقوقى)تماس حاصل نمایند.

م.الف:1319400روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

 
 

 

توانیم باالىتوانیم باالى
هر دکانىهر دکانى 
 بگذاریم بگذاریم
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دراگ
مقابل ک
گزینه براى آماده
هماهنگى هاى کامل
با تیم هاى دیگرىه
پنجره فیفادى اظها
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وووندررللبیرانولانتقال انتقال بیرانوندالبیرققال بیرانوندللبیر
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اخیراً علیرضا شهیدى، رئیس ســازمان زمین شناسى 
در اظهار نظرى گفته اســت که «ایران وارد یک دوره 
خشکسالى 30 ساله شده است» البته به گفته وى این 
دوره خشکســالى از حدود 20 سال پیش شروع شده و 

اکنون آثارش را در کشور مى توان مشاهده  کرد. 
محمدتقى زمانیان، استاد برجسته هواشناسى با انتقاد 
از اظهارنظرهاى مطرح شده درباره ورود ایران به دوره 
30 ساله خشکسالى اظهار کرد: پیش بینى به این شکل 
غیرممکن است و حتى پیش بینى  وضع جوى براى سال 

آینده نیز مشکل است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه پیش بینى خشکسالى 

30 ساله در ایران اساس علمى ندارد، گفت: نظام جوى 
به این شکل اســت که هیچ کدام از آنها مانند دیگرى 
نیستند و طبیعى است که اینگونه پیش بینى ها صحیح 
نباشد و از هر متخصصى هم که پرسیده شود، مى گوید 

نمى توان آینده جوى را پیش بینى کرد.
وى تأکید کرد: هر علمى روش ســنجش خود را دارد 
و اینکه گفته مى شــود ایران وارد دوران خشکســالى 
شــده کامًال غیرعلمى اســت، همانطور کــه دیدیم 
اردیبهشــت ماه هوا خنک بــود؛ بنابرایــن، هر نظام 
جوى ویژگى خاص خود را دارد و نمى توان اظهار نظر 

غیرعلمى کرد. 

سازمان هدفمندسازى یارانه ها در راستاى اجراى تکالیف 
مقرر در قانون بودجه 1401 کل کشور، ثبت نام از متقاضیان 
دریافت یارانه شــامل افراد جدید و جامانده را به صورت 
الکترونیکى آغاز کرد. سرپرستان خانوارهایى که تاکنون از 
گرفتن یارانه جامانده اند و یا متقاضى جدید دریافت یارانه 
مى باشند، ابتدا الزم است براى کســب اطالع از آخرین 
وضعیت ثبت نام خود کد دستورى #کد ملى*43857*4* 
را شماره گیرى نمایند و سپس  با مراجعه به آدرس اینترنتى 
my.gov.ir نسبت به ثبت درخواست برقرارى یارانه خانوار 

خود اقدام کنند. متقاضیان براى ثبت نام، نیازى به مراجعه 
حضورى به هیچ سازمانى را ندارند.

زمان ثبت نام از متقاضیان جدید یارانه و جامانده بر اساس 
آخرین رقم سمت راســت کدملى در روزهاى سه شنبه 
و چهارشنبه 27 و 28 اردیبهشــت ماه 1401 براى اعداد 
زوج و همچنین روز هاى پنج شــنبه و جمعــه 29 و 30 
اردیبهشت ماه 1401 براى اعداد فرد از طریق این درگاه 
است.درصورتى که این متقاضیان به هر دلیلى موفق به 
انجام ثبت نام در روزهاى یادشده نشــوند، مى توانند در 
روز شنبه 31 اردیبهشــت  و یک شنبه 1 خرداد ماه 1401  
نسبت به ثبت نام خانوار خود اقدام نمایند. الزم به ذکر است 
ثبت نام پس از این تاریخ متوقف نخواهد شد و تاریخ جدید 

متعاقباً اعالم مى شود.

ورود ایران به دوره 30 ساله 
خشکسالى صحت دارد؟

آغاز ثبت نام از متقاضیان 
جامانده از دریافت یارانه

حمید صفت بازیگر شد
  نصف جهان| خواننــده و ترانه ســراى 
موسیقى رپ که مهرماه ســال گذشته از اتهام 
قتل تبرئه شد در یک مجموعه تلویزیونى بازى 
کرد. حمیــد صفت یکى از نقــش هاى اصلى 
مجموعه تلویزیونى «طالق» به نویسندگى و 
کارگردانى ابوالقاسم طالبى را بازى کرده است. 
موضوع داستان این سریال که فیلمبردارى آن 
به پایان رسیده بر خالف عنوانش به فسادهاى 
اقتصادى مى  پــردازد. حمید صفت در ارتباط با 
پرونده قتل شوهر مادرش در اسفندماه 1399 
بازداشت و براى او حکم قصاص صادر شد. اما با 
نقض این حکم و محاکمه دوباره، از اتهام قتل 

عمد تبرئه شد.

آمار مهاجران افغانستانى 
در ایران

  ایرنا| استاد جمعیت شناسى دانشکده علوم 
جمعیت شناسى دانشکده علوم اجتماعى گفت: 
500 هزار نفر از مهاجران افغانســتانى در ایران 
داراى مجوز و مدرك هســتند و بین 2/5 تا 3 
میلیون نفر بدون مدرك و مجوز در ایران حضور 
دارند و در مجموع حدود پنــج میلیون مهاجر 
افغانستانى در ایران سکونت دارند. محمدجالل 
عباسى شــوازى ادامه داد: نسل دوم مهاجران، 
افرادى بودند که در ایران متولد شدند و یا پس 
از تولد در افغانســتان به ایــران آمده اند و البته 
دسترســى به تحصیالت در ایــران براى آنان 
فراهم شــد و با جامعه ایران آشنا هستند. نسل 
سوم کسانى هســتند که در ایران متولد شدند، 
رشد یافتند و تحصیل کردند و این افراد اساسًا 

تعلق بیشترى به ایران دارند.

محدوده قیمت خودروهاى 
وارداتى 

  گجت نیوز|سرانجام واردات خودرو آزاد 
شــد. اکنون دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، 
محدوده قیمــت خودروهــاى وارداتى پس از 
ورود به کشور را اعالم کرده است. مهدى دادفر 
مى گوید: با در نظر گرفتــن 9 درصد مالیات بر 
ارزش افزوده و مجموع حقوق ورودى با نرخ ارز 
نیما، مى توان عنوان کرد که قیمت خودروهاى 
وارداتى در بازار کشور حدود 700 میلیون تا یک 

میلیارد و 400 میلیون تومان خواهد بود.

رتبه ما 
در «دانشجوفرستى» 

  خبرآنالین| جایگاه دانشجوفرستى ایران 
در بازه زمانى 2003 تا 2012 از رتبه 29 در جهان 
به رتبه 11 ارتقا یافته بــود که باالترین جهش 
رتبه  دانشجوفرســتى ایران در طــول دو دهه 
گذشته بوده است. در بازه زمانى 2012 تا 2018 
جمعیت دانشــجویان ایرانى در خارج از کشور 
در تراز 50 هزار دانشــجو ثابت مانده و به رتبه 

نوزدهم تنزل یافته است.

شیوع یک ویروس 
 در برخى مناطق

  همشهرى آنالین|نــادر زریــن فر، 
دانشــیار و متخصــص بیمارى هــاى عفونى 
دانشگاه علوم پزشکى اســتان مرکزى گفت: 
با توجه به گزارش موارد معــدودى از بیمارى 
تب کریمه کنگو در دو استان کشور، مردم باید 
این بیمارى را جدى بگیرند. در صورت مشاهده 
موارد محتمل و مشــکوك این بیمارى باید در 
اسرع وقت مراحل درمان آغاز تا از مرگ و میر 
آن پیشگیرى شود. تب خونریزى دهنده کریمه 
کنگو یکى از بیمارى هاى ویروسى و حاد تب دار 
و خون ریزى دهنده است که از طریق گزش کنه 
یا تماس با خون یا ترشحات یا الشه دام و انسان 
آلوده منتقل مى شــود و خطر انتقال طى ذبح 

حیوان آلوده یا مدت کوتاهى پس از آن است.

خبرخوان

سهیل سنایى
همه دزدها یا همه مالخرها بى انصاف نیســتند! این را 
دزد و مالخــرى ثابت کرده اند که در اســتان فارس به 
دام افتاده اند و پایگاه اطالع رسانى «جامعه 24» با آنها 

گفتگو کرده است. 
مالخر خوش قلب و منصف (!) که به نوشته این سایت 
خیلى خونسرد آماده است به زندان برود و بعد از آزادى، 
دوباره به چرخه جرم برگردد به این ســایت مى گوید: 

«هرچه برایــم بیاورند مى خرم و نمى گــذارم حاال که 
زحمت کشیده دســت خالى از پیش من برود و کارش 
را راه مى اندازم. دزد به این امید بــه ما مراجعه مى کند 
که بتوانیم جنــس را نقدى از او بخریــم. براى همین 

من همیشه حواسم هســت و گران تر از سایر مالخران 
مى خرم و سعى مى کنم انصاف داشته باشم»!

موضوع متفــاوت بودن ایــن مالخر را ســارقى که با 
اوکار کرده هم تأیید مى کند. این جوان 29 ســاله دزد، 

مالخرش را «منصف و با اخالق» توصیف کرده است!
دزد متفاوت که به اعتقاد خودش از کارش لذت مى برد و 
هر چیزى را مى دزدد و به پول تبدیل مى کند، مى گوید:  
«من به لوازم داخل خودرو، لوازم ساختمانى، انبارى و... 
رحم نمى کنم. حتى در میان کشفیات پلیس اسباب بازى 

هم بود. ما فقط دنبال پول هستیم.»
جالب تر از همه اینکه دزد قصه ما از سرقت طال و پول 
بدش مى آید و سراغ آنها نمى رود چون مى گوید قانع 
اســت و حوصله گرفتارى هم ندارد: «لقمه بزرگ تر از 
دهانم نمى گیرم. هرچقدر هــم که دزدى کنى باالخره 
یک روزى دستگیر مى شــوى و باید تاوان بدهى، من 
ندارم که تاوان طال و دالر و پــول نقد را بدهم. فقط به 
اندازه اى سرقت مى کنم که ماه را سپرى کنم و مقدارى 

در حسابم براى مواقع ضرورى بماند.»
اما به نظرتان یک دزد قانع چقدر در ماه مى تواند درآمد 
داشته باشد: «من ماهى شش میلیون از راه دزدى درآمد 
داشــتم و براى ما که در شــهر تقریبًا کوچک زندگى 
مى کنیم کافى است. تا حاال هم 11 بار سرقت کرده ام و 

17 میلیون درآمد داشته ام.»
اما شاید جالب ترین بخش پرسش و پاسخ گفتگو با این 

دزد در جایى باشد که حاال مى خوانید:

پشیمان نیستى؟
خیر؛ این هم یک شغل است، ما عادت کردیم.

داستان عجیب ترین آدم هایى که با آنها شده ایم 80 میلیون!

دزد قانع، مالخر منصف! ایران در تاجیکستان
 پهپاد مى سازد 

کارخانه تو لید پهپاد تمام ایرانى ابابیل    فارس|
2 با حضور رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح جمهورى 
اسالمى ایران و سپهبد شــیر على میرزا وزیر دفاع 
تاجیکستان در دوشــنبه پایتخت این کشور افتتاح 
شد. رئیس ستاد کل نیرو هاى مســلح افتتاح تولید 
کارخانه ابابیل 2 در تاجیکســتان را نقطه عطفى در 
همکارى هاى نظامى بین دو کشــور عنوان کرد و 
افزود: ان شاءا... در آینده شاهد افزایش همکارى ها و 
تعامالت بیشتر از تمام سطوح دفاعى نظامى بین دو 

کشور ایران و تاجیکستان خواهیم بود.

احمدى نژاد 
ممنوع الخروج شد؟ 

  خبرآنالین| برخى رسانه ها خبر دادند نهادهاى 
امنیتى با سفر محمود احمدى نژاد به امارات مخالفت 
کردند. به همین ســبب وى که قرار بود روز دوشنبه 
در اجالس جهانى «مأموریت براى صلح» در شهر 
دوبى امارات، ســخنرانى کند، مجبور به ارسال پیام 
تصویرى براى این اجالس شــد. در واکنش به این 
خبرها، مشــاور رســانه اى رئیس دولت هاى نهم و 
دهم گفت: چنین اخبارى صحت ندارد و کذب است. 
على اکبر جوانفکر ادامه داد: متأسفانه شاهد هستیم 
که برخى ها آرزوهاى خود را در قالب خبر و شــایعه 
در فضاى سیاسى و رسانه اى منتشــر مى کنند و از 
رهگذر آن به دنبال فریب افــکار عمومى از حقایق

 هستند.

 نمى توانیم باالى سر
 هر دکانى آدم بگذاریم

معاون اول رئیس جمهورى در سخنانى    ایسنا|
با تأکید بر اینکه با متخلفان باید طورى برخورد کرد 
که تخلف به صرفه نباشــد، ادامــه داد: باید جریمه 
بازدارنده باشــد. نمى توانیم باال سر هر دکانى و هر 
فردى یــک آدم بگذاریم که ایــن کار را بکند. باید 
جریمه به شکلى باشد که براى متخلف صرف نکند. 
محمد مخبر افزود: در دوره گذار به کمک مضاعف 
نیاز داریم. ما این چند هفته را انتظار داریم تعزیرات 
عادى کار نکنند و دوستانمان جهادى باید کار کنند 
تا این آرامش را به مردم بدهند که ما در بازار حضور 

داریم و به قیمت ها مسلط هستیم.

مردم تحملشان را 
زیاد کنند 

حمیدرضا ترقــى، فعال و تحلیلگر    فردانیوز|
سیاســى اصولگرا درباره حذف ارزترجیحى بعضى 
اقالم اساســى گفت: جراحى بــزرگ اقتصادى به 
دلیل ترك فعل دولت هاى پیشین انجام نشده بود. 
حتمًا جراحى بزرگ دردآور است و نمى شود گفت به 
راحتى انجام مى شود اما باید تاب آورد تا یک اصالح 
عظیم در نظام اقتصادى کشور به وجود آید و مردم 
باید تحمل خود را باال ببرند؛ اما براى کم کردن آثار 
سخت جراحى اقتصادى الزم بود که زیرساخت هایى 

فراهم مى شد.

جنگ دشمن
 بر سر والیت است 

  دیده بان ایران| نماینده ولى فقیه در ســپاه 
پاســداران  تأکید کرد: بر اســاس آیات قرآن گمان 
نکنید روزى استکبار و دشمنان با شما بر سر حقوق 
بشــر و انرژى هســته اى کنار خواهند آمد. اینگونه 
نیست؛ جنگ آنها بر سر والیت و حاکمیت ا... است. 
در واقع استکبار در صدد است که اراده خود را حاکم و 
سلطه خود را تحمیل و ما را از والیت  ا... خارج کند و 
به والیت خود در آورد. حجت االسالم عبدا... حاجى  
صادقى با تأکید بر اینکه روحانیون باید در جهاد تبیین 
پیشتاز باشند، گفت: ما آموخته ایم هر جایى که غیر 
روحانیت دین را تبیین کند، دین به انحراف کشیده 

خواهد شد.

مانى مهدوى

شاید براى شما هم این سئوال پیش آمده باشد که پایان زندگى بر روى کره زمین 
قرار است چطور اتفاق بیافتد؟

این سئوال را  «نیل دگراس تایسون»، مهندس سابق ناسا و یکى از مشهورترین 
دانشمندان جهان در یک گفتگوى تلویزیونى پاســخ داده است. او در این برنامه 
چنان آینده ترسناکى از آینده ما ترسیم کرد که احتماًال همه آنها که پاى تلویزیون 
به اظهارات این شناخته شده ترین اخترفیزیکدان دنیا گوش مى دادند را در شوك 

فرو برده است.
تایسون، لیسانس فیزیک از هاروارد و دکتراى اخترفیزیک از دانشگاه کلمبیا دارد و 
تاکنون در برنامه هاى مختلفى به عنوان سخنران حاضر شده و اطالعات بسیارى 

درباره دانستنى هاى مهم فضا و علم به مخاطبان منتقل کرده است.
او در آخرین مصاحبه اش، ترســناك تریــن تئورى آخرالزمانى را در پاســخ به 
ســئوالى مربوط به نحوه پایان زندگى روى کــره زمین  اینطــور مطرح کرده 
اســت: «خورشــید در نهایت منبســط مى شــود و زمین به حدى داغ مى شود 
که اقیانوس ها مى جوشــند و بخارشــان به فضا مى رود. ســیاره بــه تدریج به 
پوسته اى در حال سوختن بدل مى شود که به داخل خورشید کشیده شده و بخار 

مى شود.»
البته این تئورى فقط به عاقبت زندگى ما انســان ها و سرنوشت کره خاکى مان 
مى پردازد در حالى که پیش بینى هاى آقاى تایسون، بسیار فراتر از یک سیاره و 
شامل سراسر کیهان هم مى شود: «جهان بعد از بیگ بنگ همواره در حال انبساط 
بوده و در شرایطى که باید با انبساط بیشــتر، چگالى ماده و انرژى در جهان کمتر 
شود، این مقدار همواره ثابت باقى مانده است. دانشمندان واقعاً نمى دانند چرا چنین 
اتفاقى مى افتد اما مى دانند که انرژى تاریک علت وقوع آن است و شاید روزى نحوه 
عملکرد آن مشخص شود. اما سرعت انبساط نهایتًا از نیروهاى گرانشى که اشیا، 
اتم ها و ذرات را کنار هم نگهداشته اند پیشى مى گیرد و حتى بر پیوندهاى مولکولى 
که بدن ما را در کنار هم نگهداشته اســت هم غلبه مى کند. با انبساط جهان، این 
نیروها همچنان با قدرت به کار خود ادامه مى دهند چراکه با بزرگ تر شدن جهان 
خأل بیشــترى ایجاد مى شــود و این پویایى تا زمانى ادامه دارد که مولکول ها و 

اتم هاى ما و حتى بافت فضا و زمان را از هم جدا کنند.»

آرمان کیانى
بعد از آنکه ارتباط بین حرکت برف پاکن خودروهاى پژو پارس ســوژه 
کاربران فضاى مجازى شد، حاال شکســتن سقف شیشه اى پژو 206 و 
207 پانوراما در صورت جک زدن زیر خودرو موجب شوخى و اعتراض و 

خنده شده است!
ایرادهاى عجیب و غریب خودروهاى داخلى کم نیست و هربار پرده اى 
از آن رو مى شود؛ از ورود آب به داخل کابین گرفته تا بسیارى از مشکالت 
پیش پا افتاده دیگر. چند وقت پیش هم ویدیویــى از راننده یک خودرو 
پژوپارس در فضاى مجازى منتشر شد که نشان مى دهد با حرکت برف 
پاکن هاى خودرو او، قفل در سمت راننده هم باز و بسته مى شود. این ویدیو 

آنقدر بازتاب پیدا کرد که ایران خودرو ناچار به عذرخواهى شد.
اخیراً هم یک عیب عجیب دیگر این بــار در برخى خودروهاى پژو 206 
و 207 پانوراما سوژه کاربران شده است. با توجه به اطالعاتى که توسط 
تعمیرکنندگان و مالکان این خودروها منتشر شده، زمانى که خودروهاى 

مذکور پنچر مى شــوند و مالک براى تعویض تایر معیــوب آنها از جک 
استفاده مى کند، سقف شیشه اى این محصوالت دچار ترك خوردگى و 
شکستگى مى شود. البته تعمیرکاران مى دانند که این مشکل نیز  همانند 
بســیارى از مشــکالت دیگرى که تاکنون پیش آمده چگونه برطرف 
مى شود، اما از آنجایى که این موضوع مستقیمًا با امنیت راننده در ارتباط 

است به نسبت سایر موارد بسیار حساس تر به نظر مى رسد. 
یک پایگاه اطالع رسانى تخصصى خودرو درباره علت این مشکل معتقد 
است که نمى توان دلیلى اصلى این مشکل را که طى ماه هاى گذشته براى 
دفعاتى گریبان مالکان را گرفته اســت، کم دقتى در  مونتاژ دانست؛ بلکه 
دلیل این موضوع را باید در ســتون هاى خودرو جستجو کرد. این سایت 
راهکارى هم براى جلوگیرى از زیان رسیدن با مالکان این خودروها ارائه 
مى دهد: «مالکان خودروهاى مذکور در هنگام پنچرى براى جلوگیرى از 
این مشکل باید جک را در وسط خودروها قرار دهند»؛ اما آیا ایران خودرو 

این بار هم در خصوص این موضوع شفاف سازى خواهد کرد؟

وحید یامین پور، معــاون امور جوانان وزیــر ورزش و جوانان، مجرى 
برنامه هاى تلویزیونى مانند «جهان آرا» و نویسنده کتاب هاى «نخل 
و نارنج»، «ارتداد» و «ماجراى فکر آوینى» و کسى که از او به عنوان 
جانشــین ســروش صحت در برنامه «کتاب باز» یاد مى شود درباره 
احتمال حضورش در این برنامه تلویزیونى عنوان کرد: «من از تصمیم 
سازمان صداوسیما درباره "کتاب باز" اطالعى ندارم، اما مى دانید که 
خود من یکــى از مهمان هاى این برنامه بــودم و از رفتار محترمانه و 
حرفه اى ســروش صحت خیلى لذت بردم. محمدرضا رضاییان، تهیه 
کننده و کارگردان این مجموعه هم از دوستان قدیمى من است و امیدوار 
هستم که اهالى و عالقه مندان کتاب احساس نکنند سازمان صداوسیما 
به مسئله کتاب کم اعتناست. قطعًا این سازمان و رسانه سیاست هایى 
دارد که من از آنها بى اطالع هســتم و قطع به یقین این اتفاق نه مورد 

پسند مخاطبان و عالقه  مندان به کتاب است و نه مسئوالن صداوسیما 
و امیدوارم هر چه سریع تر یک سیاست صحیح براى بیرون رفتن از این 

حاشیه ها و چالش ها اتخاذ شود.»
برنامه تلویزیونى «کتاب باز» از سال 95 به کارگردانى و تهیه کنندگى 
محمدرضا رضائیان روى آنتن شــبکه نسیم رفته اســت. این برنامه 
به غیر از فصــل اول خود که با اجراى امیرحســین صدیق روى آنتن 
رفته بود، در فصل هاى 2، 3 و 4 با اجراى ســروش صحت همراه بود 
که اجراى این بازیگر، کارگردان و نویســنده به محبوبیت این برنامه 
اضافه کرد. حاال پس از اتمام فصل چهارم این برنامه، در ماه هاى اخیر 
زمزمه هایى درباره پخش نشدن فصل پنجم و یا پخش این برنامه بدون 
حضور مجرى اصلى آن شــنیده مى شــد که با واکنش هاى متفاوتى

 هم همراه بود.

مدیر باغ وحش ارم تهران آخرین وضعیت شیر مصدوم این باغ وحش را 
تشریح کرد.

پرویز قندالى گفت: دو مهره گردن شیر شکسته است و به دلیل جلوگیرى از عذاب 
کشیدن حیوان، احتمال مرگ آرام آن وجود دارد.

وى افزود: به دلیل وجود مشــکالت زیاد در اندام هاى حرکتى و عدم تحرك و 
تعادل، این شیر سه ساله به بیمارستان دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران جهت 
سى تى اسکن و آزمایشات الزم فرستاده و قرار شد وضعیت حیوان بررسى و پس 
از مشورت با استادان دانشــکده و جواب آزمایش ها و تشخیص عارضه در مورد 

حیوان تصمیم گیرى شود.
به گفته  قندالى، در نتایج اولیه احتمال شکســتگى قدیمى در ناحیه مهره کمر و 

انتهاى ستون فقرات حیوان رؤیت شده است.
او گفت: اظهار نظر و تصمیم نهایى براى عمل جراحى یا مرگ آرام حیوان براى 
درد نکشیدن بیشتر منوط به بررسى و اعالم نظر کمیسیون مربوطه از دانشکده 
دامپزشکى است. در ماه گذشته این قالده شیر نر سه ساله که غیرقانونى در یک 
باغ شخصى نگهدارى مى شد، توسط یگان حفاظت سازمان محیط زیست گلستان 

کشف و ضبط و سپس براى نگهدارى به باغ وحش ارم تهران منتقل شد.

مرگ آرام در انتظار  شیر مصدوم 

این هم عاقبت انسان  از زبان 
مشهورترین اخترفیزیکدان دنیا!

 باز هم شاهکارى دیگر از خودروسازان داخلى!

تمجید نامزد مجریگرى «کتاب باز» از مجرى قبلى این برنامه پرطرفدار

یامین پور: رفتار سروش صحت با من حرفه اى بود
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آغاز احداث 24 هزار واحد 
مسکونى در اصفهان

عملیات اجرایى احـداث حدود 24 هزار واحد مسـکونى 
در شهرهاى جدید استان اصفهان روز سه شنبه با دستور 
رییـس جمهـور آغـاز شـد. مدیرعامل شـرکت عمران 
بهارسـتان گفت: ایـن واحدهاى مسـکونى در اسـتان 
اصفهان در شهرهاى بهارستان، فوالدشهر و شهر جدید 
مجلسـى احداث مى شـوند. محمدرضا احمـدى افزود: 
عملیات اجرایى احداث حدود 6 هزار و 656 واحد در شهر 
بهارستان، 14 هزار و 750 واحد در فوالدشهر و 2 هزار و 
872 واحد در شهر جدید مجلسى آغاز شد. به گفته مدیر 
کل راه و شهرسازى استان اصفهان، 419 هزار 368 نفر 
در طرح نهضت ملى مسکن اصفهان ثبت نام کردند که 
بیشترین ثبت نام در سه شـهر بهارستان، شاهین شهر و 

فوالدشهر بوده است.

تعیین محدوده و حریم 
باغبهادران 

رییس اداره میراث  فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
شهرسـتان لنجان گفت: محدوده و حریم منطقه نمونه 
گردشـگرى باغبهـادران از توابـع ایـن شهرسـتان در 
جنـوب غربـى اصفهان بـا هدف تسـهیل و تسـریع در 
سـرمایه گذارى، تعیین و اعـالم مى شـود. احمد فتحى 
اظهار داشـت: منطقـه نمونـه گردشـگرى باغبهادران 
مصوبه هیات وزیران در سـال 86 است اما در سال هاى 
گذشـته محدوده این منطقه به طور رسمى تعیین نشده 
بود و امسـال با همکارى دسـتگاه هاى اجرایى مختلف 

شهرستان لنجان این کار انجام مى شود.

گرانى خارج از شبکه در 
کارخانه بزرگ رب

خط تولید یکى از بزرگترین کارخانه هاى تولید رب گوجه 
فرنگى با تخلف گرانفروشى و انباشت محصول در انبار 
در اصفهان متوقف شد. قاضى شعبه 4 تعزیرات حکومتى 
استان اصفهان در بازرسى از این کارخانه گفت: مسئوالن 
کارخانه بدون هیـچ گونه ابالغـى از اداره کل صمت در 
اقدامى خودسرانه قیمت هر قوطى رب گوجه فرنگى را از 

39 هزار به 41 هزار تومان افزایش داده بودند. 

موافقت با استعفاى شهردار
سرپرست فرماندارى خور و بیابانک گفت: سید محمود 
علـوى شـهردار فرخـى بعد از هشـت مـاه خدمـت در 
شـهردارى فرخى از سـمت خود اسـتعفا داد. احمدرضا 
طحانى افزود: سـید محمود علوى در نامه اى استعفاى 
خود را تقدیم شوراى اسالمى شهر فرخى کرد و اعضاى 

شوراى نیز با استعفاى وى موافقت کردند. 

آغاز خرید تضمینى گندم
خریـد تضمینى محصول اسـتراتژیک گنـدم از مناطق 
گرمسیر استان اصفهان آغاز شد. مدیرکل غله وخدمات 
بازرگانى اسـتان اصفهان گفت: همزمان با فصل خرید 
تضمینى گندم 120 تن محصول از گندم کاران منطقه 
مهاباد در شهرسـتان اردسـتان خریدارى شـده اسـت. 
محسن ضیائى، نرخ خرید تضمینى هر کیلوگرم گندم را 
11 هزار و 500 تومان اعالم کرد و افزود: خرید تضمینى 
گندم از کشاورزان اسـتان تا پایان شـهریور ادامه دارد و 
سازمان جهادکشاورزى استان پیش بینى کرده در فصل 
خرید حدود 140 هزار تن گندم از بهره برداران این استان 

خریدارى شود.

نصب 271 فقره انشعاب 
فاضالب 

عملیات نصب 271 فقره انشعاب فاضالب در منطقه 
چهار اصفهان انجام شـد. به گزارش قسمت خدمات 
مشترکین و درآمد منطقه از این تعداد انشعاب نصب 
شـده به ترتیب 39 و 232 فقره نصب انشعاب و آحاد 
نصب فاضـالب بوده اسـت. گفتنى اسـت بـا انجام 
فعالیت فوق تعداد کل انشعابات نصب شده فاضالب 
در منطقه چهار از ابتـدا تاکنون به 109 هـزار و 291 

فقره رسید.

خبر

رئیس ســتاد آزمون هاى اصفهــان از برگزارى آزمون 
کارشناســى ارشد دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش 
عالى در اســتان اصفهان همزمان با سراســر کشــور 
خبر داد و گفــت: در مجموع 43هــزار و 904 داوطلب 
در ســه روز در اســتان اصفهــان بــا هم بــه رقابت 

مى پردازند.
رضا على نوروزى با اعــالم این خبر، اظهار کرد: رقابت 
داوطلبان آزمون کارشناسى ارشــد ناپیوسته داوطلبان 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى از امروز چهارشنبه، 
28 اردیبهشت ماه سال جارى آغاز مى شود و در روزهاى 
پنج شنبه و جمعه  29 و 30 اردیبهشت ماه نیز ادامه دارد.

وى افزود: در مجموع  43هزار و 904 داوطلب (21437 
زن و 22467 مرد) در مدت سه روز در استان اصفهان در 
آزمون کارشناسى ارشد امسال با هم به رقابت مى پردازند 
که 26 هزار و 14 نفر در شهر اصفهان و 17 هزار و 890  
نفر در شهرستان هاى این اســتان داوطلب شرکت در 
آزمون هستند. آزمون با حضور 9462  نفر  شامل 7825 
زن و 337 مرد در دانشــگاه اصفهــان و حوزه معلولین 

برگزار خواهد شد.
نوروزى افزود: در شــهر اصفهان روز چهارشنبه 3450 
نفر، روز پنجشــنبه 12 هزار و 441 نفر و روز جمعه 10 

هزار و 123 نفر شرکت مى کنند.

مدیرکل آموزش وپرورش اســتان اصفهان گفت: حضور 
دانش آموزان در نهضت انقالب اســالمى، نشان از آن دارد 
که دانش آموز اسالمى، پویا و اثرگذار بوده و اصفهان در همه 

ابعاد سرآمد است.
محمدرضا ابراهیمى در بازدید از پژوهش سراى دانش آموزى 
خیام، اظهــار کرد: نقش دانش آمــوز در آموزش و پرورش 
بى بدیل است؛ یعنى همه ارکان نظام آموزش کشور جمع 
مى شــوند تا در خدمت دانش آموز باشــند، همچنین معلم 
و مدرســه زمانى معنا مى یابد که دانش آموز حضور داشته 
باشد؛ پس همه براى این جمع هستند تا دانش آموز را به طور 
همزمان، آمــوزش و تربیت دهند. وى ادامــه داد: حضور 

دانش آموزان در نهضت انقالب اســالمى، نشان از آن دارد 
که دانش آموز اسالمى پویا و اثرگذار است و اصفهان در همه 
ابعاد سرآمد بوده و هست؛ به طورى که از 36 هزار دانش آموز 
شهید کشور، شش هزار دانش آموز اصفهانى مدال شهادت را 
دریافت کرده اند و از دو هزار و 500 فرهنگى شهید، 300 نفر 
اصفهانى هستند. ابراهیمى با اشاره به اینکه شهدا هویت ساز 
بودند و ما نیز باید هویت ساز باشیم، افزود: در فرمایشات رهبر 
معظم انقالب، توجه به هویت آفرینــى و افتخار و اینکه ما 
مسلمان انقالبى هستیم، مشهود است و افتخار ما این است 
که اصفهان، تمدن ساز است و شما دانش آموزان نمادى از 

دانش آموز مؤمن و انقالبى هستید.

اصفهان 6000 دانش آموز 
شهید تقدیم انقالب کرده است

رقابت 44 هزار اصفهانى در 
آزمون کارشناسى ارشد

نصف جهان  روزنامه «زاینده رود»، طى گزارشى که 
در روز سه شنبه 27 اردیبهشت منتشر کرد، تیتر یک 
خود را اختصاص داد به نبود امکانات براى معتادان 
و اینکه اصفهان در رتبه دوم مرگ و میر زنان معتاد 
قرار دارد. ایــن روزنامه با تیتر درشــت زیرعنوان 
«یک مهم دیده نشــده» آورده است: سرعت رشد 

اعتیاد شــدید در میان اصفهانى ها هر روز بیشتر 
مى شد و در سایه گرایش این افراد به مواد صنعتى، 
سرعت رسیدن معتادان به مصرف بى رویه و کارتن 
خوابى هم بیشتر شــده و در نهایت مرگ و میر در 
میان معتادان کارتن خواب و متجاهر هم افزایش 

داشته است.

افزایش مرگ زنانه اعتیاد 

نصف جهــان  بسیارى از اقشــار جامعه از گسترش 
حاشــیه نشــینى ها و وضعیت و نابســامانى آنها 

گالیه مند هستند.
طى بررسى هاى «نصف جهان»، اکثر خانواده هاى 
حاشیه نشین شغل رسمى براى تأمین معاش خود 

ندارند و چون این افراد عموماً فاقد مهارت وتخصص 
و سرمایه گذارى هستند به شغل هاى کاذب روى 
مى آورند و یا به دستفروشــى و تکدیگرى و خرید 
و فروش مواد مخدر روى مى آورند و آســیب هاى 

زیادى را براى دیگر مناطق شهر ایجاد مى کنند.

حاشیه هاى پر آسیب 

نصف جهان  فروردین ماه امسال وعده هایى مبنى 
بر اضافه شــدن تعدادى اتوبوس به ناوگان شهرى 
داده شــد اما تا کنون این موضوع به مرحله عمل 

درنیامده است.
این موضوع در شــرایط حاضر که مــردم از لحاظ 
معیشــتى دچار مشــکل شــده اند و معمــوًال با 
ناوگان حمل و نقــل عمومى جابه جا مى شــوند 

گالیه هاى بسیارى را در بر داشته و انتظار طوالنى 
در ایستگاه هاى اتوبوس و بى آرتى آنها را بى طاقت 

کرده است.
شهروندان مى گویند شرکت اتوبوسرانى و اعضاى 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان باید در این باره 
پاسخگو باشــند که چرا اضافه شــدن به ناوگان 

اتوبوسرانى تنها در مقام شعار باقى مانده است؟

افزایش ناوگان اتوبوس در مقام شعار مانده!

معاون فرهنگى اجتماعى فرماندهى انتظامى استان در 
خصوص ماجراى درگیرى و قتل خانوادگى که در این 

استان رخ داد توضیحاتى را ارائه کرد.
  ســرهنگ جهانگیر کریمى  اظهار داشــت: در پى 
اعالم مرکز فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بر نزاع و 
درگیرى خانوادگى در شهر گرگاب از توابع شهرستان

 شاهین شــهر بالفاصله واحد گشــت انتظامى این 
فرماندهى در محل حضور یافته و مشاهده کردند که 
فردى حدوداً 40 ساله به محل کار برادرش رفته و با یک 
قبضه اسلحه کلت کمرى به او  شلیک و سپس از محل 

متوارى شده است.
وى افزود: ماموران به منظور دستگیرى متهم به منزل 
وى رفتند که مشخص شد او پس از مراجعه به منزل با 
شلیک یک تیر به سرش اقدام به خودکشى کرده است.
معاون فرهنگى اجتماعى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان  با بیان اینکه در زمان تیراندازى یکى از تیرها 

کمانه کرده و به پاى دختر 6 ساله اش برخورد و باعث 
مجروح شدن وى شده بود  تصریح کرد: هر 3 مجروح 
حادثه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند 
که در ادامه فرد ضارب براثر شــدت جراحات وارده در 

بیمارستان جان باخت.
وى علت بروز این حادثه را اختالف فرد ضارب با اعضاى 
خانواده خود عنوان و بیان کرد: در تحقیقات اولیه صورت 
گرفته توسط کارآگاهان پلیس آگاهى  مشخص شد فرد 
ضارب روز قبل از حادثه 3 نفر دیگر از اقوامش شامل 

همسر، پدر و مادر همسرش را نیز به قتل رسانده بود.
سرهنگ کریمى با بیان اینکه تحقیقات تکمیلى در این 
خصوص کماکان ادامه دارد و کارآگاهان در حال بررسى 
دقیق تر این پرونده هستند، به اعتیاد فرد ضارب اشاره 
کرد و گفت: اعتیاد بالیى خانمانسوز است که رد پاى آن 
در بیشتر جرایم و از جمله قتل هاى ناشى از اختالفات 

خانوادگى به وضوح مشاهده مى شود.

جزئیات قتل عام خانوادگى در اصفهان

آرمان کیانى

معاون توسعه بازرگانى و صنایع کشاورزى سازمان جهاد 
کشاورزى اســتان اصفهان گفت: طى چند روز گذشته 
مردم در هجمه  به بازار، نیازهاى خود را تأمین کردند و 

به نوعى تب خرید مردم فروکش کرده است.
امید شریفى در گفت وگو با ایســنا درباره قفسه خالى از 
روغن و ماکارونى در برخى فروشــگاه ها، اظهار کرد: 
در خصوص ماکارونى هیچ مشــکلى در ســطح بازار 
نداریم و در بازدید هیئتى به همراه اســتاندار اصفهان 
از برخى فروشگاه ها، حتى ماکارونى با قیمت هاى قبل 

نیز  موجود بود.

وى بــا تأکید بــر اینکه مشــکل امروز قفســه هاى 
خالى فروشــگاه بیشــتر در مبحث خرید اقالم توسط 
فروشــگاه داران اســت، تصریح کرد: هیچ مشکلى در 
تأمین اقالم کاالهاى اساسى نداریم و ذخایر مطلوبى 
در استان وجود دارد و اجناس به فراوانى در فروشگاه ها 

موجود است.
معاون توســعه بازرگانى و صنایع کشــاورزى سازمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان توضیح داد: فروشگاه ها 
گالیه مندند که پیک مصرف کاهش پیدا کرده و مردم 

همانند قبل تمایلى به خرید ندارند.

تب خرید مردم فروکش کرده است

سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره به 
کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ در بــازار، گفت: در حال 
حاضر عرضه مرغ بیشــتر از تقاضا است، از سوى دیگر 
انبارش مرغ و تخم مرغ توســط مردم در بــازار انجام 

شده است.
حسین ایراندوست تاکید کرد: با توجه به انبارش خانگى، 
باید مرغ و تخم مرغــى که قبًال در بازار خریده شــده 
مصرف و از سوى دیگر باید سازگارى با تغییر قیمت ها 

صورت گیرد.
وى افزود: در حال حاضر قیمت مرغ براى مصرف کننده 

در اصفهان 45 هزار و 900 تومان اعالم شــده است و 
البته برخى فروشگاه ها مرغ را با قیمت پایین تر عرضه 
مى کنند. ایراندوســت همچنین با بیان اینکه در حال 
حاضر عرضه تخم مرغ بیشتر از تقاضا است، اظهار کرد: 

قیمت تخم مرغ از درب مرغدارى افت کرده است.
وى گفــت: قیمت مصــوب هر کیلو تخم مــرغ براى 
مصرف کننده 39 هــزار و 800 تومان اســت، البته در 
ســطح بازار انتظار مى رود با توجه به افزایش عرضه و 
خرید تخم مرغ مازاد، قیمت هر کیلو این محصول به 30 

هزار تومان برسد.

کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ در اصفهان

مســئول روابط عمومى اورژانس استان اصفهان گفت: 
کارشناســان اورژانس 115 ناجى کودك یک ســاله و 

خانواده اش شدند.
عباس عابدى گفت: حوالى ساعت 15  روز بیست وششم 
اردیبهشت، پس از برقرارى تماس امدادخواهان با 115 
اصفهان، اعالم شــد بر اثر برخورد دو موتور سیکلت در 
خیابان سروش تعدادى مصدوم شده اند و بالفاصله یک 

واحد امدادى اورژانس در محل حادثه حاضر شد.
او گفت: پس از بررسى کارشناسان اورژانس مشخص شد 

یک موتور سیکلت با یک سرنشین آقا و موتورسیکلت 
دیگر با سه سرنشین شامل یک آقا، یک خانم و کودك 

یک ساله بر اثر برخورد با یکدیگر دچار سانحه شده اند.
مسئول روابط عمومى اورژانس استان اصفهان مى گوید: 
در هنگام رسیدن کارشناسان اورژانس، پس از بررسى و 
انجام اقدامات فورى براى مصدومان، بنابر اعالم و بى 
تابى مصدوِم خانم مبنى بر گمشدن فرزند شیرخوارش 
در تصادف، بالفاصله کارشناســان اورژانس با دقت و 
سرعت عمل مشغول جســتجوى صحنه براى یافتن 

کودك شدند.
به گفته عابدى  پــس از چند دقیقه تالش و جســتجو 
ریزبینانه کارشناسان اورژانس، کودك یک ساله که بر اثر 
برخورد و تصادف دو موتورسیکلت از دست مادر رها شده و 
در معابر گمشده بود، درمیان شمشاد هاى خیابان پیدا شد.

او گفت: پــس از انجــام اقدامات فورى بــراى تمامى 
مصدومان که دچار آسیب هاى متعدد بودند مصدومان 
توســط دو واحد امدادى اورژانس 115 به بیمارســتان 

منتقل شدند.

کودك شیرخوار در برخورد 2 موتورسیکلت گم شد!

رئیس اداره ارزیابى عملکرد و رسیدگى به شکایات اداره 
کل آموزش و پرورش استان در مورد کلیپى که در فضاى 
مجازى از تنبیه دانش آموز توسط معلم منتشر شده است، 
اظهار کرد: این دانش آموز در شهرستان دیگرى از استان 
مشــغول تحصیل بوده، که در بهمن ماه سال 1400 به 

دلیل تغییر محل ســکونت ســاکن هرند و در مدرسه 
متوسطه اول شهید غفار هرندى ثبت نام مى کند.

مصطفى درستکار تصریح کرد: با توجه به بررسى هایى 
که انجام شده بود این دانش آموز محدودیت هاى خاص 
خودش را داشته که مســئوالن آموزش و پرورش این 
دانش آموز را مورد حمایت مادى و معنوى قرار مى دهند.

درستکار ادامه داد: در روز یکشنبه 25 اردیبشهت 1401 
این دانش آموز در مدرسه شــیطنت هاى زیادى داشته 
و این مورد باعث مى شــود، متاسفانه معلم یک برخورد 

فیزیکى محدودى با دانش آموز داشته باشد.

وى افزود: بالفاصله بعد از ایــن برخورد رئیس آموزش 
و پرورش و رئیس ارزیابى عملکرد شهرســتان هرند در 
مدرســه حضور پیدا مى کنند و به صــورت میدانى این 

موضوع مورد بررسى قرار مى گیرد.
رئیس اداره ارزیابى عملکرد و رسیدگى به شکایات اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان افزود: اولیــا دانش آموز 
در روز دوشــنبه 26 اردیبهشــت ماه به مدرسه مراجعه 
مى کنند و معلم از اولیا دانش آموز عذر خواهى مى کند، 
اما گزارش آن اتفاق تلخ آماده است و طبق اساس مقررات 

پیگیرى ها حتما براى معلم صورت مى گیرد.

ماجراى تنبیه یک دانش آموز در هرند

خیزش گرد و غبار در اســتان اصفهان، مدارس برخى 
مناطق استان را به تعطیلى کشاند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از تعطیلى 
مدارس 6 شهرستان اســتان اصفهان تاپنج شنبه خبر 
داد. منصور شیشه فروش با اشاره به شرایط جوى حاکم 
بر اســتان اصفهان و افزایش غلظت گرد و غبار اظهار 
داشت: شرایط فعلى ناشى از فعالیت کانون هاى گرد و 
غبار کشــور عراق و ادامه وضعیت گرد و غبار در شمال 
استان اســت. وى افزود: بر این اساس، کمیته اضطرار 
شــرایط آلودگى هوا در اســتاندارى اصفهان برگزار و 

مصوباتى را داشــت. براســاس این مصوبات، مدارس 
شهرستان هاى کاشان، آران و بیدگل، نطنز، اردستان، 
نایین و خورو بیابانک در نوبت بعدازظهر روز سه شنبه 
و نوبت هاى صبح و بعدازظهر چهارشنبه (امروز)تعطیل 

اعالم شد.
وى افزود: همچنین در راستاى کاهش فعالیت معادن و 
واحدهاى تولید آجر و گچ، ممنوعیت همه فعالیت هایى 
که منجر به ایجاد گرد و غبار در مناطق تحت تأثیر خواهد 

شد، اعالم شده است.
شدت گردوغبار در روز سه شــنبه به حدى بود که دید 
افقى در برخى نقاط اســتان از جمله مناطق شــمالى 

به 1500 متر کاهش پیــدا کرد. این شــرایط تا امروز 
چهارشنبه در بیشتر مناطق استان به ویژه براى مناطق 
شمالى، شرقى و تا حدودى هم مناطق مرکزى استان 
ادامه دارد و کیفیت هوا از روز پنج شــنبه تا پایان هفته 

به تدریج بهبود پیدا خواهد کرد.
اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان اعالم کرد گرد و 
خاك در هواى اصفهان در روزهاى یک شنبه و دوشنبه 
منشأ خارجى داشت اما به دلیل وزش باد و نبود رطوبت 
در منطقــه، کانون هاى گرد و خاك داخلــى نیز از روز 
سه شــنبه فعال شــده و باعث کاهش کیفیت هواى 

اصفهان مى شوند.

مدارس 6 شهرستان تا پنج شنبه تعطیل شد

گرد و خاك، نفس اصفهان را گرفت

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان از کاهش 
خروجى ســد زاینده رود با اتمام نوبت چهارم توزیع 10 

روزه آب براى اراضى شرق اصفهان خبرداد.  
مهران زینلیان با بیان اینکه خروجى ســد زاینده رود با 
اتمام نوبت چهارم توزیع آب براى اراضى کشاورزى شرق 
اصفهان کاهش یافت ، تصریح کرد: هیچ ارتباطى بین 
توزیع آب براى کشاورزان شرق اصفهان و سفر احتمالى 
رئیس جمهورى به این اســتان وجود ندارد و با توجه به 
محدودیت منابع آبى، رهاســازى آب تنها براى نجات 

کشت کشاورزان انجام مى شود.
وى اظهار داشت: آب به میزان الزم و به ضرورت در حال 

رهاسازى است و پس از اتمام دوره توزیع آب، دریچه هاى 
سد در وقت مقرر بسته مى شود.

معاون هماهنگى امــور عمرانى اســتاندار اصفهان با 
خاطرنشــان کرد: مرحله پنجم توزیع آب براى کشت 
کشاورزى شرق و نیز نوبت دوم رهاسازى آب براى باغات 

غرب اصفهان در خرداد خواهد بود.
زینلیان اضافه کرد: قرار است طى دو سه  نوبت آب براى 
باغات غرب اصفهان رهاسازى شود و در مجموع حدود 

100 میلیون مترمکعب به این منطقه اختصاص یابد.

زاینده رود خردادماه هم باز مى شود

ت.
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بى شک واتســاپ یکى از محبوب ترین 
اپلیکیشن هاى پیام رسان در جهان است. 
این پیام رسان به تازگى آپدیت جدیدى به 
همراه چند قابلیت جدید منتشر کرده است. 
واتساپ اکنون قابلیت نشان دادن واکنش 
با اســتفاده از ایموجى، به اشتراك گذارى 
فایل تا حجم 2 گیگابایت و افزایش تعداد 
کاربران چت هاى گروهى را به اپلیکیشن 
خود اضافه کرده است. در ادامه به بررسى 

این ویژگى هاى مى پردازیم:

واکنش با استفاده از ایموجى
ویژگى ارسال واکنش با استفاده از ایموجى، 
اکنون بــا چند ایموجى در دســترس قرار 
گرفته است و به گفته واتساپ در آینده از 
همه ایموجى ها مانند عشق، خنده، تعجب، 
غم و تشــکر و رنگ پوست هاى مختلف 
پشــتیبانى خواهد کــرد. قابلیت واکنش 
واتساپ به کاربران این امکان را مى دهد تا 
بدون شلوغ شدن چت گروهى و ارسال پیام 
اضافى، به یک پیام در گروه واکنش نشان 
دهند. کاربران براى واکنش نشان دادن به 
یک پیام، باید آن پیام را به مدت بیشترى 
فشار داده و ســپس روى ایموجى نمایش 

داده شده ضربه بزنند.

واتس اپ پس از اینکه شخصى به پیامى 
واکنش نشان داد، به فرستنده پیام اطالع 
رســانى مى کند. کاربران مى توانند تنها با 
یک ایموجى به پیام ها واکنش نشان دهند. 
همچنین مى توانند پس از ارسال ایموجى، 
آن را به یک ایموجى دیگر تغییر داده و یا 
واکنش خود را حذف کنند. به گفته ویسپى 
بوپتى، سخنگوى متا، ویژگى واکنش هاى 
ایموجى تا یک هفته آینده براى همه ارائه 
مى شود، برخى از کاربران نیز ممکن است 

قبًال این ویژگى را داشته باشند.

محدودیــت گــروه 
واتساپ

پیــش از ایــن حداکثر 
کــه  افــرادى 
مى توانســتند عضو 
در  گــروه  یــک 
واتســاپ شوند، 
256 نفر بود که 
پــس از این به 
عضــو   512
تغییر خواهد 

کرد.

اندازه فایل واتساپ
واتــس اپ همچنین محدودیــت اندازه 
فایل براى اشتراك گذارى فایل ها را به 2 
گیگابایت افزایــش مى دهد. این افزایش 
حجم فقط به اســناد مربوط مى شــود و 
حداکثر حجم ارســالى تصاویر و ویدئو ها 

در واتساپ همچنان 16 مگابایت است.
 دو ویژگى واکنش بــا ایموجى و افزایش 
حجم فایل ارســالى در نســخه فعلى در 
دسترس هستند. اما ویژگى افزایش تعداد 
اعضاى گروه به زودى به این اپلیکیشــن 

اضافه خواهد شد.

 کارشناسان فناورى اطالعات هشــدار دادند که کاربران شمارى 
از سیســتم هاى عامل اندروید در معرض حمله «محروم سازى از 

خدمات» قرار دارند.
گروه واکنش اضطــرارى کامپیوترى CERT وابســته به وزارت 
فناورى اطالعات هند هشدار جدیدى را براى کاربران اندروید 10، 

اندروید 11، اندروید 12 و اندروید ۱۲L صادر کرده است.
بر اســاس این گزارش، چندین آســیب پذیرى 
در این سیتســم هاى عامل شناسایى شده که 
مى تواند توسط یک فرد براى به دست آوردن 
امتیازات باال، افشاى اطالعات حساس و منع 
خدمات در سیســتم هدف مورد سوء استفاده

 قرار گیرد.
این آسیب پذیرى ها در سیســتم عامل اندروید به دلیل 
 Media مؤلفه هــاى ،Framework نقص در مؤلفــه

 ،Kernel LTS مؤلفه هاى ،System مؤلفه هــاى ،Framework

مؤلفه هاى MediaTek، مؤلفه هــاى Qualcomm و مؤلفه هاى 
منبع بسته «Qualcomm» است.

طبق این مشاوره، بهره بردارى موفقیت آمیز از این آسیب پذیرى ها 
مى تواند به مهاجم اجازه دهد تا امتیازات باالیى به دست 
آورد، اطالعات حســاس را در معرض دید قرار داده و 
منجر به منع سرویس دهى در سیستم هدف 

شود.
براى ایمن ماندن، CERT-in توصیه 
مى کند که آخرین نســخه سیســتم 
عامــل اندرویــد موجود براى گوشــى 
هوشــمند خود را نصب کنیــد. مى توانید 
با مراجعه بــه برنامــه تنظیمــات، آخرین
 نســخه موجــود بــراى گوشــى هوشــمند خــود

 را بررسى کنید.

حمله DoS چیست؟
حمله محروم سازى از خدمات یا (DoS) یک تهدید امنیت سایبرى 
است که زمانى رخ مى دهد که یک عامل مخرب بخواهد دستگاه یا 

منابع شبکه را غیرقابل دسترس کند. 
 DoS این بدان معناست که وقتى تلفن هوشمند شما تحت حمله
قرار مى گیرد، نمى توانید از تلفن هوشمند خود استفاده کنید. در بیشتر 
موارد، این نوع حمالت منجر به سرقت یا از دست دادن اطالعات یا 

سایر دارایى ها نمى شود.

1. بررسى وضعیت استارت آپ
یکى از کارهایى که مى توانید انجام دهید تا سیستم بعد 
از بوت شدن، سرعت باالیى داشــته باشد، چک کردن 
وضعیت استارت آپ اســت. این یکى از ســاده ترین و 
بى هزنیه ترین روش هاى موجود است که به سیستم شما 
کمک مى کند بعد از بوت شدن، به حالت آماده به کار در 
بیاید. برخى از سیستم ها بعد از اینکه بوت مى شوند، خیلى 
طول مى کشد تا آماده به کار شــوند. دلیل این موضوع 
مى تواند استارت آپ باشد که به گونه اى دستور گرفته تا 
برخى از اپلیکیشن ها را در بدو ورود به سیستم، در حال 

اجرا در بیاورد.
کارى که شما باید بکنید این اســت که با کلیک راست 
روى نوار وظیفه ى ویندوز، وارد تســک منیجر شوید و 
در سربرگ Start UP، هر سرویسى را که فکر مى کنید 
نیازى به اجرا شدن آن ها در لحظه ى بوت شدن ویندوز 
ندارید، غیرفعال کنید. فراموش نکنید در این بخش نباید 
سرویس هاى مربوط به سیستم و سخت افزار را غیرفعال 
کنید. مثال آنتى ویروس، استیم، آدوبى ریدر و نمونه هاى 
مثل این چه نیازى دارند که در همان ابتدا در حالت اجرا 

باشند؟
نظر مــن را بخواهید مى گویم آنتى ویــروس را هم در 
ویندوز 10 و 11 حذف و از همان آنتى ویروس خود ویندوز 
استفاده کنید. اگر کار مهمى با سیستم انجام مى دهید، 
باید آنتى ویروس هاى قدرتمند را خریدارى و اســتفاده 
کنید، اما همه ى ما مى دانیم که که آنتى ویروس نصب 
شده در سیستم بســیارى از ما، Nod 32 یا نمونه هاى 
رایگانى مثل این است که فرقى با ویندوز دیفندر ندارند 
و وجود آن ها فقط بخشى از منابع سیستم را درگیر خود 

مى کند.
روش هاى وارد شدن به تســک منجر؛ در ویندوز 10 با 
 Task کلیک راست روى نوار ابزار و کلیک روى گزینه ى
Mnagaer، در ویندوز 11 با فشردن کلیدهاى ترکیبى 

کنترل + شیفت + Escape و در ویندوز 7 و به طور کلى 
هر ویندوز دیگرى با جست و جوى عبارت msconfig در 
قسمت سرچ یا منوى run که با فشردن کلیدهاى ترکیبى 

ویندوز + R باز مى شود.

2. خانه تکانى – بخش 1
اگر روش  باال فایده اى براى شــما نداشــت و سیستم 
شما کندتر از این حرف هاست، وقت آن است که روش 
جدى ترى را در پیش بگیرید و با زبان سخت ترى با آن 
حرف بزنید. در این مرحل باید به سراغ برنامه ها رفته و 
هر چیزى را که فکر مى کنید بدردتان نمى خورد، از روى 
سیســتم پاك کنید. اگر هم از لپ تاپ استفاده مى کنید، 
شــاید کلى نرم افزار از پیش نصب شــده داشته باشید 
 Add or remove که به آن ها نیازى نشــود، بنابراین
programs را در قسمت جســت و جو وارد کرده و وارد 

لیست برنامه ها شــوید. از آنجا مى توانید به پاك کردن 
اپلیکیشن هاى اضافى اقدام کنید.

 Geek نکته؛ توصیه ى من به شــما، نصب اپلیکیشن
Uninstaller است که با ابزار بسیار قدرتمندى که دارد، 

اپلیکیشن ها را به صورت ریشه اى پاك مى کند و باعث 
مى شود هیچ ردى از آن ها باقى نماند.

نکته؛ همچنین مى توانید با آنتى ویروس خود سیستم، 
یک ویروس کشــى کامل هم انجام دهید تا اگر بدافزار 
یا ویروسى هم در سیستم شما وجود داشت، پاك شود. 
در اینجا هم توصیه  استفاده از آنتى ویروس بیت دیفندر 
است که شــاید با خود بگویید خیلى حجم باالیى دارد؛ 
موافقم، اما فقط یک بار در صــورت امکان آن را نصب 
کنید چون 30 روز فرصت تست رایگان به شما مى دهد. 
شما یک بار با یک حساب کاربرى آن را نصب، سیستم را 

ویروس کشى و سپس آن را پاك کنید.
الزم به ذکر است براى پاك ســازى فایل هاى اضافى 
سیستم، نیازى نیست درایوهاى خود را دفرگ کنید. اگر 
سیستم عامل شما جدید باشــد، به صورت خودکار این 

فرایند را انجام مى دهد. بنابراین زحمت این کار 
را نکشید و به سراغ روش هاى دیگرى بروید.

3. خانه تکانى – بخش 2
این کار باعث نمى شود ســرعت سیستم شما 
به شکل چشــمگیرى افزایش پیدا کند. طبق 
تجربه ى شخصى، جز در حالت هاى خاص، این 
کار تأثیرى روى سرعت سیستم نمى گذارد، اما 
باعث مى شود از به وجود آمدن اشکاالت متعدد 
جلوگیرى شود. براى این کار نیاز است اندکى از 
سیستم سر در بیاورید چون باید کیس را باز کرده 
و قطعات را تمیز کنید. برخى از افراد اصال این 
کار را انجام نمى دهند و کیس آن ها به باغ وحش 
حشرات تبدیل مى شود، اما هیچ وقت نگذارید 

این اتفاق رخ دهد.
در باال گفتیم جز در شرایط خاص، تمیز کردن 
سیستم تأثیرى روى سرعت ندارد. آن شرایط 
خاص زمانى اســت که چندین ســال سیستم 

خود را تمیز نکرده باشید. در این صورت گرد 
و خاك روى فن ها مى نشــیند، اجازه ى 

گردش هوا را نمى دهد و سیســتم 
خیلى زود داغ مى کند. همه ى ما 

هم مى دانیم سیستمى که 
داغ مى کند، خیلى زود 

کند مى شود. اگرچه 
کم پیش مى آید که 
سیســتم به خاطر 

گرد و خاك زیاد، کند شود اما این اتفاق غیرممکن نیست.
بادگیر، سشوار (باد ســرد) یا به طور کلى هر چیزى که 
فکر مى کنید مى تواند پرتاب باد خوبى داشته باشد را به 
سمت فن ها و داخل کیس بگیرید و گرد و خاك را از آن ها 
پاك کنید. فراموش نکنید این کار اگر به صورت اصولى 
انجام نگیرد، مى تواند به سیســتم شما آسیب بزند. تنها 
در صورتى دست به چنین کارى بزنید که در این زمینه 
تجربه دارید، در غیر این صورت حتما کیس را به مراکز 

خدماتى کامپیوترى ببرید.
بر اســاس داســتان واقعى؛ طبق تجربه ى نویسنده ى 

وب ســایت منبع، روزى یکى از اعضاى خانواده ى او به 
خاطر ســرعت پایین و هنگ کردن سیستم با او تماس 
مى گیرد. شــاید بــاور نکنید ولى تمیز کــردن قطعات 
ســخت افزارى سیســتم، آن را به شــرایط خوب قبل 

بازگرداند.
توصیه؛ حاال که این همه زحمت براى تمیز کردن کیس 
و قطعات داخلى سیستم مى کشید، دستى به روى صفحه 
کلید هم بکشــید که قطعا در طول مدت زمان استفاده، 
حســابى گرد و خاك گرفته اســت. براى تمیز کردن 

صفحه کلید، از گیره هــاى مخصوص درآوردن 
کلید استفاده کنید و وقتى هم که فضاى زیر 

کلیدها مشخص شد، سعى کنید با گوش 
پاك کن یا چیــزى مثل این، فضاهاى 

بین کلیدها را پاك کنید.

4. افزایش سرعت سیســتم با نصب دوباره  
ویندوز

مشکلتان هنوز حل نشده اســت؟ به نظر مى رسد روش 
ســاده ى خوبى باقى نمانده که بخواهیم امتحان کنیم. 
بنابراین باید وارد بخش هاى سخت بشویم. ویندوز طى 
مدت زمان طوالنى، کند مى شــود و این موضوع تقریبا 
یکى از نقاط ضعف  آن به حساب مى آید. اگر مدت زمان 
زیادى است که ویندوز سیستم را تعویض نکرده اید، االن 

که کند شده، بهترین زمان انجام این کار است.
در ابتدا از تمــام داده هاى موجود درون سیســتم خود، 

فایل پشــتیبان تهیه کنید. حال این کار را با انتقال این 
داده ها به هارد درایو اکسترنال انجام مى دهید یا روشى 
دیگر، به خودتان بستگى دارد، اما این کار را حتما انجام 
دهید. سپس ســرى به این مطلب بزنید که مربوط به 
نصب دوباره ى ویندوز 10 است و در رابطه با ویندوز 11 
هم صدق مى کند. اگر از ویندوزهاى قدیمى اســتفاده 
مى کنید، پیشنهاد مى شــود به ویندوز 10 به روزرسانى 
کنید، اگر امکان این کار وجود ندارد، دوباره یک ویندوز 

روى سیستم نصب کنید.
فراموش نکنید وقتى به مرحله ى پارتیشن بندى 
رسیدید، حتما ســعى کنید دو یا نهایتا سه 
پارتیشن با ظرفیت باال براى سیستم خود 
در نظر بگیرید. ظرفیت نسبتا باالیى 
را هم به درایــوى که ویندوز درون 

آن نصب مى شود اختصاص 
دهید (150 تــا 200 گیگابایت). در اختیار داشــتن دو 
درایو با ظرفیت باال بسیار بهتر از داشتن چندین درایو با 
ظرفیت هاى کم است. بنابراین این نصیحت را همیشه 

به خاطر داشته باشید.

5. افزایش سرعت سیستم با اورکالك!
این کار خطرناك اســت و به شــخصه آن را پیشنهاد 
نمى کنم. چون هم آموزش زیادى نیاز دارد و هم اینکه 
باید توسط افراد حرفه اى صورت بگیرد. البته اورکالك 

به میزانى که شرکت ســازنده پیشنهاد مى کند معموال 
خطرى را به دنبال ندارد، اما باز هــم باید خیلى مراقب 
باشید چون ممکن است سیستم دچار مشکل جدى شود.
گاهى اوقات شــرکت ها فضایى بــراى افزایش توان 
سخت افزارى سیستم در نظر مى گیرند اما این پتانسیل 
وقتى که آن قطعه را خریدارى مى کنید، آزاد نیست و در 
شرایطى که کاربر نیاز داشته باشد، آن را آزاد مى کند. اگر 
از پردازنده هاى سرى K اینتل استفاده مى کنید، مى توانید 
آن را ارتقــا دهید، اکثــر پردازنده هــاى AMD امکان 
اورکالك دارند، فرکانس رم را هم مى توان افزایش داد و 
گرافیک هم در برخى مواقع، این اجازه را به شما مى دهد.
قبــل از اینکه بــه اورکالك اقدام کنید، باید شــرایط 
خنک سازى سیستم را بررســى کنید. اگر سیستم شما 
در شرایط عادى هم دماى نســبتا باالیى دارد، اصال به 
اورکالك فکر هم نکنید و به سراغ روش ششم 
بروید. اما اگر سیستم واقعا در شرایط خوبى 
از این حیث قرار دارد و احســاس مى کنید 
مى تواند 5 تا 10 درجه دماى بیشــتر را هم 
به خوبى مدیریت کند، آن وقت مجوز اولیه ى 

اورکالك را در اختیار دارید.
اورکالك کردن پردازنده خیلى کار سختى 
نیســت. اما باید قدم به قــدم آن را با دقت 
انجام دهید. پیشنهاد مى شود براى این کار، 
آموزشى را از وب سایت معتبر بخوانید چون 
اورکالك کردن، قوانین و شــرایط خاص 
خود را دارد و توضیــح آن از حوصله ى این 
متن خارج اســت. ولى حتما آموزش انجام 
این کار را براى شــما قرار خواهیم داد. اگر 
به زبان انگلیسى تســلط دارید، مى توانید با 
کلیک روى این لینک، به اورکالك پردازنده 

اقدام کنید.
اورکالك کــردن پردازنده هاى گرافیکى 
اندکى آسان تر است. در اپلیکیشن هایى 
نظیــر GeForce Experience و 
Radeon Settings، امــکان 

اورکالك خودکار گرافیک 
هــم وجــود دارد. اما 
اگــر نرم افــزار 
چنین  شــما 
ى  ینــه ا گز
را نــدارد یــا 
مى خواهید پتانسیل 
بیشــترى از حالت خــودکار را از 
گرافیک خود بیرون بکشید، مى توانید به صورت دستى، 
به انجام ایــن کار اقدام کنید. براى انجــام این کار هم 
نیاز دارید آموزش هــاى زیادى را بخوانیــد، اما اگر به 
زبان انگلیســى تســلط دارید، از این وب سایت کمک

 بگیرید.

SSD 6. نصب
به خاطر دارید در باال گفتیم با این روش ها، نباید انتظار 

معجزه داشته باشید؟ با نصب SSD باید انتظارت خود را 
 Solid State یا همان SSD .در حد یک معجزه باال ببرید
Drive، یک درایو جامد اســت که سرعت آن فوق العاده 

باالست. به طورى که حتى کندترین انواع SSD موجود، 
بیش از 10 برابر هاردهاى معمولى سرعت دارند. 

اما توجه داشته باشید که SSD فقط هارد سیستم شماست 
و سرعت بارگذارى، بوت شدن سیستم، خاموش شدن 
سیستم، اجراى اپلیکیشــن ها و بازى هایى که درون آن 
نصب مى شوند (توجه داشته باشید، فقط سرعت اجرا و 
کارهایى که به هارد بستگى دارد)، سرعت انتقال فایل ها، 
سرعت بارگذارى بازى ها و چیزهایى مثل این را افزایش 

مى دهد.

7. افزایش سرعت سیســتم با استفاده از 
سیستم عامل لینوکس

گاهى اوقات ارزش ندارد براى یک سیستم قدیمى هزینه 
کنید. اما این حرف به این معنى نیست که سیستم شما 
ارزش ندارد و بال استفاده است. اگر همچنان به لپ تاپ 
یا کامپیوتر قدیمى خود براى انجام کارهاى روزمره نیاز 
دارید، مى توانید یک سســیتم عامل سبک تر را امتحان 

کنید که پیشنهاد ما، لینوکس است.
لینوکس از منابع سخت افزارى ضعیف، به خوبى استفاده 
مى کند چرا که توان زیادى نیاز ندارد. آن انیمیشن هاى 
ســنگین و جذاب در ویندوز، در لینوکس وجود ندارند. 
بنابراین استفاده از آن براى رســیدگى به کارها، ایده ى 
بهترى اســت. در حال حاضر نســخه هاى مختلفى از 
لینوکس وجود دارد که با سیستم هاى قدیمى، سازگارى 
باالیى دارند. از جمله مى توان به پاپى لینوکس، LXLE و 

Lubuntu اشاره کرد.

8. بازى از طریق سیستم هاى ابرى
(این بخش براى گیمرهاســت) در باال به این موضوع 
اشاره کردیم، اما در اینجا به صورت جزئى ترى وارد آن 
مى شویم. سیستم شما کند اســت؟ توان سخت افزارى 
زیادى ندارد؟ نمى توان حتى یک بازى معمولى را هم با 
آن تجربه کرد؟ اینجاست که باید دست به دامن اینترنت 
شوید. اگر ســرعت اینترنت باالیى دارید، مى توانید از 
سرویس هاى ابرى اســتفاده کنید. بعد از سال ها تیزر و 
انتشار خبرها و شــایعه هاى فراوان، باالخره شرکت ها 
تصمیم گرفتند این ســرویس ها را عرضه کنند تا بدین 
ترتیب کاربران حتــى با ضعیف ترین سیســتم ها هم 
بتواننــد از طریق اســتریم بازى ها، به نوعــى آن ها را

 تجربه کنند.
 GeForce Now در حال حاضر ســرویس ابرى انویدیا
را مى توان یک ابزار بســیار عالى براى این کار در نظر 
گرفت که به شــما اجازه مى دهد حساب کاربرى خود را 
به پلتفرم هــاى مختلفى لینک کنید و بــه دلخواه، پاى 
بازى هایى بنشــینید که روى سیســتم هاى قدرتمند با 
گرافیک هایى نظیــر RTX 3080، نمایشــگرهایى با 
رفرش ریت 120 هرتز و… اجرا مى شــوند تا تجربه اى 

بى نظیر از انجام آن بازى به شما القا شود.

 راه هاى ارزان و آسان براى بهبود سرعت سیستم قدیمى
سیستم قدیمى شما کند است و نمى دانید باید چگونه سرعت آن را افزایش دهید؟ بارها ویندوز عوض کرده اید اما بعد از مدتى باز هم شرایط به شکل سابق مى شود؟ این مطلب دقیقا با هدف کمک به شما نوشته شده تا بتوانید با روش هاى آسان و سریع و کم هزینه، سرعت سیستم قدیمى خود را افزایش دهید.

اگر این مطلب را با هدف کسب اطالع براى رفع مشکل خود مى خوانید، احتماال کامپیوتر شما هوس کرده برایش هزینه کنید. خرید چیزهاى نو و لذت جعبه گشایى آن ها هم همیشه کاربران را وسوسه مى کند به جاى عیب یابى کم هزینه، به سراغ خرید محصوالت جدید بروند. اما جلوى اشتیاق خود را بگیرید و اندکى وقت خود را به ما بدهید. این روزها مگر مى شود 
لوازم جدیدى خریدارى کرد؟ به خصوص اگر به دنبال خرید یک سیستم جدید باشید؛ چون تقریبا مى توان گفت این کار براى برخى از کاربران غیرممکن است.

اگر بگوییم براى رسیدن به چیزى که مى خواهید، در برخى مواقع اصال نیازى به ارتقاى کلى سیستم نیست، باور مى کنید؟ بسیارى از کارهاى امروزى نیازى به توان سخت افزارى بسیار زیاد ندارند، به خصوص اینکه این روزها بسیارى از کارها دارد تحت وب صورت مى گیرد. فقط کافى است کاربردى که از یک اپلیکیشن مى دانید را در وب سرچ کنید؛ آن وقت است 
که مى بینید دنیا کامال عوض شده است. برنامه هاى تبدیل فرمت، اصالح زیرنویس، دانلود ویدیو از منابع مختلف، دیکشنرى، فیلم گرفتن از محیط ویندوز، ضبط صدا و بسیارى از کارهاى دیگر این روزها اصال نرم افزار شخص ثالث نیاز ندارند، بلکه نسخه اى تحت وب دارند که مى تواند مشکل را برایتان حل کند.

حتى برخى از شرکت هاى تولیدکننده ى قطعات گیمینگ هم سرویس هاى جذابى دارند که کاربران در آن ها مى توانند با سیستم ضعیف خود هم به تجربه ى بازى هاى جذاب بپردازند. البته براى انجام این کار باید حق اشتراك بپردازید اما مسأله این است که بدون نیاز به خرید سیستمى جدید هم مى توانید جان تازه اى به سیستم قدیمى خود بدهید.
در این مطلب به بررسى 10 روش براى افزایش سرعت سیستم قدیمى مى پردازیم که بسیارى از آن ها کم هزینه یا حتى رایگان هستند. البته که با این 10 کار نمى توانید معجزه کنید؛ انتظار نداشته باشید سیستم از لحاظ قدرت پردازشى و گرافیکى زیر و رو شود، اما تا جایى که امکان دارد مى توان آن را از حالت کند همیشگى خارج کرد تا اندکى قابل تحمل تر شود.

قبل از اینکه به این روش ها بپردازیم، باید این نکته را به خاطر داشته باشید که اگر مى خواهید سرعت سیستم شما افزایش پیدا کند، روش هاى نسبتا ارزانى وجود دارند اما براى افزایش قدرت سیستم در انجام بازى ها یا اپلیکیشن هاى سنگین، معموال راهى جز خرید یک گرافیک ندارید. بنابراین این موضوع را هم به خاطر بسپارید.

ب نر ن ور ر ر ب ی
وز فرصت تست رایگان به شما مى دهد. 
ک حساب کاربرى آن را نصب، سیستم را 

سپس آنرا پاك کنید.
ت براى پاك ســازى فایل هاى اضافى 
یست درایوهاى خود را دفرگ کنید. اگر 
ما جدید باشــد، به صورت خودکار این 

ى دهد. بنابراین زحمت این کار 
اغ روش هاى دیگرى بروید.

2 بخش 2 –ى –
شما  مى شود ســرعت سیستم
مگیرى افزایش پیدا کند. طبق 
ى، جز در حالت هاى خاص، این 
 سرعت سیستم نمى گذارد، اما 
 به وجود آمدن اشکاالت متعدد 
راى این کار نیاز است اندکى از 
ورید چون باید کیس را باز کرده 
اصال این کنید. برخى از افراد ز

دهند و کیس آن ها به باغ وحش 
مى شود، اما هیچ وقت نگذارید 

د.
ز در شرایط خاص، تمیز کردن 
روى سرعت ندارد. آن شرایط 
ــت که چندین ســال سیستم 

ده باشید. در این صورت گرد 
 ها مى نشــیند، اجازه ى 

مى دهد و سیســتم 
ى کند. همه ى ما 

ستمى که 
ى زود 

رچه 
 که 
طر 

 کند شود اما این اتفاق غیرممکن نیست.
باد ســرد) یا به طور کلى هر چیزى که 

ن ز ول ر ی ب م ی
حســابى گرد و خاك گرفته اســت. براى تمیز کردن 

صفحه کلید، از گیره هــاى مخصوص درآوردن 
وقتى همکه فضاى زیر کلید استفاده کنید و

کلیدها مشخص شد، سعى کنید با گوش 
پاك کن یا چیــزى مثل این، فضاهاى 

بین کلیدها را پاك کنید.

4. افزایش سرعت سیســتم با نصب دوباره  
ویندوز

وز وی ی ر وب ر وجو ر ین ن ر ی
روى سیستم نصب کنید.

فراموش نکنید وقتى به مرحله ى پارتیشن بندى 
رسیدید، حتما ســعى کنید دو یا نهایتا سه 
پارتیشن با ظرفیت باال براى سیستم خود 
در نظر بگیرید. ظرفیت نسبتا باالیى 
را هم به درایــوى که ویندوز درون 

آن نصب مى شود اختصاص 
دهید (150 تــا 200 گیگابایت). در اختیار داشــتن دو 

ى ی ى ل ی رى ى ز زپر
AMD آن را ارتقــا دهید، اکثــر پردازنده هــاىD

اورکالك دارند، فرکانس رم را هم مى توان افزایش
گرافیک هم در برخى مواقع، این اجازه را به شما م
قبــل از اینکه بــه اورکالك اقدام کنید، باید ش
خنک سازى سیستم را بررســى کنید. اگر سیس
ا در شرایط عادى هم دماى نســبتا باالیى دارد،
اورکالك فکر هم نکنید و به سراغ روش
بروید. اما اگر سیستم واقعا در شرایط
این حیث قرار دارد و احســاس م از
0 تا 10 درجه دماى بیشــت 5مى تواند 5
به خوبى مدیریت کند، آن وقت مجوز

اورکالك را در اختیار دارید.
اورکالك کردن پردازنده خیلى کار
نیســت. اما باید قدم به قــدم آن را
انجام دهید. پیشنهاد مى شود براىا
آموزشى را از وب سایت معتبر بخوانی
اورکالك کردن، قوانین و شــرایط
را دارد و توضیــح آن از حوصله خود
متن خارج اســت. ولى حتما آموزش
این کار را براى شــما قرار خواهیم
به زبان انگلیسى تســلط دارید، مى ت
کلیک روى این لینک، به اورکالك پ

اقدام کنید.
اورکالك کــردن پردازنده هاى گر
اندکى آسان تر است. در اپلیکیشن

orce Experience نظیــرe

Radeon، ام Settings

اورکالك خودکار گ
د هــم وجــود
اگــر نرم
شــما
ینـ گز
را نــدا
مى خواهید پ
بیشــترى از حالت خــودک

صفحه کلید کامپیوتر ( کیبورد) مى تواند از لحاظ میزان میکروب 
از یک توالت فرنگى آلوده تر باشــد.نتیجه تحقیقات یک سازمان 
غیر دولتى در بریتانیا حاکى از آن است که کیبورد مى تواند آشیانه 
میلیون ها باکترى و میکروب خطرناك باشد. سازمان غیر دولتى 
Which در لندن، این تحقیقات را بر 33 کیبورد کامپیوترهاى خود 

انجام داده است. چهار تا از آن کیبورد ها آن قدر آلوده بود که براى 
سالمت فرد خطرناك تشخیص داده شد.

یکى از کیبوردها هم پنج برابر بیشــتر از یکى از توالت هاى اداره 
میکروب داشته است! برخى از آن میکروب ها در بینى و معده انسان 
یافت مى شوند و مى توانند باعث ســرماخوردگى و حتى بروز ورم 
معده در افراد شوند. به گفته جان بوگ از مجله ویچ کامپیوتینگ، 
اکثر افراد براى مبارزه با میکروب در صفحه کلید کامپیوترهاى خود، 
کارى نمى کنند. او مى گوید: "ما صفحه کلید را با توالت مقایســه 
کردیم. توالت به دفعات تمیز مى شود، اما حدود 11درصد افراد هرگز 

کیبورد کامپیوتر خود را تمیز نمى کنند." 

صفحه کلید کامپیوتر مى تواند
 از یک توالت فرنگى آلوده تر باشد

نسخه جدید واتساپ با سه ویژگى جالب منتشر شد کاربران اندروید در معرض حمله DoS هستند

شبا استفاده از ایموجى
ل واکنش با استفاده از ایموجى، 
چند ایموجىدر دســترس قرار

در آینده از   و به گفته واتساپ
ى ها مانند عشق، خنده، تعجب، 
کر و رنگ پوست هاى مختلف 
 خواهد کــرد. قابلیت واکنش 
اربران این امکان را مى دهد تا 
شدن چت گروهى و ارسال پیام 
کپیام در گروه واکنش نشان

ن براى واکنش نشان دادن به 
ید آن پیام را به مدت بیشترى 
ســپس روىایموجى نمایش

ربه بزنند.

داشته باشند. قبال این ویژگى را

محدودیــت گــروه
واتساپ

پیــش از ایــن حداکثر
کــه  افــرادى 
مى توانســتند عضو
در  گــروه  یــک 
واتســاپ شوند، 
256 نفر بود که 
پــس از این به 
عضــو   512
تغییر خواهد 

کرد.

اعضاى گروه به زودى به این اپلیکیشــن 
اضافه خواهد شد.

ساز ه «محروم

CE وابســته به وزارت 

0راىکاربران اندروید 10،
در کرده است.

ب پذیرى 
ى شده که 
ست آوردن 
ساس و منع 
د سوء استفاده

ــتم عامل اندروید به دلیل 
Media مؤلفه هــاى ،a Fram

منبع بس
بر طبق این مشاوره، بهره

مى تواند به مهاجم اجازه دهد
آورد، اطالعات حســاس را د
منجر به منع سرو

شود.
براىایم
مى کند
عامــل
هوشــم
با مراجعه
 نســخه موجــود

 را بررسى کنید.

SحملهDoS چیس

از



سالمتسالمت 05054317 سال نوزدهمچهارشنبه  28 اردیبهشت  ماه   1401

؟بعد از مسمومیت غذایى  چه بخوریم افراد پس از ابتال به بیمارى هایى همچون 
آنفلوانــزاى معده و یا مســمومیت غذایى 
به ســختى مى توانند به ایــن موضوع که 
غذا بخورنــد فکر کنند. افــراد پس از این 
بیمارى ها شاهد اســهال و استفراغ شدید 
هســتند که باعث کــم آبى شــدید بدن 

مى شود.
متخصصان به این افــراد توصیه مى کنند 
در نخســتین گام پس از بهبودى اقدام به 
افزایش مصرف مایعات براى جبران کم آبى 
بدن کنند. پزشکان تاکید دارند این بیماران 
باید از موز، برنج، سیب و نان تست استفاده 
کنند. دلیل این موضوع هم این اســت که 
مواد غذایى ذکر شــده با سهولت بیشترى 
در دستگاه گوارش هضم و جذب مى شوند.

با این وجود، مواد غذایى دیگرى هم وجود 
دارد کــه افراد پس از مســمومیت غذایى 
و آنفلوانزاى گوارشــى مى توانند از آن ها 
اســتفاده کنند. مهمترین این مواد غذایى 

شامل موارد ذیل مى شود:

از آنجا که به این آب شــکر 
افزوده نشده اســت و نیز به دلیل خواص 

آن، نوشیدنش مى تواند به تامین انرژى و آب بدن 
با  کند.  این حال، نبایــد فراموش کرد که کمک 
نوشیدنى  به سالمى آب نیست.هیچ 

 چاى هاى فاقــد کافئین به 
همراه مواد طبیعــى همچون نعناى تازه، 

زنجبیل، و بابونه مى تواند باعث آرامش معده، 
کاهش التهاب، کاهش حالــت تهوع، و تامین 

آب بدن شود.

به جبران کم آبى بدن کمک کند.باالى آب موجود در ماست نیز مى تواند دســتگاه گوارش مفید هستند. درصد باکترى هایى سودمندى است که براى مى دانید ماست حاوى پروبیوتیک ها و غذایى اســتفاده کنیــد. همانطور که مى توانید از ماســت پس از مسمومیت هستید که با لبنیات مشــکلى ندارند، افراد بستگى دارد. اگر از جمله افرادى  مصرف ماســت به میزان تحمل معده 

 انواع مختلف 
ســوپ به ویژه 

ســوپ هاى حــاوى 

گوشت و ســبزیجات عالوه بر تامین آب، 

مى تواند انرژى کافى را به بدن برســاند. 

مى توانید بــا افزودن مــوادى همچون 

ســبزیجات تازه، زنجبیل، نعنا، ریشــه 

شیرین بیان و رازیانه باعث غنى تر شدن 

سوپ شوید. این مواد خواص ضدالتهابى 

دارند که براى این بیماران مفید است.

ب نارگیل:
آ

 سوپ:
 چاى:

ت:
اس
م

باا کند.  این حال، نبایــد فراموش کرد که کمک 
نوشیدنى به سالمىآب نیست.هیچ

افزوده
آن، نوشید
کند ک ک

انواع مختلف 
ســوپ به ویژه 

ســوپ هاى حــاوى 
گوشت

ب نارگیل:
آ

وپ:

کند کمک

زنجبیل، و بابونه مى تواند باعث آرامش معده،
ن و تا الــ و تامینکاهش التهاب، کا کاهش التهاب، کاهش حالــت تهوع،

آب بدن شود.

ت:

ذایذاذایایایذایذای

زانتحمل معده 

ت
اس
م

پزشکان و متخصصان مختلف نظرات متفاوتى راجع به تضمین سالمتى با استفاده از خوراکى هایى که مى خوریم دارند؛ اما بسیارى از آن ها 
بر 5 خوراکى که تضمینى بسیار قوى براى این موضوع هستند، اتفاق نظر دارند.

لوبیا
لوبیا یکى از ســالم ترین غذا هایى اســت که مى توانید بخورید. 
محتواى فیبر باالى آن براى کمک به کاهش کلسترول، کمک 

به روده سالم و کمک به سطح قند خون شناخته شده است. به عبارت دیگر، 
حبوبات آن قدر سالم هستند که در واقع مى توانند به شما کمک کنند زندگى 

طوالنى ترى داشته باشید.

تخم مرغ
تخم مرغ پروتئین هاى بسیار متنوعى دارد که مى توان آن را 
به وعده هاى صبحانه، ناهار و شام اضافه کرد. هر تخم مرغ 
با دارا بودن حدودا شش گرم پروتئین و چهار گرم چربى، یک 

غذاى ساده براى هر ساعتى از روز است.

دانه کتان
دانه کتــان بــه دالیل زیــادى به 
عنوان یک غذاى فوق العاده معرفى 
مى شود؛ زیرا سرشار از امگا 3 است، 
ماده  مغذى که بدن ما قادر به ساخت 
آن نیست. از آن جایى که امگا 3 براى 
کار هایى مانند کاهش کلســترول و 
حمایت از ســالمت مغز و قلب مهم 
است، دانه کتان ارزش افزودن 
به برنامه هفتگى غذا 

را دارد.

نخود فرنگى
گاهى اوقات ممکن است در رژیم غذایى 
خود به مقدار کمى پروتئین گیاهى مانند 
نخود فرنگى نیاز داشــته باشــید. نخود 
فرنگى یک محصول نادیده گرفته شده 
اســت که حاوى تقریبًا 3 گرم پروتئین 
گیاهى به ازاى هر 100 گرم و همچنین 

مقدارى فیبر است.

کلم پیچ
کلم پیچ یکى از سالم ترین غذا هایى است که 

باید بخورید؛ زیرا سرشار از ویتامین هاى 
C ،A، B۶، کلسیم، پتاسیم، منگنز و 

مس است.

1
23

ا ها ظرات متفاوتى راجع به تضمین سالمتى با استفاده از خوراکى هایى که مى خوریم دارند؛ اما بسیارى از آن
وى براى این موضوع هستند، اتفاق نظر دارند.

رین غذا هایى اســت که مى توانید بخورید. 
کمک   آن براى کمک به کاهش کلسترول،

 به سطح قند خون شناخته شده است. به عبارت دیگر، 
 هستند که در واقع مى توانند به شما کمک کنند زندگى 

اشید.

رغ
را آن توان م که دارد متنوع کلمپیچىبسیار

ى است که 
هاى 

 و 

و به
چه پروتئینو با دارا بودن حدودا ششگرم

غذاى ساده براى هر ساعتى از روز است.

نخو
گاهى اوقا
خود به مق
نخود فر
فرنگى
اســت
گیاهى
مقدار

مسا

45
ه ب و ز ز ی
است، دانه کتان ارزش افزود
ببه برنامه هفتگى غ

را دارد.

خوردن 5 خوراکى مفید 
را  از همین امروز

 شروع کنید

این ترفند حیاتى کاهش وزن ربطى به رژیم غذایى و ورزش ندارد؛ نتایج 
تحقیقات نشان مى دهد که یاد گرفتن اینکه بدن را با هر شکلى که هست 

دوست داشته باشید مى تواند تالش هاى کاهش وزن را سه برابر کند.
شــرکت کنندگان این تحقیق یاد گرفتند که کمتر نگران اندازه، وزن و 
نظرات دیگران در مورد خود شــوند. آنان تشویق شدند، فکر کنند ظاهر 

بدن آنان آنقدر که فکر مى کنند مهم نیست.
محققان دریافتند، افرادى که تصویر بدنى بهترى دارند، به طور خودکار 

سالم تر غذا مى خورند.
نتایج این تحقیق نشــان مى دهد که تنفر از بدن یکى از بزرگترین موانع 

کاهش وزن است.
مشخص شده است، افرادى که داراى اضافه وزن هستند اغلب در تصویر 
بدنى خود مشکل دارند. غلبه بر این مشکالت به ویژه نگرانى در مورد آنچه 

دیگران در مورد آنان فکر مى کنند بر کاهش وزن تاثیر دارد.
در این تحقیق 239 زن داراى اضافه وزن یک برنامه رژیم غذایى استاندارد 
و ورزش را به مدت یک سال دنبال کردند. نیمى از آنان در دوره ویژه اى که 
براى بهبود تصویر بدنشان طراحى شده بود قرار گرفتند و شامل جلساتى 
در مورد جنبه هاى احساسى کاهش وزن بود به این دلیل که برخى از افراد 

داراى اضافه وزن تمایل به خوردن عاطفى دارند.
غذا خوردن عاطفى به معناى تمایل به خوردن در پاسخ به احساسات منفى 

و نه براى رفع گرسنگى است.
زنان تشویق شــدند که بدن خود را با هر اندازه و شکلى که است دوست 
داشته باشند.نتایج نشان داد افرادى که تصویر بدن خود را بهبود بخشیدند 
به طور متوسط  7 درصد کاهش وزن داشتند که بیش از سه برابر کاهش 

وزن در گروه کنترل بود.
دکتر پدرو تکســیرا، محقق این تحقیق گفت: مشکالت تصویر بدن در 
میان افراد داراى اضافه وزن و چاق بســیار رایج اســت و اغلب منجر به 
خوردن راحت و الگوهاى غذایى سفت و سخت تر مى شود که مانعى براى 
کاهش وزن است.وى افزود: نتایج ما ارتباط قوى بین بهبود تصویر بدن، 
به ویژه کاهش اضطراب در مورد نظرات دیگران و تغییرات مثبت در رفتار 

خوردن را نشان داد. 

اسفناج یکى از غنى ترین سبزیجات است که طرفداران بسیارى دارد. این 
گیاه یکى از منابع مناسب آهن است که براى بسیارى از کارکرد هاى بدن 
به ویژه فرآیند خون سازى اهمیت دارد. کم خونى ناشى از فقر آهن یکى از 
بیمارى هاى رایج در جهان محسوب مى شود و داشتن یک رژیم غذایى غنى 

از آهن مى تواند از بروز آن جلوگیرى کند.
یکى از سواالتى که درباره اسفناج مطرح مى شود، خام خوردن یا پختن این 
سبزى است. برخى خواص خام آن را بیشتر مى دانند و برخى دیگر بر خواص 

پخته شده آن تاکید دارند.
متخصصان مى گویند در اســفناج موادى مانند اوکســالیک اسید وجود 
دارد. این اسید به طور طبیعى با کلســیم و آهن موجود در اسفناج ترکیب 
شده و همین موضوع جذب این مواد از سوى بدن را بسیار دشوار مى کند. 
خوشبختانه زمانى که اسفناج پخته مى شود این ترکیبات از یکدیگر جدا شده 

و باعث سهولت در جذب آهن موجود در آن مى شود.
از این رو، اگر به دنبال تامین آهن مورد نیاز بدن به وسیله مصرف اسفناج 
هستید، بهتر است این گیاه را به صورت پخته شده استفاده کنید. براساس 
برآورد هاى انجام شده، یک فنجان اسفناج خام تنها 0.8 میلى گرم آهن و 
30 میلى گرم کلسیم دارد. این در حالى است که یک فنجان اسفناج پخته 

داراى 6.5 میلى گرم آهن و 245 میلى گرم کلسیم است.
از ســوى دیگر، زمانى که اسفناج پخته مى شــود، به میزان قابل توجهى 
کوچک تر مى شود. از این رو، افراد مى توانند 5 برابر بیشتر اسفناج پخته شده 
بخورند. نیاز هاى افراد مختلف به آهن متفاوت است و این موضوع از جنبه 

جنسیتى و شرایط جسمانى فرد مى تواند تغییر کند.
یک مرد روزانه به 8 میلى گرم آهن نیاز دارد. زنان پیش از یائســگى باید 
روزانه 18 میلى گرم آهن مصرف کنند. این در حالى است که زنان باردار نیاز 
روزانه 27 میلى گرم به آهن دارند. به همین دلیل توجه به تامین آهن مورد 
نیاز بدن ضرورى است. با گنجاندن اسفناج به عنوان یک منبع غنى از این 

عنصر به رژیم غذایى روزانه، مى توانید نیاز بدن را با سهولت تامین کنید.

ریزش مو امروزه یکى از پدیده هاى طبیعى به ویژه در میان مردان است. 
گرچه راهکار هاى بسیار گران قیمتى براى رویش مجدد موى سر وجود 
دارد، اما کمتر کســى مى داند که مى توان با کمک روغن هاى گیاهى با 

کم ترین هزینه به رشد مجدد موى سر کمک کرد.
روغن سویا یکى از بهترین روغن هاى طبیعى براى موى سر است. به دلیل 
وجود اسید چرب هاى ضرورى، این روغن به سهولت از طریق پوست سر 
جذب مى شود. همچنین روغن سویا باعث افزایش آبرسانى به پوست و 

مرطوب نگه داشتن موى سر مى شود.
این روغن داراى فواید بى شــمارى براى موى سر است که از مهمترین 

آن ها مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- ویتامین ها: ریبوفالوین (ویتامین B۲) موجود در روغن ســویا به 
رشد موى ســر کمک مى کند. مطالعات متعدد از رابطه میان کمبود این 
ویتامین و ریزش موى سر حکایت دارد. همچنین کمبود ویتامین C نیز 
یکى دیگر از عوامل دخیل در ریزش موى ســر اســت. این ویتامین به 
جذب بهتر آهن کمک کرده و مانع از ریزش مو به دلیل فقر آهن مى شود. 
ویتامین E موجود در روغن سویا به ترمیم فولیکول هاى موى سر کمک 

مى کند و مانع از آسیب رادیکال هاى آزاد به ریشه مو مى شود.
2- مواد معدنى: همانطور که پیش تر عنوان شد، کمبود آهن یکى از 
دالیل اصلى ریزش موى سر است. اســید چرب امگا 3 موجود در روغن 
سویا باعث تحریک رویش موى سر مى شود. مطالعات نشان داده است 
آهن و اسید چرب امگا 3 موجود در این روغن به طور موثرى به موى سر 

براى رویش مجدد کمک مى کند.

پوست کیوى منبع خوبى از فیبر، ویتامین E و فوالت است. خوردن 
پوســت آن میزان دریافت این مواد مغذى را بیــن 30 تا 50 درصد 

افزایش مى دهد.
 پوســت کیوى داراى غلظت باالیى از آنتى اکســیدان ها، به ویژه 
ویتامیــن C و ویتامین E اســت. این آنتى اکســیدان ها با آســیب 

رادیکال هاى آزاد در بسیارى از نواحى بدن مبارزه مى کنند.
بافت پوســت کیوى ممکن اســت بــراى برخى افراد ناخوشــایند
 باشد و به دلیل وجود کریســتال هاى اگزاالت باعث تحریک دهان 

شود.
برخى افراد مبتال به آلرژى به کیوى، ســندرم آلرژى دهان، آلرژى 
غذایى به التکس یا سابقه سنگ کلیه ممکن است تمایلى به خوردن 

کیوى و پوست آن نداشته باشند.
خوردن منظم کیوى با فواید بسیارى براى سالمتى، به ویژه کاهش 

خطر بیمارى قلبى و بهبود حرکات روده همراه است.
در انتها مى توان چنین نتیجه گیرى کرد که کیوى براى اکثر مردم یک 

میوه خوشمزه و مغذى است.
در حالى که پوســت آن کامال خوراکى اســت و مقدار زیادى فیبر، 
فوالت و آنتى اکســیدان ها را تامین مى کند، برخى از افراد بافت آن 

را دوست ندارند.
انواع مختلفى از کیوى براى انتخاب وجــود دارد بنابراین مى توانید 

آزمایش کنید و نوع مورد عالقه خود را پیدا کنید.
افرادى که دهان حساس، آلرژى به کیوى یا سابقه سنگ کلیه دارند، 
باید از خوردن میوه و پوست آن اجتناب کنند، زیرا مى تواند این موارد، 

شرایط را تشدید کند.
مصــرف منظم کیــوى با بســیارى از فوایــد ســالمتى، از جمله 
ایمنى بهتر، کاهش خطر بیمارى قلبى و بهبود ســالمت دســتگاه 
گوارش همراه است، بنابراین عاقالنه است که آنها را در رژیم غذایى 

خود بگنجانید.خود بگنجانید.

چه کسانى باید از خوردن کیوى اجتناب کنند؟

تنفر از بدن 
مانع از کاهش وزن مى شود

براى جذب حداکثرى آهن
اسفناج را چگونه مصرف کنیم؟

معجزه روغن سویا 
براى رویش موى سر
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شــماره 203 مورخ 1401/01/27 هیأت: آقاى سیدماشااله حســینى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 464 کدملى 6199706447 فرزند سیدابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب 
انبارى مشتمل بر مغازه به مساحت 64 مترمربع پالك شماره 3307 فرعى مفروز و مجزى 
از 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از 

مالک رسمى على مسیبى
2) رأى شــماره 330و331 مــورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى مختــار پنجى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 229 کدملى 6199468430 فرزند اسمعیل و خانم بتول طامهء به شناسنامه 
شــماره 317 کدملى 6199546229 فرزند محمود (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 112,50 مترمربع پالك شماره 3308 فرعى مفروز و مجزى از 1 فرعى از 3 اصلى 
واقع در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى 

از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
3) رأى شــماره 332و333 مــورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى مختــار پنجى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 229 کدملى 6199468430 فرزند اسمعیل و خانم بتول طامهء به شناسنامه 
شــماره 317 کدملى 6199546229 فرزند محمود (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 101 مترمربع پالك شماره 3309 فرعى مفروز و مجزى از 1 فرعى از 3 اصلى واقع 
در معین آباد بیدگل بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از 

مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
4) رأى شماره 325 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى احمد قره گلى به شناسنامه شماره 471 
کدملى 6199758791 فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 210,75 
مترمربع پالك شماره 3310 فرعى مفروز و مجزى از 14 فرعى از 3 اصلى واقع در معین آباد 
بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى صدیقه میرحسینى 

و زهره مجیدى و مجتبى مجیدى
5) رأى شــماره 4210و4211 مورخ 1400/12/01 هیأت: آقــاى على عباس محمدبکى 
به شناسنامه شــماره 52 کدملى 6199482069 فرزند حســنعلى و خانم فاطمه خانمی 
به شناســنامه شــماره 101 کدملی 6199491386 فرزند عباس (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 154,50 مترمربع پالك شماره 1042 فرعى مفروز و مجزى از 106 
فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالک رسمى اسماعیل مبینى
6) رأى شــماره 323و324 مــورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى مجتبــى اهلى بیدگلى به 
شناســنامه شــماره 8568 کدملى 6199247981 فرزند مانده على و خانم اشرف سادات 
شمسى به شناسنامه شــماره 8599 کدملى 6199248295 فرزند سیدقاسم (بالمناصفه)، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81 مترمربع پالك شماره 22 فرعى مفروز و مجزى از 12 
فرعى از 32 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى معصومه فتحى بیدگلى
7) رأى شماره 338 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى اصغر ربانى بیدگلى به شناسنامه شماره 
8125 کدملى 6199243552 فرزند حسین نسبت به 70,74 سهم مشاع به انضمام بهاء ثمن 
اعیانى 0,167 دانگ مشاع از 606,5 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 606,5 مترمربع 
پالك شماره 28 فرعى از 153 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى عذرا ربانى ورثه ربابه خندان و ناصر ربانى
8) رأى شماره 339 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى حســین ستارى آرانى به شناسنامه 
شماره 69 کدملى 6199584848 فرزند ناصر نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
171,41 مترمربع پالك شماره 12 فرعى مفروز و مجزى از 1و2 فرعى و باقیمانده 3 فرعى 
از 665 اصلى و قسمتى از مشاعات واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالکین رسمى على محمد مقنى موخر و طاهره حاجى جعفرى
9) رأى شــماره 3780 مــورخ 1400/10/30 هیأت: آقــاى ابوالفضل فدائیــان آرانى به 
شناســنامه شــماره 2581 کدملى 6199939891 فرزند آقامحمد نســبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 348,75 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 1687 اصلى و پالکهاى 
1و2و4و5و15و16 فرعى از 1689 اصلى و قسمتى از مشاعات تابعه واقع در اماکن بخش سه 
حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رســمى محمد مشرقى و طاهره عصارى 

و اعظم مشرقى
10) رأى شماره 4567 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاي مجتبی دادگر آرانی به شناسنامه 
شماره 6190028187 کدملی 6190028187 فرزند عزیزاله نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 154 مترمربع پالك شــماره 26 فرعى مفروز و مجزى از 1و9 فرعی و قسمتى 
از مشاعات از پالك 2166 اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
11) رأى شــماره 336 مورخ 1401/02/17 هیأت: خانم اعظــم محمدعلى زاده آرانى به 
شناســنامه شــماره 12133 کدملى 6199161327 فرزند احمدرضا نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 80 مترمربع پالك شــماره 2 فرعى مفروز و مجزى از 2292 اصلى 
واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى احمدرضا 

محمدعلیزاده و محمد محمدعلیزاده و عزت پیش بن
12) رأى شــماره 337 مورخ 1401/02/17 هیأت: خانم اعظــم محمدعلى زاده آرانى به 
شناســنامه شــماره 12133 کدملى 6199161327 فرزند احمدرضا نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 235,5 مترمربع پالك شــماره 3 فرعى مفروز و مجزى از 2292 
اصلى و 1 فرعى از اصلى مذکور واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 
ابتیاعى از مالکین رســمى احمدرضا محمدعلیزاده و محمد محمدعلیزاده و عزت پیش بن 

و شمسى باغبانى
13) رأى شماره 329 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى رضا خلیفه آرانى به شناسنامه شماره 
67 کدملى 6199558014 فرزند رمضانعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 122 
مترمربع پالك شماره 121 فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث هوشنگ سورنى
14) رأى شــماره 326و327 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى حســین ابوالحسنى پور به 
شناسنامه شــماره 368 کدملى 6199710495 فرزند حســن و خانم الهه بوجارآرانى به 
شناسنامه شماره 653 کدملى 6199713346 فرزند پرویز (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 107 مترمربع پالك شماره 3574 فرعى مفروز و مجزى از 2638 اصلى واقع در 
احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى مهدى متشکر

15) رأى شماره 321و322 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى عباس شریفى به شناسنامه 
شــماره 37 کدملى 1263584691 فرزند على محمد و خانم لیال سلمانی محمودآبادي به 
شناسنامه شماره 479 کدملی 6199711602 فرزند غالمحسین (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 116,25 مترمربع پالك شماره 2174 فرعى مفروز و مجزى از 286 
فرعى از 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از 

مالک رسمى مهدى سیارى
16) رأى شــماره 334و335 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى مجید دانش پژوه آرانى به 
شناسنامه شماره 40 کدملى 6199675282 فرزند عباس نسبت به یک دانگ مشاع و خانم 
ریحانه آسوده آرانى به شناسنامه شماره 720 کدملى 6199752090 فرزند على اکبر نسبت 
به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 181,25 مترمربع پالك شماره 1269 
فرعى مفروز و مجزى از 340 فرعى از 2645 اصلى واقع در وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک 

آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسین نعمت اله آرانى
17) رأى شماره 328 مورخ 1401/02/17 هیأت: خانم مریم رسول زاده بیدگلى به شناسنامه 
شماره 641 کدملى 6199953088 فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
171,25 مترمربع پالك شماره 6790 فرعى مفروز و مجزى از 1966 فرعى از 2840 اصلى 
واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى 

حسن فرهمند (یتیم پور سابق) و طاهره کاظمى
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:  1401/02/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/12 - م الف:1319013  - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد 

فکریان آرانى /2/401

تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى  مجتبى ســلطانى تیرانچى  فرزند محمد در اجراى مقــررات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى تقاضاى صدور سند 
مالکیت نســبت به  ششــدانگ قســمت از یکبابخانه واقع در محدوده  پالك 565/3  
اصلى  واقع در قطعه 6  نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و راى شماره 4742  
مورخه 1400/09/18 هیات حــل اختالف موضوع قانون مذکور نســبت به آن صادر 
شــده و تحدید حدود اولیه پالك تاکنون بعمل نیامده ، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون 
فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 25 فرعى از 565/3 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 
11 ثبت اصفهان بنام  آقاى مجتبى ســلطانى تیرانچى فرزند محمد در روز شنبه  مورخ 
1401/03/28  از ساعت 9 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى 
در محل حضور یابنــد. اعتراضات مالکین مجاور مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضاى 
تحدید حدود بایســتى توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 
1401/02/28 - 1315479 / م الف - حجت اله کاظم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان نجف آباد /2/377

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 0579 مورخه 1401/01/30 خانم اشــرف پاینده نجف آبادى فرزند  عباسعلى 
یکبابخانه  به مساحت 169/10 قسمتى از پالك شماره 0  فرعى از 5 اصلى واقع در قطعه4 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشد . تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/02/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12  - 1316933/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /2/388

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
آرا شــماره 553 و 554 مورخــه 1401/01/29 آقاى محســن روح اهللا فرزند محمد باقر 
نســبت به ســه دانگ مشــاع و خانم پروانه روح اله نجف آبادى فرزند محمود نســبت 
به ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 171/09 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 931   اصلى واقــع در قطعه7 بخــش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان - 
متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/28 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/03/12 - 1317119/ م الف - حجــت اله کاظم 
زاده اردســتانى -سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک نجــف آباد ازطــرف آفرین

 میرعباسى /2/393

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 0541 مورخه 1401/01/29 آقاى على طاهرى ســودجانى فرزند محمد در  
ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 44/60  قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع در بخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/02/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12 - 1317801/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /2/395

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027001607 مورخ 1401/02/19 حسن شیخى خوراسگانى 
فرزند احمد بشــماره شناسنامه 1537 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291567488 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 10409 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 120/67 مترمربع. خریدارى مع الواسطه طى سند رسمى 
از مالک رسمى حاج عبدالواهاب فزوه. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/12- م الف: 1318653- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق 

اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/397

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

راى شــماره 140160302026000371 مورخ 1401/01/23 هیات یک آقاى ابوالقاسم 
کریمى سبدانى به شناسنامه شماره 762 کدملى 1284527311 صادره از اصفهان فرزند 
مصطفى بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 62,90 مترمربع از پالك شماره 286 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى حســین على عابدینى موضوع سند انتقال شماره 

20317 مورخ 1352/12/12 دفتر 82 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/12 - م الف: 1318568 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/399

آگهى تغییرات 
شرکت آرین تجارت نوبخت سهامى خاص به شماره 
ثبت 64715 و شناســه ملــى 14009168869 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/02/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
محل شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخــش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
رزمندگان ، کوچه شــماره(2) ، خیابان رباط ، پالك 
648 ، ســاختمان جالینوس ، طبقــه چهارم ، واحد 
7 کدپســتى 8139874354 انتقال یافت و ماده 3 
اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1316150)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى فن آفرینى آلتون سهامى خاص 
به شماره ثبت 1290 و شناسه ملى 10260697350 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مــورخ 1400/12/16 ســرمایه شــرکت از مبلــغ 
5000000000ریال به مبلغ 15000000000ریال 
از طریق مطالبات حال شــده و صدور ســهام جدید 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح 
اصالح گردید ماده 5 اصالحى: ســرمایه شرکت مبلغ 
15/000/000/000 ریال نقدى اســت که به 1500 
سهم با نام عادى10/000/000 ریالى منقسم گردیده 
و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1316413)

آگهى تغییرات 
شــرکت مهندســى صنعت گســتر صدر پارسیان با 
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 46055 و شناسه 
ملى 10260640482 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
حسین حاجى احمدى به شماره ملى 1287168418 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و لعیا کسائى کوپائى به شماره 
ملى 1290563675 به ســمت مدیر عامل براى مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارك و اوراق 
بهاء دار فقط با امضاء مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1316417)

آگهى تغییرات 
شرکت آرام برج پرنیان شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 40293 و شناسه ملى 10260579737 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد ابراهیم 
گرجى به کدملى 1286922951 و محســن گرجى به 
کدملى 1289042391 و پروانــه جاگیرى به کدملى 
1288900147 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. یداله سعیدى دهکى به 
کدملى 1198565438 و رسول عبداللهى علویجه به 
کدملى 1292367725 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1316506)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى نور دانه ســپاهان 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره 
ملــى  شناســه  و   62146 ثبــت 
اســتناد  بــه   14008234180
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1401/02/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : احمــد واللهى به شــماره ملى 
1286584566 به سمت مدیر عامل 
و رئیس هیات مدیــره و زهرا واللهى به 
شماره ملى 1273242386 به سمت 
عضو هیات مدیره و مرضیه محســنى 
به کدملى 1287065716 به ســمت 
نایب رئیس هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اســناد مالى و تعهدات و اوراق عادى 
شــرکت با امضاء مدیر عامــل منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. مدیر 
عامــل مجرى مصوبات هیــات مدیره 
نیز خواهد بود . اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1316149)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســین مشــاور سازه 
آزمون پدیده شــرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 38420 و شناســه 
ملــى 10260560301 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1401/01/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : مسعود روســتا زاده شیخ یوسفى 
بشــماره ملى1288338449 بعنوان 
رئیس هیــات مدیــره و مدیرعامل و 
حمیدرضا روســتا زاده شــیخ یوسفى 
بشماره ملى 1288134916 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و احمد قربانى 
بشــماره ملى 1288986440 بسمت 
عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا 
نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1316154)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســین مشاور ســازه آزمون 
پدیده شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
38420 و شناسه ملى 10260560301 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
ســالیانه مورخ 1401/01/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مســعود روستا زاده شیخ 
یوســفى به کدملــى 1288338449و 
حمیدرضا روستا زاده شیخ یوسفى به کدملى 
1288134916و احمــد قربانى به کدملى 
1288986440 بعنــوان اعضــاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. ســید شــهاب الدین فاطمى به 
کدملــى 1271460351 و امیر رجبى به 
کدملى 1288986440 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1316155)

آگهى تغییرات
شــرکت آرین تجارت نوبخت ســهامى 
خاص به شماره ثبت 64715 و شناسه ملى 
14009168869 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1401/02/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
ســمیه رحمتى به کدملى 1288309521 
بســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره، 
غالمرضــا میهــن پرســت بــه کدملى 
3251154109 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و مجید رحمتى به کدملى 1270739311 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - محمودرضا 
طهرانى پور بــه کدملى 3621486593 و 
آزاده قاســمى به کدملى 1285071786 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. - 
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 با امضاى یکى از اعضاى هیئت مدیره 
منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1316159)

آگهى تغییرات
شرکت یکتا کوب سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1568 و شناسه ملى 10260649233 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على اکبر صادقى به شماره ملى 1111141789و توران صادقى 
کارویه به شماره ملى 1111173303و ارسالن صادقى باغوحوشى به شماره ملى 1110056761بعنوان اعضاى هیات مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. سید محسن موسوى به شماره ملى 110460899 به سمت بازرس اصلى و سعید محمدى مقدم به شماره ملى: 
1110168365 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1316452)

آگهى تغییرات
شرکت سدید فوالد ایلیا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 33040 و شناسه ملى 10260535657 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/01/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محســن معظمى پور به کدملى 1141567301 بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
و منیر استاد شریف معمار به کدملى 1282322249 به سمت نایب رئیس هیات مدیره وحسین معظمى پور به کدملى 1292883588 
بسمت رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر است . .مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1316161)

آگهى تغییرات
شرکت آلیاژ ساز اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 41607 و شناســه ملى 10260593346 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حجت اله رضایى به کدملى 1140172751 به سمت عضو هیات مدیره و سید محسن کاظمى طبائى به کدملى 
1189538474 به سمت رئیس هیات مدیره و ابراهیم احمدى دستگردى به کدملى 6339821502به سمت نایب رئیس هیات مدیره وسیدهومن 
غضنفرى به کدملى 0062564900 به سمت مدیرعامل خارج از اعضا براى بقیه مدت دو سال تا تاریخ 1402/06/08 انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکى از سه اعضاى هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 

خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1316162)

آگهى تغییرات
شرکت آترین سوخت اسپادان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 64016 و شناســه ملى 14008955829 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضوان سارى به شماره ملى 1219903051 و محمد شفیعى به شماره ملى 1288441029 
و سجاد سارى به شماره ملى 1210120100 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. راضیه سارى به شماره ملى 
1219916048 به سمت بازرس اصلى و مهرداد نعمان به شماره ملى 1270225561 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1316160)
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دراگان اسکوچیچ ســرمربى تیم ملى فوتبال درباره بازى 
دوستانه مقابل کانادا گفت: در حال حاضر کانادا با شرایطى 
که موجود اســت بهترین گزینه براى آماده ســازى تیم 
ملى براى جام جهانى به شــمار مى رود. البته خدا را شکر 
هماهنگى هاى کامل انجام شده و این بازى انجام خواهد 
شد. در ادامه امیدواریم بتوانیم با تیم هاى دیگرى هم بازى 
کنیم. سرمربى تیم ملى در مورد بازى هاى تیم ملى در دو 
پنجره فیفادى اظهار داشــت: اگر از من مى پرسید از این 
دو پنجره راضى هستیم و اگر بتوانیم بازى هاى مهمى را 
هماهنگ کنیم قطعًا مفید خواهد بود. اسکوچیچ در مورد 
مقایسه آماده سازى در جام جهانى قبل و این جام جهانى 
بیان داشت: نمى شود این دو جام جهانى را با هم مقایسه 
کرد. این جام جهانى شرایط خود را دارد و سعى مى کنیم با 

برنامه پیش برویم.

کانادا بهترین
 گزینه براى دیدار دوستانه است

02

على دایى که چند سالى است از مستطیل سبز دورى کرده 
و ترجیح داده در موضوعات اجتماعى حضور پررنگ ترى 
داشــته باشــد، هفته گذشــته در دفترش میزبان عادل 
فردوسى پور بود. پیگیرى ها مشخص کرد شهریار و عادل 
چند ساعتى در خصوص مسائل ورزشى و اجتماعى کشور 
گپ زدند. در این مالقات فردوســى پور از دایى خواست 
برخالف سال هاى گذشته که به پیشنهاداتش جواب منفى 
مى داد، این بار به نیمکت یکى از تیم ها برگردد و تاکید کرد 
حضور چهره اى مثل دایى مى تواند لیگ را جذاب تر کند. 
دایى هم ابراز امیدوارى کرد اتفاقاتى رقم بخورد تا عادل 
فردوسى پور بخاطر درخواست اکثر مردم، بتواند بازى هاى 

تیم ملى در جام جهانى را گزارش کند.

درخواست
جالب عادل از شهریار

01

03

سرمربى ذوب آهن چند روز پیش نشستى را با مدیرعامل 
این باشــگاه برگزار کرد تا طرفین در مورد ادامه همکارى 
براى فصل آینده مذاکره کنند. مسئوالن باشگاه تمایل به 
تمدید قرارداد مهدى تارتار دارند و این مربى هم عالقمند 
اســت همکارى اش را با ذوب آهن ادامــه دهد. بر همین 
اساس قرار است هفته آینده جلســه مهمى برگزار شود تا 
طرفین صحبت هاى نهایى را بــراى تمدید قرارداد انجام 
دهند. تارتار بر این عقیده است که باید براى فصل بعد تیم 
قوى ترى بسته شــود و خواهان افزایش بودجه ذوب آهن 

است.

آخرین اردوى تیم ملى فوتبال امید کشورمان براى حضور 
در رقابت هاى زیر 23 قهرمانى آسیا از امروز 28 اردیبهشت 
در مرکز ملى فوتبال آغاز خواهد شــد. شــاگردان مهدى 
مهدوى کیا تا اول خرداد تمرینات خود را در تهران پیگیرى 
مى کنند و پس از آن براى برگزارى دو بازى دوســتانه با 
عراق در روزهاى 3 و 6 خرداد به این کشور مى روند. پس 
از این دو دیدار تدارکاتــى، تیم ملى امید 7 خرداد از طریق 
عراق به استانبول مى رود تا از این کشــور به ازبکستان، 
محل برگزارى مسابقات زیر 23 سال قهرمانى آسیا اعزام 
شود. تیم ملى که با قطر، ترکمنستان و ازبکستان هم گروه 
است 11 خرداد اولین بازى اش در این مسابقات را با قطر 

برگزار مى کند.

تکلیف تارتار
 هفته آینده روشن مى  شود

امروز؛ آغاز تمرینات تیم امید

04

سرمربى ذوب آهن در خصوص داورى بازى این تیم 
با تراکتورسازى که منجر به مردود اعالم شدن گل 
صحیح ذوب آهن شــد گفت: ما پیروزى را از دست 
دادیم و دو امتیــازى که مى توانســت تیممان را به 
جمع باالنشــین ها اضافه کند، به شکلى عجیب از 
دســت رفت. البته براى من و ذوب آهن این طبیعى 
اســت چون در همین ورزشــگاه گل آفساید نفت 
مسجدســلیمان و هــوادار را اعالم نکردنــد تا ما 
شکست بخوریم. چطور اســت که دو گل آفساید به 
این واضحى اعالم نمى شــود و آنوقت وقتى مسعود 
ابراهیم زاده تــا این حد عقب اســت، گلش مردود 
مى شود؟ با تمام احترامى که براى جامعه داورى قائل 
هستم یا آنها خیلى پراشتباه هستند یا هواداران ما در 

مورد شائبه و اتفاقات حرف درستى مى زنند.
وى در مورد اظهارات کمک داور بازى عنوان کرد: به 
نظر من اشتباه داورى جزوى از بازى است چون من 
هم به عنوان سرمربى اشتباه مى کنم و بازیکن هم در 
نقش خودش. اشکالى ندارد اما وقتى هر هفته پیش 
مى آید اسمش را چه چیزى بگذاریم؟ مثل این است 
که هر هفته نور ورزشگاه خاموش شود و لباس تیم ها 
چند رنگ مختلف باشد. خب اصال فوتبال را تعطیل 
کنیم بهتر از این است چون این یک ناعدالتى فزاینده 
و همیشگى را به وجود مى آورد. اما اصال مى خواهم 

چیز دیگرى بگویم.
ســرمربى ذوب آهن در توضیح دیدگاهش گفت: 
بازهم مى گویم که مشکلى با اشتباهات داورى اگر 
به صورت عادى باشند، ندارم. اما مشکلم این است 
که آقاى کمک داور، دو روز از بازى گذشته و همه 
صحنه ها را دیده اند و بزرگان شــما گفتند که گل 
سالم بوده است. شما آن لحظه اشتباه کردى، حاال 
چه میگویى؟ بازهم میگویى تصمیمت درست 
بوده و تلویزیون از زاویه درست پخش نکرده و 
این حرف ها؟ اصال دیگر بحث داورى و فوتبال 
و ورزش نیست؛ بحث انســانى است که شما 
مسئولیت اشتباهت را بر گردن بگیرى. من فکر 

مى کنم همه این ها در اثر بى تفاوتى کمیته داوران 
و کمیته اخالق و انضباطى است که همیشه ما را به 
خاطر اظهاراتمان دعوت مى کنند اما هیچ کارى 
به داوران ندارند. آقاى افشــاریان بیا و ببین که 
کمک داورت اشتباه در صحنه به این واضحى 

را قبول نمى کند!
مهدى تارتار با اشاره به سایر اظهارات کمک 
داور گفت: خیلى زشت است که من اشتباه کنم 

و بعد بروم بگویم فالن مشکلى که در زندگى ام 
پیش آمد مقصرش فالنى ها هستند. ایشان عالوه 

بر اینکه در مســئله داورى مسئولیت پذیر نیست، در 
سایر مسائل هم مسئولیت کار و اشتباهش را بر گردن 
نمى گیرد. اما من اصال به این حرف ها کارى ندارم و 
آن قدر حرفهاى سطح پایینى هستند که من توجهى 
به آن ندارم و میســپارم به شکایتى که باشگاه انجام 
خواهد داد. البته امیدوارم کمیته داوران و انضباطى و 

اخالق هم به قضیه ورود کنند. حرف من این اســت 
که یک مقدار داوران هم باید به خودشان نگاه کنند؛ 
باور کنید من دوست دارم دســتمزد آنها از بهترین 
بازیکنان هم بیشتر باشــد، حاال که نیست باید هر 
هفته بیاییم بگوییم آنها قشر مظلوم هستند و طبیعى 
است هر بار اشتباه کنند؟ بازهم میگویم ارادت ویژه 
دارم خدمت داوران و اگر یادتان باشــد بعد از دربى 
اصفهان که اصال برنده نشدیم و صحنه مشکوك هم 
وجود داشت آمدم و از آقاى سیدعلى و کمک هایش 
بابت تالششان تشکر کردم. اما این افراد اصال جامعه 

داورى را لکه دار مى کنند.

تارتار به اظهارات کمک داور بازى
 ذوب آهن _ تراکتور واکنش نشان داد :

برخى ها جامعه داورى را 
لکه دار مى کنند

 وقتى مسعود 
 گلش مردود
ه داورى قائل

هواداران ما در 
زنند.

عنوان کرد: به 
ست چون من 
ازیکن هم در 
هر هفته پیش 
این است  مثل
لباس تیم ها  و
بال را تعطیل 
دالتى فزاینده 
ال مى خواهم

هش گفت: 
 داورىاگر

این است  م
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ذیر نیست، در 
ش را بر گردن 
کارى ندارم و 
ه من توجهى 
 باشگاه انجام 
و انضباطى و

بابت تالششان تشکر کردم. اما این افراد اصال جامعه 
داورى را لکه دار مى کنند.

وبسایت روزنامه رکورد از بند یک میلیون یورویى آنتورپ 
براى انتقال علیرضا بیرانوند پرده برداشت.

هفته گذشته علیرضا بیرانوند خبر از پایان حضورش در 
تیم بواویشتا داد و اعالم کرد که کار او در این تیم پرتغالى 
به پایان رســیده و وى باوجود تالش بــراى حضور در 
ترکیب، به دلیل عدم امکان نمایش توانایى اش اردوى 

بوآویشتا را ترك مى کند.
این خبر موجى از خوشحالى را در بین برخى از طرفداران 
پرســپولیس ایجاد کرد چرا که آنها تصور مى کردند که 
بیرانوند یکى از سهل الوصول ترین خریدهاى آنها خواهد 
بود و به راحتى جذب پرسپولیس خواهد شد اما ماجرا به 

این سادگى نیست.
باوجود ابراز عالقه بیرانوند نســبت به پرســپولیس در 
هفته ها و ماه هاى گذشته اما پایان قرارداد او با بواویشتا 
به منزله این نیســت که او مى تواند تیــم بعدى اش را 
انتخاب کند. بیرانوند در خرداد 1399 با قراردادى ســه 
ساله به آنتورپ پیوست و حاال یک سال دیگر از قرارداد 
وى باقى مانده تا به این ترتیب باشگاه بلژیکى تبدیل به 
تصمیم گیر اصلى در ماجراى گلر ملى پوش ایرانى بشود.

آنطور که روزنامه رکورد نوشــته، باشــگاه بواویشتا بند 
دائمى کردن قرارداد علیرضا بیرانوند به مبلغ یک میلیون 
یورو را فعال نخواهد کرد تا به این ترتیب مشخص شود 
باشگاه آنتورپ براى انتقال او به تیمى اروپایى رقم یک 
میلیون یورو را در نظر گرفته اما شــنیده ها حاکى از آن 
است که باشگاه پرسپولیس رقم کمترى براى این انتقال 

خواهد پرداخت.
باتوجه به عملکرد بیرانوند در طول مدت قرارداد قرضى، 
آنتورپ 300 هزار یورو از خواســته قبلــى پایین آمده 

و حاضر اســت با 700 هزار یورو بیرانونــد را در اختیار 
پرسپولیس قرار دهد؛ رقمى بســیار باال براى یک تیم 

ایرانى.
مسئوالن باشــگاه پرســپولیس اما اعالم کرده اند که 
قصد ندارند این مبلغ فسخ را پرداخت کنند و به ایجنت 
علیرضا بیرانوند نیز گفته اند که او خودش باید مشــکل 
قراردادى در بلژیــک را حل کند و به ایــران بیاید تا در 
آن صورت پرســپولیس با دســتمزد مطلــوب، او را به 

خدمت بگیرد.
شــاید راه حل میانه، جذب قرضى این بازیکن و تمدید 
او با آنتورپ باشــد که البته شــاید باشــگاه بلژیکى در 
صورت وجود مشترى براى بیرانوند نسبت به این گزینه، 

بى میل باشد.
به نظر مى رسد شاید سایر باشگاه هاى ایرانى نسبت به 
جذب قطعى بیرانوند بتوانند اقــدام کنند؛ نظیر آنچه در 

ماجراى شهریار مغانلو پیش آمد. 
به هر حال باشگاه پرسپولیس هنوز فرصت این را دارد تا 
در این انتقال مذاکرات را جلو ببرد اما برخالف تصور اولیه، 

این یک انتقال دشوار براى قرمزها خواهد بود.

مرضیه غفاریان
در اینکه اگر اشــتباهات داورى نبود االن تیم 
ذوب آهن به مراتب جایــگاه بهترى در جدول 
رقابت هاى لیگ برتر داشت هیچ شکى نیست. 
حتى شــاید بتوان همچون ســرمربى این تیم 
مدعى شد که گاندوها با احتساب امتیازاتى که 
به دلیل قصــور داورى از کف داده اند االن باید 

براى کسب سهمیه مى جنگیدند.
بر همین اساس، در فصل جارى مدیران باشگاه 
ذوب آهن پس از اینکه خطاى داوران لیگ برتر 
به ضرر سبزپوشان اصفهان ادامه دار شد دست 
به کار شدند و سعى کردند با بیانیه نویسى هاى 

متعدد از تیم مهدى تارتار دفاع کنند.
اما آیا بیانیــه هایى که این باشــگاه اصفهانى 
براى احقاق حق ذوب آهن صادرکرده، تأثیرى 
در بهبود این اوضاع داشــته است؟ کدامیک از 
امتیازاتى که سبزپوشــان اصفهانى به موجب 
خطاى داوران از دست داده اند به موجب انتشار 
بیانیه هاى دادخواهى ذوبى ها به جیب این تیم 

برگشته است؟ 
جالب آنجاست که فصل گذشته هم اشتباهات 
سریالى داورى علیه ذوب آهن صداى اعتراض 
ســرمربى وقت این تیــم را در آورد و رحمان 
رضایى هم معتقد بود که اگر این اشتباهات نبود 
تیمش مى توانست صدر جدول یا نهایتًا یکى از 
سه تیم باالى جدول را به خود اختصاص دهد. 
آنچه در این میان مهم اســت واکنش متفاوت 
عوامل باشگاه ذوب آهن نسبت به این موضوع 
در فصل گذشــته بود. آن زمان این باشگاه در 

قبال این ماجرا سکوت کرد.
اما نه آن سکوت مطلق و نه این بیانیه هاى پى 
در پى، هیچکدام تا کنون دردى از ذوب آهن دوا 

نکرده است. همچنان اشــتباهات داوران علیه 
این تیم ریشــه دار اصفهانى ادامه دارد و شاهد 
این هستیم که امتیازات به راحتى یکى یکى از 
دست گاندوها مى رود. این ماجرا همانطور که 
کادرفنى این تیم از فصل گذشته تاکنون به آن 
اشاره داشته اند باعث شده فاصله ذوب آهن که 
روزى جزو مدعیان رقابــت هاى لیگ برتر بود 
با صدر جدول بیشــتر و بیشتر شود. حتى فصل 
گذشته کار به جایى رسید که در کمال ناباورى 
ذوبى ها فاصله اى تا سقوط به لیگ یک نداشتند 
و تفاضل گل بهتر نسبت به سایپا بود که باعث 

بقاى گاندوها در لیگ برتر شد.
همه اینها باعث شــد که پیش از شروع فصل 
جارى مسئوالن ذوب آهن براى رهایى از این 
وضعیت بغرنج و بازگرداندن این تیم اصفهانى 
به جمع مدعیان لیگ چاره اى بیاندیشــند. آنها 
براى نیل به اهداف خود، دست به تعویض کادر 
فنى این تیم و تزریــق بازیکنان جدید به جمع 
سبزپوشان دیار نصف جهان زدند؛ با وجود این، 
تیم مهدى تارتار هم در حالى که ســه هفته به 
پایان لیگ برتر مانده نتوانسته جایگاهى بهتر از 

رتبه دهم را به خود اختصاص دهد. 
در اینکه ذوب آهن در فصل جارى نســبت به 
فصل گذشته متحول شده و به خصوص در نیم 
فصل دوم رقابت ها، بازى هاى زیباترى از خود 
به نمایش گذاشته هیچ شکى نیست. اگر بگوییم 
نیمى از امتیازات از دســت رفته این تیم هم به 
دلیل خطاى داوران بوده است ادعایى به گزاف 
نکرده ایم؛ با این حال، هیچیک از بیانیه هایى 
که مدیران باشگاه ذوب آهن در راستاى حمایت 
از شــاگردان تارتار و علیه اشــتباهات داوران 
لیگ منتشر کرده اند تاکنون در ارتقاى جایگاه 

ذوبى ها ثمرى نداشته است.
اگر چه بیانیه نویسى همیشه بد نیست اما زیاده 
روى در این کار، افتادن از آن طرف بوم اســت 
و سرنوشــتى که این روزها ذوب آهن دچار آن 
شده نشــان مى دهد که این تیم ریشــه دار راه 
را اشــتباه رفته اســت. چه اینکه این بیانیه ها 
فقط با دامن زدن به حواشــى علیــه ذوب آهن 
باعث مى شــود تنش ها در این تیم بیشتر شده 
و با ســلب آرامش از بازیکنــان این تیم موجب 
مى شود آنها به جاى تمرکز بر روى مسابقه بعدى 
خود، انرژى و وقتشــان را صرف پاسخ دادن در 
مورد اتفاقاتى کنند که در هفته پیش از آن روى 

داده است.
شــاید بهتر بود مسئوالن باشــگاه ذوب آهن، 
در کنار حمایت از تیم فوتبــال پرافتخار خود و 
اعتراض رسمى نسبت به اشــتباهات سریالى 
داورى علیه گاندوها، کادر فنــى ذوب آهن را 
مجاب مى کردنــد که باید تمــام حواس خود 
را به مســابقات آینده این تیم و نتیجه گرفتن 
در نبردهایى معطوف کننــد که در پیش دارند. 
بازیکنان ذوب آهن باید با تمرکز بیشــترى در 
برابر حریفان صف آرایى کننــد. آنها قادر بوده 
و هستند با دورى از حواشــى و کم توجهى به 
خطــاى داورى و با به ثمر رســاندن گل هاى 
بیشــتر کارى کنند که نتیجه بازى آنها وابسته 
به اشتباهات داورى نباشد. شاهد این مدعا هم 
نبرد جذاب هفته گذشــته تیم همشهرى آنها با 
پرسپولیس بود. ســپاهانى ها معتقد بودند که 
داور هفتاد و نهمین الکالسیکوى ایران حداقل 
یک پنالتى براى آنها نگرفته است؛ با این حال، 
شاگردان محرم نویدکیا موفق شدند نتیجه آن 
دیدار را با دو گل به سود خود به پایان برسانند. 

ذوب آهن باید استراتژى خود را تغییر دهد 

بیانیه نویسى همه راه حل نیست

تقاضاى یک میلیون یورویى آنتورپ براى انتقال بیرانوند
یک روزنامه پرتغالى خبر داد مهدى طارمى 
مهاجم ایرانى پورتو مورد توجه چند باشــگاه 
قرار گرفته اما طارمى همه چیز را به باشــگاه 

پرتغالى سپرده است.
مهدى طارمى بعد از پشت سر گذاشتن لیگ 
2022-2021  پرتغال با موفقیت کامل و کسب 
عنوان قهرمانى با این تیــم، حاال مورد توجه 
باشگاه هاى دیگرى در اروپا قرار گرفته است. 
طارمى در این فصل ضمن به ثمر رساندن 20 
گل براى پورتو در لیگ، 12 پاس گل هم داد 

تا تاثیرگذارترین بازیکن لیگ پرتغال باشد.

پیش بینى مى شــد طارمى باوجود داشــتن 
قرارداد تا سال 2024 با پورتو، با پیشنهادات 
جدیدى براى فصل بعد مواجه شــود و این 
خبرى اســت که روزنامه «اوجوگو» پرتغال 

به آن پرداخته.
این روزنامه در شماره سه شنبه خود، عکس 
بزرگى از مهدى طارمى را روى صفحه اصلى 
خود کار کرد و نوشت: «طارمى مورد عالقه 
چند باشــگاه قرار گرفته امــا عجله اى براى 
جدایى ندارد و اجازه مى دهد باشگاه (پورتو) در 

مورد آینده اش تصمیم بگیرد.»

قرارداد هشت بازیکن تیم فوتبال سپاهان 
بعد از انجام آخرین هفته از بیست ویکمین 

دوره لیگ برتر به پایان خواهد رسید.
در حالى که سه بازى به پایان مسابقات لیگ 
برتر باقى مانده است، قرارداد هشت بازیکن 
تیم فوتبال سپاهان رو به اتمام است و آنها 
بعد از انجام آخرین بازى لیگ برتر، بازیکن 

آزاد خواهند شد.
براســاس این گزارش، ســروش رفیعى، 
دانیال اسماعیلى فر، سجاد شهباززاده، رضا 

میرزایى، محمد نژادمهدى، یاسین سلمانى، 
کریستوفر کنت و گئورگى ولسیانى هشت 
بازیکنى هســتند که قراردادشان با باشگاه 

سپاهان به پایان خواهد رسید. 
باشگاه سپاهان خواهان تمدید قرارداد اکثر 
این نفرات است، ولى گلر اتریشى احتماًال 
جدا خواهد شد. این در حالى است که تکلیف 
ادامه همکارى با میرزایى هم مشــخص 
نیست و در مورد سلمانى هم گفته مى شود 

که او قصد حضور در فوتبال اروپا را دارد.

طارمى عجله اى براى جدایى ندارد

پایان قرارداد 
8 بازیکن سپاهان در پایان فصل

آگهى

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان

دفترچه تخصیص حق بهره بردارى از قرارداد شماره 2323_1_و_ج مورخ 1374/06/28  متعلق 
به اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعى استان اصفهان واقع در شهرك صنعتى صفه مفقود وازدرجه 

م.الف :    1319553  اعتبار ساقط است.

نوبت  اولنوبت  اول



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خداوند بهشــت را منزلگه نهایى پرهیزکاران قرار داد و پاداش 
ایشان را نیکو پرداخت که سزاوار آن نعمت ها بودند و الیق ُملکى 
جاودانه و نعمت هایى پایدار شدند. اى بندگان خدا! مراقب چیزى 
باشید که رستگاران با پاس داشتن آن سعادتمند شدند و تبهکاران با 

موال على (ع)ضایع کردن آن به ُخسران و زیان رسیدند. 
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فراخوان تجدید 
مناقصه عمومى یک مرحله اى 

اداره کل بنیاد مســکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان در نظر دارد 
مناقصه عمومى عملیات آســفالت گــرم معابر روســتاى باقر آباد 
شهرستان اردستان  به شماره  1400/2/400  را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت 
اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها 
از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس

  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند . 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/02/26 مى باشد . 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :

 از ساعت 16 روز  دوشــنبه تاریخ 1401/02/26  لغایت   ساعت 16 روز  
چهارشنبه  1401/03/04

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  دوشنبه  1401/03/16 
مهلت زمانى ارائــه اصل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  دوشــنبه  

1401/03/16
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  سه شنبه  تاریخ  1401/03/17
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اســناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : اصفهان ، کوى 
زمانى ، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اســالمى استان اصفهان  و تلفن : 

03136288085

نوبت دومنوبت دوم

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

سید جواد لقمانى -شهردار مینادشت

آگهى مناقصه
 (نوبت دوم)  

مناقصه واگذارى حجمى 
امور خدمات شهرى و فضاى 
سبز شهردارى مینادشت

دستگاه مناقصه گزار شهردارى 
موضوع مناقصه: واگذارى حجمى امور خدمات شهرى و فضاى سبز 
کلیه امورات خدمات شهرىـ  حفظ نگهدارى و توسعه فضاى سبز 

برآورد پیمان 21,000,000,000 ریال سالیانه 
مبلغ تضمین 1,050,000,000 ریال 

محل توزیع اسناد و مهلت تحویل پیشنهادات سامانه ستاد 
نحوه تسلیم ســپرده شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکى معتبر 
(با اعتبار حداقل 3 ماه) بنام شــهردارى یا فیش واریزى به حساب 
سپرده 3100007469009 بانک ملى شــعبه فوالد شهر (بارگذارى در 

سامانه ستاد) 

زمان بازگشایى پاکات روز سه شنبه مورخ 1401/03/08
شرایط شرکت در مناقصه کلیه شرکت هاى داراى مجوز و صالحیت از 

اداره کار و امور اجتماعى 
توضیحات: به پیشنهادات مبهمـ  مشروطـ  مخدوشـ  فاقد شرایط 
قانونى و فاقد ســپرده و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده 
نخواهد شد و پیمانکار مى بایست گواهینامه صالحیت کارى و صالحیت 

ایمنى و بهداشت را به همراه اسناد مناقصه ارائه نمایند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 031-37571241 

واحد خدمات شهرى تماس حاصل نمایند.
 م.الف:1315523

چاپ  دومچاپ  دوم

گزارش عملکرد شهردارى حنا 
در 6 ماهه دوم سال 1400

گزارش درآمدهاى شهردارى حنا در 6 ماه دوم سال 1400

گزارش هزینه هاى  شهردارى حنا در 6 ماهه دوم سال 1400

عملکرد  شش ماههعنوانکد طبقه بندى
31,853,167,009درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى110000
342,384,000درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى 120000
311,484,000بهاء خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى شهردارى130000
11,588,817,597درآمد حاصل از وجوه و اموال شهردارى140000
1,200,000,000کمک هاى اعطایى دولت و سازمانهاى دولتى150000
1,057,161,213اعانات ،کمک هاى اهدایى و دارائى ها 160000
11,248,780,000جمع کل حاصل از واگذارى دارائى سرمایه اى200000

57,601,793,819جمع کل منابع شهردارى 

کد 
عملکرد  شش ماههعنوانطبقه بندى

کالبدى و 1
3,584,846,729شهرسازى

محیط زیست و 2
6,707,713,883خدمات شهرى

ایمنى و مدیریت 3
7,294,913,260بحران

حمل و نقل و 4
14,446,095,606ترافیک

6,573,613,400خدمات مدیریت5

اجتماعى و 6
12,119,484,541فرهنگى

117,113,328,218جمع کل هزینه ها
شهردارى حنا

کد 
عملکرد  شش ماههعنوانطبقه بندى

جبران خدمات 110000
5,929,700,139کارکنان

استفاده از کاال 120000
6,610,548,583و خدمات 

کمک هاى 150000
1,834,030,000بالعوض

791,545,752رفاه اجتماعى160000
494,168,906سایر هزینه ها 170000

تملک دارائى 200000
50,726,667,419سرمایه اى 

 
همه خانه ها، پشــت بام و بعضى حیاط و بالکن هم دارند. این موضوع 
به نظر ما شــاید عادى باشــد اما وقتى پاى درآمد پایدار به میان مى 
آید باید دست و آســتین را باال بزنیم تا بتوانیم از ثروتى دست نخورده 
رونمایى کنیم. پنل هاى خورشــیدى دیگر نام غریبه اى نیست. این 
یکى از پرسودترین انرژى هایى است که مى تواند نسل آتى را از کمبود 
انرژى هاى تجدید ناپذیر نجات دهد. با مهدى ثقفى، مدیر دفتر مدیریت 
مصرف شرکت توزیع برق اســتان اصفهان همراه شدیم تا در این باره 
بیشتر بدانیم. کسى که 28 سال است در حوزه برق و انرژى هاى سبز 
فعالیت مى کند و به قــول خودش به روزهاى بازنشســتگى نزدیک 
مى شود. او 5 سالى هست که در پشت بام منزلش نیروگاه خورشیدى 
نصب کرده و اعتقاد دارد که پشت بام هر خانه اى ثروتى دست نخورده 

است که باید از آن استفاده کرد. 
در ابتدا در زمینه پیشــتاز بودن اصفهان در 
زمینه منابع انرژى خورشیدى و همچنین نصب 

پنل هاى خورشیدى توضیح دهید.
استان اصفهان جزو چهار استان پیشرو کشور است که بیشترین نیروگاه 
خورشیدى کوچک مقیاس را دارد. نیروگاه هاى خورشیدى که احداث 
مى شود به دو بخش کلى نیروگاه هاى کوچک و بزرگ مقیاس تقسیم 
مى شود. نیروگاه هاى کوچک مقیاس شامل نیروگاه هایى است که مردم 

در سقف خانه ها راه اندازى مى کنند همچنین نیروگاه هایى که صنایع، 
مرغدارى ها و دامدارى ها روى سقف سوله ها نصب مى کنند.در بخش 
نیروگاه هاى کوچک مقیاس اصفهان رتبه اول را در کشــور دارد و به 
تعبیرى دیگر یک چهارم نیروگاه هاى پشت بامى در اصفهان وجود دارد. 
در حال حاضر چه مقدار از برق کشور از طریق 
نیروگاه هاى پشت بامى تولید مى شود و سهم 

اصفهان در این زمینه چقدر است ؟
هم اکنون 80 مگاوات از برق کشــور از طریق نیروگاه هاى پشت بامى 
تأمین مى شود که اصفهان در این زمینه 20 مگاوات را به خود اختصاص 
داده و مى توان گفت یک چهارم نیروگاه هاى پشت بامى سهم اصفهان 
است و تاکنون 1400 نیروگاه پشت بامى در اصفهان راه اندازى شده است.

در رابطه با راه اندازى نیروگاه ها در پشــت 
بام منازل شــهروندان هــم توضیح دهید. 
شــهروندان اصفهانــى بــراى راه اندازى 
پنل هاى خورشیدى بر روى پشت بام هایشان 

باید چه شرایطى داشته باشند؟
اگر  فرد، مالک خانه باشد، کارش چندان سخت نیست اما اگر به شکل 
آپارتمان یا اجاره باشــد باید صاحب ملک رضایت محضرى بدهد و یا 
از کل افراد آپارتمان اجازه محضرى گرفته شــود تا فرد بتواند نیروگاه 
خورشــیدى را نصب کند. به این ترتیب اگر فرد در پشــت بامش 50 
مترمربع فضاى مفید داشته باشد، مى تواند تقاضانامه و مدارك خود را در 
سامانه نرم افزارى ثبت نام و بارگذارى کند. بعد از ثبت نام با مراجعه به 
اداره برق شهرستان از پشت بام بازدید به عمل مى آید و معموًال در 99 
درصد پشت بام ها این موضوع امکانپذیر است. سپس پیمانکارانى که در 
هر شهرى فعال هستند مى توانند نیروگاه را ظرف سه تا چهار روز احداث 
کنند. شرکت توزیع برق بر اساس قرارداد، کنتور را براى مشترك نصب 
مى کند و همان لحظه خرید برق انجام مى شود. براى هر کیلو وات پنل 
خورشیدى 10 متر مربع نیاز است که حداقل امکان نصب 5 کیلووات 
نیروگاه خورشیدى وجود دارد که  حدود 50 متر مربع فضا الزم است. البته 
این فضا باید ویژگى هایى داشته باشد که مهمترین آنها ایمن بودن، در 

معرض نور خورشید بودن و پایدار بودن بلندمدت شرایط اطراف آن است. 
و سرمایه اولیه براى نصب این نیروگاه هاى 

خورشیدى چقدر است؟
 حدود 90 میلیون تومان سرمایه اولیه براى ایجاد یک مزرعه خورشیدى 
کوچک روى پشت بام منزل یا کارگاه یا هر جاى دیگرى نیاز است و در 
صورت ساخت این نیروگاه هاى خورشیدى در پشت بام منازل، کل برق 
تولیدى به صورت تضمینى از طریق شرکت توزیع برق خریدارى مى شود.

آیا این موضوع صحت دارد که مردم مى توانند 
با فروش برق از این طریق حتى تا ده میلیون 

تومان در ماه درآمد داشته باشند؟
 این موضوع بستگى به ظرفیت نیروگاهى که نصب مى کنند دارد و درآمد 
فروش برق از این طریق متغیر است. در شروع احداث این پنل مطابق 
با مصوبات اخذ شــده، وزارت نیرو اگر هر خانه اى یک نیروگاه کوچک 
پنج کیلوواتى بر سقف پشت بام خود راه اندازى کند، به غیر از تأمین برق 
مصرفى خود مى تواند براى چندین خانه اطــراف نیز تأمین برق کند. 
هزینه تأسیس هر نیروگاه پنج کیلوواتى امروز، 90میلیون تومان بوده که 
در آمد آن در اولین سال هر ماه یک میلیون و 200 هزار تومان است که در 

سال هاى بعد نیز با ضریب تعدیل که شامل آن مى شود این درآمد بیشتر 
خواهد شد و هر چه میزان این ظرفیت باالتر برود درآمد آن نیز افزایش 
مى یابد و بر اساس نرخ ارز، ضریب آن تعیین مى شود و مى توان گفت 
درآمدپایدارى براى شهروندان ایجاد خواهد کرد. معموًال در کمتر از چهار 
سال سرمایه اولیه این نیروگاه ها به افراد بازگشته و پس از آن سوددهى 
خواهد داشت. افرادى که در سال هاى گذشته در این طرح سرمایه گذارى 
کردند، اکنون به سوددهى رسیده و مددجویان کمیته امداد به ویژه افرادى 
همچون سالمندان که امکان فعالیت فیزیکى براى کسب درآمد ندارند 

مى توانند به عنوان یک منبع درآمد پایدار در این طرح شرکت کنند.

با توجه به درآمد پایدارى که از آن نام بردید 
چرا آنطور که باید و شاید مردم از این موضوع 
آگاه نیستند و استقبال چندانى از این پنل هاى 

خورشیدى نیست؟
دو دلیل دارد؛ یکى اینکه اطالع رسانى این طرح به شکل وسیع انجام 
نشده و بسیارى از شهروندان از این موضوع خبر ندارند و از سویى دیگر 
سرمایه گذارى اولیه باالست و چون یک نیروگاه 5 کیلو واتى که کمترین 
ظرفیتى است که مردم مى توانند بر روى پشت بام هایشان نصب کنند، 

90 میلیون تومان هزینه دارد.
آیا فکر نمى کنید اعتمادسازى هم در این زمینه 

الزم است؟
این را قبول دارم که طى چهار پنج سالى که از اجراى این طرح گذشته 
هنوز آنچنان که باید و شاید مردم اســتقبال نکرده اند و برخى هم این 
ذهنیت را دارند که با عوض شدن دولت ممکن است قراردادشان فسخ 
شود اما اینطور نیست. این قرارداد 20 ساله است و این طرحى است که در 
مجلس تصویب شده و امکان تغییر آن نیست و هر دو ماه یک بار درآمد 

حاصل از برق تولیدى به حساب خانواده ها واریز مى شود . 
در حال حاضر در اســتان اصفهان چه تعداد 
از این پنل هاى خورشیدى روى پشت بام ها 

نصب شده است؟
1400 ســاختمان در اســتان اصفهان این پنل ها را نصب کرده اند و 

پیشرفت هاى خوبى دراین پروژه ها در استان حاصل شده است. 
شما از پیشــرو بودن اصفهان در این زمینه 
صحبت کردید. آیا دولت نسبت به پرداخت 
وام به اقشار محروم براى نصب این پنل ها 
برنامه اى دارد تا شاهد اشتغال پایدار در این 

زمینه باشیم؟
بله، براساس مقایسه سازمان بسیج سازندگى با سایر استان ها، استان 
اصفهان در این زمینه پیشرو است و براین اساس، قول اعطاى سهمیه 5 
هزار نیروگاه دیگر با درنظرگرفتن پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به 
اقشار محروم نیز داده شده است. در سال 99، بالغ بر 3/5 مگاوات نیروگاه 
خورشیدى احداث کردیم و سال 1400نیز شرکت توزیع برق استان رتبه 
برتر را دراین زمینه کسب کرد. امسال دولت تصویب کرده که 100 هزار 
نیروگاه در کشور با وام 4 درصد به اقشار محروم داده شود و استاندارى، 
بهزیستى، سپاه، کمیته امداد، بسیج و ... باید با مشارکت در تأمین کاال 
و نصب و شناســایى افراد این پروژه را رو به جلو ببرند. این پروژه بسیار 
عظیمى است که اگر موفق شویم مى توانیم 25 مگاوات برق را از طریق 

پنل هاى خورشیدى تولید و به برق رسانى استان کمک کنیم.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان در گفتگو با «نصف جهان» اعالم کرد؛ 

اصفهان؛ پیشرو در نصب نیروگاه هاى خورشیدى کوچک مقیاس

دریا قدرتى پور


