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 GIS ایستگاه63 به20کیلوولت
شهدا به بهره بردارى رسید

درد دارو، همچنان بى درمان 
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کم عرض بودن خیابان 
 BRT مسجد سید و مشکل
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وحشى هاى خانگى 

اجراى بزرگ ترین طرح 
گردشگرى کشاورزى استان
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3 خاصیت
 شگفت انگیز خربزه

 که نمى دانستید

پیشنهاد ایجاد استان اصفهان ساحلى
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امان از دست 
این تماشاگران

 بى تفاوت 

مصرف روزانه خربزه در روز هاى گرم تابستانى 
مى تواند به رفع تشنگى و تأمین بخشى از آب 
مورد نیاز بدن کمــک کند. از این رو، افرادى 
که در فصل تابســتان بیــش از اندازه عرق 

مى کنند، مى توانند از خربزه ...

 ویدیویى که صدها بیننده دارد شــعله هاى آتشى را 
نشان مى دهد که از سر و کول کارخانه اى در ارغوانیه 
در حوالى خوراســگان باال مى رود. همزمان بر تعداد 
مردم در صحنــه افزوده مى شــود، مردمى که براى 
تماشاى ســوختن و نابود شــدن کارخانه، موبایل به 
دســت گرفته اند تا لحظه اى از حادثه جا نمانند و بعد 

آن را وایرال کنند.
چندسالى هست که نه تنها شهروندان اصفهانى بلکه 

مردم در تمامى نقاط کشور با واکنش...

بره کشان فرنگى ها در بازار اصفهانبره کشان فرنگى ها در بازار اصفهان
لوازم التحریر خارجى بى کیفیت جوالن مى دهندلوازم التحریر خارجى بى کیفیت جوالن مى دهند
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نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد؛

مبلغ لورکوزن 
براى فروش آزمون فاش شد

باشگاه بایرلورکوزن براى فروش ســتاره ایرانى اش مبلغ 
تعیین کرد.نشریه «حریت» ترکیه خبر داد باشگاه فنرباغچه 
ترکیه براى تقویت خط حمله اش در تابستان گذشته براى 

جذب سردار آزمون ستاره ایرانى بایرلورکوزن...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

این بار حادثه کارخانه خیابان ارغوانیه
 به خیر گذشت 

کاهش 75 درصدى 
میزان اهداى عضو 

درکشور

مرگ بیماران در لیست انتظار پیوند

جنون چند وجهى اسرائیل در احیاى توافق هسته اى

5

صیادمنش به جام جهانى صیادمنش به جام جهانى 
نمى رسدنمى رسد

فرزندان هیئت علمى در کنکور 1401 سهمیه ندارند نکاتى که شما را ازحمله هکرها ایمن مى کندجهان نما تنش آبى در 16هزار هکتار از باغات اصفهانتکنولوژى چه افرادى در معرض کمردرد هستند؟استان سالمت

امروز همزمان با افتتاح ۳۴ طرح تعاونی اصفهان در جشنواره تعاونی های برتر؛

 از ۱۴ شرکت تعاونی و اتحادیه برتر تقدیر خواهد شد

تعاونی های برتر سال ۱۴۰۱- اصفهان

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: در جشنواره 
تعاونى هاى برتر سال 1401 که با حضور مســئولین استانى و تعاونگران در محل 
مسکن کارمندان عضو نظام پزشکى شهرستان کاشــان برگزار خواهد شد از 14 
شرکت تعاونى و اتحادیه برتر تقدیر و همچنین 34 طرح تعاونى اصفهان همزمان 
با 457 طرح تعاونى کشور، توسط رئیس جمهور از طریق ویدیو کنفرانس و ارتباط 

با استان ها افتتاح خواهد شد.

روح االمین امیرى با اعالم اینکه  314 شرکت تعاونى و اتحادیه از سراسر استان در 
این جشنواره شرکت کردند افزود: مجموعًا آمار ثبت نام کنندگان نسبت به جشنواره 

سال قبل 380 درصد رشد داشته است.
دبیر جشنواره تعاونى  هاى برتر اســتان اصفهان همچنین گفت: در این جشنواره 
شهرستان هاى اصفهان با 36  و کاشان با 31 تعاونى یا اتحادیه بیشترین تعداد آمار 

ثبت نام تعاونى ها را در این جشنواره داشته اند. 
معاون تعاون اضافه کرد: داورى هفدهمین جشــنواره تعاونــى هاى برتر در قالب 
شاخص هاى کمى شــامل  بهبود وضعیت مالى، بهبود جایگاه کسب و کار، بهبود 
قانونمندى و شــاخص هاى کیفى برنامه محورى، هویت ســازى و برندسازى، 
مســئولیت اجتماعى و زیست محیطى، رضایتمندى مشــتریان و اعضا در سامانه 
جامع هوشــمند بخش تعاون صورت گرفته اســت و پس از بررســى مدارك و 
مســتندات ثبت نام کنندگان در جشنواره در نهایت 14 شــرکت تعاونى و اتحادیه 
برتر انتخاب شدند. جشنواره سراسرى تعاونى هاى برتر با هدف انتخاب و معرفی 
تعاونى هاى الگو و برتر به منظور ترویج فرهنگ تعاون و شناســاندن نمونه هاى 
موفق تعاونى انجام مى شــود تا توانمندي هاي بالقوه بخــش تعاون را به تصویر 
 کشــیده و در راســتاي بهبود نگرش هاي عمومی نســبت به بخش تعاونى مؤثر 

واقع شود.

گرایششرکت تعاونى/اتحادیهشهرستانردیف
صنعتىکیا پلیمر آرونداصفهان1
اتحادیه اتحادیه بازرگانى شرکت هاى تعاونى مصرف فرهنگیان استان اصفهاناصفهان2
تأمین نیاز مصرف کنندگانمصرف کارکنان ذوب آهن اصفهاناصفهان3
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تأمین نیاز صنفىتوزیع کنندگان مصالح ساختمانى اصفهاناصفهان6
معدنىصالبت سنگکاشان7
کشاورزىمرغدارى ایثارگران همانطنز8
مسکنمسکن سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهاناصفهان9
 عمرانىآبرفت عمیق اصفهان10
خدماتتولیدى و توزیعى کارکنان پتروشیمى اصفهاناصفهان11
اعتباراعتبار کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهاناصفهان12
حمل و نقلمسافربرى ایران پیمااصفهان13
فرش دستبافاطلس کاران بدیعاصفهان14

ستاد گرامیداشت هفته تعاون
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مدیر کل دامپزشکى استان:

تمام گوشت کشتارگاه هاى 
اصفهان حالل است

ى

گفتگوی اختصاصی
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فرزندان هیئت علمى در 
کنکور 1401 سهمیه   ندارند

با گرانفروشى ایرالین ها 
برخورد مى شود

خبرخوان
 اینترنت رایگان 
در مرز مهران

  فارس | وزیــر ارتباطــات و فنــاورى 
اطالعــات آخریــن اقدامــات بــراى بهبود 
ظرفیت هاى ارتباطى در ایام اربعین را تشریح 
کرد وگفــت: پهناى باند شــهرهاى مرزى به 
میزان مناســبى افزایش یافته اســت. عیسى 
زارع پور افــزود:  همچنیــن اپراتورهاى تلفن 
همراه سایت هاى سیار را به شهرهاى مرزى 
برده اند و در مرزها مســتقر کرده اند که بسته 
به ترافیک مرزها، تعداد ســایت هاى ســیار 
در مرز تا 4 ســایت هم افزایش یافته اســت. 
وى ادامه داد: عالوه بر ایــن، باتوجه به اینکه 
شــلوغ ترین مرز، مرز مهران است، در تالش 
هستیم که در مرز مهران بالن سازمان فضایى 
ایران را براى ارائه اینترنت رایگان مستقر کنیم 
که بتوانیم به صــورت همزمان بــه هزار نفر

 اینترنت بدهیم.

کشورى که
 سگ ولگرد ندارد

  خبرآنالین | هلند از قــرن19ام، جمعیتى 
بسیار بزرگ از سگ  داشــت. اما پس از مدتى 
جمعیت سگ ها به شــدت زیاد شد و بیمارى 
هارى شــیوع پیدا کرد و به یکى از اصلى ترین 
دلیل مرگ افراد تبدیل شــد. بــه همین دلیل 
بسیارى از افراد ســگ هاى خود را رها کردند 
و خیابان ها پر از ســگ هاى ولگرد شد. براى 
همین عقیم کردن ســگ ها اجبــارى و تمام 
سگ هاى خانگى باید معاینه و واکسیناسیون 
مى شــدند. اگر کســى این مــوارد را رعایت 
نمى کرد بیش از 16هزار دالر جریمه و شــاید 
تا 3 ســال زندانى مى شد. روى خرید و فروش 
ســگ ها نیز مالیات هاى ســنگینى وضع شد 
و مردم تشــویق به نگهدارى از ســگ هاى 
خیابانى شــدند. با این تمهیدات، این کشور به 
اولین کشــورى در جهان تبدیل شد که سگ 

ولگرد ندارد.

علت غیبت «پشه» 
چه بوده؟!

در 2 هفته اخیر شــخصیت    خبرآنالین |
«پشــه» در برنامه «مهمونى» به کارگردانى 
ایرج طهماســب حضور نداشت و این موضوع 
مطرح شد که ممکن اســت این عروسک هم 
ممنوع التصویر شده باشــد تا اینکه دوباره این 
عروسک در برنامه حضور یافت و با حضورش 
به این شک و شبهه ها پایان داد. کاظم سیاحى، 
صداپیشه این عروســک، با انتشار عکسى از 
«پشه» در اینستاگرام درباره این موضوع نوشت: 
«دوستى که در عکس باال مشاهده مى کنید، 
دوباره در «مهمونى» حضور دارد، و این حضور 
دوباره را بهانــه کردم، تا از همه کســانى که 
در طول هفته گذشــته نگــران بودند و به من 
پیغام دادند، تشــکر کنم... درپى مصاحبه اى

 ارسال مى شــد که در آن گفته شده بود غیبت 
پشه بخاطر عدم حضور من بوده است (درست 
و غلط بودن این اظهار نظر باشد گردن مصاحبه 

شونده و...)»

تکلیف یارانه  شهریور
 روشن شد

  جماران | دولت برنامه  داشت پرداخت 
یارانه به صورت نقــدى را حذف کند و به جاى 
آن کاال برگ به هر شــهروند اهــدا کند. پس 
از گذشــت چند ماه همچنان دولت موفق به 
انجام طرح کاالبرگ نشده و شهریور ماه سال 
1401 نیــز پرداخت یارانه به صــورت نقدى 
است و به حســاب سرپرســتان خانوار واریز 
مى شود. در واقع این ماه هم یارانه نقدى داریم 
و حاال باید ببینیم که آیا باالخره دولت مى تواند 
یارانه کاالیى جایگزین کنــد و یا یارانه نقدى 

ادامه خواهد داشت.

پیشرفت در مذاکرات برجام؟
قرار است نماینده ویژه آمریکا در امور ایران    ایلنا |
براى ارائه توضیحات درباره مذاکرات احیاى برجام در 
نشستى محرمانه با اعضاى کنگره این کشور شرکت 
کند. «رابرت مالى» قرار اســت در تاریخ 14 سپتامبر 
در کمیته روابط خارجى مجلــس نمایندگان آمریکا 
حاضر شود. پولتیکو همچنین نوشت که ممکن است 
تا زمان برگزارى نشست مالى با کمیته روابط خارجى 
مجلس نمایندگان تغییرات مهمى در مذاکرات با ایران 
روى دهد. چرا که طى هفته گذشته، به نظر مى رسید 
که مذاکره کنندگان در حال پیشرفت به سمت احیاى

 برجام هستند.

پاسخ ایران قابل قبول است
«میخائیل اولیانوف»، نماینده روســیه در    ایلنا|
سازمان هاى بین المللى در وین در پیامى توییترى نوشت 
که ایران پاسخ خود به پیشنهادهاى اخیر آمریکا درباره 
پیش نویس احیاى برجام را ارائه داد. به نظر مى رســد 
که پیشنهادهاى ایران بیش از حد بلندپروازانه نبوده و 
چنانچه ارائه سیاسى الزم براى تکمیل گفتگوهاى وین 

وجود داشته باشد، مى تواند قابل قبول باشد.

همان یکبار رضایت 
قابل استناد است 

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا    انتخاب|
گفت: زنان متأهل که یکبار همسرشــان به صورت 
محضرى براى اخذ گذرنامه رضایت داده باشــد دیگر 
براى تمدید و یا حتى این برچســب اعتبارى نیازى به 
اذن همسر ندارند. سردار على ذوالقدر افزود: براى پلیس 
گذرنامه همان یکبار رضایت محضرى قابل اســتناد 
است. مگر اینکه مردى بخواهد زنش را ممنوع الخروج 
کند و اعالم کند که در این صورت آن زن نه اجازه خروج 

دارد و نه گذرنامه اش تمدید مى شود.

ترامپ: بایدن دیوانه است 
  ایسنا | ترامپ در واکنش به رئیس جمهورى 
کنونــى آمریکا که او را یــک افراط گــرا نامیده بود، 
بایــدن را یک دیوانه یا کســى که دچــار زوال عقل 
اســت، توصیف کرد. پیش از این «جو بایدن»، رئیس 
جمهورى کنونى آمریکا در ســخنانى خطاب به ملت 
و پیش از انتخابات میــان دوره اى نوامبر گفته بود که 
«دونالد ترامــپ«، رئیس جمهورى ســابق ایاالت 
متحده و حامیان جنبــش «دوباره آمریــکا را بزرگ 
کن» نماینــده افراط گرایى هســتند که کشــور را 

تهدید مى کند.

وزیر پیشنهادى کار
 معرفى شد

محمدهــادى زاهدى وفا بــه عنوان    انتخاب|
وزیــر پیشــنهادى تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى از 
ســوى دولت به مجلس معرفى شــد. گفتنى اســت 
پیش از این حجــت ا... عبدالملکى به عنــوان وزیر 
کار فعالیــت داشــت که بــا پذیرش اســتعفاى وى 
از ســوى رئیس جمهور، محمدهــادى زاهدى وفا به 
سمت سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
منصوب شــد. زاهدى وفا نیز از خرداد مــاه تا کنون 
تصــدى وزارت کار را به عنوان سرپرســت برعهده

 داشته است.

تأکید رئیسى
 بر «تزریق دوز یادآور» 

  باشگاه خبرنگاران جوان|حجت االسالم 
ســید ابراهیم رئیســى، رئیس جمهور در جلسه ستاد 
ملى مقابله با کرونا «تزریق دوز یــادآور» و «کنترل 
مبادى ورودى کشور» را دو موضوع مهم براى مقابله 
با ویروس کرونا در شــهریور ماه اعــالم کرد و گفت: 
با توجه به تردد زائران اربعین و افزایش مســافرت ها 
در روز هاى پایانى تابســتان الزم اســت همه مردم 
شــیوه نامه هــاى بهداشــتى را با جدیت بیشــترى 

رعایت کنند.

معاون امور آزمون هاى سازمان سنجش آموزش کشور 
با اشاره به مصوبه شــوراى عالى انقالب فرهنگى در 
مورد تســهیالت انتقال فرزندان اعضاى هیئت علمى 
در دانشگاه ها گفت: شوراى عالى انقالب فرهنگى در 
سال 1392 طى مصوبه اى اختیار نقل و انتقال فرزندان 
اعضاى هیئت علمى در دانشگاه ها در آزمون سراسرى 
را به وزارى علوم، بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسالمى 
تفویض کرد، در همان سال دو وزیر علوم و بهداشت و 
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى دستورالعمل اجرایى این 

مصوبه را تصویب و ابالغ کردند. 
حســن مروتى اظهار کرد : در طى این سال ها فرزندان 

اعضــاى هیئت علمــى در صورت قبولــى در آزمون 
سراســرى صرفًا از تســهیالتى براى نقــل و انتقال 
برخوردار مى شــدند، بنابراین براى پذیرش این افراد 

هیچ سهمیه اى وجود نداشته و اعمال نشده است. 
معاون امور آزمون هاى سازمان سنجش آموزش کشور 
خاطرنشــان کرد: با توجه به آراء هیئت عمومى دیوان 
عدالت ادارى در تیر ماه و بهمن ماه 1400، دستورالعمل 
اجرایى نقل و انتقال فرزندان اعضاى هیئت علمى ابطال 
شده و این رأى در ســال جارى الزم االجراست. بدین 
ترتیب هیچ گونه تســهیالت و امتیازى براى فرزندان 

اعضاى هیئت علمى وجود ندارد.

رئیس کمیســیون عمران مجلس شــوراى اسالمى 
درباره تمهیدات اندیشیده شده براى حمل و نقل زائران 
در ایام اربعین حســینى، بیان کرد: بر اســاس برنامه 
ریزى هاى صورت گرفتــه 8000 اتوبوس مأموریت 
دارند زائــران اربعین حســینى را جابه جــا کنند. در 
ســال هاى گذشــته هر مبلغى که بــراى بلیت رفت 
اتوبوس تا مرز اخذ مى شد، دو برابر آن در مسیر برگشت 
از مسافران گرفته مى شد اما امسال در مسیر برگشت 
25 درصد قیمت بلیت اتوبوس کاهش داشــته است. 
یعنى در برگشت 75 درصد قیمت یک مسیر از مسافر 

گرفته مى شود.

محمدرضا رضایــى کوچى اظهار کــرد: قیمت بلیت 
هواپیما در مسیر رفت و برگشت به عراق نیز 6 میلیون 
تومان تعیین شــده اســت این توافق صورت گرفته و 
به ایرالین ها ابالغ شده است و ســازمان هواپیمایى 
کشور موظف اســت با ایرالین هاى متخلف برخورد 
کند. وى تصریح کرد: ما ســال گذشته 3 پایانه مرزى 
داشــتیم که زائران از طریق آنها بــه کربال مى رفتند 
ولى از آنجــا که پیش بینى مى شــود تعــداد زائران 
اربعین حســینى در سال جارى بیشتر باشــد 6 پایانه 
مرزى پیش بینى شــده تــا زائران بتواننــد به کربال

 بروند. 

دریا قدرتى پور
فقط یک قلب نیســت کــه مى تواند در بــدن دیگرى 
بتپد. آنهایى که دچار مرگ مغزى مى شــوند مى توانند 
هشت نفر را از مرگ حتمى نجات بخشند و 50 بیمار را 
از معلولیت نجات دهند، اما بــا وجود اینکه تا قبل از این 
میزان اهداى عضو در کشــور عددهاى خوبى را نشان 
مى داد اما طى دو سال گذشــته  به دالیل مختلف آمار 
اهداى عضو کاهش یافته است. آمار کاهش وقتى رسمى 
تر مى شود که قائم مقام واحد فراهم آورى اعضا و نسوج 
پیوندى دانشگاه شهید بهشتى عنوان مى کند که میزان 
اهداى عضو در کشور 75 درصد کاهش یافته است. فریبا 
قربانى، یکى از مهمترین دالیل کاهش اهداى عضو در 
کشور را پخش برنامه اى در ماه رمضان و پخش آن در 
تلویزیون دانســته و گفته این برنامه باعث افت شدید 

اهداى عضو در بین خانواده ها شده است.
این اتفاق در حالى افتاده که به گفته این مقام پزشــکى 
تالش ها براى اهداى عضو چند برابر شده اما نتیجه این 
تالش ها ناامید کننده بوده و اکنون اهداى عضو به یک 

چهارم قبل رسیده است.
به گفته این مقام پزشکى، براى باال رفتن اهداى عضو 
حمایت خانواده ها همواره کارگشا بوده است اما تا زمانى 
که فرهنگ درســتى براى این موضوع اندیشیده نشود؛ 
بســیارى از مردم فکر مى کنند که با وجود مرگ مغزى 
همچنان بیمارشــان زنده اســت و مى تواند به زندگى 

برگردد.
در بسیارى از کشورهاى دنیا و ایران قوانینى در این زمینه 
وجود ندارد که در چه زمانى در مرگ مغزى، دستگاه ها 
از فرد قطع شود؛ بنابراین، تشخیص کما از مرگ مغزى 
مسئله مهمى است که باید به آن پرداخته شود. وقتى که 
مرگ مغزى تشخیص داده مى شود؛ به این معناست که 

بیمار از دست رفته است. 
دکتر کتایــون نجفى زاده، فوق تخصــص بیمارى هاى 
ریوى و مدیر عامل انجمن اهــداى عضو ایرانیان نیز بر 

این موضوع صحه مى گذارد و مى گوید: خانواده ها باید 
بدانند که وقتى یک بیمار دچار مرگ مغزى مى شــود، 

بدان معناست که دیگر نمى تواند به زندگى ادامه بدهد.
او فرایند مرگ مغــزى را تخریب ســلول هاى مغزى

 مى داند، به طورى که سلول هاى مغز به ماده اى بدون 
شکل و متعفن تغییر شکل مى دهند؛ با این حال، به این 
خاطر که قلب همچنان به تپش هاى خود ادامه مى دهد 
بسیارى از مردم تصور مى کنند که مى توانند بیمارشان 

را باز زنده ببینند.

کرونا اهداى عضو را نصف کرد
نجفى زاده از نکته دردناك دیگرى هــم درباره فرایند 

اهداى عضو پرده برمى دارد و مى گوید: در دوران کرونا 
اهداى عضو نصف شد. به گفته او در واقع همانطور که 
این ویروس بسیارى از کارکردهاى جهان را با اختالل 
مواجه کرد، آمار اهداى عضو را نیز کاهش داد. تا جایى 
که آمار اهداى عضو در ایران از عدد 3/14 به نصف رسید. 
گرچه این آمار در ســال 1400 دوباره بــاال رفت و به 
حدود7/10 رســید، هرچند که هنوز امکان برگشتن به 

رتبه قابل قبول، قبل از دوران کرونا وجود دارد.
 یکى از اصلى ترین دالیــل کاهش اهداى عضو در این 
دوران این بود که تعداد بســیار زیــادى از کادر درمان 
و ظرفیت تخت هاى بیمارســتانى براى مبــارزه با این 
ویروس به کار گرفته مى شد و از طرف دیگر اثبات اینکه 

بیمار مرگ مغزى به کرونا مبتال نبوده، بســیار مشکل 
بود. همین مسئله باعث شــد که اعضاى بدن بسیارى 
از مرگ هاى مغزى در دوران کرونا بدون استفاده بماند، 
حتى آنهایى که کارت اهداى عضو بدن خود را ســال ها 

قبل از شیوع این ویروس تکمیل کرده بودند.
هم اکنون بیش از 25 هزار نفر در فهرســت پیوند عضو 
قرار دارند که قبل از دوران کرونــا روزى 7 تا 10 نفر از 
این تعداد به دلیل نرسیدن عضو پیوندى فوت مى کردند؛ 
بنابراین، مى توان تصور کرد که وقتى آمار اهداى عضو 
در این دوران از عدد 14 بــه 7درصد تقلیل پیدا مى کند، 
مرگ اعضایى که در لیســت انتظار پیوند بودند نیز دو 

برابر شده است.

مرگ بیماران در لیست انتظار پیوند 

کاهش 75 درصدى میزان اهداى عضو در کشور 

«على ودایع»، کارشــناس روابط بین الملل در گفتگو 
با روزنامه «نصف جهان» بــا بیان اینکه احیاى توافق 
هسته اى در دســترس همه طرف هاى برجام است، 
گفت: رژیم صهیونیســتى از وضع پیش آمده به شدت 

خشمگین است.
وى در ادامه گفت: بنیادى ترین مســئله براى تل آویو 
این اســت که واشــنگتن در اختالف تاکتیکى براى 
مواجهه با ایران به نگرانى هاى رژیم صهیونیستى در 
عمل اعتنایى نمى کند؛ تــا جایى که رئیس جمهورى 
آمریکا حاضر به پاسخ تماس نخســت وزیر اسرائیل 

نمى شود.
ودایع ضمــن تأکید بر اینکه ســفر «جــو بایدن» به 
خاورمیانه و ســرزمین اشــغالى براى آرام کردن دل 
متحدین آمریکا بود، گفت: تل آویو معتقد اســت که 
مجموعه اقدامات کاخ سفید علیه ایران، راهبرد یکى 
به میخ و یکى به نعل است.  وى تصریح کرد: حمالت 
اخیر آمریکا به نیروهاى متحد ایران در سوریه در کنار 
پیغام بایدن در جهت جلوگیرى از تشدید تنش نظامى 
با تهران به وضوح نشــان مى دهد که سنتکام به هیچ 
عنوان تمایلى به درگیرى با جمهورى اسالمى ندارد؛ 
همین رویکرد پنتاگون منجر به تشدید نارضایتى تل 

آویو شده است.
کارشــناس روابط بین الملل گفــت: خاورمیانه براى 
آمریکایى ها اهمیت راهبردى گذشته را ندارد؛ اگرچه 
بایدن مى گوید که ما رفقایمان را تنها نگذاشــته ایم، 
اما روســیه و چین اولویت هاى حیاتى ایاالت متحده 
محسوب مى شود. نگاه بایدن همانند رویکرد ترامپ، 

تنها و تنها فروش اسلحه و گردش مالى آمریکاست.

ایران سوژه جنگ سیاسى در سرزمین 
اشغالى

ودایع با پیش کشــیدن بحران کابینه صهیونیستى در 
کنست و  بحران سیاسى در ســرزمین اشغالى گفت: 
احزاب صهیونیســتى در آســتانه انتخابات کنست از 
مســئله ایران به عنوان چماق علیه یکدیگر استفاده 

مى کنند. وى با پیش کشیدن حمله شدید اللحن «ایهود 
اولمرت» علیه « بنیامین نتانیاهو» گفت: باور محافل 
سیاسى و امنیتى رژیم صهیونیستى این است که برنامه 
هسته اى ایران از زمان خروج ترامپ تحت تأثیر «بى 
بى» از توافق هسته اى 2018 در گام هاى تقابلى ایران 

با بدعهدى آمریکا به شدت گسترش یافته است.  
کارشــناس روابط بین الملل ضمن تأکید بر اختالفات 
جدى در دل رژیم صهیونیســتى درباره نحوه تقابل با 
جمهورى اسالمى گفت: «داوید بارنئا»، رئیس موساد 
که توافق را «بســیار بد» و «فاجعه راهبردى» براى 
اسرائیل مى داند به دنبال تشدید موج ترور و کشاندن 

نبرد به داخل ایران است.
این مدرس دانشــگاه همچنین گفت: نوع نشر اخبار 
مرتبط با مذاکرات احیاى برجام توسط موساد از طریق 
رسانه هاى صهیونیستى نشــان مى دهد که بارنئا در 
آستانه سفر به واشنگتن مى خواهد فشار به آمریکا را به 

شدت افزایش دهد.
وى با بیان اینکه ژنرال «اهرون حیلفا»، رئیس بخش 
اطالعات ارتش و عمده فرماندهان ارتش صهیونیستى 
معتقدند که «یک توافق بد بهتر از عدم توافق» است، 
گفت: ارتش اسرائیل اگرچه مانورهایى را هم انجام داده 
اما به شــدت مخالف رویکرد موساد در تحریک ایران 
اســت؛ زیرا نگران هزینه هاى محاسبه نشده جنگ با 

ایران و جبهه مقاومت هستند.
ودایع با پیش کشــیدن سابقه نخســت وزیر موقت 
اسرائیل در مخالفت با اقدام ترامپ علیه برجام، گفت: 

«یائیر الپید» که تالش مى کند عنوان نخست وزیرى 
اســرائیل را پس از انتخابات کنست حفظ کند، لزومًا با 
احیاى برجام مخالفت نمى کند اما مشــغول چانه زنى 
با واشنگتن اســت تا آمریکا به ایران امتیازات کمترى 

بدهد.
کارشناس مسائل بین الملل تأکید کرد: اسرائیلى ها در 
جایى گرفتار شده اند که براى دیدار با رئیس جمهورى 
آمریکا نیازمند به وقت مالقات در حاشیه مجمع عمومى 

سازمان ملل متحد مى شوند.
وى با اشاره به بازى نتانیاهو گفت: احزاب دست راستى 
صهیونیستى با موساد هم عقیده هستند که باید به هر 
طریقى علیه ایران وارد عمل شــد اما واقعیت حاکم بر 
سرزمین اشغالى او را مقصر توســعه صنایع هسته اى 
ایران و هزینه هاى ســنگین تل آویو در وضع موجود 

مى داند.
کارشناس روابط بین الملل تأکید کرد: موضوع توافق 
هســته اى ایران، ســوژه داغ انتخابات نوامبر کنست 
محسوب مى شود و هرکدام از طرفین تالش مى کنند 
سرسختى بیشتر خود را در تقابل با جمهورى اسالمى به 
نمایش بگذارند اما همین رویکرد منجر به تشدید جنون 

اسرائیل شده است.
وى تصریح کرد: یک حساب و کتاب سرانگشتى نشان 
مى دهد، اسرائیلى ها به این جمع بندى رسیده اند که 
توان برنامه هسته اى ایران به نقطه غیرقابل بازگشتى 
رسیده اســت که حتى حمله نظامى هم نمى تواند آن 
را مختل کند؛ بنابراین تل آویو در نهایت در سیاســت 

غیراعالمى رژیم صهیونیستى ناچار به پذیرش دیکته 
آمریکا خواهد شد. 

ودایع ضمن تذکر درباره ســناریوهاى رسانه اى رژیم 
صهیونیستى در جهت ایجاد پارازیت در روند مذاکرات 
احیاى برجام با مشارکت «رافائل گروسى»، مدیرکل 
آژانس بین المللى انــرژى اتمى یا انتشــار خبرهاى 
مجهول گفت: موســاد به عنوان مخالف سرســخت 
احیاى توافق هسته اى ممکن اســت حمالت جدید 

تروریستى علیه ایران طراحى کند.

دغدغه هاى جانبى اسرائیل
کارشــناس روابط بین الملل گفــت: انتخابات میان 
دوره اى آمریکا هم در نوامبر برگزار خواهد شد؛ بایدن 
و دموکرات ها نیــاز دارند از برگ ایــران در جدال با 
جمهورى خواهان اســتفاده کنند، پــس آنها نیازمند 
رســیدن به توافق با تهران با ظاهرى مقتدر هستند. 
وى تأکید کرد: دیپلماســى رســانه اى وزارت خارجه 
آمریکا تالش مى کند واشنگتن را دست برتر در احیاى 
برجام معرفى کرده و در عین حال حمالت علیه منافع 

جمهورى اسالمى را برجسته سازى کند.
ودایع با اســتناد به گفته هاى مقامات صهیونیســتى 
گفت: احتمــاًال ایران و آمریکا در چهــارگام به توافق 
هسته اى باز خواهند گشــت و اکنون فرصت امضاى 
توافق نزدیک به 100درصد است. وى گفت: برداشته 
شدن تحریم ها، امکان دستیابى ایران به بازار جهانى 
نفت و افزایش درآمد را براى تهران امکانپذیر مى کند، 
این اتفاق در کنار موفقیت هاى ایران ظرف چند سال 
اخیر در مواجهه با تحریم ها مى تواند منجر به جهش 

اقتصادى شود.
کارشــناس روابط بین الملل با پیش کشیدن بازگشت 
سفراى امارات و کویت به تهران و روند مثبت مذاکرات 
با عربســتان، گفت: جنبه دیگر نگرانى اسرائیلى ها، 
تأثیر احیاى برجام و دیپلماسى ایران بر توافق ابراهیم 
است که روند نفوذ رژیم اشغالگر قدس در میان برخى 

کشورهاى منطقه را دچار چالش مى کند.

کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با «نصف جهان» بررسى کرد

جنون چند وجهى اسرائیل در احیاى توافق هسته اى
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تنش آبى در 16 هزار هکتار از 
باغات اصفهان 

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 16 
هزار هکتار از باغات استان اصفهان به دلیل خشکسالى و 
کاهش کیفیت آب تحت تأثیر تنش آبى هستند. منصور 
شیشه فروش اضافه کرد: کاهش بارش ها، خشکى قنوات 
و چاه ها، افت سطح آب هاى زیرزمینى و کاهش کیفیت 
آب هاى زیرزمینى منجر به این پدیده شــده است. وى 
گفت: متاسفانه خزان زودرس در اصفهان را در تابستان 
شاهد هســتیم و این امر ناشى از کمبود آب و همچنین 
تغییر کیفیت آب اســت. شیشــه فروش افزود: آبیارى 
سیار نیز با توجه به ریشه دار بودن بسیارى از درختان در 
اصفهان پاسخگوى نیاز آنها نیست و خزان زودرس به 

ویژه در درختان کهنسال را شاهد هستیم.

بانک ملى در خدمت زائران
معاون اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان گفت: 
شهروندانى که سن آنها 18 سال تمام است مى توانند 
به شرط ثبت نام در سامانه ســماح، با در دست داشتن 
کارت ملى یا گذرنامه به یکى از شــعب ارزى مراجعه و 
ارز خود را که براى هر نفر 100 دالر است دریافت کنند. 
مهرداد اقتصاد افزود: فهرست اسامى صرافى هاى عضو 
بازار متشکل ارزى نیز بر روى وبگاه این بازار وجود دارد 
و پیوســته به روزرسانى مى شــود. وى ادامه داد: براى 
خدمات رســانى بهتر به زائران اربعین بر شــمار شعب 
منتخب بانک ها افزوده شــده است و شعب ارزى بانک 

ملى در خدمت زائران اربعین است.

پایان سفتکارى 2800 مسکن 
مدیرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان گفت: در 
طرح نهضت ملى مسکن اســتان تاکنون فونداسیون 
بیش از 10 هزار واحد انجام و اسکلت و سقف پنج هزار 
واحد گذاشته شده  و سفت کارى دوهزار و 800 واحد 
به اتمام رسیده است. علیرضا قارى قرآن، مدیرکل راه 
و شهرسازى استان اصفهان اظهار کرد: در طرح بزرگ 
نهضت ملى مسکن، در سطح اســتان اصفهان براى 
یک سال نیاز به ســاخت 50 هزار و 992 واحد بوده و 
این عدد براى چهار ســال به بیش از 203 هزار و 967 

واحد مى رسد. 

خیابان توحید 
در آستانه بازگشایى

مدیر منطقه پنج شــهردارى اصفهان بــا بیان اینکه تا 
پانزدهم شهریورماه خیابان توحید براى تردد خودروها 
بازگشــایى خواهد شد، گفت: در آســتانه نوروز 1402 
پارکینگ خیابان توحید  نیز بهره  بردارى مى شود. احمد 
رضایى ادامه داد: پارکینگ زیرسطحى توحید به غیر از 
فضاى پارك دوچرخه و موتورســیکلت، ظرفیت پارك 

370 خودرو را دارد.

آغاز دوره 
تربیت  مربى نجات در آوار 

مدیرکل آموزش هاى تخصصى و ضمن خدمت جمعیت 
هالل احمر از آغاز دوره تربیت مربى نجات در آوار ویژه 
بانوان به میزبانى هالل احمر اســتان اصفهان خبر داد. 
محمد منتظرى اظهار کرد: این دوره پس از 20 ســال 
با حضور اســاتید مجرب در زمینه امداد و نجات در آوار 

برگزار مى شود.

رنگبندى جدید 
کرونایى استان

در جدیدترین رنگبندى کرونایى استان اصفهان (به جز 
کاشان و آران و بیدگل) فقط نقاط نارنجى و زرد به چشم 
مى خورد. بر این اساس شهرستان هاى اردستان، چادگان، 
خوانسار، سمیرم، شهرضا، فریدن، فریدونشهر، نایین و 
نطنز در وضعیت نارنجى قرار دارند. شهرســتان هاى 
اصفهان، برخوار، بویین میاندشت، تیران و کرون، خمینى 
شهر، خوروبیابانک، دهاقان، شاهین شهر، فالورجان، 
گلپایگان، لنجان، مبارکه و نجف آباد نیز در وضعیت زرد 

کرونایى هستند.

خبر

رئیس پلیــس راه فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان از 
اجراى طرح توقف و حرکت در جاده هاى کویرى استان با 
هدف جلوگیرى از حوادث ناشى از خستگى و خواب آلودگى 

رانندگان خبر داد.
اصغر زارع اظهار داشــت: یکنواختى راه، راننــده را دچار 
هیپنوتیزم جــاده اى کرده و کم کم او خســته و خواب آلود 
مى شود که اگر براى چند ثانیه پلک هایش روى هم قرار گیرد 

حوادث دلخراش و جبران ناپذیرى رخ خواهد داد.
وى با بیان اینکه بیشتر جاده هاى استان به ویژه جاده هاى 
کویرى یکنواخت هستند، افزود: به همین منظور پلیس راه 
استان براى پیشگیرى از وقوع حوادث ناشى از خستگى و 

خواب آلودگى رانندگان، از ابتداى شهریور ماه طرح «توقف 
و حرکت» خودروها را به اجرا گذاشته است.

زارع بیان کرد: در این طــرح خودروهاى عبورى در مکان 
و پارکینگ هاى امنى که پیش بینى شــده است متوقف و 
راننده چند دقیقه اى از خودرو پیاده و در معرض هواى تازه 
قرار مى گیرد کــه این کار باعث جلوگیرى از خســتگى و 

خواب آلودگى راننده در طى مسیر مى شود.
رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان با اشاره به 
استقبال رانندگان از طرح مذکور گفت: در راه هاى یکنواخت  
با حرکت مداوم چشــم ها و رعایت ســرعت هاى مجاز و 

مطمئنه مى توان از هیپنوتیزم جاده اى جلوگیرى کرد.

مدیر کل دامپزشکى اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه در 
کشتارگاه هاى اصفهان تمام گوشتى که وارد بازار مى شود 
از لحاظ ذبح حالل مورد تایید است، گفت: استان اصفهان با 
80 روحانى در ذبح شرعى رتبه نخست نظارت بر ذبح را در 

کشور دارد و استانى شاخص است.
شهرام موحدى اظهار کرد: تامین غذاى پاکیزه و بهداشتى 
بر عهده سازمان دامپزشکى است اما قبل از پاك بودن، ذبح 

شرعى آن باید مشخص باشد که بسیار مهم است.
وى ادامه داد: در اصفهان حساسیت ویژه اى روى این مسئله 
وجود دارد و بیشترین کشتارگاه دام و طیور کشور را داریم. 

مدیر کل دامپزشــکى اســتان اصفهان همچنین درباره 

روســتاها نیز توضیح داد: ما متولى غذاى مردم هستیم، 
اما وقتى در روستا براى مصرف خودشان مصرف مى شود 
مسئولیت آن بر عهده خودشان است؛ وقتى بحث بهداشت 
و نظارت را مطرح مى کنیم، بحث فروشگاه هاى عرضه و 

قصابى است.
وى در خصوص کشتار دام هاى مولد و حامله در کشتارگاه 
با وجود حضور ناظران شرعى، اظهار کرد: در شرایطى با 
وجود کمبود علوفه و خشکسالى مواجه شدیم و مشکالتى 
براى دام ایجاد شــد و جمعیت دامى استان کاهش پیدا 
کرد؛ اما طبق دستورالعمل کشتار دام مولد در کشتارگاه 

ممنوع است.

تمام گوشت کشتارگاه هاى 
اصفهان حالل است

اجراى طرح «توقیف و حرکت» 
در جاده هاى کویرى 

بازار لوازم التحریر اصفهان این روزها، رنگارنگ اســت 
و تنوع در فروشگاه ها حرف اول را مى زند اما هنوز هم 
از رونق خبرى نیســت. گرانى بیداد مى کند و قیمت ها 

سلیقه اى شده است. 
گفته مى شود که نمایشگاه ها مقصر اصلى در رکود در 
بازار لوازم التحریرفروشان خرد اصفهان هستند که بى 
محابا با لــوازم التحریر ارزان و بــى کیفیت چینى براى 
خودشان بازارى با جذابیت زیاد ایجاد کرده اند.  موضوعى 
که به گفته رئیس اتحادیه لوازم التحریر و کتابفروشان 
اصفهان، باعث تعطیلــى و تغییر کاربرى بســیارى از 

فروشگاه هاى لوازم التحریر شده است.
ســید محمد رضــا اعتصامــى در گفتگو بــا «نصف 
جهان» پیامد ایــن موضوع را تعطیلــى و به اغما رفتن 
فروشگاه هایى مى داند که نانشان را از این طریق به دست 
مى آورده اند. او از آموزش و پــرورش و ارگان هایى که 
خودسرانه اقدام به زدن نمایشگاه لوازم التحریر در آستانه 
مهر مى کنند، دل پرى دارد: « از 600 عضو اتحادیه لوازم 
التحریر طى دو سال گذشــته 85 نفر به دالیل مختلف 
از جمله کرونا و نمایشــگاه هایى که به شکل خالف در 
مدارس برپا مى شــود تعطیل شده اند و یا تغییر کاربرى 
داده اند. طبق قانون، مدارس حق کار اقتصادى ندارند، 

این در حالى است که در آستانه فصل مدارس مى بینیم 
که برخى از مدارس، اقدام به برپایى نمایشگاه هاى لوازم 
التحریر و کیف و کفش مى کنند و به کسب و کارهایى 
که شغلشان فروش لوازم التحریر است ضربه مى زنند.»

به گفته اعتصامى، این نمایشــگاه ها تنها به آموزش و 
پرورش ختم نمى شود و فروشگاه هاى زنجیره اى هم 
در این ایام بره کشانشان است. آنها بدون نظارت خاصى 
اداره مى شــوند و معموًال اجناس بنجل و بى کیفیت با 

قیمت هاى ارزان در آنها به فروش مى رسد.
 این در حالى اســت که به گفته رئیــس اتحادیه لوازم 
التحریر و کتابفروشــان اصفهان، فروشگاه هاى خرد 
لوازم التحریر تحــت نظارت و بازرســى اتحادیه قرار 
مى گیرند و اتحادیه عالوه بر قیمت بر طرح ها و مسائل 
فرهنگى این کاالها نظارت دارد تا خانواده ها با اطمینان 

خرید کنند. 
نقطه تاریک و تأســفبار در این میان بحث تولید داخلى 
است چراکه حتى با وجود اینکه ظرفیت باالیى در بسیارى 
از محصوالت وجود دارد، باز هــم واردات صداى فریاد 
تولیدکننده را بلند کرده اســت. سطح تولید داخلى تا حد 
بسیارى به کاالى مشابه خارجى نزدیک شده اما به گفته 
رئیس اتحادیه لوازم التحریرفروشــان اصفهان ســهم 
تولید داخلى همچنان در بازار فقط 30 درصد است. این 

در شرایطى است که تولیدات داخلى مى تواند نیاز کشور 
را تأمین کنند و حتى مازاد تولید را به کشورهاى مختلف 
صادر کنند؛ چرا که ظرفیت تولید کشور در نوشت افزار، 

چهار برابر نیاز بازار است.
بســیارى از تولیدکنندگان لوازم التحریر از این موضوع 
ناراحتند، آنها یا از دایره رقابت با کشورهاى چین، مالزى و 
تایوان خارج شده اند یا آنکه با توجه به حجم واردات دیگر 

توان رقابت با این کشورها را ندارند.
حاکم بودن باور نادرست بى کیفیت بودن کاالى داخلى 
در ذهن جامعه ایرانى و عدم فرهنگسازى الزم در بازار 
نوشت افزار باعث شده که مردم به تولیدات داخلى اعتماد 
نداشــته باشــند و بر فرهنگ دیرینه «کاالى خارجى 
بهتر است» اســتوار بمانند. عاملى که باعث شده برخى 
تولیدکنندگان به جاى نام و برند خود نام یک برند معروف 
خارجى را بر روى کاالهایشــان حک کــرده و بخاطر 
فروش بیشتر از طرح هایى با نمادهاى غربى در تولیدات 

خود بهره ببرند.
با این اوصاف فروشگاه ها و نمایشگاه هایى که اقدام به 
توزیع و فروش لوازم التحریر قاچاق و بى کیفیت مى کنند، 
اقتصاد و فرهنگ را توأمان با یکدیگر به قربانگاه مى برد و 
گویى مسئوالن ذیربط نتوانسته اند به صورت ریشه اى بر 

این معضل غلبه و آن را حل و فصل کنند.

لوازم التحریر خارجى بى کیفیت جوالن مى دهند

بره کشان فرنگى ها در بازار اصفهان

BRT کم عرض بودن خیابان مسجد سید و مشکل
نصف جهان  افزایش خطوط اتوبوسرانى در راستاى 
ساماندهى به ناوگان عمومى و کاهش فاصله انتظار 
امرى مهم به شــمار مى رود امــا در برخى مواقع 
گسترش حمل و نقل عمومى در شــهرها و ایجاد 
مسیرهاى ویژه اتوبوس هاى تندرو در خیابان هاى 
کم عرض مشکالتى را براى اهالى این خیابان ها 

ایجاد مى کند.
نمونه این مشــکل، احداث خط اتوبوس BRT در 
خیابان مسجد سید است که به علت کم عرض بودن 

این خیابان مشکالتى را براى ســاکنان آن ایجاد 
 BRT کرده است چرا که یک خط ویژه براى پروژه
نیاز به عرض رفت و برگشت 8 مترى دارد که این 
خیابان به دلیل کم عرض بودن، ظرفیت و توانایى 

این خط را ندارد.
به گفته شــهروندان این منطقه، احداث مسیر ویژه 
اتوبوس هاى تندرو در خیابان مسجدســید، بدون 
تدابیر کارشناسى انجام و باعث تشدید ترافیک این 

خیابان شده است.

نگاه روز

مریم محسنى
این روزها کمبود و گرانى تعــدادى از اقالم دارویى در 
بعضى داروخانه ها مشــهود اســت که این امر دالیل 
مختلفى دارد اما به هر حال موجب شــده بیماران براى 
یافتن داروهاى خــود نسخه به دســت در داروخانه ها 

سرگردان باشند.
دارو یکى از کاالهاى ضرورى در کشور است که کمبود و 
نوسان قیمت آن مى تواند بیماران را با چالش هاى جدى 
مواجه سازد. اگر این روزها گذرتان به داروخانه ها افتاده 
باشــد، تقریبًا یک یا دو قلم داروى نوشته شده در نسخه 

موجود نیست و زمانى هم که قیمت داروهاى تجویز شده 
را مى گویند، شــاهد تعجب و واکنش هاى متفاوت افراد 
هستیم. گاهى برخى افراد از متصدى داروخانه مى خواهند 
تا تعدادى از داروها را از لیست نســخه آنها خارج کند یا 
نمونه مشــابه داخلى آن را به آنها پیشنهاد دهد.کمبود و 
البته گرانى اقالم دارویى، یکى از مشــکالتى است که 
امروز بیماران با آن دست وپنجه نرم مى کنند. این کمبودها 
و گرانى، شــامل اقالم پزشــکى و دارویى پرمصرف تا 
داروهاى بیماران تنفسى، نابارورى و صعب العالج مى شود 

که البته این وضعیت دالیل مختلفى دارد.

درد دارو، همچنان بى درمان 

وحشى هاى خانگى 
نصف جهان  روزنامه «اصفهان زیبا» در روز شــنبه، 
دوازدهم شهریور ماه در گزارشــى به خرید و فروش 
حیوانات و قاچاق آنها و همچنین نگهدارى زیرزمینى 
از برخى از حیوانات وحشى، پرداخته و با تیتر «قانون 
ضرورى است» نوشته: «همین چندوقت پیش بود که 
فردى که از برخى از این حیوانات در خانه خود نگهدارى 
مى کرد و دچار حادثه شــده بود، خبرســاز شد». این 
روزنامه در بخش دیگرى از گزارش خود از زبان یک 
فعال حقوق حیوانات آورده است: «همزیستى انسان 
با حیوان قــدمـت صــدهزارســاله دارد، انسان ها 
درطول تاریخ از حیوانات بهره بردارى یا سوء استفاده 

کرده اند؛ البته در زمان هاى گذشته افراد در روستاها و 
فضاهاى بسیار بزرگ که جاى مناسبى براى نگهدارى 
از حیوانات بود، زندگى مى کردند؛ درحالى که امروزه این 
فضا کاهش یافته و تنگ تر شده است. نگهدارى برخى 
از حیوانات وحشى در منــازل مسکــونى و امــالك 
شخـصــى کــامًال خــالف حقـوق حیوانات است؛ 
چرا که در این صورت هم حیوان آسیب مى بیند و هم 
جان انسان به خطر مى افتد؛ زیرا این حیوانات از طبیعت 
جدا شده اند و اصًال امکان همزیستى با انسان را ندارند؛ 
اما سوءاستفاده کنندگان و قاچاقچیان از این فرصت 

استفاده مى کنند.»

حضور رانت خواران در طرح تفصیلى خوانسار 
نصف جهــان  شهردار خوانسار گفت: طرح تفصیلى 
خوانسار بر اساس خواسته ها و نیازهاى جدید شهر 

تدوین شده و در مهرماه ابالغ مى شود.
مهدى احمدى افزود: تدوین طرح تفصیلى خوانسار 
از سال 1393 آغاز شده و حاال با گذشت هشت سال 

به یک معضل تبدیل شده است؛ چراکه این طرح ها 
باید حداکثردر مدت دو سال جمع بندى و عملیاتى 
شود که طرح تفصیلى خوانســار به دلیل تأخیر در 
بررسى ها و حضور و نفوذ رانت خواران هنوز اجرایى 

نشده است.

این بار حادثه کارخانه خیابان ارغوانیه به خیر گذشت 

امان از دست این تماشاگران بى تفاوت 
 ویدیویى که صدها بیننده دارد شعله هاى آتشى را نشان 
مى دهد که از سر و کول کارخانه اى در ارغوانیه در حوالى 
خوراسگان باال مى رود. همزمان بر تعداد مردم در صحنه 
افزوده مى شود، مردمى که براى تماشاى سوختن و نابود 
شدن کارخانه، موبایل به دست گرفته اند تا لحظه اى از 

حادثه جا نمانند و بعد آن را وایرال کنند.
چندسالى هست که نه تنها شهروندان اصفهانى بلکه 
مردم در تمامى نقاط کشور با واکنش نه چندان مناسبى 
به حوادث شناخته شده اند؛ موبایل به دست بودن. حادثه 
تصادفات یا فرونشست زمین و یا حوادث دیگر همیشه 
با مردمى روبه رو اســت که موبایل هایشان را روشن 

مى کنند و فقط حادثه را به نظاره مى نشینند. 
کم توجهى برخى افراد به اهمیت همراهى با روند اجراى 
عملیات امدادى و عدم تجمع در جریان وقوع حوادث را 
متأسفانه در بسیارى از موارد شاهد هستیم که آخرین 
نمونه آن حادثه آتش سوزى بزرگ اصفهان در خیابان 
ارغوانیه بود.  این حادثه خوشــبختانه خســارت جانى 
نداشت، که اگر شاهد جان باختن شهروندان دربند آتش 
یا نیروهاى خدوم آتش نشانى بودیم، امروز شاید خون 
آنان نیز به نوعى به گردن مردم حاضر در صحنه و موبایل 
به دســت بود. بماند که این حادثه و تجمع صدها نفر از 
مردم موبایل به دست در اطراف آن نه اولین و نه آخرین 
نوع از این حوادث است، حوادثى نظیر متروپل آبادان، 

پالسکو تهران، تصادف یک تاکســى در خوزستان و 
سیل امسال در شهرهاى مختلف کشور که با واکنش 
مشابه مردم همراه بود؛ حوادثى که نقطه مشترك همه 
آنها حضور افرادى اســت که گاهى مخل امداد رسانى 
هستند و یا ممکن است خودشان آسیب ببینند. حوادثى 
که بخشى از مؤلفه هاى مؤثر نجات جان و مال حادثه 
دیدگانش در گرو دور اندیشى همین هموطنان موبایل 
به دست بوده که اگر با پرهیز از تجمع در محل راه را بر 
نیروهاى امدادى نمى بستند یا به جاى عکس گرفتن به 
یارى آســیب دیدگان در صحنه مى شتافتند شرایط به 

گونه اى دیگر رقم مى خورد.
یک روان درمانگر و استاد دانشگاه با اشاره به وقوع چنین 
حوادثى مى گوید: تهیه عکس و فیلم از حوادث غیرمترقبه 
به ویژه در لحظات بحرانى و بى توجهى به هشدارها در 
برخى افراد ناشى از عدم تخلیه هیجانى و نیازمند طراحى 

و تعریف اماکنى براى تخلیه هیجانات است.
به اعتقاد حسین ابراهیمى مقدم، یکى از مسائل اجتماعى 
که به ویژه در سال هاى اخیر در جامعه مشاهده مى شود 
و به عنوان یک پدیده اجتماعى باید مورد بررسى قرار 
گیرد، بى توجهى برخى شهروندان به خطرات حوادث 
غیرمترقبه مانند ســیل و زلزله با هدف عکسبردارى و 

فیلمبردارى است.
مسلمًا فناورى تلفن همراه و اینترنت و اطالع رسانى از 
طریق آن، یکى از مهمترین اختراعات بشر امروز است که 

مانند هر فناورى دیگرى فرهنگ خاص استفاده از خود 
را دارد، با این حال این فناورى درحالى زندگى روزمره ما 
ایرانیان را به ســیطره خود درآورده که فرهنگ و شیوه 
استفاده صحیح از آن پشت در جا مانده و این مى تواند 
به فرهنگ و ســنت و اصالت ما ایرانیان به عنوان منبع 

وتولیدکننده خرد آسیب برساند.
در عین حال یکى از توجیهات تماشــاگران بى تفاوت، 
«چشم پوشى جمعى» است؛ وقتى جمعى حادثه اى را 
مشاهده مى کند، هر فرد ناخودآگاه براى اینکه بفهمد 
باید مداخله کند یا نه، بــه طور خودکار به عکس العمل 
دیگران توجه مى کند و چون همه حاضران مشــغول 
پایش دیگران هســتند، در نهایــت هیچکس مداخله 

نمى کند!
توجیه دیگر «رقیق شــدن حس مسئولیت» است. در 
یک جمع بــزرگ، هر کس انتظار مى کشــد که کس 
دیگرى پیدا شــود و مســئولیت کمک را قبول کند و 
مسئولیت مستقیمى که متوجه تک تک افراد مى شود، 
«رقیق» مى شــود. به عالوه حضار از این بیم دارند که 
صالحیتشــان براى کمک، کمتر از مأموران پلیس یا 
پزشکان باشــد و چنانچه بعداً این افراد صالحیت دار از 
راه برسند، نحوه یارى رســاندن آنها زیر سئوال برود؛ 
بنابراین، ترس از عواقب بد یارى رسانى یا از دست رفتن 
وجهه بین دوستان و افراد فامیل از عوامل اثر تماشاگران 

بى تفاوت است.

دریا قدرتى پور

احداث پل غیرهمسطح بر روى 2 بلوار کاشان
نصف جهان  عملیات اجرایى احداث پل غیرهمسطح 
تقاطع بلوار «سردار شهید طرق» و بلوار«شهیدان 

بارفروش» کاشان آغاز شد.
شهردار کاشان با اشــاره به اجراى این پروژه در دو 
فاز توسط قرارگاه خاتم االنبیا(ص) گفت: در مرحله 
اول، روگذر اصلى تقاطع شامل چهار هزار و 800 متر 

مربع پل  سازى که روى بلوار شــهیدان بارفروش 
پیش بینى گردیده، احداث خواهد شد.

حســن بخشــنده امنیه ادامه داد: در مرحله دوم، 
دسترســى به کاربرى هاى شــرق راه آهن و کلیه 
حرکات گردش به چپ و گردش به راســت شامل 

روگذر راه آهن و رابط هاى دسترسى اجرا مى شود.

الدن ایرانمنش

اجراى بزرگ ترین طرح گردشگرى کشاورزى استان 
نصف جهان رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع  دستى 
و گردشگرى شهرستان مبارکه گفت: طرح گردشگرى 
کشاورزى «کاریز» با سرمایه گذارى بخش خصوصى و 
با سرمایه  گذارى دو هزار میلیارد ریالى در کرکوند آماده 

بهره  بردارى است.
ولى ا... رهبرى اظهــار کرد: این طــرح در زمینى به 
مساحت 75 هزار مترمربع اجراشده و 70 هزار مترمربع 

نیز در کنار این مجموعه به عنوان محوطه، باغ هاى انار، 
انگور، بادام و گلخانه هاى صیفى جات فعالیت مى کند. 
وى افزود: این طرح شــامل یک اقامتگاه ســنتى با 
ظرفیت اقامت 30 نفر، 17 کپر اقامتى با ظرفیت 70 نفر، 
گلخانه میوه هاى گرمسیرى، دریاچه قایقرانى، استخر 
شنا، کافى شاپ، رستوران، سالن ورزشى، قسمت بازى 

کودکان، چایخانه و پارکینگ است.

پیشنهاد ایجاد استان اصفهان ساحلى
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى یکى 
از سیاست هاى استراتژیکى را که جمهورى اسالمى 
مى تواند براى توزیع متناســب جمعیت به کار گیرد، 
استفاده از سواحل دریاى عمان و خلیج فارس دانست 
و گفت: پیشنهاد ما ایجاد استان اصفهان ساحلى است.
حجت االسالم حسین میرزایى گفت:  نه تنها اصفهان، 

بلکه هر اســتان دیگرى کــه تمایــل دارد مى تواند 
گوشه اى از ساحل دریا را در اختیار گیرد تا نمونه اى از 

استان خودشان را کنار ساحل به وجود بیاورند.
وى ادامه داد: با ایجاد نمونه اســتان ها در ســواحل و 
انتقال جمعیت به این نقاط مى توان توازن جمعیت را 

برقرار کرد و مشکالت موجود را نیز حل کرد.
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از مهم ترین تهدیدهاى دنیاى مجازى، هکرها هستند که گاهى 
آسیب هاى بزرگى را متوجه کاربران مى کنند.

کار در فضاى مجازى با اســتفاده از اینترنت مى تواند یک سفر 
پر دردسر باشد. بازیگران بدى که قصد بهره بردارى از کاربران 
ناآگاه را دارند، دائما در پشت ایمیل ها، وب سایت ها و دعوت هاى 
رسانه هاى اجتماعى در کمین هستند. حتى روتر Wi-Fi شما و 
آن کد هاى QR که اکنون در همه جا وجود دارند نیز مى توانند 
نقاط خطر باشند. به این لیست، تهدید هاى بى پایان ویروس و 

بدافزار را نیز اضافه کنید.
کاربران رایانه و دستگاه هاى تلفن همراه اغلب از مناطق خطر 
بى اطالع هســتند، با این حال اینترنت نباید یک سفر دائمى از 
طریق سرزمین هاى بد باشد. چیزى که براى محافظت آنالین 
الزم است این است که بدانید از چه چیزى اجتناب کرده و چگونه 

از خود محافظت کنید.
در ادامه پنج راهکار براى حفظ امنیت در فضاى دیجیتال ارائه 

شده است:

1. کد هاى QR، مفید، اما بالقوه مضر
این پیوند هاى تصویر با اندازه پستى به وب سایت ها مى توانند 
نقش بسیار موثرى در تســهیل کارها داشته باشند، کافى است 
دوربین تلفن هوشــمند خود را به ســمت آن بگیرید و فورا به 
یک وب سایت، محل پشتیبانى فنى، پیشنهاد تخفیف در خرید 
یا منوى رســتوران بروید؛ با این حــال، کد هاى QR همچنین 
مى توانند شــما را به مکانى تهدید آمیز ببرند که در آن بدافزار 
یا بدتر از آن در انتظار شماست. کد هاى QR را مى توان طورى 
برنامه ریــزى کرد که به هــر چیزى پیوند داده شــود و حریم 

خصوصى و امنیت شما را در معرض خطر بزرگى قرار دهد.

قبل از اسکن یک کد QR فکر کنید. اگر کد 
در وب سایت یا ســند چاپى مورد اعتماد 

شما نمایش داده مى شود، احتماال امن 
است، اگر نه، یا مطمئن نیستید، آن را 

بررسى کنید.

2. از کالهبردارى هاى 
ایمیــل «لغــو اشــتراك» 

خوددارى کنید
این یک کالهبردارى رایج در حال 

انجام است که نرخ موفقیت باالیى 
براى هکر هــا دارد. قربانیان احتمالى، 

ایمیلى با محتواى یک پیشنهاد محصول 

یا سایر دعوت نامه هاى تجارى دریافت مى کنند. مرحله اقدام به 
انصراف، فریبنده بوده و معموال با این مضمون ارسال مى شوند: 
«نمى خواهید ایمیل هاى ما را دریافت کنید؟ براى لغو اشتراك، 

اینجا را کلیک کنید» اشاره مى کند.
گاهى اوقات ایمیل هاى تکرارى آزاردهنده از شما مى پرسند که 
آیا مى خواهید اشتراك ایمیل هاى بعدى را لغو کنید. برخى حتى 

به شما پیوندى براى لغو اشتراك پیشنهاد مى دهند.
هیچ گزینه اى را انتخاب نکنید. با کلیک بر روى لینک ها یا پاسخ 

دادن آدرس فعال شما تایید مى شود.
هرگز آدرس ایمیل خود را در قســمت «لغو اشتراك من» وارد 

نکنید. ارسال کنندگان بیشترى دنبال خواهند شد.
راه حل بهتر بــراى حذف ایمیل هاى ناخواســته، به خصوص 
از طرف یک فرستنده ناشــناس، عالمت گذارى آن به عنوان 
هرزنامه است که آن را به پوشه اسپم منتقل مى کند، همچنین 
مى توانید آن فرســتنده را به لیست مسدودى برنامه ایمیل خود 
اضافه کنید یا فیلترى را تنظیم کنید تا قبل از رسیدن به صندوق 

ورودى شما به طور خودکار آن را حذف کند.

3. قفل کردن هکر هاى فیسبوك
هکرهاى دیگر سعى مى کنند حســاب هاى فیسبوك را غصب 
کنند. آن ها مى توانند رمز عبور، آدرس ایمیل و شماره تلفن شما را 
تغییر دهند و حتى یک کد امنیتى اضافه کنند تا مانع ورود شما به 
حسابتان شوند. قبل از اینکه مشکلى اتفاق بیفتد، براى جلوگیرى 
از این شرایط فعال باشید. فیسبوك تنظیمات امنیتى زیر را ارائه 

مى دهد که باید فعال کنید.

احراز هویت دو مرحله اى (۲FA) را فعال کنید تا به تایید ورود شما 
در دستگاه جداگانه نیاز داشته باشد.

براى انجام این کار، وارد حســاب فیســبوك خود شــده و به 
تنظیمات و حریم خصوصى بروید. سپس Security را انتخاب 
 Two-factor کرده و وارد شوید. به پایین اسکرول کرده و گزینه

authentication را ویرایش کنید.

تنظیمات احراز هویت دو مرحله اى فیسبوك
این دو ویژگى اضافى را براى مسدود کردن هکر هاى فیسبوك 

فعال کنید:
قابلیت Code Generator را در اپلیکیشــن موبایل 

فیسبوك روشن کنید.
هشدار هاى ورود به ایمیل خود را تنظیم کنید.

ابتدا اپلیکیشن موبایل فیسبوك را باز کنید و روى ذره بین ضربه 
بزنید و عبــارت «code generator» را وارد کنید و روى نماد 
جستجو ضربه بزنید. روى نتیجه Code Generator ضربه بزنید 
تا به صفحه بعدى بروید، سپس روى دکمه «روشن کردن کد 
ژنراتور» ضربه بزنید تا یک کد 6 رقمى دریافت کنید که هر 30 
ثانیه تغییر مى کند. براى ورود به حساب کاربرى خود در دستگاه 

دیگرى باید این کد را در این بازه زمانى کوتاه وارد کنید.
در مرحله بعد، هشدار هایى را در مورد ورود هاى ناشناس تنظیم 
کنید. مى توانید این کار را از طریق رایانه یا دستگاه تلفن همراه 

انجام دهید.

4. روتر Wi-Fi خود را ایمن کنید
شیوع بیمارى کرونا و افزایش دورکارى 
در سطح جهان، راه را براى هکرها در 

مورد روتر هــاى واى فاى خانگى 

هموار کرده اســت، حمالت بدافزار به شــبکه هاى واى فاى 
خانگى در حال افزایش اســت، زیرا تنظیمات مسکونى اغلب 
فاقد سطح امنیت و حفاظتى هستند که در شبکه هاى سازمانى 

یافت مى شود.
یکى از ابزار هاى حمله ناخوشایند، به نام ZuoRAT، یک تروجان 
دسترسى از راه دور است که براى هک کردن روتر هاى ادارى 
 macOS، کوچک طراحى شده است و مى تواند روى رایانه هاى

Windows و Linux تاثیر بگذارد.

با اســتفاده از آن، هکر ها مى توانند داده هاى شما را جمع آورى 
کرده و هر سایتى را که در شبکه خود بازدید مى کنید، هک کنند. 
یکى از بدترین عوامل ZuroRAT این است که هنگامى که روتر 
شما آلوده شد، مى تواند روتر هاى دیگر را آلوده کند تا به گسترش 

دسترسى هکر ها ادامه دهد.

5. مراقب طرح هاى پشــتیبانى فنى ساختگى 
باشید

برخى از کالهبرداران با تلفن تماس مى گیرند و به شما مى گویند 
که یک بخش پشتیبانى فنى هستند که براى یک شرکت رایانه 
یا نرم افزار معروف کار مى کنند. تماس گیرنده ادعا مى کند که 
در پاسخ به هشدارى از رایانه شــما در مورد شناسایى ویروس 
یا بدافزار در دستگاه شــما تماس مى گیرد. کالهبردار پیشنهاد 
مى کند که اگر به سادگى شماره کارت اعتبارى خود را ارائه دهید، 

آن را برطرف کند.
هرگز اجازه ندهید یک کالهبردار شما را فریب دهد تا به یک وب 

سایت برود یا روى یک پیوند کلیک کند.
هرگز با اتصال از راه دور توسط به اصطالح عامل پشتیبانى فنى 

کننده تماس با شماســت موافقــت نکنید. هرگز که شروع 
اطالعات پرداخت را در ازاى پشــتیبانى فنى که 
شما درخواست نکرده اید، ندهید. شرکت هاى فنى 
قانونى با شما تماس نمى گیرند و براى رفع مشکلى 
که ادعا مى کنند در دستگاه شــما کشف کرده اند، 

درخواست پرداخت نمى کنند.
اگر مشکوك هســتید که رایانه شما 
مشکل ویروس یا بدافزار دارد، خودتان 
با یک مرکز تعمیر تماس بگیرید. احتماال 
قبال یک طرح پشتیبانى یا گارانتى فعال از 
جایى که رایانه را خریدارى کرده اید، دارید. اگر 
با یک شرکت پشتیبانى فنى تماس نگرفته اید، 
تماس یا پیامى که دریافت کرده اید فریب دهنده 

است.

گر شــما هم تمایل دارید فیلم هاى گرفته شــده با گوشــى 
همراهتان، جلوه  سینمایى داشته باشد، نکات ذکر شده در این 

مطلب را بخوانید.
بسیار اتفاق مى افتد که سازندگان نوظهور، تحت تاثیر فیلم هاى 
بارگذارى شده در شبکه هاى اجتماعى از جمله اینستاگرام و یا 
یوتیوب قرار بگیرند. با گذشــت زمان، جامعه تولیدکنندگان به 
طور ناخواسته مجموعه اى از قوانین یا شاید یک هویت بصرى 
را القا کرده اند که یک صحنه را «ســینمایى» مى کند. اکنون، 
براى فیلمبــردارى صحنه هایى با ظاهر بهتر بــا تلفن همراه، 
دستورالعمل هاى اساسى وجود دارد که به کاربراین مى آموزد که 
چگونه مى توان محتواى فیلم مانندتر و از نظر زیبایى شناختى 

دلپذیرتر را ثبت کرد.

تشخیص تصویرى یک ویدیوى سینمایى
به عنوان یک قانون کلى، همیشه ویدیو هاى خود را با سرعت 
24 فریم در ثانیه بگیرید؛ این امکان تــارى حرکت طبیعى را 
فراهم مى کند و مهمتر از آن، به لطف استقبال گسترده فیلم ها، 
نرخ فریم 24 فریم در ثانیه اســت که فیلم را در نگاه مخاطب 
«سینمایى» جلوه مى دهد. فیلم ها مغز ما را شرطى کرده اند تا 24 

فریم در ثانیه را با ظرافت هاى فیلمى مرتبط کند.
 A-roll بنابراین به جاى عکاسى با سرعت 30 یا 60، سعى کنید

خود را با سرعت 24 فریم در ثانیه عکاسى کنید؛ این نکته را نیز 
در نظر بگیرید که براى دســتیابى به جلوه حرکت آهسته، در 

حالت ایده آل باید با نرخ فریم 60 و 
باالتر عکاسى کرده و سپس آن 

را به 24 تغییر دهید.

هک هاى ســریع 
براى خالقانه تر نشــان 

دادن تصاویر
هنگام عکاسى با گوشى، تکرار آنچه که دوربین هاى 

گران تر و اختصاصى مى توانند انجام دهند، دشوار است، اما در 
عصر حاضر، افراد بیشترى به طور فزاینده اى شروع به عکاسى 
انحصارى روى تلفن ها مى کنند، حداقل در حلقه هاى اینستاگرام 
مانند پلتفرم. یک هک سریع براى دراماتیک کردن عکس هاى 
متحرك شما این اســت که آن ها را در معرض نور قرار داده یا 

آن ها را براى هایالیت در معرض دید قرار دهید.
خــرد کــردن ســایه هاى درون برنامه کنتراســت بیشــتر، 
هایالیت هاى مالیم تر و ظاهرى چشمگیرترى ارائه مى دهد. 
انجام این کار در اکثر تلفن ها به سادگى فشار دادن نوار لغزنده 
نوردهى به پایین است، اما در تلفن هاى متمرکز بر دوربین مانند 
سرى Google Pixel، مى توانید هم نوردهى و هم سایه ها را 

براى نوردهى مورد نظر تنظیم کنیــد. نوردهى کم با یک یا دو 
توقف مى تواند فیلم شما را بیش از حد پر زرق و برق کرده و جلوه 

سینمایى داشته باشد.

براى عمق میدان کم به 
سوژه نزدیک شوید

نقطه ضعــف اصلــى دوربین هاى 
سنســور هاى  انــدازه  تلفــن، 
آن هاســت. در حالى که گوشى هاى 
جدیدتر مانند سامســونگ، گوگل و شــیائومى حســگر هاى 
نســبتا بزرگ ترى نســبت به قبل دارند، اما براى دوربین هاى 
بدون آینه و ســینماى حرفه اى یا نیمه حرفه اى قابل مقایسه 
 Ultra Samsung Galaxy S۲۲ ،نیســتند. به عنوان مثــال
داراى یک سنســور اصلى 1.33/1 اینچى است، در حالى که

 Canon R۵ داراى یک سنسور فول فریم 35 میلى مترى است 
که از نظر عمق، عملکرد ISO و موارد دیگر بســیار بزرگ تر و 

توانایى بیشترى دارد.
براى دســتیابى به عمق میدان کم در تلفن، تنها کارى که باید 
انجام دهید این است که به سوژه خود نزدیکتر شده، تمرکز کرده 
و سپس فیلم بگیرید. براى ســوژه هاى کوچکتر، باید بى عیب 

و نقص کار کند.

رویداد آیفون اپل نزدیک اســت، بنابراین احتمــاًال لوازم جانبى 
پوشیدنى جدیدى در راه است. در صورتى که اطالعات فاش شده 

درست باشند باید منتظر اپل واچ جدید باشیم.
 در رویداد جدید اپل احتماًال شــاهد یک یا دو مــدل جدید اپل 
 watchOS واچ خواهیم بود. اپل واچ ســرى 3 از آخرین نسخه

پشتیبانى نمى کند.
MacRumors به   ما یادآورى مى کند که با توجه به عدم پشتیبانى 

اپل واچ سرى3 از نسخه جدید سیستم عامل، احتمال توقف تولید 
این ساعت وجود دارد.

این ساعت هوشمند در ســال 2017 راه اندازى شد و اکنون پنج 
ســال از عمر آن مى گذرد به نظر مى رســد خرید یک ساعت 

هوشمند پنج ساله منطقى نباشد.
اپل واچ سرى 3 در حال حاضر قدیمى ترین و ارزان ترین ساعت 
در فهرست اپل است. علیرغم قیمت فریبنده 200 دالرى، توانایى 

 Apple Watch ،کمترى نسبت به ساعت هوشمند پایه مدرنتر اپل
SE دارد و چند نسل از آخرین ساعت پرچمدار، اپل واچ سرى 7 

عقب است.
در همیــن حال، اپــل واچ بعــدى، ممکن اســت قابلیت هاى 
مختلفى را با محوریت تناســب اندام معرفى کنــد. ما در مورد 
ردیابى اســتقامت در زمان واقعى، مقاومــت طوالنى تر در برابر 
آب و احتماًال حتى تشــخیص تب صحبت مى کنیم. همچنین 

دالیلى وجود دارد که باور کنیم اپل یک نوع ســاعت حرفه اى 
را براى رقابت با ساعت هاى هوشــمند مقاوم گارمین و اکنون

 Galaxy Watch۵Pro سامسونگ عرضه خواهد کرد.
مارك گورمن از بلومبرگ همچنین در اوایل تابســتان امســال 
گزارش داد که ممکن اســت یک Apple Watch SE جدید با 
پردازنده ارتقا یافته وجود داشته باشد که این اولین بارى است که 

نسخه ابتدایى پوشیدنى اپل به جدیدترین تراشه مجهز مى شود.

شــرکت Corsair از مانیتور گیمینگ جدیــد و Ultrawide خود به نام 
Xeneon Flex رونمایى کرده که امکان تغییر حالت نمایشگر به تخت 

یا خمیده را دارد.
مانیتــور جدیــد Xeneon Flex از شــرکت Corsair با کــد تجارى 
۴۵WQHD۲۴۰ یکى از جدیدترین محصوالت این شــرکت محسوب 

مى شود که با اندازه 45 اینچ و رزولوشن ۳۴۴۰x۱۴۴۰ و نرخ رفرش ریت 
240 هرتز یک گزینه ایده آل براى عالقه مندان به پى سى گیمینگ در 

سطح حرفه اى است.
 نمایشــگر Xeneon Flex عمــال 81 درصــد ابعــاد بزرگتــرى 
را نســبت به نســل هاى قبلى ارائه کرده و طراحى بســیار زیبایى هم 

دارد.
اما ویژگى متمایز کننده این مانیتور نســبت بــه مدل هاى دیگر، قابلیت 
تبدیل به حالت تخت یا خمیده براســاس نیاز کاربر است. این نمایشگر 
عمًال نام انعطاف پذیر را به خود گرفته و مى تواند از حالت تخت تا انحناى 

۸۰۰R خم شود.

Corsair براى ساخت این نمایشگر با LG همکارى کرده و به همین دلیل 

است که ویژگى هاى این مانیتور را مى توان در مدل ۴۵GR۹۵QE خود 
شرکت LG هم دید که اتفاقًا همزمان با همین مانیتور معرفى شده است. 
نمایشگر LG هم از همین مشخصات فنى برخوردار است، با این تفاوت 

که دیگر قابل انعطاف نیست.
هنوز مشخص نیست که بازخورد کاربران نسبت به نمایشگرهاى انعطاف 
پذیر به چه شکل خواهد بود اما بدون شــک این یک ویژگى هاى تک و 
بسیار جذاب است که مى تواند فرایند انتقال و حمل ونقل این نمایشگرها 

را براى شرکت هاى تولید کننده ساده تر کند.
Corsair مى گویــد که نمایشــگر این شــرکت داراى یــک محافظ 

ضدسوختگى داخلى است و ضمانت سه ساله ى سوختگى و پیکسل هاى 
مرده را دارد. این موضوع براى نمایشگرى که قطعًا ارزان قیمت نخواهد 

بود مى تواند حائز اهمیت باشد.
 Corsair امــکان تجربــه کاربرى با این نمایشــگر را در نمایشــگاه 
Gamescom فراهم کــرده تا کاربــران از نزدیک امکان مشــاهده 

ویژگى هاى آن را داشته باشند.
زمان عرضه ایــن محصول بــراى اواخــر ســال 2022 برنامه ریزى 

شده است.

بســیارى از مردم ایمیل هاى قدیمى دارند که 
آنها را پاك نکرده اند، که در نهایت مقدار زیادى 
از فضاى ذخیره ســازى گوگل را که به صورت 

رایگان ارائه مى شود، اشغال مى کند.
 براى همه حساب هاى گوگل، از جمله جیمیل، 
درایو، عکس ها و موارد دیگر، تنها 15 گیگابایت 
فضاى ذخیره ســازى ابرى در دســترس است. 
کاربران ملزم بــه پرداخت ســاالنه براى 100 
گیگابایت فضاى ابرى پس از اتمام فضاى رایگان 
هستند. با این حال، اگر نمى خواهید براى این کار 
پول خرج کنید، مى توانید برخى از داده هاى خود 
را حذف کنید تا جایى براى فایل ها، ایمیل ها و 

عکس هاى بعدى باز کنید.
روش هایــى براى حــذف ســریع عکس ها و 
ویدیوهاى ناخواســته نیز وجود دارد، اما یکى از 
آنها «فیلترهایى براى حذف خودکار» است که 
به کاربران جیمیل امکان مى دهد تا به ســرعت 
ایمیل هاى ناخواسته را حذف کنند. در اینجا یک 
راهنماى گام به گام در مورد نحوه استفاده از آن 
آورده شده است. صندوق ورودى خود را مشخص 

کرده و تمیز نگه دارید.

1.جیمیل را روى دسکتاپ خود باز کنید.
2.روى نماد فیلتر موجود در نوار جستجو کلیک 

کنید.
3.یک منوى کشویى روى صفحه نمایش شما 
ظاهر مى شود. فقط نام یا آدرس ایمیل آن دسته 
 From از ایمیل هایى که مهم نیستند را در قسمت

وارد کنید.
4.روى Create filter کلیــک کنید و ســپس 

Delete it را انتخاب کنید.
5.دوباره دکمه Create filter را بزنید.

6.اکنون، ایمیل هاى بعدى که از حســاب هاى 
جیمیل تعیین شــده دریافــت مى کنید به طور 

خودکار حذف مى شوند.
مواردى که باید در نظر داشت:

همچنین اگر نتوانستید آن را در نوار جستجو پیدا 
کنید، مى توانید نماد فیلتر را در قسمت تنظیمات 
پیدا کنید. دکمــه « Create a new filter » را 
 Filters and blocked » مى توانید با انتخاب تب

addresses » پیدا کنید.

همیشه ترجیح داده مى شــود که به جاى یک 
 Gmail نام، یک شناســه ایمیل وارد کنید، زیرا

ممکن است هر ایمیلى با همان نام را حذف کند. 
بنابراین، اگر مى خواهید جیمیل ایمیل ها را فقط 
از یک فرستنده خاص حذف کند، شناسه ایمیل 

کامل را ارائه کنید.
ازم به ذکر است که این قابلیت فقط براى ایمیل 
هاى بعدى است و تمامى ایمیل هاى قبلى شما 

را پاك نمى کند.

اپل واچ سرى 3 نخرید

نکاتى که شما را از حمله هکرها ایمن مى  کند

اولین مانیتور گیمینگ 
انعطاف پذیر جهان

چند نکته کاربردى براى سینمایى کردن فیلم هاى گوشى همراهنحوه حذف خودکار جیمیل هاى غیر ضرورى

سامسونگ دو روز پیش دومین نسخه بتاى 
One UI5 مبتنى بر اندروید 13 را منتشــر 

کرد.
شــایعات حاکى از آن اســت کــه احتماال 
دیگر نباید منتظر نســخه پایدار آن باشیم. 
برنامــه بتا در حــال حاضر محــدود مدل  
گالکسى S۲۲ اســت، ولى در ماه هاى آتى 
دستگاه هاى بیشترى از آن بهره مند خواهند

 شد. 

در گزارش هــاى قبلى گفته شــده بود که 
نسخه عمومى One UI 5 (واسط گرافیکى) 
براى سایر دســتگاه ها در ماه اکتبر منتشر 
خواهد شد ولى همچنان تاریخ قطعى وجود

 ندارد.
 افشاگر در این زمینه در توییتر مى گوید که 
خانواده گالکسى هاى S۲۲ در تاریخ 17 یا 19 
اکتبر به روزرسانى رسمى One UI5 مبتنى 

بر اندروید 13 را دریافت خواهند کرد.

تاریخ به روزرســانى اندروید امسال زودتر از 
تاریخ مشــابه دریافت اندروید به روز شده 
در سال گذشته اســت، ولى فراموش نکنیم 
که به طور کلى اندورید 13 هم در مقایسه با 
تاریخ انتشار اندروید 12، زودتر اتفاق افتاده 

بود.
One UI5 با تغییرات بصرى زیادى همراه 
نیســت، اما افزوده هاى کاربــردى زیادى 
ماننــد گزینه هاى سفارشى ســازى جدید و 

ویژگى هــاى امنیتــى و دسترســى جدید 
وجــود دارد. کاربــران تلفن سامســونگ 
اکنــون مى توانند ویجت هاى هم ســایز را 
در کنار هم قرار دهنــد، اعالن هاى برخى 
برنامه ها را مســدود و زبان هــاى ترجیحى 
را بــراى برنامه هــاى مختلــف تنظیــم 

کنند.
نسخه بتا دوم براى کاربران کشورهاى هند، 
کره جنوبى، بریتانیا و آمریکا در دســترس 

است. این نسخه با بسیارى از پیشرفت ها و 
رفع اشکال ها همراه است.

 Smart بــه عنــوان نمونــه، ویجــت 
Suggestions، همان طور که از نامش پیدا 

است برنامه هایى را بر اساس الگوى استفاده 
شما و یک حالت جدید پیشنهاد مى کند که 
تضمین کننده عدم دسترسى تکنسین هاى 
تعمیر به بخش هاى خصوصى و شــخصى 

گوشى شما خواهد بود.

سامسونگ به استقبال اندروید 13 رفت

فدر خخخریدد فف اد تختختخفیفف اش ، پیشنهاشن ىىى فنىفنف
Rننن حــال، کد هاى QR همچنین 

هههدید آمیز ببرند که در آن بدافزار 
R... کد هاىQR را مى توان طورى

ر چیزى پیوند داده شــود و حریم 
رررض خطر بزرگى قرار دهد.

ررر کنید. اگر کد 
ووورد اعتماد 

امن  ممماال
،،، آن را 

اااى
ككك»

حححال
االالیى

حححتمالى،
مم محصول

ا بهه اش ورودد شماش انعانان تا متاتا کنندنند ت اضااضااضافه کفهکف نیتىن اا یک کککککد امد حتىت ند ود تتتغییرغغ دهند
حسابتان شوند. قبل از اینکه مشکلى اتفاق بیفتد، براى جلوگیرى 
از این شرایط فعال باشید. فیسبوك تنظیمات امنیتى زیر را ارائه 

مى دهد که باید فعال کنید.

تگاهتگاگا تلفتلفتلفن همراهاا ا دساا انه ینهن اا طریقققرایاا طا از طاز دان ایناا کارکاکا رااا انیدان ى توتت د. مد کنیکنک
انجام دهید.

i. روترWi-Fi خود را ایمن کنید 4
شیوع بیمارى کرونا و افزایش دورکارى 
در سطح جهان، راه را براى هکرها در 

مورد روتر هــاى واى فاى خانگى 

شــمااا تمتت شا تگاه شا تگد دستگد یااا بدادادافزارفزافزا دردد
مى کند که اگر به سادگى شمار

آن را برطرف کند.
هرگز اجازه ندهید یک کالهبر
سایت برود یا روى یک پیوندک
توسط هرگز با اتصال از راه دور

کننده تماس با شکه شروع 
اطالعات پرداخ
شما درخواست
قانونى با شما تما
که ادعا مى کنند
درخواست پرد
اگر
مشک
با یک
قبال یک
جایى که رای
با یک شرکت
تماس یا پیامى
است.
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ن 
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را پاك نمى کند.
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عضو پژوهشکده علمى گیاهان دارویى جهاد دانشگاهى 
گفت: خاکشیر همراه با گالب مى تواند مقاومت بدن را تا 

حد زیادى برابر گرما افزایش دهد.
آقاى دهقانى گفت: این گیاه مى تواند التهابات کلیوى 

را درمان کند و نوشیدنى خنک نیز محسوب مى شود.
او مى گوید: خاکشیر، گیاهى یک ساله یا دو ساله از تیره 

شب بویان است.
عضو پژوهشکده علمى گیاهان دارویى جهاد دانشگاهى 
گفت: این گیــاه داراى ســاقه بلند و گل هــاى کوتاه 

و زرد اســت و دانه هــاى آن زرد متمایل بــه قهوه اى 
هستند.

خاکشیر در اکثر نقاط کشور از جمله البرز، تهران، زنجان، 
قزوین و... مى روید.

آقاى دهقانــى گفت: اندام مورد اســتفاده این گیاه دانه 
آن است.

او مى گوید: جهاد کشاورزى برنامه هایى را در دست اجرا 
دارد تا نیازهاى دارویى را از طریق کشــت انبوه گیاهان 

برطرف کند.

8 خاصیت گیالس براى سالمتى 

  خاکشیر، دشمن گرمازدگى

مصرف روزانه خربزه در روز هاى گرم تابستانى مى تواند 
به رفع تشنگى و تامین بخشــى از آب مورد نیاز بدن 
کمک کند. از این رو، افرادى که در فصل تابستان بیش 
از اندازه عرق مى کننــد، مى توانند از خربزه براى ایجاد 
تعادل در سطح آب و الکترولیت هاى بدن کمک بگیرند. 
در ادامه با 5 خاصیت شگفت انگیز خربزه آشنا مى شوید.
 خربزه در گروه خانواده ملون ها جاى مى گیرد. تقریبا 99 
درصد از حجم خربزه را آب تشکیل مى دهد و بنابراین 
مصرف روزانه آن در روز هاى گرم تابســتانى مى تواند 
به رفع تشنگى و تامین بخشــى از آب مورد نیاز بدن 
کمک کند. خوشبختانه خربزه جزو میوه هاى کم کالرى 
طبقه بندى مى شود و هر 177 گرم (معادل یک لیوان) از 

خربزه حاوى تنها 64 کیلوکالرى انرژى است.
هر یک وعــده مصرفى از خربزه مى تواند بیشــتر از 1 
گرم فیبر غذایى به بدن برســاند و تامین کننده بخش 
قابل توجهى از نیاز بدن به فوالت، پتاســیم، منیزیم و 

ویتامین هاى C، B 6 و K باشد. از این رو، افرادى که در 
فصل تابستان بیش از اندازه عرق مى کنند، مى توانند از 
خربزه براى ایجاد تعادل در سطح آب و الکترولیت هاى 
بدن کمک بگیرند. از دیگر خواص خربزه مى توان به 5 

مورد زیر اشاره کرد که به ترتیب عبارتند از:

1. تنظیم فشار خون
از آنجا که خربزه حاوى حجم پایینى از ســدیم و حجم 
باالترى از پتاسیم اســت و فیبر غذایى باالیى را هم در 
خود جاى داده، بنابراین مصــرف آن مى تواند به تنظیم 
فشار خون کمک کند. به همین دلیل هم معموال به افراد 
مبتال به فشار خون باال یا افراد داراى سابقه بیمارى هاى 
قلبى توصیه مى شود که در فصل تابستان حتما به صورت 

روزانه یا حداقل 4 روز در هفته خربزه مصرف کنند.

2. کمک به کاهش وزن
خربزه آب فراوانى را در بافتش جاى داده است و مصرف 

آن کالرى محدودى به بدن مى رساند. 
از ایــن رو، افــرادى کــه در رژیــم کاهــش وزن 
هســتند، مى تواننــد از خربــزه به عنــوان یــک 

میان وعــده کم کالــرى و مغذى کمک 
بگیرند. 

مصرف خربزه حدود یک ساعت 
قبل از وعده هــاى غذایى اصلى 

مى تواند به پر شــدن 
حجم معده و کاهش 
اشتها براى پرخورى 

کمک کند.

3. افزایش قدرت سیستم ایمنى
از آنجایى که خربــزه داراى مقادیر قابــل توجهى از 
ویتامین C، ویتامین B 6  ، اســید پانتوتنیک و پتاسیم 
اســت، بنابراین مصــرف منظــم خربــزه مى تواند 
بــه بهبــود عملکــرد سیســتم ایمنــى و

 بهبــود خون رســانى در بــدن کمک 
کند.

 اگر مى خواهید در فصل تابستان 
دچار ضعف ایمنى ناشى از گرما 
نشوید، توصیه مى کنیم که خربزه 
را در میان وعده عصرگاهى روزانه 

تان قرار دهید.

3 خاصیت شگفت انگیز خربزه که نمى دانستید

 گیالس مى تواند به شما در 
دستیابى به هدف کاهش وزن 

کمک کند
با 3 گــرم فیبر در هــر فنجان (یعنــى یک وعده 
گیالس)، این میوه منبع جامد فیبر در رژیم غذایى 
شماســت. گیالس مى تواند به ویژه براى افرادى 
که هدف شان کاهش وزن اســت مفید باشد، زیرا 
غذا هاى پرفیبر مانند میوه ها و سبزیجات مى توانند 

به سیر شدن کمک کنند.
عالوه بر این، گیالس یک ماده غذایى با گلیسمى 
پایین اســت بدان معنا که به دلیــل محتواى فیبر 
باال مى تواند به مدیریت قند خون کمک کند. این 
ویژگى به طور کلى مى تواند از اهداف کاهش وزن 

شما حمایت کند.

حدود چهار نفر از هر پنــج نفر در مقطعى از زندگى خود 
دچار کمردرد مى شــوند. در این مطلب با عوامل بروز 

کمردرد آشنا مى شوید.
 حدود چهار نفر از هر پنج نفر در مقطعى از زندگى خود 
دچار کمردرد مى شــوند. این یکى از رایج ترین دالیلى 
است که مردم به متخصصین مراجعه مى کنند. عواملى 

که در بروز کمردرد موثرند عبارتند از:

سن:  
افراد باالى 30 سال کمردرد بیشترى دارند. دیسک ها (بافت 
نرم و الستیکى که استخوان هاى ستون فقرات را محافظت 
مى کند) با افزایش ســن از بین مى روند. با ضعیف شدن و 

فرسودگى دیسک ها، درد و سفتى ایجاد مى شود.
وزن: 

افرادى که چاق هســتند یا وزن اضافى دارند بیشــتر در 

معرض کمردرد هســتند. اضافه وزن به مفاصل و دیسک 
فشار وارد مى کند.
سالمت کلى:

عضالت ضعیف شکم نمى توانند از ستون فقرات حمایت 
کنند، که مى تواند منجر به کشیدگى و رگ به رگ شدن 
کمر شود. افرادى که سیگار مى کشند، بیش از حد الکل 
مى نوشند یا سبک زندگى کم تحرکى دارند، بیشتر در 

معرض خطر کمردرد هستند.
شغل و سبک زندگى:

 مشــاغل و فعالیت هایى که به بلند کردن یا خم شدن 
سنگین نیاز دارند مى توانند خطر آسیب دیدگى کمر را 

افزایش دهند.
مشکالت ساختارى:

کمردرد شدید مى تواند ناشى از شرایطى مانند اسکولیوز 

باشد که تراز ستون فقرات را تغییر مى دهد.
بیمارى: 

افرادى که ســابقه خانوادگى آرتروز، انــواع خاصى از 
سرطان و سایر بیمارى ها دارند، بیشتر در معرض خطر 

کمردرد هستند.
سالمت روان: 

کمردرد مى تواند ناشى از افسردگى و اضطراب باشد.

دى کــه در رژیــم کاهــشوزن
به عنــوان یــک  خربــزه نــد از

لــرى و مغذى کمک 

یک ساعت  ود
ى غذایى اصلى

دن 
ش

رى 

B 6، ویتامین 6 C ویتامینC

اســت، بنابراین مصــرف
بببببببببــه بهبــود عملک
 بهبــود خو

کند.
م  اگر
دچا
نشو
م در را
تان قرار د

چه افرادى در معرض کمردرد هستند؟
گفت: این گیــاه داراى ســاقه بلند و گلهــاى کوتاه 

شــاتوت که تا مدت هــاى طوالنــى به خاطر خواص 
دارویى اش کاربرد داشت، این میوه بومى نواحى آسیاى 
مرکزى است، اما کشــت آن به تدریج در دنیا رواج پیدا 
کرد. همچنیــن طعم و رنگ فوق العاده شــاتوت براى 
انواع دسر و شیرینى عالى اســت. فواید بسیارى براى 
سالمت بدن دارد و توصیه مى شــود حتما جزو تغذیه 
تابستانى ما باشد. شاتوت میوه اى کم کالرى است و هر 
100 گرم آن 43 کیلوکالرى دارد. این میوه خوشــمزه 
 C سرشــار از ویتامین هاى مختلف از جملــه ویتامین
و پیش ســاز ویتامین A و همچنین مواد معدنى مانند 
پتاسیم، کلســیم، منیزیم، فســفر، آهن، روى و مس 
است. شاتوت، میوه پرآبى اســت و 85 درصد آب دارد. 
خوردن شــاتوت به تامین آب بدن کمک مى کند و در 
بهبود عفونت هاى ادرارى، نقرس و التهاب مثانه موثر 
است. از نظر گوارش نیز شاتوت میوه ملینى است. این 
میوه فیبر فــراوان دارد که عملکرد گــوارش را تنظیم 
مى کند، در دفع انگل هاى گوارشى موثر است و التهابات 
و سوزش معده و روده ها را بهبود مى بخشد. شاتوت تاثیر 
ضدالتهابى عالى دارد و در کاهــش التهابات لثه، حلق 
و حنجره موثر است. خوردن شــاتوت در موارد ابتال به 
آنژین، گلودرد، آفت و هموروئید توصیه مى شود. شاتوت 

خواص ضدتب دارد و آب آن بــراى کاهش تب مفید
 اســت. عالوه بر همه اینها، آنتى اکسیدان ها ترکیبات 
بسیار عالى شاتوت هستند. این میوه حاوى ویتامین هاى 
E و C است که روند پیرى زودرس سلول ها را کاهش 
مى دهد و با تاثیر بر سیستم ایمنى از بدن در برابر عوامل 
بیمارى زا محافظت مى کند. ترکیبات آنتى اکســیدانى 
همچنین از رشد و تکثیر سلول هاى سرطانى جلوگیرى 

مى کنند.
فالونوئیدها نوعى از آنتى اکسیدان هاى این میوه هستند 
که با کاهش کلسترول بد خون از سیستم قلبى عروقى 
محافظت مى کنند. فالونوئیدها در پیشگیرى از دیابت 
نیز نقش دارند. شاخص گلیسمى شاتوت پایین است و 
مصرف این میوه ممنوعیتى بــراى مبتالیان به دیابت 

ندارد.

شربت شاتوت
این نوشیدنى براى تســکین درد گلو و دفع انگل هاى 
گوارشى توصیه مى شــود. براى تهیه شربت شاتوت، 
1 کیلوگرم شــاتوت را با یک لیــوان آب روى حرارت 
مالیم بگذارید و 1/5 کیلوگرم شــکر بریزید. پیش از 
اینکه شربت بجوشــد از روى حرارت بردارید و پس از 

صاف کردن دانه ها، آن را میل کنید. درصورت تمایل به 
مصرف شربت رقیق مى توانید مقدار بیشترى آب به این 

ترکیب اضافه کنید.

آب شاتوت
 آبمیوه طبیعى شــاتوت براى پایین آوردن تب توصیه 

مى شود.

جوشانده برگ هاى شاتوت
مقدارى از برگ هاى شاتوت را با آب بجوشانید و پس از 
صاف کردن طى روز براى بهبود آنژین، آفت، تحریک 

هاى گلو و عفونت هاى ادرارى بنوشید.

خواص شاتوت و طـرز تهیه شربت شاتوت

ت و
بت 

ى 
ت، 
رت 
ش از 
س از 

هاى گلو و عفونت هاى ادرارى بنوشید.

یک فنجان گیالس بدون هســته 
منبع قابــل توجهى از مــوارد ذیل 
اســت: کالرى 97، پروتئین 2 گرم، 
کربوهیدرات 25 گــرم، فیبر 3 گرم، 
قند 20 گــرم، منیزیم 17 میلى گرم، 
پتاســیم 342 میلى گــرم، ویتامین 
 IU 97 ث 11 میلى گرم و ویتامین آ

است.
 فصل گیالس فرارسیده، اما آیا این 
میوه براى بدن ما نیز مفید اســت؟ 
 ،C گیالس منبــع عالــى ویتامین
کلسیم، آهن، منیزیم و پتاسیم است.

 با این وجود، این مــوارد چه معنایى 
بــراى دوز روزانه مصــرف گیالس 
شما دارد؟ مهم نیســت که چه نوع 
گیالسى را دوست دارید متخصصان 
فواید سالمتى گیالس شیرین و حتى 
برخى از فواید گیالس ترش را مورد 

ارزیابى قرار داده اند.
یک فنجان گیالس بدون هســته 
منبع قابــل توجهى از مــوارد ذیل 
اســت: کالرى 97، پروتئین 2 گرم، 
کربوهیدرات 25 گــرم، فیبر 3 گرم، 
قند 20 گــرم، منیزیم 17 میلى گرم، 
پتاســیم 342 میلى گــرم، ویتامین 
 IU 97 ث 11 میلى گرم و ویتامین آ

است.
برخى از فواید گیالس براى سالمتى 

بدن را در ادامه معرفى مى کنیم.

س را باید چگونه مصرف کرد؟
گیال

خ زده وجود ندارد. مراقب گیالس هاى خشــک 
در کل، تفاوت زیادى بین گیالس تازه و ی

 در هر وعده ارائه دهند.
ت قند خون شما را افزایش داده و فیبر کمترى

باشید، زیرا ممکن اس

گیالس به شما کمک مى کند بخوابید
اگر به دنبال یک کمک کننده به خواب طبیعى هستید تحقیقات 
نشان مى دهند که آب گیالس ترش یا عصاره آلبالو مى تواند به 
شما کمک کند به خواب بروید و بخوابید. این بدان خاطر است که 
آب گیالس مى تواند بر سطح تریپتوفان، سروتونین و مالتونین 

شما تاثیر بگذارد هورمون هایى که خواب را مدیریت مى کنند.

 گیالس مى تواند به مبارزه با 
التهاب کمک کند

اگر به دنبال یک غذاى گیاهى هســتید که با 
التهاب مبارزه کند به دنبال چیزى بیش از یک 
کاسه پر از گیالس شــیرین نباشید. تحقیقات 
نشــان مى دهند که خوردن گیالس شــیرین 
مى تواند نشانگر هاى زیستى التهابى را در بدن 
شما کاهش دهد و به پیشگیرى از بیمارى هاى 
التهابى مزمن مانند دیابت، آرتریت، سرطان و 
بیمارى قلبى کمک کند. آنتوسیانین ها به شدت 
با سطوح پایین تر التهاب مرتبط هستند. گیالس 
حاوى پلى فنول هایى است که در گیاهان یافت 
مى شوند و اثر آنتى اکسیدانى دارد. این موضوع 
مى تواند شما را از آسیب محافظت کرده و روند 

التهابى را ُکند نماید.

 گیالس مى تواند قلب 
شما را سالم نگه دارد

بیمارى قلبى ناشى از سخت شدن پالك 
در شریان ها است که به عنوان بخشى از 
فرآیند التهابى شکل مى گیرد. از آنجایى 
که گیالس مى تواند التهاب را کاهش دهد 
قادر است روند تشکیل پالك را ُکند کرده 
و از بیمارى قلبى جلوگیرى کند. به دلیل 
آن که گیالس سرشــار از پتاسیم است 
مى تواند فشار خون باال را نیز بهبود بخشد.

به عالوه، گیالس یکى از مواد غذایى اى 
است که مى تواند کلسترول شما را کاهش 
دهد. تحقیقات نشــان مى دهند که مواد 
غذایى سرشار از آنتوســیانین (یک آنتى 
اکســیدان قــوى موجــود در میوه هاى 
رنگارنگ) باعث افزایش کلسترول خوب 
 LDL و کاهش کلســترول بد یا HDL یا

مى شود.

ممکن است سرطان را دفع کند
مطالعه اى تازه نشــان داد که عصــاره گیالس تیره 
مى تواند براى درمان سلول هاى ســرطان سینه در 
آزمایشگاه استفاده شود و مشــخص شده که داراى 
عوامل مبارزه کننده با سرطان است که مى تواند رشد 

سلول هاى سرطانى را مهار کنند.

گیالس مى تواند سالمت پوست 
شما را بهبود بخشد

گیالس داراى ویتامین ث بسیار زیادى است که براى 
تولید کالژنى که پوست شما را مى سازد الزم مى باشد. 
یک وعده گیالس مى تواند 10 میلى گرم از این مواد 
را تامین کند که حدود 11 درصد از نیاز روزانه شما به 

ویتامین ث است.

 از تمرین ورزشى 
ژى و ترمیم بدن پس

واند به بازیابى انر
گیالس مى ت

کمک کند

ه طور طبیعى رخ مى دهد) 
کنید (مانند پارگى ماهیچه ها که ب

زمانى که آسیب عضالنى مرتبط با ورزش را تجربه مى 

گیالس مى تواند به شما کمک کند تا به سرعت بهبود یافته و درد را کاهش دهید. تحقیقات نشان مى دهند گیالس 

جریان اکسیژن به ماهیچه ها افزایش دهد.
گیالس مى تواند ترش مى تواند عملکرد ورزش هاى استقامتى را با افزایش 

از سالمت مغز 
حمایت کند

تحقیقات هــم چنین نشــان مى دهد که 
گیالس ترش و آب گیالس تــرش حاوى آنتى 
اکسیدان ها و پلى فنول ها هســتند که مى توانند 
اثر محافظتى روى ســلول هاى مغز داشته باشند. 
آنتوســیانین موجود در گیالس مى تواند به بهبود 
عملکرد مغز و بینایى و هم چنین بهبود حافظه و 

شناخت در بزرگساالن کمک کند.

ا

شما حمایت کند. هان یافت 
ن موضوع 
رده و روند 

عوامل مبارزه کننده با سرطان است که مى تواند رشد 
سلول هاى سرطانى را مهار کنند.

4404  نوزدهم

واند 
 مغز
کند

کمکمىکندبخوابید گیالسبهشما

رده  و
رد ورزش هاى استقامتى را با افزایش جریان
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مــدت دو ماه اعتــراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را 
به مرجــع قضایى تقدیــم نماینــد. رأى شــماره 2315 مورخــه 1401/04/01 آقاى امید 
محمدرحیمى نجف آبــادى فرزند احمدرضا شــش دانگ یکبابخانه  به مســاحت 320/50 
مترمربع قســمتى از پالك شــماره 1  فرعى از 133 اصلى واقع در قطعــه6 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشــد . تاریخ انتشار نوبت اول : 
1401/05/29 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم : 1401/06/13 – م الــف:1366266 - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین 

میر عباسى/5/250

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002752- تاریخ: 1401/04/09- برابر راى شماره 2752 مورخ 
1401/04/09 به شماره کالسه 1822 مالکانه آقاى / خانم مهرى پیمانى فروشانى به شناسنامه 
شماره 10145 کدملى 1142326268 صادره فرزند عباسعلى در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 152,92 مترمربع پالك شــماره 203 فرعى از 122 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر مســتندات ضمیمه سند الکترونیک شماره 
139720302006004985 و 139720302006004986 و مالحظه نقش ملک مالحظه و 

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

نقش ملک مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/29- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/13- م الف: 
1365567 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن 

زاده/5/256

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

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

1401 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/06/13 – م الف : 1365055 - حجت اله کاظم زاده 
اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/258

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 3275 مورخ 1401/05/10  آقاى امین صالحى نجف آبــادى فرزند ابراهیم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/87 مترمربع قسمتى از پالك شماره 875  و 876  اصلى 
واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28 – م 
الف: 1374523 - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى6/171 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 3177 مورخ 1401/05/06 خانم معصومه مهدیه نجف آبادى فرزند رجبعلى 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/61 مترمربع قسمتى از پالك شماره680  اصلى واقع 
در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مال ک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/13 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/28 -  م الف: 
1374586 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى/6/173

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 3179 و 3178 مورخ 1401/05/06 خانم مرضیه مداح نجــف آبادى فرزند 
محبوب نسبت به ســه دانگ مشــاع و آقاى مهدى حجتى نجف آبادى فرزند احمد نسبت 
به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه مشــتمل بر یک طبقه   به مساحت 102/68 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 15 فرعى از 431  اصلى واقع در قطعه 8 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/06/13 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/28 – م الــف: 1374606 - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین

 میرعباسى/6/175 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 6552 مورخ 1400/12/11 خانم آزاده نادرى فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 165/37 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 1058 اصلى واقع در قطعه 3 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/06/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28 – م الف: 1374548 - 
حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى/6/177 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 3698  مورخ 1401/05/30 آقاى محســن داورى فرزند على محمد ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 19/81 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 590 اصلى 
واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28   - م 
الف:1374574 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسى6/179 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 3314  مورخ 1401/05/11 خانم سکینه حســناتى نجف آبادى فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 80/45 مترمربع قسمتى از پالك شماره480 اصلى واقع در 
قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/06/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28 – م الف:1374741 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى/6/181 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 

متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 3697 مورخ 1401/05/30  خانم مژگان چاوشى نجف آبادى فرزند حیدرعلى 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 94/47 مترمربع قسمتى از پالك شماره 307 اصلى واقع 
در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/13 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/28 – م الف: 
1374827 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى183 /6

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006003567- تاریخ: 1401/05/18- برابر راى شماره 3566 مورخ 
1401/05/18به شماره کالســه 2517 آقاى/خانم شــهریار کیانى خوزانى به شناسنامه 
شماره 93 کدملى 1141635471 صادره فرزند هرمز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 100 مترمربع پالك شماره 606 و 607 فرعى از 158 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل موجب سند تعویض وکالت شماره 
22083 مورخ 98/4/2 و دفتر 232 و سند 114625 مورخ 97/6/16 و قرارداد واگذارى شماره 
25/04/19858 مورخ 83/11/24 و مالحظه نقش ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است. 
برابر راى شماره 2567 مورخ 1401/05/18 به شماره کالسه 2516 آقاى/خانم زهرا کیانى 
به شناسنامه شماره 12360 کدملى 1140376659 صادره فرزند شکراله نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100 مترمربع پالك شماره 606 و 607 فرعى از 
158 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل موجب سند تعویض 
وکالت شماره 22083 مورخ 98/4/2 و دفتر 232 و سند 114625 مورخ 97/6/16 و قرارداد 
واگذارى شماره 25/04/19858 مورخ 83/11/24 و مالحظه نقش ملک گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28- م الف: 
1374630 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سیدامیرحسین 

حسن زاده/6/188 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى  که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 3687 مورخ 1401/05/30 آقاى احمد لطفى فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 194/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 602 اصلى واقع در قطعه 6 
بخش11حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/06/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28 – م الف: 1374633 - 
حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى/6/190

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص حمل و نقل معراج به شناسه ملى 10260021680 و به شماره ثبت 74 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/29 
و نامه شــماره 1401/05/27-21/36217 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود خوش اخالق 
ورنوسفادرانى 1280911840به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، ابراهیم مهرابى کوشکى 1141092263به سمت رئیس هیات مدیره و اکبر 
ایران نژاد ورنوسفادرانى 1140241990به سمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1374103)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص پاالیش قیر دایا به شناسه ملى 14010169435 و به شماره ثبت 68339 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/05/09 شرکت بیتو تار پارس بشناسه ملى10260465766 بنمایندگى مصطفى کاردان بشماره ملى 1292512997 و فرشته 
بحق بشماره ملى 1283257602 و حورى اخالقیان بشماره ملى 1285044703 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند 
. مرضیه قاسمى بشماره ملى 1287216943 و امیرحسین بنده خدا بشماره ملى 1280962429بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1374105)

آگهى تغییرات
 شرکت ســهامى خاص صنعت پژوه حدید به شناسه ملى 10260478632 و به شــماره ثبت 27134 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد منوچهر مختارى ورنوسفادرانى به شماره ملى 1141024391 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا 
محمدى فرد به شماره ملى 1141477998 به سمت مدیرعامل و غالمرضا ملکیان شهرضا به شماره ملى 1198957468 به سمت رئیس هیئت مدیره 
تا تاریخ 1403/04/25انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل ویکى ازاعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس 
هیئت مدیره و یکى ازاعضاء هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1374108)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص صنعت پژوه حدید به شناسه ملى 10260478632 و به شماره ثبت 27134 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1401/04/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد منوچهر مختارى ورنوسفادرانى به شماره ملى 1141024391 و محمد رضا محمدى فرد به شماره ملى 
1141477998 وغالمرضا ملکیان شهرضا به شماره ملى 1198957468 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/23انتخاب گردیدند 
زهرا مجنون به شماره ملى 1287325777 به سمت بازرس اصلى و مسلم منتظرى بیستگانى به شماره ملى 1170988059 به سمت بازرس على البدل 
تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1374110)

 آگهى تغییرات
 شرکت کشاورزى گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونى به شماره 
ثبت 3998 و شناسه ملى 10260251518 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/10/27 و نامه 205/3/184/779/368 
مورخ 1400/2/28 اداره تعاون روستایى تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
علیرضا عسکرى سلیمى 1283995931بسمت رئیس و سیدپیروز 
علوى نیا1290357676 به سمت نایب رئیس و مجید زمانى چریانى 
1282833758به سمت منشى هیأت مدیره وعلى مختاریان با کد 
ملى 1284940391 به ســمت مدیرعامل تا تاریخ 1400/12/29 
انتخاب شدند. کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقى که ایجاد تعهد 
براى شرکت نماید و تمام یا قسمتى از حق شرکت را منتفى سازد، به 
استثناى مواردى که هیأت مدیره بمنظور اداره امور جارى شرکت ترتیب 
خاصى داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء رئیس هیات 
مدیره علیرضا عسکرى سلیمى و مدیرعامل على مختاریان و توام با مهر 
شرکت تعاونى کشاورزى گاوداران اصفهان معتبر خواهد بود، بر اساس 
تبصره ماده (43 ) اساسنامه در غیاب رئیس هیأت مدیره وظایف او به 
عهده نایب رئیس هیأت مدیره سیدپیروز علوى نیا خواهد بود. ( رئیس 
هیأت مدیره و مدیر عامل حق امضاء دارند) و اوراق عادى شرکت فقط با 
امضاى مدیرعامل على مختاریان صادر خواهد شد، مگر مراسالت هیات 
مدیره که به امضاى رئیس هیات مدیره علیرضا عسکرى سلیمى صورت 
خواهد گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1374432)

آگهى تغییرات 
شــرکت تعاونــى کشــاورزى گاوداران اصفهــان و حومه به شناســه ملى 
10260251518 و شماره ثبت 3998 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/05/23 و نامه شماره 205/3/184/779/670 مورخ 1401/5/23 اداره 
تعاون روستایى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد جواد شانه ساز زاده به کد ملى 
1285433645 به سمت رئیس هیئت مدیره آقاى بهروز محمدى آسیابادى به کد 
ملى 0321327901 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى اصغر انصارى منش 
به کد ملى 1287711731 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقاى محمدعلى 
رحمانى مطلق به کد ملى 1283781298 به ســمت منشى هیئت مدیره آقاى 
محمدرضا صیام پور اشکاوندى به کد ملى 1291798110 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره و على مختاریان کد ملى 1284940391 به سمت مدیرعامل تا تاریخ 
1402/2/31 منصوب گردیدند. به استناد تبصره ماده 43 اساسنامه شرکت، در 
غیاب رئیس هیأت مدیره وظایف او بر عهده نایب رئیس هیأت مدیره آقاى اصغر 
انصارى منش خواهد بود. کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقى که ایجاد تعهد 
براى شرکت نماید و تمام یا قسمتى از حق شــرکت را منتفى سازد، به استثناى 
مواردى که هیأت مدیره بمنظور اداره امور جارى شرکت ترتیب خاصى داده باشد، 
پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء رئیس هیات مدیره آقاى جواد شانه ساز زاده و 
در غیاب رئیس هیأت مدیره به امضاء نایب رئیس هیأت مدیره آقاى اصغر انصارى 
منش و مدیرعامل آقاى على مختاریان (امضاء ثابت) و توام با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود، ( رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل حق امضاء دارند). و 
اوراق عادى شرکت فقط با امضاى مدیرعامل آقاى على مختاریان صادر خواهد 
شد، مگر مراسالت هیات مدیره که به امضاى رئیس هیات مدیره آقاى جواد شانه 
ساز زاده صورت خواهد گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1374433)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص حمل و نقل معراج به شناســه ملى 10260021680 و به شماره ثبت 74 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1401/04/29 و نامه شماره 1401/05/27-21/36217اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم مهرابى 
کوشکى به کدملى 1141092263 و داود خوش اخالق ورنوسفادرانى به کدملى 1280911840 و اکبر ایران نژاد ورنوسفادرانى به کدملى 1140241990 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. سعید شهبازى کوشکى به کدملى 1130100537 و رضا حاجى حیدرى ورنوسفادرانى به 
کدملى 1140971036 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى 

هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1374430)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص نیکان افرا پارتاك به شناسه ملى 14010947834 و شماره ثبت 70507 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/05/12 
و بنا به تفویض اختیار از صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/05/10 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از 
مبلغ 200000000 ریال به مبلغ 10000000000 ریال ازطریق واریر نقدى طى گواهى بانک ملت شــعبه امام على اصفهان بشماره 91967/125 
1401/05/11- و باال بردن مبلغ اسمى سهام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: ماده 5 اصالحى : سرمایه شرکت 
مبلغ 10،000،000،000 ریال منقسم به 20،000 سهم 500،000 ریالى با نام عادى که تماماً پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1374113)

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
اصل مدرك موقت تحصیلى (دانشنامه)

اینجانب پریسا اسماعیلى ماهانى فرزند على اکبر متولد 02/07/ 1357داراى 
کد ملى 2991623438 در مقطع کارشناســى رشــته دبیرى تربیت بدنى 
بشماره صادره 34/20552 مورخ 1381/12/03 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است .
از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به نشانى اصفهان ، خانه اصفهان خیابان 
گلخانه ، خیابان بنفشه میانى ، بن بست مداین پالك 9 طبقه دوم ارسال نمایند . 

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص نیکان افرا پارتاك به شناسه ملى 14010947834 
و شــماره ثبت 70507 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/05/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى بهنام شیخى دارانى به شماره 
ملى 1159889929 به ســمت بازرس اصلى براى مدت یکسال مالى آقاى 
على خردمندى به شــماره ملى 1273455037 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1374116)
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01

رئیس فدراسیون فوتبال از احتمال برگزارى جام ملت هاى 
آســیا در قطر خبر داد. مهدى تاج بیان کرد: براى پنجمین 
بار به جــام جهانى مى رویــم. برگزارى ایــن رویدادها 
فرصت هاى مغتنمى است. او افزود: ما افتخار آسیا هستیم و 
تیم ملى فوتبال بهترین نتایج را نسبت به تیم هاى آسیایى 

در دوره قبل جام جهانى به دست آورد.

احتمال برگزارى 
جام ملت ها در قطر

03

زهره کودایى دروازه بان شــماره یک تیــم ملى که فصل 
گذشته در تیم ذوب آهن عضویت داشت، بعد از انحالل تیم 
زنان این باشگاه به تیم سابق خود یعنى سپاهان پیوست. 
پیش از این نیز به همین دلیل چند انتقال دیگر از تیم ذوب 
آهن به ســپاهان صورت گرفته بود کــه از مهمترین آنها 
مى شود به انتقال سرمربى تیم ذوب آهن، سمیه شهبازى 
اشاره کرد که به عنوان دستیار مریم ایراندوست به کادرفنى 
تیم فوتبال زنان سپاهان اضافه شد. همچنین مى توان از 
الهام فرهمند دیگر ســتاره ى ملى پوش سابق ذوب آهن 
به عنوان یکى از انتقال هاى موفق سپاهان در فصل نقل و 

انتقاالت تابستانى فوتبال زنان نام برد.

کودایى، صید جدید سپاهان

02

سایت «tipsbladet» دانمارك خبر داد چند باشگاه هلندى 
به دنبال جذب سعید عزت اللهى هافبک ملى پوش ایرانى 
وایله بودند. اما با بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت در هلند 
انتقال این بازیکن ایرانى به لیگ این کشــور منتفى شد. 
عزت اللهى از ســوپر لیگ یونان نیز مشترى دارد. پنجره 
نقل و انتقاالت تابستانى در یونان تا دو هفته آینده باز است 
و این احتمال وجود دارد که باشگاه وایله سعید عزت اللهى 
را به یک تیم یونانى قرضى منتقل کند. باشگاه وایله قصد 
دارد عزت اللهى را بعد از مســابقات جام جهانى 2022 به 
صورت دائمى بفروشــد. هافبک ایرانى در نیم فصل دوم 
به صورت قرضى براى الغرافه زیرنظر آندره آ استراماچونى 
بازى کرده بود ولى با اتمام دوران قرضــى اش دوباره به 

دانمارك برگشت.

تغییر مسیر عزت اللهى

05

تیم فوتبال ذوب آهن پس از شروع فصل جدید رقابت هاى 
لیگ برتر با یک بدشانســى بزرگ روبرو شده و سعید باقر 
پسند، مهاجم نوك این تیم به دلیل پارگى رباط صلیبى چند 
ماه خانه نشین شد تا دست مهدى تارتار در خط حمله خالى 
بماند و از همین رو کادرفنــى گاندوها به دنبال جذب یک 
مهاجم براى پر کردن جاى خالــى وى بود. دارکو بیدوف، 
مهاجم صربستانى سابق ذوب آهن که دو فصل در این تیم 
حضور داشت، با نظر مثبت مهدى تارتار به اصفهان برگشته 
و در تمرینات این تیم حضور پیدا مى کند تا در صورت تایید 
کادرفنى قراردادش امضا شود و به جمع بازیکنان این تیم 

بار دیگر اضافه شود.

بازگشت دارکو 
به جمع گاندوها؟

04

چند ماه پیش وقتى فدراســیون به دلیــل ضعف مدیریت 
دراگان اســکوچیچ دوباره بــه یاد باقرى افتاده اســت او 
هم شرط گذاشــت. مربى پرســپولیس 4 میلیارد تومان 
مى خواهد؛ یک میلیــارد و 500 میلیون تومان بابت طلب 
گذشته و 2 میلیارد و 500 میلیون تومان براى قرارداد بعدى! 
حاال شنیدیم کریم باقرى شــرط خاصى براى حضور در 
اردوى تیم ملى در اتریش و همکارى با دراگان اسکوچیچ 
نگذاشته و اعالم کرده است که نه قرارداد مى خواهد و نه 
چیز دیگرى، فقط از پاداش هاى تیم ملى به او هم پرداخت 
شود. البته ناگفته نماند پاداش جام جهانى رقم نسبتا کالنى 
است که بیشتر از یک قرارداد معمولى براى دستیار دراگان 

اسکوچیچ خواهد بود!

کریم باقرى
 پاداش مى خواهد

مدافع گلزن تیم فوتبال ذوب آهن در مورد 
بازى جنجالى با ملوان گفــت: پنالتى که 
براى ما گرفته شد کامًال درست بود و من 
نمى دانم چرا آن همه جــار و جنجال کنار 

زمین به راه انداختند.
آرمان قاسمى در خصوص دیدار مقابل ملوان اظهار داشت: ما در 
این بازى به هدفمان نرسیدیم و نتوانستیم برنامه هاى خودمان را 
در زمین پیاده کنیم و به چیزى که حق مان بود برسیم. مشکالت 
زیادى در این بازى داشــتیم. اولینش که براى خودم واقعًا سوال 
است این است که مگر ظرفیت ورزشگاه را 30 درصد اعالم نکردند؟ 
ورزشــگاه تقریبًا پر بود و فکر مى کنم 80 درصد ظرفیت را جا داده 
بودند. مورد بعدى هم کیفیت افتضاح زمین چمن ورزشــگاه بود که 
واقعًا شبیه همه چیز بود به جز زمین فوتبال. یک پاس کارى ساده روى 
زمین در این ورزشگاه نمى شود انجام داد و براى همین به مشکل جدى 
خوردیم. و مورد سوم هم اعتراض هاى بى مورد و جو سازى هایى بود که 
به خاطر یک پنالتى در بازى صورت گرفت و بازى تا آخر تحت تاثیر آن 

اتفاقات قرار داشت.
وى افزود: پنالتى که براى ما گرفته شد کامًال درست بود و من نمى دانم چرا 
آن همه جار و جنجال کنار زمین به راه انداختند؟ ما فصل قبل طبق جدول 
اشتباهات داورى رتبه اول را در متضرر شدن از این اشتباهات داشتیم ولى 
هرگز به خودمان اجازه ندادیم اینطور بــه داورى حمله کنیم یا بخواهیم 

بازى را به جنجال بکشــیم. یا اصًال چرا راه دور برویم. همین امسال هم 
در هفته هاى گذشــته و همین بازى چقدر از داورى متضرر شدیم. بازى 
با مس که پنالتى اشــتباه را علیه ما گرفتند یا بازى با پرسپولیس که همه 
دیدند چه اتفاقاتى افتاد و شــاید اگر اشتباهات داورى نبود نتایج متفاوتى 
گرفته بودیم. همان تماشاگران اضافه که وارد ورزشگاه شدند در این جو 
تاثیر زیادى ایجاد شد و حتى داور مسابقه را تهدید کردند. چند دقیقه بعد از 
پنالتى بود که فحاشى ها به داور شروع شد و آقاى باى تصمیم گرفته بود 
بازى را قطع کند ولى از کنار زمین یک نفر او را تهدید کرد و گفت جرأت 
دارى بازى را قطع کن. فشارها به قدرى بود که داور پنالتى دومى که باید 

براى ما مى گرفت را نگرفت.
مدافع ذوب آهن در مورد گلى که زد و شادى پس از آن گفت: در تیم ما هر 
هفته تمرین پنالتى زدن داریم و فکر مى کنم هرکس آماده تر باشد پنالتى 
مى زند و خدا را شکر وقتى این مســئولیت به من واگذار شده توانستم به 
خوبى از پس آن بر بیایم. در مورد شادى گلم که اولش شادى رونالدویى 
بود که همیشه انجام مى دهم و بعد از آن قولى که من و پویا جعفرى داده 
بودیم که هرکدام گل زدیم رقص مازندرانى انجام دهیم و خوشحالم این 

اتفاق رخ داد.
قاسمى در رابطه با چهار تســاوى از چهار دیدار گذشته لیگ برتر توضیح 
داد: اگر به تیم هایى که مقابلشــان بازى کردیم نــگاه کنید مى بینید که 
نتیجه تســاوى خیلى هم بد نبوده اســت. ما مقابل پرسپولیس مدعى 
قهرمانى به میــدان رفتیم و هفته بعدش با تراکتورى بازى داشــتیم که 

آنها هم امســال از بهترین تیم هاى لیگ هستند و مس رفسنجان که از 
تیم هاى پر هزینه لیگ محسوب مى شود. بازى ملوان هم گرما و شرجى 
بودن هوا از یک طرف و زمین بى کیفیت از طــرف دیگر و حضور بیش 
از ظرفیت تماشاگرانشــان کار ما را سخت کرد. در بازى هم شرایطى که 
توضیح دادم رقم خورد و فکر مى کنم در کل شایســته نتایج بهترى هم 
بودیم. امیدوارم این بازى مقابل سپاهان را بتوانیم ببریم و بردهایمان را 

از دربى شروع کنیم.
وى در مورد اینکه شرایط خوب سپاهان شانس این تیم را براى دربى بیشتر 
مى کند یا نه، گفت: ما امسال تیم خوبى داریم و این را به همه ثابت کردیم و 
هر بازى براى برد به زمین مى رویم و عملکرد ما را در دیدار با سایر مدعیان 
دیدید. در مورد سپاهان هم بگویم صرفًا خریدن ستاره اسم و رسم دار به 
تیم کمک نمى کند. من زمانى که در پیکان بودم یک سال بهترین ستاره 
ها را جذب کردیم ولى به لیگ دو سقوط کردیم. براى همین شک نکنید 

فقط براى برد به زمین مى رویم.
قاسمى در پایان عنوان کرد: امیدوارم داوران ما با وجود همه مشکالتى که 
مى دانیم با شجاعت بیشترى قضاوت کنند و تحت تاثیر اعتراض عوامل 
تیم ها و سکوها قرار نگیرند. یک نفر از روى سکو کارى نمى تواند انجام 
دهد و تا وقتى این شجاعت وجود نداشته باشد و تیم ها به این باور نرسند 
که فشار آنها روى داور تاثیر ندارد وضعیت فوتبال ما بهتر نمى شود. کنار 
اینها VAR هم از نان شب براى فوتبال ایران واجب تر است و امیدوارم هر 

چه زودتر بیاید تا بیشتر این اتفاقات از بین برود.

مدافع ذوب آهن:

VAR از نان شب براى فوتبال 
ایران واجب تر است 

پرسپولیس و اســتقالل از نظر ترنسفرمارکت 
ارزشمندترین تیم هاى فوتبال ایران هستند.

با پایان فصل نقل و انتقاالت تابســتانى و بسته 
شــدن تیم هاى لیگ برتر مى توان به بررســى 
عملکرد هرکدام از آنها پرداخت و یکى از مواردى 
که مورد توجه قرار مى گیرد میزان هزینه تیم ها 
و ارزشگذارى بازیکنانى که در اختیار دارند است.

ســایت معتبر ترانســفرمارکت که معتبرترین 
مرجع براى ارزشــگذارى قیمــت بازیکنان بر 
اساس فاکتورهاى مختلف است نشان مى دهد 
ارزشمندترین تیم حال حاضر لیگ برتر در حال 
حاضر پرسپولیس اســت که 15.5 میلیون یورو 

ارزشگذارى شده است.
بعد از پرســپولیس این استقالل اســت که با 
فاصله یک میلیون یورویى از رقیب سنتى خود 
با 14.5 میلیون یورو دومین تیم ارزشــمند این 
فصل فوتبال ایران است و پشت سر این دو تیم 
همانطور که انتظار مى رفت ســپاهان  است که 

البته اختالف قابل توجهى با سرخابى ها دارد.
طى این ارزشــگذارى بازیکنان تیم ســپاهان 
10 میلیون یورو تخمین زده شده اند که به نظر 
مى رسید فاصله کمترى با ســرخابى ها داشته 

باشند.
تراکتور تبریز هم که امســال با زنوزى دســت 
به ریخت و پاش زده خــودش را به رتبه چهارم 
رسانده و پشــت سر اســتقالل و پرسپولیس و 
سپاهان با 9 میلیون یورو ایســتاده و فقط یک 

میلیون از سپاهان رده سومى عقب تر است.
بعد از آنها فوالد خوزســتان تنها بــا 300 هزار 
یورو کمتر از تراکتور جایگاه پنجم را به خودش 
اختصاص داده و گل گهر سیرجان با 8.1 در رتبه 

ششم این جدول است.
ذوب آهن با اختالف نسبتًا قابل توجه 2 میلیون 
یورویى در جایگاه هفتم ایستاده و دو تیم صنعتى 
مس رفسنجان و آلومینیوم اراك با رقم مشابه 5.9 
میلیون یورو در جایگاه هاى هشتم و نهم این رده 

بندى قرار مى گیرند.
البته تخمین ترانسفرمارکت بر اساس فاکتورهاى 
مختلف فنى و غیر فنى در نظر گرفته شده است و 
با توجه به اینکه قیمت خرید و فروش بازیکنان در 
ایران علنى اعالم نمى شود این اعداد و ارقام هم 
لزوما بر اساس واقعیت قرارداد آنها نیست و تنها 
به ارزشگذارى بازیکنان بر اساس فاکتورهاى این 

سایت اشاره شده است.

سرخابى ها ارزشمندترین
 تیم هاى فوتبال ایران

و

مدا
باز
برا
نمى
ر زمین به
آرمان قاسمى در خصوص
اینبازى به هدفمان نرس
در زمین پیاده کنیم و به چ
زیادى در این بازى داشــ
استایناست که مگر ظرف
ورزشــگاه تقریبًا پر بود و فک
بودند. مورد بعدى هم کیفیت
واقعًا شبیه همه چیز بود به جز ز
ا زمین در این ورزشگاه نمى شود
خوردیم. و مورد سوم هم اعتراض
خاطر یکپنالتى در بازى صو به

اتفاقات قرار داشت.
وى افزود: پنالتى که براى ما گرفته
آن همه جار و جنجال کنار زمینب
اشتباهات داورى رتبه اول را در مت
هرگز به خودمان اجازه ندادیم این

مهاجم تیم ملى به دلیل مصدومیت شدید احتماال به بازى جام جهانى 
نمى رسد.

علیرضا شهاب، پزشک تیم ملى فوتبال ایران در حاشیه مراسم رونمایى 
از کاپ قهرمانى جام جهانى 2022 قطر دربــاره وضعیت وحید امیرى 
اظهار داشت: بعد از ماه دوم عمل تمرینات تخصصى این بازیکن شروع 
شده است و خداراشکر بعد از ماه سوم شرایط وحید امیرى به حدى رسید 
که تمرینات سنگین را به صورت عالى انجام دهد و توانستیم تمرینات 
ایشــان را به مهارت هاى تخصصى فوتبال ارتقا دهیم. در ماه چهارم 
روى کار با توپ و تمرینات عملکردى را آغاز کردیم. کم کم داریم این 
موضوع را جلو مى بریم تا او بتوانــد در اردوى اتریش درکنار تیم بدون 
برخورد و کنترل شده تمرین کند. اگه همه چیز خوب جلو برود مى توانیم 

شاهد این باشــیم که وحید امیرى در شهریور ماه 
دقایقى را بازى کند. ایــن بازیکن قطعا براى 
دو بازى تدارکاتى شهریور ماه نخواهد رسید، 
اما ســعى مى کنیم در کنار بازیکنان تمرین را 

شروع کنیم.
وى درباره وضعیت مصدومیت مهدى طارمى و 
اللهیار صیادمنش گفت: مصدومیت طارمى جدى 

نبود، ولى متاسفانه صیادمنش به دلیل آسیب دیدگى در 
همسترینگ مقدارى شرایط بازگشتش به ورزش طوالنى 
خواهد بود. احتمال از دســت دادن جام جهانى براى این 

بازیکن وجود دارد، ولى امیدواریم این اتفاق رخ ندهد.

صیادمنش به جام جهانى نمى رسد

باشگاه بایرلورکوزن براى فروش ســتاره ایرانى اش مبلغ 
تعیین کرد.

نشــریه «حریت» ترکیه خبر داد باشگاه 
فنرباغچــه ترکیه بــراى تقویت خط 
حمله اش در تابستان گذشته براى 
جذب سردار آزمون ستاره ایرانى 
بایرلورکوزن دست به کار شد.

طبق گزارش هاى رســیده 
باشــگاه بایرلوزکون وقتى با 
پیشنهاد فنرباغچه مواجه شد اعالم کرد براى 
فروش مهاجم ایرانــى اش مبلغ 12 میلیون 

یورو مى خواهد.
سردار آزمون بعد از درخشش به همراه زنیت روسیه زمستان گذشته 
با قراردادى 5 و نیم ســاله به ارزش 12 میلیون یورو به بایرلورکوزن 

آمده بود.
ستاره ایرانى در ابتداى حضورش در بوندس لیگا با بدشانسى مواجه 
شد و دچار مصدومیت هاى متوالى شد به همین خاطر اکثر بازى هاى 

نیم فصل دوم را از دست داد.
آزمون فصل جدید بوندس لیگا را خوب شــروع نکرد و تیمش در 3 
هفته ابتدایى شکست خورد و امتیازى کسب نکرد اما در هفته گذشته 
و چهارم با کنار گذاشــتن آزمون از ترکیب اصلى تیم آلمانى مقابل 

ماینتس با نتیجه 3 بر صفر به پیروزى رسید.

مبلغ لورکوزن براى فروش آزمون فاش شد

ملى پوش ایرانى دینامو زاگرب حضور تعویضى در 
شب برترى تیمش مقابل ریه کا داشت.

در نخستین مسابقه هفته هشتم لیگ یک کرواسى، 
تیم فوتبال دینامو زاگرب در حالى که برخالف دیدار 
گذشته اش صادق محرمى را در زمین نمى دید و جزو 
نفرات ذخیره داشت، از ساعت 22:30 جمعه شب در 
ورزشگاه ماکسیمیر به مصاف ریه کا قعرنشین رفت.

یاران محرمى کــه پیش از این در هفت مســابقه 
لیگ کرواســى 6 پیروزى و یک مســاوى داشتند، 
در دیدار مقابل ریه کا نیز توانســتند روند فوق العاده 
خود را ادامــه بدهند و یــک برد دیگر به دســت

 بیاورند.
تیم فوتبال دینامو زاگرب در دیــدار خانگى مقابل 

ریه کا به پیروزى 3 بر یک دست پیدا 
کرد تــا 22 امتیازى شــود و با یک 
بازى بیشتر و 8 امتیاز باالتر نسبت 
به اســالون بلوپو، صدرنشین لیگ 

یک کرواسى بماند.
صادق محرمى، ملى پوش ایرانى دینامو زاگرب در 
دیدار مقابل ریه کا از ابتداى نیمه دوم به زمین رفت و 
هفتمین بازى این فصل خود در لیگ یک کرواسى 

را با حضور 45 دقیقه اى در زمین انجام داد.
یاران محرمى سه شــنبه هفته جارى در نخستین 
مسابقه فصل 23-2022 لیگ قهرمانان اروپا میزبان 
چلسى انگلیس هستند که این مدافع ایرانى امیدوار 

است در این بازى حساس به میدان برود.

حضور تعویضى محرمى
 در شب برترى دینامو

ملى پوش ایرانى تیم فوتســال پالما در جریان دیدار با فرول گلزنى 
کرد. تیم فوتسال پالما که دو بازیکن ایرانى به خدمت گرفته و خود 
را آماده فصل 23-2022 لیگا ناسیونال اســپانیا مى کند، با انجام 
سه دیدار تدارکاتى که حسین طیبى را دراختیار داشت، به استقبال 

تورنمنت پیش فصل خواهد رفت.
حسین طیبى که سال گذشته سومین گلزن برتر لیگ برتر فوتسال 
پرتغال بود، در بدو ورود به پالما اسپانیا و حضور در دیدار تدارکاتى این 

تیم مقابل فرول، موفق شد در دقیقه 4 گلزنى کند و در یک مسابقه 
تدارکاتى دیگر هم پاس گل بدهد.

تیم فوتســال پالما اســپانیا در حالى که طیبى  را در اختیار داشت، 
تاکنون سه مسابقه تدارکاتى برگزار کرده که یک برد، یک مساوى 
و یک شکست را تجربه کرده ولى در این سه دیدار دوستانه مسلم 

اوالدقباد، دیگر بازیکن ایرانى خود را در اختیار نداشته است.
طیبى پس از شرایط خوبى که طى سالیان گذشته با تجربه حضور 
موفق در لیگ هاى روسیه، قزاقســتان و پرتغال داشته و در زمان 
عضویت در غیرت به آقاى گلى و نایب قهرمانى اروپا نیز رسیده، امید 
زیادى دارد در لیگا ناسیونال اسپانیا هم جایگاه خوبى همراه با پالما 

بارسلونا موفق باشند.به دست بیاورد و در رقابت با 

تیم فوتبال اتحاد کلباء امارات با مربى ایرانى اش 
فصل جدید رقابت هاى ادنــوك لیگ را با یک 

شکست تلخ آغاز کرد.
در یکى از نخســتین دیدارهــاى فصل جدید 
رقابت هاى ادنوك لیگ امارات، تیم هاى فوتبال 
اتحاد کلبا و البطائح به مصاف هم رفتند که این 
بازى با نتیجه دو بر صفر به سود تیم تازه صعود 

کرده به پایان رسید.
در این دیدار شاگردان فرهاد مجیدى خیلى زود 
دروازه خود را باز شده دیدند. روى شروع مجدد 
سریع زاید احمد سنگربان البطائح، این لورنسى 
بازیکن برزیلى میهمان بــود که در مصاف تک 
به تک با گلر اتحاد کلباء قــرار گرفت و با فریب 

سنگربان این تیم، توپ را وارد دروازه کرد.
در ادامه تالش هاى تیم مجیدى براى رسیدن به 
گل تساوى نتیجه بخش بود اما گل مالپا با پرچم 
کمک داور و به نشانه آفساید، مردود اعالم شد تا 
بازى با همان نتیجه یک بر صفر به جریان بیفتد.

در لحظات پایانى بازى البطائح صاحب یک ضربه 
پنالتى نیز شد که شوت ژوائو نوایس را گلر اتحاد 
کلباء یعنى عیسى حوتى مهار کرد. اما این پایان 
کار نبود این بار ژوائو نوایس فرصت از دست رفته 
را جبران کرد و با شوتى سرکش و دیدنى از پشت 
محوطه جریمه، توپ را بــه طاق دروازه میزبان 

چسباند و اختالف را به عدد 2 رساند.
بدین ترتیب فرهاد مجیدى پس از سپرى کردن 
30 هفته بدون باخت در لیگ برتر ایران، باالخره 

طعم شکست را در لیگ امارات چشید.

مجیدى فصل جدید را با شکست آغاز کرد

استقبال آقاى گل ایران
 از فصل جدید با گل

پرسپولیس در شــرایطى به گل دوم خود مقابل حریف آبادانى دست 
یافت که ابتدا تصور مى شــد مدافع راست سرخپوشان زننده این گل 
بوده است و توپ با برخورد به دانیال اسماعیلى فر تبدیل به گل شده 
است اما عدم برپایى جشن گل توسط این بازیکن باعث شد تا در ادامه 
تصاویر ثبت شده مشــخص کنند که توپ با برخورد به بازیکن نفت 

آبادان تبدیل به گل شده است.
دانیال که طى مدت حضورش در پرسپولیس تمایلى به انجام مصاحبه 

نداشته و از آن گریزان بوده، در واکنشــى کوتاه نسبت به این گل و 
اقدامى که صورت داده این طور گفت: خب من که گل را نزده بودم چرا 
باید شادى گل مى کردم؟ اتفاقا خیلى ها گفتند که شادى مى کردى قطعا 
گل به اسم تو ثبت مى شد اما خودم که مى دانستم من گل نزده ام. مهم 

برد و خوشحالى هواداران است.
اسماعیلى فر کامال نشــان داده که از حواشى در جمع پرسپولیسى ها 
گریزان اســت و این را در همیــن مدت کوتاه حضــورش در جمع 
سرخپوشان هم نشان داده است. مدافع راست پرسپولیس، پیش از این 
حتى به درخواست باشگاه براى حضور در کلیپ رونمایى نیز جواب رد 
داده بود و با اشــاره به این موضوع که به دنبال تمرکز روى فوتبالش 

است، از این درخواست صرف نظر کرد.

راز خوشحالى نکردن دانیال 
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رد در لیگا ناسیونال اسپانیا هم جایگاه خوبى همراه با پالم
در رقابت با بارسلونا موفق باشند. بیاورد و

بابرخورد و کنترل شده تمرین کند. اگه همه چیز خوب جلو برود مى توانیم 

باشگاه بایرلورکوزن براى فروش
تعیین کرد.
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3ماینتس با نتیجه 3 بر صفر به پیروزى رسید.
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همزمان با هفته دولت و با حضور نماینده هیئت دولت و استاندار اصفهان 

ایستگاه ۶۳ به ۲۰ کیلوولت GIS  شهدا به بهره برداری رسید
ساسان اکبرزاده   

همزمان با هفته دولت و گرامیداشــت یاد و خاطره 
شــهداى واالمقام رجایى و باهنر و شهداى دولت، با 
حضور على ســالجقه معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان محیط زیست ، اســتاندار اصفهان و جمعى 
  GISاز مسئولین محلى، پســت 63 به 20 کیلوولت
شهدا با هزینه اى بالغ بر 140 میلیارد تومان به بهره 

بردارى رسید.
على سالجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
محیط زیست  در آیین افتتاح پســت مذکور استان 
اصفهان را یک سرمایه ملى، پیشینه تاریخى و نیروى 
انسانى به خصوص در تعداد شــهدا نسبت به دیگر 
استان ها دانســت و افزود: اصفهان در همه زمینه ها 
براى نظام هزینه کرده و دولت نیز باید به این استان 

کمک کند که تاکنون نیز اینگونه بوده است. 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست 
افزود: اســتان اصفهان، استان تّدبر اســت و ما به 

هیچ وجه این استان را استان بحران نمى دانیم و اگر 
مدیریت صحیح باشد، پیشرفت حاصل خواهد شد. 

نماینــده هیئت دولــت در اصفهان اجــراى پروژه 
بهره بردارى از ایستگاه 63/20 کیلوولت GIS شهدا 
برق منطقه اى اصفهان را حداقل هدیه استان دانست 
و قول داد دولت روزهاى خوبى را براى مردم رقم بزند. 

■■■
اســتاندار اصفهان نیز در ســخنانى بــا قدردانى از 
فعالیت هاى انجام شــده برق منطقه اى اصفهان در 
هفته دولت گفت: باتوجه به رویکرد شهرهاى داراى 
بافت فرســوده و کارگروه بازآفرینى شهرى در بافت 
فرســوده، باید به ســوى تقویت و زیرساخت هاى 
مختلف از جمله آب، برق و... براى نجات شهر رفت و 

آنها را به نتیجه رساند. 
ســیدرضا مرتضوى گفت: مجموعه برق در استان 
اصفهان انصافًا زحمات زیادى کشــیده و مى کشند 
چرا که وزارت نیرو تعهدات بیشــترى در زمینه برق، 

به عهده آنها گذاشــته بــود. بنابراین انتظار اســت 
کمک هاى بیشترى در این راستا به استان اصفهان 

داشته باشد. 
■■■

در ادامه مهندس رســول موسى رضایى، مدیرعامل 

برق منطقــه اى اصفهــان در خصــوص مدیریت 
مصرف برق در تابستان امســال گفت: ما تابستان را 
با برنامه هاى بسیار مطلوب و جلســات فراوانى که 
با صنایع، کارخانجات و... برگزار کردیم توانستیم با 
موفقیت پشت سر گذاشته و از پیک بار عبور کنیم که 

کار بسیار سختى هم بود. 
موسى رضایى ســپس گفت: بهره بردارى از ایستگاه 
63/20 کیلوولت GIS شهدا طرح مهم و زیربنایى 
در سطح استان اصفهان است که با همکارى مدیریت 
و کارکنان شــرکت برق منطقــه اى اصفهان به ثمر 

نشست. 
مدیرعامل برق منطقه اى اصفهان با توجه به موقعیت 
این پست گفت: عملیات الکتریکى پروژه پست 63 به 
20 کیلوولت GIS  شهدا با هدف تأمین برق هسته 
مرکزى شــهر و افزایش قابلیت تغذیه برق مورد نیاز 
مترو شهر اصفهان از سال 98 شروع و در حال حاضر 

آماده بهره بردارى گردیده است. 
وى اذعان کرد: این پست همچنین با هدف تکمیل 
رینگ شبکه فوق توزیع از پســت 400 ، 230به 63 
  GIS کیلوولت سپاهان به پست 230 به 63 کیلوولت
طیب، افزایش پایداري شبکه، برطرف شدن ضعف 
ولتاژ و تأمین دیماند برق مصرفی مشترکین منطقه و 

متقاضیان جدید احداث گردیده است.
مهندس موسى رضایى اضافه کرد: پست 63 به 20 
کیلوولتGIS  شــهدا به ظرفیت 80 مگاولت آمپر 
داراى 16 فیدر خروجى 20 کیلوولت و با بهره گیرى 
 GIS ازجدیدترین تکنولوژى روز دنیا یعنى سیستم
یا (Gas Insolation Substation) احداث 

گردیده است.
در پایان مراســم نیز نماینده هیئت دولت، استاندار 
و جمعى از مســئوالن از فعالیت هاى انجام شده در 
این پست بازدید کردند و پست مذکور به طور رسمى 

افتتاح گردید.
گفتنى است؛ پیمانکار پروژه شرکت پارسیان، شرکت 
مشانیر به عنوان مشاور طرح، شرکت نیرو بهینه فردا 
به عنوان مشــاور دســتگاه نظارت و شرکت پیمان 
دژپارس به عنــوان پیمانکاران بخش ســاختمان و 
تأسیسات مکانیک در پروژه مذکور مشغول فعالیت 

بوده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان گفت: ساالنه 10 هزار واحد مسکونى روستایى در استان 
اصفهان مقاوم سازى یا ساخته مى شود.غالمحسین خانى در حاشیه جلسه بررسى صدور سند 
واحدهاى مسکونى شهر گلشهر، اظهار کرد: امروز تعیین تکلیف زمین هاى بنیاد مسکن، و 
نحوه واگذارى سند به متقاضیان بررسى و مقرر شد زمین هایى که بنیاد مسکن واگذار کرده، 

مالکان آن براى دریافت سند مالکیت خود به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه کنند.
وى افزود: سند بخشى از زمین هاى گلشهر باید بر اساس بخشنامه بنیاد مسکن صادر شود، که 
با توجه به ابهامات موجود؛ پیگیرى هایى با دفتر مرکزى بنیاد مسکن تهران انجام مى دهیم تا 

مصوبه آن به نفع مردم گلشهر تصویب شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان گفت: بنیاد مسکن در روستاها از محل اعتبارات تملک 
دارایى استان و ملى طرح هادى را اجرا، و همچنین براى مقاوم سازى و ساخت واحد مسکونى 
روستایى نیز تسهیالت کم بهره پرداخت مى کند.وى ادامه داد: از سال 1384 تاکنون؛ ساالنه 
10 هزار واحد مســکونى روستایى در استان اصفهان با اســتفاده از تسهیالت مقاوم سازى 
مى شود؛ امسال تسهیالت 100 میلیون تومانى کم بهره براى ساخت واحدهاى مسکونى در 
روستاها و شهرهاى زیر 25 هزار نفر پرداخت مى شود، افزایش سقف تسهیالت تا 200 میلیون 

تومان نیز وعده داده شده است.
خانى تصریح کرد: اراضى در اختیار دولت بر عهده راه و شهرسازى است، بنیاد مسکن تنها 
پیگیر واگذارى مسکن است، پالك هاى طرح ملى مسکن در گلپایگان به متقاضیان واگذار 
شده است؛ هر پالك براى سه نفر است.وى یادآور شد: براى صدور سند زمین هاى گلشهر، 
باید از طریق تهران پیگیرى کنیم، در نهایت تا یک ماه آینده نتیجه آن به فرماندارى گلپایگان 

اعالم خواهد شد.

عملیات اجرایى طرح جهاد آبرسانى به منظور آبرسانى پایدار به 97 روستا ( 65 روستاى اصلى 
و 32 روستاى مسیر طرح ) در سه شهرستان نایین، فریدونشهر و سمیرم با همکارى قرارگاه 
سازندگى امام حسن مجتبى (ع) و با مبلغ قرارداد بالغ بر 1640 میلیارد ریال در حال اجرا است.
مدیر عامل آبفاى اســتان اصفهان با اعالم این خبر افزود: در شهرستان نایین و در مرحله 
نخست اجراى این طرح، 2860 نفر در 54 روستا از آبرسانى پایدار بهره مند مى شود و تاکنون 
براى اجراى طرح هاى آبرسانى به مجتمع هاى روستایى الى سیاه و کوهستان- بهارستان 

در حدود 23 کیلومتر حفارى خطوط انتقال آب و 15 کیلومتر لوله گذارى شده است.
حسین اکبریان گفت: در طرح جهاد آبرسانى در این شهرستان عالوه بر حفر و تجهیز دو حلقه 
چاه آب، 117 کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، 3700 متر مکعب مخزن و 5 باب ایستگاه 

پمپاژ نیز اجرا و احداث مى شود.
وى ادامه داد: در شهرستان فریدونشهر نیز 24 روســتا با جمعیت 7271 نفر با اجراى این 
طرح، از آبرسانى پایدار بهره مند مى شوند، کل طول شبکه توزیع و خط انتقال در روستاهاى 
محرومیت زدایى فریدونشهر 115 کیلومتر است که در پروژه گوراب تا کنون 28 کیلومتر 

آن حفارى شده است.
عملیات لوله گذارى خطوط انتقال و شبکه توزیع آب به طول 115 کیلومتر و همچنین 28 

کیلومتر حفارى در حال اجرا است.
هم اکنون نیز عملیات حفارى و لوله گذارى درمجتمع هاى روســتایى برف انبار و گوراب 

فریدونشهر در حال اجرا است و جهاد آبرسانى در این شهرستان با احداث 800 متر مکعب 
مخزن و 3 باب ایستگاه پمپاژ و حفر و تجهیز یک حلقه چاه اجرایى مى شود.

شایان ذکر است جهاد آبرســانى در شهرستان ســمیرم نیز در مجتمع 21 روستایى پادنا، 
روستاهاى چشمه رحمان مهدى آباد، مروك، ضرغام آباد، کیفته، گیوه سین، فتح آباد، حیدر 
آباد، ماندگان و دشت بال وردشت با 129 کیلومتر لوله گذارى خطوط انتقال و شبکه توزیع 
آب، احداث 5500 متر مکعب مخزن، دو ایستگاه پمپاژ و حفر و تجهیز سه حلقه چاه به زودى 

آغاز مى شود. 

مقاوم سازى ساالنه 10 هزار  واحد مسکونى در  اصفهان

بهره مندى 21 هزار نفر در 97 روستاى استان اصفهان از آبرسانى پایدار 

هم اندیشى مدیر کل فنى و حرفه اى با مسئولین ذوب آهن 
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان، در راستاى 
تفاهم نامه همکارى ســازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور و شرکت سرمایه گذارى 
تامین اجتماعى (شستا) به منظور توانمندسازى کارکنان و تکنسین هاى شرکت هاى 
تابعه شستا، جلسه هم اندیشــى با حضور آرش اخوان طبســى مدیر کل آموزش فنى 
حرفه اى اســتان، عباس مهدیان معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزى این  اداره کل 
و ایرج توکلى رییس واحد آموزش در صنایع، شــفیعى مدیر آموزش شرکت ذوب آهن، 

فرهت مشاور منابع انسانى ذوب آهن، بهرامى معاون منابع انسانى و توسعه مدیریت ذوب 
آهن صورت پذیرفت.در این جلسه در خصوص مسابقات جهانى مهارت و حمایت مادى 
و معنوى شرکت ذوب آهن از نخبگان مهارتى، پشتیبانى از نخبگان امنیت سایبرى پس 
از طى دوره هاى مهارتى، همکارى هاى دوجانبه در خصوص آموزش خانواده کارکنان 
شرکت ذوب آهن اصفهان، همچنین آموزشــهاى تخصصى مهارتى به کارکنان ذوب 

آهن بحث و تبادل نظر انجام پذیرفت.


