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بانک ها  از کمبود 
نیروى انسانى رنج مى برند

کاج دزدى، این بار 
در اصفهان
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استراتژى مدیریت شهرى 
براى مهر
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یک کمدى حال خوب کن
3

       

7 علتى که سبب 
انفجار گوشى 

هوشمند مى شود

چالش  سال تحصیلى جدید در اصفهان
6
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بازارچه حسن آباد 
به بازار بزرگ 
متصل مى شود

برخــى عوامل وجــود دارد که توجــه به آن ها 
مى تواند مانع از انفجار گوشى همراه هوشمند 
شما شود.حوادث انفجار گوشى هاى هوشمند 

در جهــان بســیار اتفــاق مى افتد. در 
گذشته، علت شایع این امر...

پروژه احیاى سقف و دهانه هاى بازارچه حسن آباد در 
دستور کار سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى قرار 
گرفته است و پس از اجراى کامل آن، در یک اتمسفر 
معمارى سنتى اصفهان قرار مى گیرد که نشان دهنده 
یک دوره تاریخى اســت.«بازارچه حسن آباد» یکى 
از بازارهایى اســت که در دوره صفــوى رونق زیادى 
داشته اســت. این بازارچه در جنوب شــرقى میدان 
تاریخى امام (ره) واقع شده است و از یک سو به میدان 
و از سوى دیگر به خیابان فرشــادى مى رسد.در این 
بازارچه تاریخى بناهایــى از دوره صفویه و قاجار به جا 

مانده است...

کوله گرانى مهرکوله گرانى مهر
 روى دوش خانواده ها روى دوش خانواده ها

گشتى در بازار کیف و کفش اصفهان گشتى در بازار کیف و کفش اصفهان 
در آستانه بازگشایى مدارسدر آستانه بازگشایى مدارس

3

معاون آموزش و پرورش از اقدام دیرهنگام والدین براى ثبت نام خبر داد؛

عراق، مقصد جدید 
سرمربى سابق ایران؟

رسانه هاى عراقى گزارش داده اند که فدراسیون فوتبال این کشور به 
دنبال به خدمت گرفتن دراگان اسکوچیچ است.

دراگان اسکوچیچ در یک مقطع حساس هدایت تیم ملى فوتبال 
ایران را برعهده گرفت. تیم ملى تحت هدایت این سرمربى 

کروات توانست...
3

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

فوت 7زائر 
اصفهانى در 

راهپیمایى اربعین
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معماى حضورمعماى حضور
  66 منهاى  منهاى 33 سپاهانى سپاهانى
 در اردوى اتریش

نشانه هاى پایان موج هفتم کرونا نمایان شد اتوماسیون ویندوز 11 به راحتى مى تواند هک شودجهان نما حضور پرشور مردم اصفهان در راهپیمایى جاماندگان اربعینتکنولوژى 5 نشانه مهم براى پیش بینى خطر سکتهاستان سالمت

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خبر داد؛

6 بیمار مبتال به وبا در استان اصفهان 
بهبود یافتند

3

شهردارى خور در نظردارد به استناد تخصیص مقدار تقریبى 87تن قیر از طرف اداره راه وشهرسازى اصفهان (باز آفرینى )
وهمچنین از محل اعتبارات سال 1401 منابع داخل شهردارى نسبت به آسفالت معابر شهر خور از طریق آگهى مناقصه 

عمومى بر اساس فهرست بهاى راه وباند سال 1401وبا اعتبار اولیه معادل 13،009،361،713  ریال اقدام نماید.
ضمنا مبلغ قیر تحویل شده توسط کارفرما پس از اجراى عملیات از صورت وضعیت کسر مى گردد .متقاضیان مى توانند 

جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 14مورخ 1401/07/04  وشرکت در مناقصه 
تا ساعت 14:00 مورخ 1401/07/14  به سامانه ستاد تدارکات الکترونیکى دولت مراجعه نمایند .

 آگهی مناقصه 

 م.الف: ۱۳۸۲۴۵۳

مهدی حلوانی –شهرداری خور مهدی حلوانی –شهرداری خور 

چاپ اول 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد مکان و پروانه فعالیت سراي تندرستی (مرکز مشاوره و ارائه مراقبت هاي پرستاري 
در منزل) دانشــگاه را از طریق برگزاري مزایده عمومی به واجدین شــرایط که داراي مجوز فعالیت از مراجع ذیصالح می باشند 
واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعــوت می شود در صورت تمایل به شرکت در این مزایده و دریافت اسناد، حداکثر ظرف مدت ده 
 www.iaun.iau.ir روز کاري پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس

(قسمت مزایده/مناقصه) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
شرایط مزایده :

* هر متقاضی واجد شرایط اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به اختیار خود در مزایده فوق شرکت و پیشنهاد قیمت ارائه دهد.
* مبلغ واریزي بایت خرید اسناد مزایده مذکور 2/000/000 ریال می باشد

* مبلغ ضمانت شرکت در مزایده 100,000,000 ریال می باشد.
* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

* دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مختار است.
آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد، بلواردانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزي

Email:monaghese@iaun.ac.ir             031 – 42292020 : تلفن دبیرخانه کمیسیون

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

آگهی مزایده واگذاری مكان و پروانه فعالیت سرای تندرستی
 (مركز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل) 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

تیم باشگاه کارگران اصفهان به مقام قهرمانى تیمى مسابقات لیگ برتر شناى آب هاى 
آزاد کشور دست پیدا کرد.

در این مســابقات، صدرا شــیخ بهایى، امین یزدانى، امیرمهدى تیغ ساز، على اصغر 
کشاورزیان، امیرحســین فیض وامیرقاراخانى به مربیگرى مهندس فرزاد دادفر دبیر 
هیات ورزش کارگرى استان اصفهان و دکتر فرشــاد دادفر عضو هیات مدیره باشگاه 
فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان مقام نخســت تیمى مسافت 5کیلومتر را کسب 

کردند.
در این مسابقات همچنین امین یزدانى به مقام قهرمانى انفرادى دست پیدا کرد. این 

مسابقات به میزبانى استان گیالن برگزار شده بود.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: پویش ملى شور عاطفه ها در بیش از 3600 
پایگاه مســتقر در میادین و معابر اصلى، مصلى هاى نماز جمعه، همچنین کلیه دفاتر 
کمیته امداد و مراکز نیکوکارى در سطح استان اصفهان براى کمک به دانش آموزان 

نیازمند برگزار مى شود.
کریم زارع یکى از ماموریت هاى این نهاد را ترویج فرهنگ خیر و احســان دانست و 
اظهار داشت: پویش شور عاطفه ها براى کمک به علم آموزى فرزندان نیازمند، فراهم 
سازى فرصت مشارکت مردم در موضوع انفاق و نیکوکارى براى تحصیل دانش آموزان 
و اجرایى کردن نیت نیکوکاران براى تامین بخشــى از نیازهاى نوجوانان و جوانان در 

آستانه ورود به سال تحصیلى، برگزار مى شود.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه همزمان با شروع سال تحصیلى کلیه مدارس 

استان آماده دریافت کمک هاى مردمى براى حمایت از دانش آموزان نیازمند هستند، 
گفت: اداره کل آموزش و پرورش استان هر ساله با اهداف مشترك براى کمک به این 
قشر با شناختى که از دانش آموزان دارد نقش موثرى در اجراى پویش شور عاطفه ها 

ایفا مى کند.
زارع در خصوص مکان هایــى که براى دریافــت کمک به پویش شــور عاطفه ها 
برنامه ریزى شــده، افزود: این پویش از مردادمــاه آغاز و تا نیمه مهــر ادامه خواهد 
داشت و براى مشــارکت گســترده مردم در 31 شــهریور ماه بیش از 3600 پایگاه، 
دفاتر اداره کمیته امداد و مراکز نیکوکارى در سطح اســتان مستقر و یکم مهر نیز در 
میعادگاه هاى نماز جمعه، آماده دریافت کمک هاى نقدى و غیرنقدى هم استانى هاى

 خیراندیش هستند.

افتخارى دیگر براى ورزش کارگران استان اصفهان 

پویش ملى شور عاطفه ها با بیش از 3600 پایگاه مستقر

معاون طیور سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: در حال حاضر تعداد 45 واحد 
پرورش شــترمرغ داراى پروانه بهره بردارى با ظرفیت 12 هزارو 280 قطعه در استان 

اصفهان فعالیت مى کنند.
محمد حسن انصارى افزود: از این تعداد، 35 واحد پروارى به ظرفیت 7598 قطعه، چهار 
واحد به ظرفیت 4397 قطعه و شش واحد مولد به ظرفیت 285 قطعه اختصاص دارند.

وى گفت: در چند سال اخیر گوشت شتر مرغ استان به کشور هاى عربى، از جمله عراق 
صادر شده اســت. عالوه بر این، صادرات تخم نطفه دار به کشور هایى واقع در شمال 

ایران انجام مى شود.
 انصارى با بیان اینکه در یک سال گذشته تمام فعالیت هاى حوزه طیور به دلیل اعالم 
مناطق پرخطر در استان با محدودیت مواجه شــده اند، گفت: واحد هاى جدید پرورش 

شــتر مرغ در مناطقى که تراکم واحد هاى پرورش طیور زیاد است، با محدودیت هایى 
مواجه شده اند.

او تصریح کرد: بر اساس این محدودیت، مناطق در استان اصفهان دسته بندى شده و 
پروانه بهره بردارى فقط براى مناطق مشــخص شده، صادر مى شود. براى مثال تمام 
مناطق در شهرستان هاى کوهپایه، هرند، سمیرم، ورزنه، چادگان، دهاقان و… شامل 
این محدودیت نشده و در شهرســتان هاى فالورجان و خمینى شهر هیچ گونه مجوز 

بهره بردارى واحد پرورش شتر مرغ صادر نمى شود.
 معاون طیور سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان تاکید کرد: اصفهان و کوهپایه 
بیشترین واحد پرورش شترمرغ را در استان به خود اختصاص داده اند که بیشترین میزان 

تولید گوشت مربوط به مرکز استان است. 

تعداد مشتریان فعال بانکدارى مجازى بانک کشاورزى (همراه بانک و اینترنت بانک )
 در پایان مرداد ماه سال جارى نسبت به سال گذشته 58 درصد افزایش یافته است.

 به گزارش روابط عمومى بانک کشــاورزى، این بانک در پایان مرداد ماه سال جارى 
جمعا حدود یک میلیون و 200 هزار نفر مشترى فعال همراه بانک و اینترنت بانک داشته 

که نسبت به مرداد ماه سال گذشته، 58 درصد رشد داشته است.

 شایان ذکر است تعداد کل مشتریان بانکدارى مجازى بانک کشاورزى نیز در مقطع یاد 
شده، رشد 26 درصدى داشته است. 

این گزارش مى افزاید: متوســط ماهانه تعداد تراکنش هــاى بانکدارى مجازى بانک 
کشاورزى در مرداد ماه ســال جارى بالغ بر 78 میلیون فقره بوده که نسبت به مقطع 

مشابه در سال گذشته، بیش از 94 درصد افزایش یافته است.

فعالیت 45 واحد پرورش شترمرغ در استان اصفهان

رشد 58 درصدى مشتریان فعال بانکدارى مجازى بانک کشاورزى

 که توجــه به آن ها 
ى همراه هوشمند 
شى هاى هوشمند 

مى افتد. در 

توزیع قطره چکانى یکى از اقالم مهم پزشکى 

سرگردانى براى ِسُرم
گزارش روز
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ا
ک
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ششىىودرر در اردوى اتریش  در اردوى اتریششرر

در حال حاضــر بانک ها و به خصــوص بانک هاى 
دولتى از کمبود نیروى انسانى رنج مى برند...
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 نشانه هاى پایان
موج هفتم کرونا نمایان شد

الزام براى تعویض 
شناسنامه هاى قدیمى

خبرخوان
بى رشته ها!

بر اســاس آمارهایى کــه تاکنون    بهار |
سازمان سنجش اعالم کرده است، از یک میلیون و 
157 هزار نفر داوطلب مجاز کنکور در سال جارى، 
589 هــزار و 706 نفر انتخاب رشــته کردند. به 
عبارتى نیمى از داوطلبان از انتخاب رشته منصرف 
شدند. اتفاقى تقریباً مشابه سال گذشته که نیمى از 
داوطلبان مجاز کنکور 1400، قید انتخاب رشته و 

دانشگاه رفتن را زدند. 

یارانه بگیران جدید
70 هزار سرپرســت خانوارى که قبًال    برنا |
درخواست بازبینى داشــتند این ماه به جمع یارانه 
بگیران افزوده شــدند. آنها رقمى که مسدود بوده 
و مبلغى که باید بــه ازاى این چند مــاه دریافت 
مى کرده اند، در ماه آتى به حساب آنها واریز مى شود.

گاف صداوسیما
فردین معصومى، کشتى گیر    خبرآنالین |
سابق تیم ملى که مهمان شــبکه ورزش بود تا 
کشــتى هاى جهانى را آنالیز کند با گاف عجیب 
صداوسیما سورپرایز شد! در حالى که مجرى برنامه 
عنوان کرد: «یک کشــتى خاطره انگیز ببینیم از 
فردین معصومى.» مسابقه اى را پخش کردند که 
در آن فردین معصومــى مقابل «ماخوف» روس 

شکست خورد! 

100ساله ها رکورد شکستند 
وزارت بهداشــت ژاپن روز جمعه    ایسنا |
اعالم کرد که جمعیت سالمندان 100 سال به باال 
در این کشور از 90 هزار نفر گذشت. این، باالترین 
آمار طى 52 سال گذشــته است و رکورد جدیدى 
محسوب مى شود. از ســال 1970 که ژاپن تنها 
310 فرد 100 ساله به باال داشت، تعداد آنها روند 

صعودى داشته است. 

شهاب دوباره ازدواج کرد
به تازگــى اخبــارى در    مووى مگ |
فضاى مجازى منتشر شــده که حاکى از ازدواج 
مجدد شهاب حسینى، بازیگر سینما و تلویزیون 
ایران است. شهاب حسینى که در ماه هاى پیش 
از همسرش جدا شده بود در اکران فیلم «شین» با 
ساناز ارجمند، دیده شده و برخى از منابع از ازدواج 
این دو بازیگر خبر داده اند. شهاب حسینى در ماه 
هاى گذشته با حواشى فراوانى مواجه شده بود. در 
یکى از این موارد، وى ویدیویى در شــبکه هاى 
اجتماعى منتشر کرد و تلویحاً از سینما خداحافظى 
کرد اما بعدها گفت که منظورش عدم همکارى با 

کارگردان هاى سطح پایین بوده است!

 450 هزار مورد سرم تراپى 
  میزان | رئیــس جمعیت هــالل احمر در 
خصوص خدمــات درمانى ارائه شــده به زائران 
حســینى از ارائه خدمات درمانى به 438 هزار و 
30 مورد زائر گرمازده خبــر داد و افزود: بهترین 
درمان براى گرمازدگى زائران، سرم درمانى است 
و هالل احمر در 9 روز در کشــور عراق 451 هزار 
و 560 مورد خدمت ســرم تراپى بــه زائران ارائه 

داده است.

 درگیرى با کادر عراقى 
  خبرگزارى دانشجو | تأخیر 15 ساعته 
پرواز هواپیمایى معراج از عراق به ســمت تهران 
باعث درگیرى میان برخى مسافران و کادر عراقى 
فرودگاه شد که بنابر گفته برخى مسافران تعدادى 
از آنان دســتگیر شــدند. در این میان یک خانم 
ایرانى مسن نیز به دلیل تأخیر زیاد و بسته بودن 
فضاى هواپیما از حال رفت که توسط کادر درمان 
و آمبوالنس به مرکز درمانى منتقل شد. به گفته 
برخى مسافران ســه وزیر نیز مهمان این پرواز 

بودند!

سراغ علت بروید
قتــى    روزنامه جمهورى اسالمى |و
شرایط امر به معروف و نهى از منکر فراهم نباشد، 
مبارزه با منکراتى از قبیل بدحجابى و بى حجابى و 
عوارض مربوط به آنها در چارچوب مبارزه با معلول 
قرار خواهد داشت که هرگز به جایى نخواهد رسید. 
اگر شما به قانون در تمام زمینه ها عمل کنید... در 
چنان شرایطى مطمئن باشید مردم به شما اعتماد 
خواهند کرد... و به احکام شرع با جان و دل پایبندى 
نشــان خواهند داد. ولى اگر مبارزه با علت را کنار 
بگذارید و به سراغ معلول بروید و آن را به نیروى 
انتظامى بسپارید، نه تنها این نیرو نمى تواند از پس 
آن برآید، بلکه اگر ارتش و ســپاه و بسیج را هم به 
صحنه بیاورید و از ارتش هاى کشورهاى همسایه 
هم کمک بگیرید توفیقى در وادار کردن مردم به 
انجام قانون و احکام شرعى به دست نخواهید آورد.

گشت ارشاد و
قانون مالیات! 

  روزنامه کیهان|عده اى تالش مى کنند با 
بهره بردارى از حادثه تلخ و ناگوار فوت مهسا امینى 
مقابله با بدپوششى و عمل کردن پلیس به وظیفه 
قانونى خــود در برخورد با هنجارشــکنى و زیر پا 
گذاشتن قانون را ناموجه جلوه دهند. این تحلیل ها 
مى تواند سرآغاز بى قانونى و هرج و مرج در جامعه 
شود چرا که در همه تخلفات کوچک و بزرگ دیگر 
هم ممکن است فردى با سابقه بیمارى زمینه اى 
یا حتى غیر آن دچار موارد مشــابه شــود. به قول 
دوستى، اگر مثًال فردى براى توضیح درخصوص 
فرار مالیاتى به اداره مالیات فراخوانده شود و حین 
مراجعه به این محل دچار عارضه قلبى شــود باید 

قانون مالیات را لغو کرد؟!

پایتخت تغییر نام!
بنا به قانون امضا شده از سوى رئیس    مهر |
جمهور قزاقســتان، پایتخت این کشــور به نام 
پیشین خود باز مى گردد. دفتر مطبوعاتى ریاست 
جمهورى قزاقستان اعالم کرد که «قاسم جومارت 
توکایف»، رئیس جمهور قزاقستان فرمان تغییر نام 
پایتخت این کشور از «نورسلطان» به «آستانه» 
را امضا کرد. رئیس جمهور فعلى قزاقســتان سه 
سال پیش به افتخار «نورسلطان نظربایف»، اولین 
رئیس جمهور این کشور، نام پایتخت قزاقستان را 

از آستانه به نورسلطان تغییر داد.

مهاجرت پسته کاران
به آمریکا 

دکتر سید حســین موسوى، یک اقلیم    رکنا |
شــناس با تأکید بر اینکه هنوز هم سیاستگذاران 
ارشد کشــور موضوع تغییر اقلیم را نپذیرفته و آن 
را جدى نگرفته اند، عنوان کرد: ما در ســال هاى 
اخیر در شــهرهاى مختلف استان کرمان از جمله 
رفسنجان شــاهد آن بوده ایم که برخى باغداران 
پسته به دلیل اینکه خشکسالى هاى پیاپى، کمبود 
منابع آبى و تشدید تنش شورى خاك باعث خشک 
شدن باغات آنها شــده است، سرمایه خود را جمع 
کرده اند و به کشــورهایى مانند آمریکا مهاجرت 
کرده و حتى در آن کشور به ایجاد باغ هاى پسته 

پرداخته اند.

نشست برجامى
تشکیل نمى شود

گرینفیلــد»،  «تومــاس    آرمان امروز | 
نماینده آمریکا در ســازمان ملــل درباره احتمال 
برگزارى نشســتى با موضوع احیاى برنامه جامع 
اقدام مشترك (برجام) در نیویورك گفت: در حال 
حاضر هیچ برنامه اى براى برگزارى چنین نشستى 
وجود ندارد. این مقام آمریکایى در ادامه گفت که 
واشنگتن به اعمال فشار بر ایران براى آنچه پاسخ 
به آژانس بین المللى انرژى اتمى عنوان کرد، ادامه 

خواهد داد. 

آنطور که از گزارش هاى روزانه وزارت بهداشت از آمار 
کرونا مى توان برآورد کرد، به نظر مى رسد نفس هاى 
آخر موج هفتم در کشور باشــد. به نظر مى رسد از قله 
موج هفتم کرونا عبور کرده ایــم و کم کم به روزهاى 
پایانى این موج از بیمارى نزدیک مى شویم. شناسایى 
303 بیمار جدید و 14 فوتى در 25 شهریور 1401، نشان 
مى دهد که روند ابتال و فوتى هاى کرونا در کشور نزولى 
شده اســت. به طورى که در 24 شهریور 1401، 646 

بیمار جدید و 15 فوتى داشته ایم.
همچنین، نقشــه کرونایى کشــور نیــز از رنگ قرمز 
پاك شده و به تدریج در حال آبى شــدن است.  ادامه 

این روند مى تواند نشــان دهنده روزهاى پایانى موج 
هفتم باشــد که پیش بینى مى شــد در اوایــل پاییز

 به پایان برسد.
گفته مى شــود که پاییز و زمســتان 1401، متفاوت از 
سال هاى گذشته است که کمتر شاهد شیوع آنفلوآنزاى 
فصلى بودیم. زیرا، در دو سال گذشــته که کرونا آمد، 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى و اســتفاده از ماسک، 
باعث شد تا میزان ابتال به آنفلوآنزا نسبت به سال هاى 
قبل از کرونا، کاهش قابل توجهى داشــته باشــد. اما 
احتماًال در پاییز امسال با بیمارى آنفلوآنزا مواجه خواهیم 

شد، چون محدودیت هاى کرونایى را نداریم.

رئیس سازمان ثبت احوال کشــور درباره اجبارى بودن 
تعویض شناســنامه هاى قدیمى مى گوید: ساالنه حدود 
3 میلیون و 500 هزار تا 4 میلیون شناسنامه جدید صادر 
مى شود؛ اما امکان دارد این شناسنامه ها درخواست هاى 
تکرارى هم باشند یعنى مثًال مواردى که فرد قصد عکس 
دار کردن شناســنامه را دارد و یا شناســنامه مخدوش یا 
مفقود شده است. هاشــم کارگر درباره تعیین بازه زمانى 
براى تعویض شناســنامه ها نیز اظهار مى کند: قطعًا الزام 
براى جدید کردن شناسنامه ها وجود دارد، در حالى که بازه 
زمانى براى آن تعریف نشده است، ولى افراد براى دریافت 
خدمات دچار مشکل مى شــوند؛ لذا توصیه این است که 

افراد هرچه سریع تر مراجعه کنند و شناسنامه هاى جدید 
را دریافت کنند. شناسنامه هاى جدید که در اندازه و شکل 
شبیه «گذرنامه» است. ســازمان ثبت احوال در فاز اول 
این طرح بــراى نوزادان اقدام به صدور شناســنامه هاى 
رایانه اى با جلدى به رنگ سبز و بدون فضاى عکس کرد. 
همچنین براى آن دسته از متقاضیانى که با رسیدن به سن 
15 سالگى براى عکس دار کردن شناسنامه خود مراجعه 
کنند نیز شناســنامه هایى با جلد قهوه اى صادر مى کند. 
شناســنامه هاى جدید از نظر اطالعات مندرج تفاوتى با 
شناسنامه هاى قبلى ندارند و تنها فضایى براى ثبت کد ملى 

دارد که پیش از این در شناسنامه هاى قبلى نبوده است. 

الدن ایرانمنش
بیشتر از یک ماه است که ِسُرم در داروخانه ها یافت 
نمى شــود؛ اگر هم باشد بر اساس ســهمیه بندى 
است. کمبود ِسُرم، قصه امروز و امسال نیست، سال 
گذشته هم در پى شیوع کرونا و افزایش مبتالیان، 

نگرانى ها در رابطه با کمبود ِسُرم زیاد بود.
در آن زمان اعالم شد که وارد نشدن ِسُرم از خارج 
از کشور باعث شــده که این جزء مهم درمانى در 
داروخانه ها کمیاب شود. حاال هم این کمبودها تا 
جایى پیش رفته که ســر از تیتر رسانه ها درآورده 

است.
ســال گذشــته برخى از کارخانه ها براى رفع این 
کمبود شروع به تولید بیشترکردند تا ِسُرم بیشترى 
به شــبکه بهداشت و درمان عرضه شــود اما بازار 
همچنان عطش این کاال را داشت و این تالش ها به 
سرانجام نرسید. مرحله دوم پیشنهاد واردات از هند 
و ترکیه بود که آن هم به در بســته خورد و عده اى 
که کرونا داشتند و ِســُرم برایشان یک ماده حیاتى 
بود به هر قیمتى تالش کردند که آن را تهیه کنند. 
عده اى هم در این بلبشــو با دیدن دوست و آشنا 
توانستند به نتیجه برســند و از بیمارستان ها ِسُرم 
تهیه کنند؛ اما برخى دیگر نه این سر قضیه بودند و 
نه آن سر و سرشان بى کاله ماند و منتظر شدند تا 

دوباره وضع به حالت عادى برگردد.
با کاهش مبتالیــان کرونا و فرونشســت خیزش 
ویروس اوضاع کمى به حالت عادى برگشت اما این 
موضوع چند ماه بیشتر طول نکشید و حاال باز دوباره 
کمبود ِسُرم به علت نبود واردات آن ابعاد تازه اى به 

خود گرفته است.

اکنون همه شهرهاى بزرگ و کوچک کشور، گرفتار 
کمبود ِسُرم  هستند، از همه نوعش، حتى ِسُرم هاى 
شستشو که افراد درگیر با سینوزیت و آلرژى آن را 
خوب مى شناســند تا جایى که برخى از پزشکان به 
بیمارانشان فرمول ساخت ِســُرم را یاد مى دهند تا 

خودشان آن را در خانه بسازند.
در این میان کمبود ِسُرم، یک گروه ویژه از بیماران 
را بیشتر از دیگران آزار مى دهد، بیمارانى که براى 
بهبود، نیازمند تزریق داروهایى هســتند که تا ِسُرم 

نباشد قابلیت تزریق ندارند.
نایب رئیس انجمن داروسازان، تنها شخصى است 
که روز پنج شنبه هفته گذشته به طور واضح از این 
کمبودها صحبت کرد. على فاطمى ضمن تشــریح 
کمبود ِسُرم اعالم کرد که در مقطع فعلى، واردات 
ِسُرم به کشور با توجه به کمبود این کاالى ضرورى 
از سوى وزارت بهداشت ضرورى است و بر همین 
اساس هم ِســُرم فقط به داروخانه هاى منتخب و 
تعــدادى از داروخانه هاى دولتى داده مى شــود و 
در حال حاضر ِســُرم در داروخانه ها ســهمیه بندى 

شده است.
جالب اینجاست که ِسُرم مانند قرص ُمسکن نیست 
که مردم در دوران کرونا براى خود تجویز خودسرانه 
داشته باشــند و این دارو با دســتور پزشک تجویز 
مى شــود؛ بنابراین، علــت این کمبودهــا بخاطر 
افزایش مصرف خودســرانه مردم نیست؛ بلکه، به 

گفته مسئوالن علوم پزشکى دالیل دیگرى دارد.
داروخانه داران مى گویند توزیع ِسُرم قطره چکانى 
شده اســت، مســئله اى که به گفته نایب رئیس 
انجمن داروسازان کشــور به علت مراجعه بیش از 

اندازه بیمارى هاى گوارشى به مراکز درمانى بوده 
و بر همین اساس مصرف ِسُرم افزایش یافته است. 
روزانه 400 تا 500 هزار بطرى ِسُرم در کشور تولید 
مى شــود که این میزان تولید، به اندازه نیاز کشور 
است و در نتیجه نباید کمبود ِســُرم داشته باشیم، 
اما در برخى مقاطع همانند اکنون که با مشــکالت 
گوارشى و افزایش مصرف ِسُرم روبه رو شده ایم با 

کمبود ِسُرم هم مواجه هستیم.
نایب رئیس انجمن داروسازان، در حالى به ضرورت 
برنامه ریزى براى ذخیره اســتراتژیک اشــاره مى 
کند که در کشور ما ذخایر اســتراتژیک داروها به 
ویژه ِسُرم طى دو سال شیوع کرونا به صفر رسیده 

و به گفته فاطمى در حال حاضــر به اندازه مصرف 
کشور است.

داشــتن ذخیــره اســتراتژیک در حــوزه دارویى 
کشور، الزمه اى اســت که باید وجود داشته باشد 
تا در صورت کمبود، مردم دچار مشــکل نشــوند  
اما متأسفانه در شــرایط فعلى ِســُرم هاى داخلى 
جوابگــوى نیــاز کشــور نیســتند و از طرفى در 
این مقطــع که زائــران اربعین در حال بازگشــت 
هســتند و ممکن اســت با بیمارى هــاى عفونى 
دســتگاه گوارش، گرمازدگــى و... مراجعه کنند، 
واردات ِســُرم به کشور از ســوى وزارت بهداشت 

ضرورى است.

توزیع قطره چکانى یکى از اقالم مهم پزشکى 

سرگردانى براى ِسُرم

تکلیــف حدود 2400 خــودروى خارجــى مانده 
در گمرك همچنان مشــخص نیســت و درحالى 
که تعــدادى از آنهــا در مراجع قضایــى درحال 
پیگیرى هستند، مدتى اســت که از فروش تعداد 
دیگــرى از این خودروها به مناطــق آزاد کیش و 
قشم صحبت به میان آمده اســت. از طرف دیگر 
گمــرك از تعیین تکلیــف بیش از هــزار خودرو 
توقیفــى در گمــرك طــى روزهاى آینــده خبر 

داده است.
خودروهاى وارداتى دپو شــده از ســال ها قبل از 
ممنوعیت واردات و در نتیجه تصمیم یکباره براى 
ممنوعیت، در گمرك  بالتکلیف باقى مانده اند. در 
این راســتا، بیش از 12 هزار خودروى دپو شده در 
گمرك که درنهایت با چند مصوبه و تمدید زمان، 
از دى ماه 1397 تا شــهریور 1399 تعداد زیادى 
از آن ترخیص شــد ولى بخشــى دیگر به دالیل 
مختلف، ترخیص نشد و مدت هاســت در انبارها 

مانده است.

رئیس جمهورى ونزوئال اعالم کرد این کشــور، 
چهار مدل خــودرو ایرانى را که در این کشــور 
آمریکاى التین بین 12 هزار تا 16 هزار دالر به 

فروش مى رسد، مونتاژ خواهد کرد.
«نیکالس مــادورو» تأکیــد کــرد: تولید این 
خودروهــا موجب صرفه جویــى اقتصادى مردم 
مى شــوند، چرا که براى هر یکصد کیلومتر تنها 
7 لیتر ســوخت نیاز دارند. وى همچنین از اعزام 

نوجوانان ونزوئالیى بــه ایران، در چارچوب یک 
توافق دوجانبه به منظور شــرکت در دوره هاى 

آموزشى علمى و فناورى خبر داد.
رؤســاى جمهورى ایران و ونزوئــال در جریان 
ســفر ماه ژوئن (اواخر خرداد) مادورو به تهران و 
در شرایطى که هر دو کشــور تحت تحریم هاى 
شدید آمریکا قرار دارند، سند همکارى 20 ساله 

را امضا کردند.

وزیر کشور با بیان اینکه سه میلیون و 400 هزار 
نفر از مردم ایران اسالمى به عتبات عالیات سفر 
کردند گفت: تاکنون بیــش از دو میلیون و 400 

هزار زائر به وطن برگشتند.
احمدى وحیدى اظهار کرد : در حال حاضر تردد 
در مرزهاى کشور روان اســت و مهلت استفاده 
از برگ هاى تردد زائران براى خروج و ســفر به 

اربعین نیز پایان یافته اســت، البته زائرانى که در 
سفر عتبات عالیات هستند تا پایان ماه صفر براى 

بازگشت فرصت دارند.
وى با اشــاره به تمهیدات صــورت گرفته براى 
انتقال زائران از مرزها و بازگشــت به شهر و دیار 
خودشان گفت: مدت زمان معطل ماندن زوار در 
اربعین امسال به 20 دقیقه کاهش یافت و این در 

حالى است که در سال هاى گذشته برخى مواقع 
بیش از یــک روز معطل حمل و نقل و وســیله 

برگشت بودند.
 وزیر کشــور در بخش دیگرى از ســخنان خود 
تصریح کرد: امسال یکى از بهترین، باشکوه ترین 
و منظم ترین اربعین ها را داشتیم و در این زمینه 

نیز دولت عراق همکارى خوبى داشت.

شوراى جهانى سفر و گردشگرى ارزش صنعت گردشگرى ایران در سال 
گذشــته میالدى را 48/1 میلیارد دالر برآورد کرد و ایران را در رتبه 19 

جهان از این نظر قرار داد.
شوراى جهانى سفر و گردشگرى 20 کشــور نخست دنیا از نظر بزرگى 
صنعت گردشگرى خود در ســال 2021 را معرفى کرده است.  این شورا 
میزان کمک صنعت گردشگرى کشورهاى دنیا به تولید ناخالص داخلى 

آنها طى سال 2021 را بررسى کرده و ایران را باالتر از سوییس در رتبه 
نوزدهم قرار داده است.

این گزارش میزان کمک صنعت گردشــگرى ایران بــه تولید ناخالص 
داخلى طى سال 2021 را 48/1 میلیارد دالر برآورد کرده که بیشتر از همه 

کشورهاى دنیا منهاى 18 کشور بوده است.
آمریکا با صنعت گردشــگرى 1271 میلیارد دالرى در رتبه نخست این 

فهرست و چین با 814 میلیارد دالر و آلمان با 251 میلیارد دالر به ترتیب 
در رتبه هاى دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. کشورهاى ژاپن، ایتالیا، 
هند، فرانسه، مکزیک، انگلیس، اســپانیا، برزیل، کانادا، استرالیا، هلند، 
روسیه، ترکیه، عربستان، و کره جنوبى نیز رتبه هاى چهارم تا هجدهم را 
به خود اختصاص داده اند. ارزش صنعت گردشگرى کره جنوبى که یک 

پله باالتر از ایران قرار گرفته است 48/8 میلیارد دالر برآورد شده است.

 باستان شناسان با ذوب شدن یخچال هاى طبیعى در 
نروژ در جریان موج گرماى سال جارى، سالح هاى 

وایکینگ هاى ماقبل تاریخ را کشف کردند.
در 17 آگوســت، یک تیم تحقیقاتى باستان شناسى 
به سمت یک تکه یخ جدید در نروژ، عازم شدند. این 
نقطه در حدود 380 کیلومترى شمال غربى اسلو واقع 
شده و زمانى محل شــکار گوزن شمالى بوده است. 
اکتشاف آنها براى بررسى محل سابقى که در معرض 

ذوب شــدن یخ قرار گرفته بود منجر به اکتشافات 
متعددى شد. محققان یک تیر 1500 ساله زیر انبوهى 
از ســنگ هاى لغزنده پیدا کردند که روى لبه یخ فرو 
رفته بود. اندکى پس از آن، پیکان دیگرى که نوك 
آهنى و میله کامل داشت و در اوایل عصر وایکینگ 
ها گم شده بود، پیدا شد. عکس ها نشان داد آنها در 
ادامه جستجوهاى خود چیز نادرترى را کشف کردند: 

یک تیر سه پره.

قبًال هرگز چنین نوك پیکانى شکلى پیدا نشده بود 
و آخرین فردى کــه آن را لمس کرده یک وایکینگ 
بوده اســت. این نوع نوك پیکان قبًال شناخته شده 

اما نادر است. 
یخ مانند یک فریزر عمیــق عمل مى کند و مى تواند 
مصنوعات را در شرایطى بکر حفظ کند به شکلى که 
انگار همین دیروز از آن استفاده شده است؛ با این حال، 
هنگامى که یخ ذوب مى شود، باید سریع تر وارد عمل 

شد. کارشناسان مى گویند باید قبل از اینکه خیلى دیر 
شود، این آثار را جسته و نجات دهند.

ارزش صنعت گردشگرى ایران چقدر است؟ 

سرنوشت خودروهاى
چه مى شود؟

 4 مدل خودروى ایرانى در ونزوئال مونتاژ مى شود

چند نفر به کربال رفتند؟

کشف اسلحه عجیب وایکینگ ها پس از ذوب شدن یخ هاى قطب
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اهداى خون 364 اصفهانى در 
اربعین

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان اعالم کرد: در 
اربعین امســال 454 نفر به مراکز خون گیرى استان 
مراجعه کردند که 364 نفر موفق به اهداى خون شدند. 
على فتوحى به آمار مراجعه و خون گیرى از اول محرم 
تا اربعین 1401 در استان اشــاره و اظهار کرد: در این 
مدت 25 هزار و 663 نفر بــراى اهداى خون مراجعه 
کردند و از 20 هزار و 565 نفر خون گیرى انجام شد. 
وى از رشــد 22 درصدى خون گیرى در ایام محرم تا 
اربعین امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

در استان خبر داد.

هزینه احداث 
یک باب هنرستان در اصفهان

رییس مجمع خیران مدرسه ساز اصفهان گفت: احداث 
یک باب هنرستان در این اســتان 25 تا 30 میلیارد 
تومان هزینه دارد و به دلیل آنکه بودجه دولتى دراین 
زمینه کافى نیست ، نیکوکاران بخش قابل توجهى از 
هزینه هاى ســاخت و تکمیل را مى پردازند. مجتبى 
ُمالاحمدى با اشــاره به اینکه براى ساخت 32 باب 
هنرستان با مشــارکت خیران در استان برنامه ریزى 
شده است، اضافه کرد: این مجموعه هاى آموزشى در 

جوار صنایع استان ساخته خواهند شد.

16 درصد سد زاینده رود
 پر است

براساس آخرین آمار اعالم شــده توسط دفتر مطالعات 
پایه منابع آب، از ابتداى سال آبى تا نوزدهم شهریورماه، 
حجم آب پشت ســد زاینده رود اکنون به 194 میلیون 
مترمکعب رســیده که برابر 16 درصد از حجم سد بوده 
و نسبت به سال گذشته 21 درصد کاهش را ثبت کرده 
است. همچنین میزان بارندگى تجمعى استان اصفهان از 
ابتداى سال آبى 111/2 میلى متر بوده که نسبت به سال 
آبى گذشته شش درصد و متوسط درازمدت 28 درصد 

کاهش داشته است.

رونمایى از 48 عنوان 
کتاب دفاع مقدس 

مدیر ادبیــات و تاریخ دفاع مقــدس اداره کل حفظ 
آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس استان اصفهان 
گفت:به مناسبت چهل و دومین سالگرد بزرگداشت 
هفته دفاع مقــدس از 48 عنوان کتاب دفاع مقدس 
در اصفهان رونمایى خواهد شد. یوسف عالیى گفت: 
به مناسبت چهل و دومین سالگرد بزرگداشت هفته 
دفاع مقدس با حضور مسئوالن استانى از 42 عنوان 
کتاب مکتــوب و 6 عنوان کتاب صوتــى رونمایى 

خواهد شد.

افزایش اجراى آسفالت معابر 
محمد عبادى، مدیرکل هماهنگى و برنامه ریزى امور 
عمرانى شهردارى اصفهان با اشــاره به افزایش چهار 
برابرى اجراى آسفالت معابر نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، گفت: 130 میلیارد تومان از ردیف بودجه ترمیم 
و آسفالت معابر شهر اصفهان توســط معاونت عمران 
شهرى و مناطق پانزده گانه تعهد اعتبار و عملیات اجرایى 

آن آغاز شده است. 

رونمایى از آثار برگزیده خطى 
آثار برگزیده کتب و نسخ خطى موزه پبده فوالدشهر 
در خانه صفوى رو نمایى شد. مدیرکل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان گفت: موزه 
خصوصى کتب و نســخ خطى پبده فوالدشــهر، در 
سال هاى گذشته چندین بار از کمیته ملى موزه هاى 
ایران (ایکوم) موفق به کسب عنوان موزه برتر کشور 
شــده و یکى از موزه هاى مهــم و قابل توجه براى 
محققان و پژوهشــگران بین المللى در حوزه کتب و 
نسخ خطى است. علیرضا ایزدى افزود: این موزه براى 
معرفى آثار گنجینه خود، تعدادى از آثار خود را رونمایى 

کرده است.

خبر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 6 بیمار 
مبتال به وبا در دو تا سه هفته گذشته در استان شناسایى 
شــدند که پس از درمان، بهبود یافتند و اکنون مشکلى 

ندارند.
پژمان عقدك افزود: این افراد از عراق بازگشــته بودند 
و نتیجه آزمایش آنها مثبت شــده بــود. وى ادامه داد: 
امیدواریم بین افرادى که به تازگى از عراق بازمى گردند 
مورد مثبتى از ابتال به وبا نداشته باشیم و اگر هم باشد به 

موقع شناسایى و درمان شوند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از زائرانى که از 
عتبات عالیات باز مى گردند خواست که در صورت داشتن 

عالئم بیمارى، خود را قرنطینه و اگر شدت بیمارى آنها 
زیاد است به پزشک مراجعه کنند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان خاطرنشان 
کرد: درباره بیمارى تب کریمــه کنگو نیز آخرین آمار در 
استان اصفهان 6 نفر مبتالست که یکى از آنها فوت کرد و 

همه موارد مربوط به شهرستان فریدونشهر بودند.
عقدك همچنین با اشــاره به آخرین آمار کرونا در استان 
اصفهان گفت: آمار همه گیرى بیمــارى کووید-19 در 
استان در همه شــاخص ها از جمله افراد مراجعه کننده، 
نتایج مثبت آزمایش ها، افراد بسترى و ترخیصى و مرگ 

و میر نزولى است.

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: بر اساس 
آخرین آمار قطعى تاکنون 7 نفر از زائران اصفهانى جان 

خود را از دست داده اند.
علیرضا صادقى با اشــاره به آمار کلى ثبت نام کنندگان 
اســتان اصفهان در سامانه «ســماح» براى حضور در 
راهپیمایى اربعین امسال اظهار داشت: از 10 تیر ماه تا 
26 شهریور امسال 294 هزار و 766 نفر از این استان در 

این سامانه ثبت نام داشتند.
وى افزود: از این تعداد در مجمــوع 246 هزار و 93 نفر 
ثبت نام قطعى داشــتند که در این بین شهر اصفهان با 
148 هزار و 573 نفر، خمینى شهر با 20 هزار و 383 نفر 

و نجف آباد با 13 هزار و 871 نفر بیشترین ثبت نامى را 
داشتند.

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
بیشــترین انتخاب مردم اصفهان براى خروج از کشور 
مرز مهران با 216 هزار و 79 انتخاب بوده اســت، ادامه 
داد: هشت هزار و 226 نفر هم از سفر به کربال انصراف 
دادند. وى در خصــوص فوتى هاى زائران اصفهانى نیز 
افزود: تاکنون فوت قطعى هفت نفر از اســتان اصفهان 
اعالم شــده که چهار نفر عضو یک خانــواده در حادثه 
انفجار ون جان باختند و سه نفر نیز در تصادفات مختلف 

فوت کرده اند.

فوت 7 زائر اصفهانى در 
راهپیمایى اربعین

6 بیمار مبتال به وبا در استان 
اصفهان بهبود یافتند

اواخر شهریور است اما بازار کیف و کفش مدارس رونقى 
ندارد. این را نه تنها از خلوتى پاســاژها بلکه از گفته هاى 

فروشندگان هم مى توان فهمید. 
خلوتى بازار بعــد از دو ســال تعطیلى مــدارس، براى 
فروشندگان یک عالمت تعجب بزرگ ایجاد کرده است. 
آنها انتظار داشته اند که از اوایل شهریور ماه شاهد بازار پر و 
پیمانى باشند، اما این اتفاق نیفتاده و در عوض رکود شامل 
حالشان شده است. رکودى که به گفته فروشندگان از سه 
سال پیش شروع شده و تا اکنون ادامه داشته است. به گفته 
فروشندگان سال هاى گذشته این روزها بازار غلغله بوده 
و جایى براى سوزن انداختن نبوده اما حاال خبرى نیست و 

گرانى نمى گذارد خانواده ها دست به جیب شوند.
امسال خیلى از خانواده ها به حساب اینکه کیف بچه ها به 
علت تعطیلى مدارس سالم مانده از خیر خرید کیف هاى نو 
گذشته اند، اما چون اندازه کفش همراه با رشد بچه هاست 

آنها نمى توانند از خرید کفش شانه خالى کنند. 
ِرنج قیمت ها در بازار کفش مى رســد به عدد 400 هزار 
تومان و همه از گرانى آن مى گویند. میدان شهدا بورس 
کفش است. خانمى که با دو پســر کوچکش براى خرید 
کفش آمده بین قفسه ها به دنبال کفشى مى گردد که هم 

کیفیت و هم قیمتش مناسب باشد. 
قیمت ها اما تقریباً یکسان است. از 380 هزار تومان شروع 
مى شود و به 450 هزار تومان مى رسد. فروشنده با چرب 
زبانى از کیفیت کفش هایى مى گوید که حاال یک جفت آن 
در دست زن پیچ و تاب مى خورد و او دو دل است که بخرد 
یا نخرد. نگاهش رنگ مى بازد و آرام آن را سر جایشان مى 

گذارد، باز هم مى گردد و باز همان قصه تکرار مى شود. 
مریم دلش پر اســت و این چندمین فروشگاهى است که 
در این محدوده گز کرده است. آهى مى کشد و مى گوید: 

«براى این دو بچه باید یک میلیون فقط پول کفش بدهم. 
خدا را شکر که بچه ســومم هنوز مدرسه رو نیست. تازه 

کیف و لوازم التحریر هم هست.» 
در بازار کیف هم همین وضعیت اســت. قیمت ها گران 
شده و یک کوله پشتى متوسط گاهى قیمتش به 800 هزار 
تومان هم مى رسد. محمود، مرد میانسالى است که براى 
خرید کیف دخترش به بازار بــزرگ آمده و با قیمت هاى 
زیادى برخورد کرده اســت. مى گوید: «دو سال متوجه 
نبودیم. حاال که آمــده ایم بازار کیف هــاى با کیفیت از 
نیم میلیون کمتر نیســت. اگر بخواهى یک کیف ضعیف 
هم بخرى تا وسط سال بیشتر نمى کشد. مجبورى پول 
بیشترى بدهى تا حداقل تا پایان سال دوام بیاورد و اگر دوام 

آورد براى سال آینده بچه هم باشد.» 
با یک گردش کوتــاه در بازار کیف به خوبى مى شــود 
فهمید که در این بازار تورم و گرانى حرف اول را مى زند. 
فروشنده ها که صاحبان بازار هستند به خودشان حق مى 
دهند و مى گویند: «ما هم گران مى خریم، مجبوریم گران 
هم بفروشیم.» باال رفتن قیمت مواد اولیه و در کنار آن باال 
رفتن قیمت دالر هر دو باعث شده که بازار کیف به گرانى 
وصله شــود و روزهاى مانده به مهر با شور و شوق خرید 

کیف مدرسه توأم نباشد.
حسینى، از فروشنده هاى بازار بزرگ مى گوید: «مشکل، 
گرانى مواد اولیه است؛ پاى تولید کننده، گران درمى آید و 

بالطبع پاى مصرف کننده هم گران تمام مى شود.»
البته بخش بزرگى از کیف هایى که توى ویترین مغازه این 
فروشنده است، تولید ایران نیست و  از آنسوى آب ها آمده 
و نشان مى دهد که چشم بادامى ها دست روى بازار کیف 
هم گذاشته اند.  بماند که بازار کیف هم با کسادى همراه 
است؛ چه از جنس هاى چینى پر شده باشد و چه ایرانى و 
به گفته فروشندگان این بازار این نشان مى دهد که قدرت 

خرید مردم کم شده است.
اصغر هم از با سابقه هاى بازار است و در رابطه با اوضاع 
بازار کیف و کفش مــدارس مى گوید: «امســال رکود 
داشــتیم، مثل دو ســال قبل اما کمى بهتــر. خیلى ها 
بســته اند و رفته اند یا تغییر کاربرى داده اند. اینها را مى 
بینى، (انگشت اشــاره اش مى رود روى لباس فروشى 
هایى که بین مغازه هاى کیف و کفش بدجور توى چشم 
مى زند) اینها قبًال کیف فروشى بودند؛ مردم این روزها 
بیشتر از همیشه به قیمت اهمیت مى دهند. در درجه اول 
قیمت است و درجه بعدى کیفیت. به جیب خود نگاه مى 
کنند، مى بینند جنسى که مى خواهند بخرند کدام ارزان 
تر است. ایرانى یا خارجى بودن کیفیت آن را در درجه دوم 

اهمیت قرار مى دهند.»
یک کیف فــروش دیگر که در خیابان ســپه مســتقر 
است، به شــکل دیگرى این مســئله را بازگو مى کند: 
«خیلى از مردم چون به دنبال جنس ارزان هســتند مى 
روند از نمایشــگاه هاى فصلى جنس تهیه مى کنند اما
 همان ها که از نمایشــگاه هاى فصلى خرید مى کنند، 
دو ســه ماه بعد مى آیند و از ما کیف مى خرند. بعضى از

 جنس ها تاریخ مصرف دارند و همین ها را با قیمت پایینى 
در نمایشگاه ها عرضه مى کنند که حتى تا نیم سال اول 

هم دوام نمى آورند.»
موضوع «دوام» آوردن از موضوعات مهمى است که در 
کنار همه این مسائل باعث شــده برخى از مردم به دنبال 
محصوالت مــارك بروند. گرچه در خیابان ســپه و بازار 
بزرگ مارك هاى آنچنانى عرضه نمى شود و مارك هاى 
گرانقیمت را باید در باالى شــهر جستجو کنى اما باز هم 
مشترى هایى هستند که حاضرند 300 تا 400 هزار تومن 
باالتر از قیمت معمول بدهند اما جنسى که مى خرند خوب 

باشد و حداقل یکى دو سال دوام بیاورد. 

گشتى در بازار کیف و کفش اصفهان در آستانه بازگشایى مدارس 

کوله گرانى مهر  روى دوش خانواده ها

استراتژى مدیریت شهرى براى مهر 
نصف جهــان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
27 شــهریور ماه خــود به وضعیت حمــل و نقل 
دانش آموزان و آمادگى شــهردارى براى تجهیز 
اتوبوس مــدارس در مهــر امســال پرداخته و در 
گزارشــى به همین مناسبت نوشــته: «امسال نیز 
همچون سال هاى گذشته، شــهردارى و سازمان 
آموزش وپرورش اصفهان دست در دست هم داده اند 
تا تردد دانش آموزان در شــهر به آسانى انجام شود. 
این دو مجموعه در جلسه شوراى آموزش وپرورش 
استان اصفهان به این منظور گرد هم آمدند تا براى 
تســهیلگرى در تردد دانش آموزان تدابیر تازه اى 

بیندیشند.»
در بخش دیگــرى از این گزارش از زبان شــهردار 

اصفهان آمده است: «یک امکان سرویس دهى جدید 
داریم؛ مى توانیم به مدارس ابالغ کنیم تا خانواده هایى 
به تعداد خاص که پرداخت هزینه تاکسى و سرویس 
براى آنها سخت است، بتوانند با اتوبوسرانى هماهنگ 
شوند و در گروه هاى چندین نفره ثبت نام کنند. على 
قاســم زاده افزود: در برخى از مدارس پسرانه اجازه 
پارك دوچرخه ها به دانش آموزان داده نمى شــود و 
معموًال مجبور مى شــوند در کوچه و خیابان پارك 
کنند؛ به این ترتیب از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه 
استفاده نمى کنند که اگر آموزش وپرورش این امکان 
را فراهم کند تا دانش آمــوزان دوچرخه را به حیاط 
مدرسه بیاورند، ما هم گیره هاى پارك دوچرخه را به 

آن مدارس هدیه مى دهیم.» 

نگاه روز

مریم محسنى
در حال حاضــر بانک ها و به خصــوص بانک هاى 
دولتى از کمبود نیروى انسانى رنج مى برند و همین 
موضوع باعث مى شــود که در خدمات رسانى نقص 

داشته باشند.
این در حالى اســت که رضایت مشــتریان بانک ها 
به کیفیت خدمــات دریافتى از کارکنــان هر بانک 
بستگى دارد و قابلیت خدمت رســانى کارکنان مى 
تواند به کیفیت ارائه خدمات کمــک کند اما زمانى 
که تعدادکارمندان در بانک نســبت به مشتریان آن 
همخوانى نداشته باشد، کیفیت خدمت رسانى هم زیر 

سئوال مى رود. بدون شــک الزم است در این رابطه 
اقدامات ضربتى براى تأمین نیروى انســانى و جذب 
نیرو در بانک ها انجام شود. از این طریق فشار کارى 
سایر کارمندان شاغل در بانک ها کمتر شده و عملکرد 
آنها بهبود یافته و مى توانند خدمات رسانى بهترى در 

زمان کمترى داشته باشند.
با وجود الکترونیکى شدن بسیارى از خدمات بانکى 
باز هم اقشارى هستند که به واسطه برخى از خدمات 
نیازمند حضور در شــعب بانکى بوده و این موضوع 
نیازمند نیروى انسانى کافى است تا مراجعه کنندگان 

بتوانند به راحتى فعالیت هایشان را انجام دهند.

بانک ها  از کمبود نیروى انسانى رنج مى برند

یک کمدى حال خوب کن
نصف جهان   اگر بــه دنبال فیلمى بــا ژانر کمدى 
هســتید، «انفرادى» مــى تواند گزینه مناســبى 
باشــد، فیلمى که در ســال 1398 در کشور ایران 
ساخته شــده و از جمله بازیگرانى که در آن ایفاى 
نقش کرده اند مى توان به مهدى هاشــمى، رضا 
عطــاران، احمد مهرانفــر، برزو ارجمند، شــقایق 
دهقان، على عامل هاشــمى، ســیروس همتى، 
شکیب شــجره، امید روحانى، مهسا طهماسبى و 
مهدى فقیه اشــاره کرد. همینطور کارگردان این 

فیلم مسعود اطیابى اســت و این فیلم امروز اکران
خواهد شد.

در خالصه داستان فیلم سینمایى «انفرادى» باید 
بگوییم که مردى به نام امیر بدهى سنگینى دارد و 
تصمیم مى گیرد تا براى پرداخت بدهى اش با کمک 
دوســت دوران جوانى و همکارش دست به سرقت 
بزند. آنها کارشان را با دزدى ماشین شروع مى کنند، 
اما کم کم متوجه مى شــوند که باید دست به یک 

سرقت بزرگ بزنند.

مرمت و احیاى قنوات چرمهین
نصف جهــان  شهردار چرمهین از مهمترین دغدغه 
هاى مدیریت شــهرى چرمهین را، وجــود معابر 
فرسوده، عدم اجراى شــبکه جمع آورى فاضالب 
و رهاسازى پســاب خانگى در معابر و عبور بخش 
عمده اى از 35 رشته قنات این شهر در محدوده 90 
هکتارى مصوب بافت فرســوده و ناکارآمد شهرى 
عنوان کرد و گفت: بازآفرینى پایدار شهرى یکى از 
جدید ترین رویکردهاى پذیرفته شده در بافت هاى 

فرسوده و ناکارآمد شهرى است.
ثابت راسخ ادامه داد: ما امسال اقدام به اجراى نهضت 
آسفالت در بافت فرسوده شهر کرده ایم و با اجراى 
عملیات زیرسازى و شبکه هدایت روان آب ها، بافت 

فرسوده شهر زنده تر شد.
وى همچنین از مرمت هفت رشــته از قنوات شهر 
چرمهین با مشارکت کشاورزان و جهاد کشاورزى 

خبر داد.

احداث ساختمان جدید براى آتش نشانى دستگرد
نصف جهــان   شهردار دســتگرد گفت: واحد آتش 
نشانى و خدمات ایمنى شهردارى در یک ساختمان 
نیمه کاره مستقر اســت که در تالش براى احداث 

ساختمان جدید در مرکز شهر براى آن هستیم.
اصغــر رحیمى در ادامه با اشــاره به روند ســاخت 
درمانگاه شــهر دســتگرد بیان کرد: گوشه اى از 
ساختمان این درمانگاه باید تخریب مى شد که انجام 

شد و براى اجراى مراحل بعدى منتظر نقشه شبکه 
بهداشت هستیم که تاکنون چیزى ارائه نشده است و 
تأخیر در تهیه نقشه، طوالنى شدن زمان اتمام پروژه 

را به همراه دارد.
وى همچنین از خریدارى دو دستگاه خودروى مزدا 
براى شــهردارى با اعتبارى بالغ بر هشت میلیارد 

ریال خبر داد.

اوایل تیرماه امســال بود که ویدیویى خبرساز در فضاى 
مجازى منتشر شد. در این ویدیو، شخصى که گفته شده 
از اهالى تبریز بوده است، شبانگاه یک نهال کوچک کاج 
را که توسط کســبه یکى از خیابان هاى آن شهر کاشته 

شده بود سرقت کرده و با خود مى برد.
این ویدیو در زمان خودش پربازدید شــد اما چیزى که 

کسى فکر آن را نمى کرد، سرقت درخت کاج در اصفهان 
بود! حدود ســه ماه از آن ماجرا گذشته، حاال  مدیرعامل 
ســازمان پارك ها و فضاى سبز شــهردارى اصفهان از 
دستگیرى ســارق پنج اصله درخت کاج توسط عوامل 

فضاى سبز منطقه 14 خبر داد ه است.
البته این ســارق کاج با ســارق کاج تبریزى هیج وجه 
اشتراکى ندارد. آن مرد تبریزى درخت کاج کسبه را دزدید 

تا احتماًال در خانه خودش آن را پرورش بدهد اما سارق 
اصفهانى در واقع یک ســارق چوب است که نسبت به 
سرقت پنج اصله درخت کاج تهران با عمرى در حدود 20 
سال، در اتوبان شهید اردستانى اقدام کرد که به دام افتاد.

اگر چه این ســارق اصفهانى کاج فعًال با قرار وثیقه آزاد 
است اما 55 میلیون تومان جریمه مالى شده و در انتظار 

اقدامات کیفرى دادگاه و اعمال قانون است.

کاج دزدى، این بار در اصفهان

دریاقدرتى پور

سخنگوى ســتاد تنظیم بازار اســتان اصفهان با اشاره 
به دپوى 4 هزار تن شیرخشک در اســتان گفت: تمام 
سردخانه هاى استان ُپر و شاهد مازاد نیاز گوشت قرمز 

و مرغ هستیم که بخشى از این ذخیره باید صادر شود.
حسین ایراندوست با اشــاره به فراوانى مرغ، تخم مرغ، 
شــیر، و دیگر کاالهاى اساســى در بــازار اصفهان، 

اظهار کــرد: اکنون با دپو آزاد ایــن محصوالت مواجه 
هســتیم، بنابراین به دنبال مباحث صادراتى هســتیم 
تا محصول مازادى که در دســت صادرکننده است را 

صادر کنیم.
وى با اشــاره به مازاد شیرخشــک، کره، خامه، روغن 
حیوانى، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز در استان 

اصفهان، تصریح کرد: به دنبال ایجاد شرایط صادراتى 
براى فروش این محصوالت هستیم.

سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان اصفهان، کشورهاى 
همسایه همچون افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، 
کشورهاى حاشیه خلیج فارس و روسیه را بازارهاى هدف 

صادراتى این محصوالت عنوان کرد.

دپوى4000 تن شیرخشک در اصفهان
طرح تفصیلى زاینده رود و چرمهین آماده مى شود 

نصف جهان  رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان 
لنجان گفت: عملیات اجرایى تقاطع غیرهمســطح 

چرمهین - زمان آباد به اتمام رسیده است.
عزت ا... یسلیانى افزود: در این رابطه 3/5کیلومتر 
رمپ ، سازه پل، زیرســازى، اجراى بیس و آسفالت 
انجام شده و پس از نصب عالئم و خط کشى آماده 

بهره بردارى مى شود.

وى در بخش دیگرى از سخنانش به اقدامات این 
اداره در حوزه بازآفرینى شــهرى اشاره کرد و بیان 
داشت: امسال به شهرهاى زرین شهر، باغبادران، 
چمگردان، سده لنجان، زاینده رود، باغشاد، چرمهین 
و ورنامخواســت که داراى بافت فرسوده مصوب 
هســتند بیش از 700 تن قیر جهت آسفالت معابر 

اختصاص یافت.  

آرمان کیانى
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محققان مى گویند هکر ها مى توانند ابزار اتوماسیون ویندوز 11 را به راحتى هک 
کرده و از طریق باج افزار از کاربران سوءاستفاده کنند.

در چند سال گذشته، خودکار کردن کار هاى روزمره ساده تر شده است. با استفاده از 
نرم افزار اتوماسیون، مى توانید ساعات کارى خود را در صفحه گسترده ردیابى کنید 
یا زمانى که شخصى از شما در ایمیل نام مى برد، به طور خودکار یک مورد از فهرست 
کار ها را ایجاد کنید. ابزار ها مى توانند زندگى شما را آسان تر کنند، اما خطراتى را نیز 

به همراه دارند.
یک محقق امنیتى راهى براى ربودن ابزار اتوماسیون نرم افزارى مایکروسافت براى 

ارسال باج افزار به ماشین هاى متصل و سرقت داده ها از دستگاه ها یافته است.
مایکل بارگورى، موسس و مدیر ارشــد فناورى شرکت امنیتى Zenity که پشت این 
کار است، گفت: این حمله از ابزار اتوماسیون، همان طور که طراحى شده است، استفاده 
مى کند؛ اما به جاى ارسال اقدامات قانونى، مى توان از آن براى استقرار بدافزار استفاده کرد.
بارگورى گفت: تحقیق من نشان داد که شما به عنوان یک مهاجم مى توانید به راحتى از 
تمام این زیرساخت ها استفاده کنید تا دقیقا همان کارى را که قرار است انجام دهد، انجام 
دهید. شــما از آن براى اجراى محموله هاى خود به جاى محموله هاى سازمانى استفاده 

مى کنید.
این حمله مبتنى بر Power Automate مایکروسافت است. یک ابزار اتوماسیون که در 
ویندوز 11 تعبیه شده است. Power Automate از نوعى اتوماسیون فرآیند روباتیک استفاده 
مى کند که به عنوان RPA نیز شناخته مى شود که در آن رایانه از اقدامات انسان براى تکمیل 
وظایف تقلید مى کند. اگر مى خواهید هر بار که فید RSS به روزرسانى مى شود، یک اعالن 

دریافت کنید، مى توانید یک فرآیند RPA سفارشى براى تحقق آن ایجاد کنید. هزاران مورد از 
 Outlook، Teams، Dropbox این اتوماسیون ها وجود دارد و نرم افزار مایکروسافت مى تواند

و سایر برنامه ها را به هم مرتبط کند.
این نرم افزار بخشى از یک جنبش گسترده تر کم کد/بدون کد است که هدف آن ایجاد ابزار هایى 

است که افراد مى توانند از آن براى ایجاد مواردى بدون داشتن دانش کدنویسى استفاده کنند.
تحقیقات بارگورى از موقعیتى شروع مى شود که در آن یک هکر قبال به رایانه شخصى دسترسى 

پیدا کرده است؛ چه از طریق فیشینگ و چه از طریق یک تهدید داخلى.
هنگامى که یک مهاجم به رایانه دسترسى پیدا مى کند، باید چند مرحله اضافى را براى سوء 

استفاده از تنظیمات RPA انجام دهد؛ اما این ها نسبتا ساده هستند.
بارگورى که کل فرآیند را Power Pwn نامیده و در حال مستندسازى آن در GitHub است، 
گفت: این جا هک زیاد نیست. یک مهاجم ابتدا باید یک حساب ابرى مایکروسافت که به عنوان 
مستاجر شناخته مى شود، راه اندازى کرده و آن را طورى تنظیم کند که کنترل هاى مدیریتى بر 
روى ماشین هایى که به او اختصاص داده مى شود، داشته باشد. این اساسا به حساب مخرب 
اجازه مى دهد تا فرآیند هاى RPA را در دستگاه کاربر نهایى اجرا کند. در دستگاهى که قبال در 
معرض خطر قرار گرفته بود، اکنون تنها کارى که یک هکر باید انجام دهد این است که آن را 
به حساب مدیریت جدید اختصاص دهد، این کار با استفاده از یک خط فرمان ساده به نام ثبت 

نام خاموش انجام مى شود.
بارگورى گفت: هنگامى که این کار را انجام دادید، یک URL دریافت خواهید کرد که به شما 
به عنوان یک مهاجم امکان ارسال محموله ها را به دستگاه مى دهد. قبل از سخنرانى خود در 
 Power او چندین نسخه نمایشى ایجاد کرد که نشــان مى داد چگونه مى توان از ،DefCon

Automate براى خروج باج افزار به ماشین هاى آسیب دیده استفاده کرد. دمو هاى دیگر نشان 

مى دهند که چگونه یک مهاجم مى تواند توکن هاى احراز هویت را از یک ماشین بدزدد.
او گفت: شــما مى توانید از طریق این تونل قابل اعتماد، داده ها را خارج از شبکه هاى شرکتى 
اســتخراج کنید، مى توانید کى الگر بســازید یا اطالعات را از کلیپ بورد گرفته و مرورگر را 

کنترل کنید.
سخنگوى مایکروسافت پتانسیل این حمله را کم اهمیت جلوه داد و اشاره کرد که قبل از استفاده 
از یک حساب، مهاجم باید به آن دسترسى داشته باشد. هیچ مکانیزمى وجود ندارد که به وسیله 

راه دور با استفاده از این آن یک دستگاه کامال به روز شده با محافظت هاى آنتى ویروس از 
تکنیک به خطر بیفتد. این تکنیک بر یک سناریوى فرضى 
متکى است که در آن یک سیستم از قبل در معرض خطر 

یا مستعد به خطر افتادن با استفاده از تکنیک هاى موجود مانند 
مهندسى اجتماعى هم براى حمله اولیه و هم براى هر حمله 

بعدى شبکه است.
به گفته بارگورى شناسایى این نوع حمله ممکن است سخت باشد؛ زیرا 
از سیستم ها و فرآیند هاى رسمى در سراسر آن استفاده مى کند. وقتى به 
معمارى فکر مى کنید، این یک ابزار اجراى کد از راه دور است که توسط 

مایکروسافت ساخته شده و در تمام طول مسیر توسط مایکروسافت امضا شده است.
بارگورى گفت که قبل از سخنرانى او در DefCon، تیم مایکروســافت با او تماس گرفته و 
اشاره کرده اند که مدیران شبکه هاى تجارى مى توانند با «افزودن یک ورودى رجیسترى» 
به دستگاه هاى خود دسترسى به ابزار هاى Power Automate را محدود کنند. این فرآیند 

کنترل هایى را بر روى انواع حساب هایى که مى توانند به Power Automate وارد 
شوند، اعمال مى کند؛ بنابراین احتمال سوء استفاده از سیستم را کاهش مى دهد.

با این حال بارگورى گفت: براى موفقیت آمیز بودن، این حرکت به تیم هاى امنیتى 
متکى است که سیاست هاى منسجم و روشنى را در سراسر سازمان هاى خود داشته 

باشند که همیشه این طور نیست.
در حالى که محبوبیت ابزار هاى RPA در حال افزایش است، قبال حمالتى در دنیاى 
واقعى براى سوء استفاده از پلتفرم ها طراحى شده اند. در اوایل سال 2020، تیم امنیتى 
مایکروسافت شش گروه هکر از جمله یک APT چینى را در شبکه یک شرکت پیدا کرد. 
یکى از گروه هاى هکر از سیستم هاى خودکار براى حذف 

داده ها استفاده کرد.
مایکروسافت در گزارش حادثه نوشــت: "در اقدامى غیر معمول، 
مهاجم از سیستم هاى موجود مشترى، از جمله eDiscovery، ویژگى 
Compliance Search و Microsoft Flow براى سرقت 

خودکار نتایج جست و جوى خود استفاده کرد."
با آشکار شدن خطرات احتمالى در مورد برنامه هاى کاربردى 
کم کد/بدون کد، بارگورى گفت: شرکت ها ممکن است نیاز 

به ارزیابى مجدد سیاست هاى خود داشته باشند.
بسیار مهم نظارت بر آنچه که عوامل RPA انجام مى دهند، است. شما او گفت: نکته 

نمى توانید واقعا انتظار داشته باشید که همه کاربران تجارى در یک سازمان قابلیت هایى را ارائه 
دهند که تا چند ماه پیش فقط به توسعه دهندگان اختصاص داشت.

برخى عوامل وجود دارد که توجه به آن ها مى تواند مانع از انفجار گوشى همراه 
هوشمند شما شود.

حوادث انفجار گوشى هاى هوشمند در جهان بسیار اتفاق مى افتد. در گذشته، 
علت شایع این امر، استفاده از تلفن هاى ضعیف و غیرقابل استفاده براى مدت 

زمان زیاد بود.
 اما در حال حاضر نیز هر از چند گاهى خبرى از انفجار یک گوشى یا آتش گرفتن 
یک گوشى، صرف نظر از شرکت ســازنده آن مى شنویم. در برخى موارد حتى 
این حوادث مى تواند ســبب به مخاطره انداختن جان کاربران نیز شود. در این 
گزارش قصد داریم تا به هفت موردى که ســبب انفجار گوشى هاى هوشمند 

مى شود، بپردازیم:

1- نقص ساخت
نقص ساخت، دلیل اصلى بسیارى از انفجار هاى تلفن هاى همراه است. بایستى 
قبل از ارسال کاال، باترى هاى لیتیوم – یونى به درستى تست شوند. یک قطعه 

اشــتباه و یا وجود یک نقص در خط مونتاژ مى تواند سبب شود تا باترى 
درست عمل نکرده و در نتیجه منفجر شــود. این مسئله معموال زمانى 

اتفاق مى افتد که سلول هاى داخل باترى به دماى بحرانى مى رسند (که 
این مسئله نیز به دلیل گرماى زیاد، شــارژ بیش از حد، آسیب دیدن یا تولید 

ضعیف کاالست.)

2- آسیب فیزیکى به باترى
دومین علتى که تلفن هاى همراه منفجر مى شود «وضعیت فیزیکى 

باترى» است. در زمان هایى که یک گوشى از دست مان مى افتد، 
این امر ممکن است سبب وارد شدن آسیب به باترى شود و همین 
امر نیز مى تواند ساختار شیمیایى و یا مکانیکى باترى را تغییر دهد 
و به اتصال کوتاه، گرم شدن بیش از حد و مسائل دیگر منجر شود. 

زمانى که باترى آسیب ببیند، اغلب باد مى کند و همین امر 
نیز، دلیل کافى براى این است که شــما آن را دور 

انداخته و یک باترى جدید خریدارى کنید.

3- استفاده از شارژر هاى 
غیراصلى

استفاده از شارژر هاى غیر اصلى، 
اشتباه رایج بیشتر ماست. شارژ 
کردن گوشى خود با شارژرى غیر 

از شــارژر خود تلفن همراه مى تواند 

خطرناك باشد. شــارژر هاى غیراصلى اغلب فاقد مشخصه هایى هستند که 
گوشى شما به آن براى شارژ نیاز دارد. 

بایستى توجه داشت، اگرچه ممکن است شکل ظاهرى این شارژر ها یکسان 
باشــند، اما شــارژر هاى ارزان قیمت و یا تأیید نشــده، مى توانند سبب گرم 
شدن زیاد گوشى و آســیب رساندن به اجزاى داخلى شــده و به باترى آسیب

 برسانند.

4- شارژ کردن شبانه
به غیر از آسیب دیدن و یا استفاده از شــارژر غیر اصل، علل دیگرى نیز وجود 
دارد که سبب گرماى بیش از حد باترى مى شود که از مهمترین آن ها مى توان 
به شارژ کردن گوشى در طول شــب اشاره کرد. 
بسیارى از ما چنین عادتى را داریم که هنگامى 
که مى خواهیم به رختخــواب برویم، تلفن 
خود را به شارژ مى زنیم. این مسئله 
مى تواند به باترى آسیب بزند؛ چرا 
که شارژ بیش از حد گوشى مى تواند 
به گرم شدن بیش از حد، شارژ بیش از 
حد، اتصال کوتاه و حتى برخى مواقع، 
به منفجر شدن گوشى شما منجر 

شود.

 بسیارى از تلفن هاى هوشمند امروزه، داراى تراشه اى هستند که مى تواند زمانى 
که سطح شارژ باترى شما به 100 درصد رسید، جریان شارژ را متوقف کند. با 
این حال، هنوز برخى از گوشى هاى ارزان قیمت وجود دارد که فاقد این ویژگى 
است و به همین خاطر نیز هست که گاهى در اخبار مى شنویم فرد در هنگامى 

که خواب بوده، گوشى همراهش ترکیده است.

5- پردازنده گوشى
از دیگر مواردى که مى تواند سبب باال رفتن دماى گوشى شما شود، پردازنده 
گوشى است. تراشه ها، حتى قدرتمند ترین آن ها زمانى که چند کار را با هم اجرا 
مى کنند و چندین برنامه با گرافیک هاى سنگین را در حال اجرا دارند، مى توانند 

سبب گرماى بیشتر شوند.
 براى مقابله با این مســئله، تولید کننده هاى تجهیزات شروع به اضافه کردن 
ویژگى قفل حرارتى و یا خمیر حرارتى کرده اند تا دماى گوشى موبایل را بتوانند 
کنترل کنند. اما گاه این مســئله اتفاق نمى افتد و قفل حرارتى عمل نکرده و 

گوشى منفجر مى شود.

6- رها کردن گوشى داخل خودرو و زیر نور مستقیم آفتاب
گرماى زیــاد مى توانــد باتــرى تلفن همــراه شــما را خراب کنــد. این

 مسئله مى تواند سبب شود تا سلول هاى باترى موبایل، مقدارى ناپایدار شده 
و سبب تولید گاز هاى اکســیژن و دى اکسید کربن شــوند. این گاز ها سبب 
مى شود تا باترى باد کرده، ساختار آن دچار مشکل شــده و در نهایت منفجر 

شود.
 بنابر این توصیه مى شود تا گوشى موبایل خود را در داخل خودروى گرم و زیر 

نور مستقیم آفتاب براى مدت زمان طوالنى قرار ندهید.

7- تماس باترى موبایل با آب
ترکیدن باترى در اثر تماس با آب، در زمانى رایج بود که گوشــى هاى موبایل 
ضد آب نبودند. امروزه بیشتر گوشى هاى همراه، حتى ارزان و مقرون به صرفه 
معموال داراى حداقل استاندارد هایى براى 
مقاومت در برابر ترشــحات 
آب که به گوشى پاشیده 

مى شود، هستند.
 با این حال، اگر به داللیلى 
نظیر آسیب به باترى، آب 
وارد آن شــود، ممکن است 

چنین فاجعه اى رخ دهد.

گوگل با هدف کاهش هزینه، ساخت نسل جدید لپ تاپ "پیکسل بوك" را متوقف و تیم مسئول 
این محصول را منحل کرد.

گوگل ظاهرا تصمیم گرفته است منابع ساخت پیکسل بوك به عنوان 
یک محصول گران را به بخش هاى دیگــر اختصاص دهد و اعضاى 
تیم "پیکســل بوك" به بخش هاى دیگر منتقل شده اند. این اقدام به 
معناى آن اســت که گوگل پس از حدود یک دهه تجربه، از تولید لپ 

تاپ دست کشیده است.
 این شرکت در سال 2012، لپ تاپ "کروم بوك پیکسل" را معرفى کرد 
که نخستین سخت افزار عرضه شده تحت برند "پیکسل" بود و دو سال 

بعد، دو مدل گران تر را جانشین این محصول کرد.
گوگل استراتژى هاى خود را در سال 2017 تغییر داد و نخستین "پیکسل 

بوك" را به عنوان یک مدل پیشــرفته جایگزین کــروم بوك هاى ارزان 

قیمت، معرفى کرد. این محصول از قیمت 999 دالر آغاز شــد و با یک قلم "پیکسل بوك" به 
عنوان آپشن اختیارى، عرضه شد.

بر اساس گزارش وب سایت انگجت، این شرکت در سال 2019 
مدل "پیکســل بوك گو" با قیمت 649 دالر را به عنوان یک 
محصول کم هزینه تر، اما پیشــرفته تحت برند "پیکســل" 

معرفى کرد.
 هر چند قرار بود کروم بوك ها نشــان دهند سیستم عامل 
کروم با ســخت افزار گران تــر تا چه حد کارآمدتر اســت، 
اما به نظر رســید هرگز بــه اندازه مدل هــاى ارزان تر که 
مدت ها در کالس هاى درس به خصوص در 
دوران پاندمى استفاده شدند، محبوب 

نشدند.

برخى اسناد داخلى در شرکت متا نشــان مى دهد که این اینستاگرام عملکرد ناموفقى در 
قسمت Reels داشته است.

 اینســتاگرام با قابلیــت Reels قصد داشــت با تیک تــاك رقابت کند، اما بر اســاس 
اســناد موجود، این مهم نه تنها اتفــاق نیفتاده، بلکه این شــبکه اجتماعى نســبت به 
ماه گذشته خود، عملکرد بدترى داشته و تعامل کمترى را از سوى کاربران دریافت کرده 

است.
اســنادى در مــاه اوت در داخل متا منتشــر شــده اســت و نشــان مى دهــد، میزان 

تعامــل بــا ویدیوهــاى Reels کمتــر از یک دهــم ویدیوهــاى تیک تــاك بوده
 است.

به عالوه، محبوبیت این ویدیوها در خود اینستاگرام هم 13.6 درصد نسبت به ماه قبل از 
آن، کاهش نشان مى دهد. 

گفته شده، اصلى ترین کاربران Reels کمترین تعامل را با آن دارند.
حدود یک سوم محتواهاى این پلتفرم شبکه اجتماعى جاى دیگرى ساخته شده و در این 

پلتفرم بازنشر مى شوند.

ال جى از بزرگ ترین تلویزیون دنیا که اندازه اش از یک فیل نیز بزرگ تر اســت، رونمایى کرد. این تلویزیون در اتــاق پذیرایى یک خانه معمولى جا 
نمى گیرد!

 ،(OLED) این تلویزیون مافوق بزرگ در رده تلویزیون هاى لوکس داراى فناورى باالى این کمپانى قرار دارد. پیش تر در این رده تلویزیون هاى او ال دى
گزینه هاى 42، 48، 55، 65، 77، 83 و 88 اینچى ارائه شده بود.

اما محصول شگفت انگیز اخیر ال جى، تلویزیون لوکس 97 اینچى (2.46 مترى) است که تمامى اتاق پذیرایى شما را اشغال خواهد کرد. عالوه بر آن، 
این تلویزیون داراى وضوح تصویرى خیره کننده ۴K بوده و به بسیارى از ویژگى هاى هوش مصنوعى مجهز شده است.

ال جى در این باره اعالم کرده که این تلویزیون داراى فناورى او ال دى (OLED) از پیکسل هاى خود روشنایى استفاده مى کند که مى توانند به صورت 
جداگانه روشن و خاموش شوند تا بتواند براى مخاطب خود رنگ هاى سیاه بى نقص، رنگ هاى فوق العاده طبیعى و کنتراست بى نهایتى را تولید کند.
این تلویزیون همچنین بدون نور پس زمینه است. به کار گیرى فناورى او ال اى دى (OLED) مى تواند گزینه هاى غیر قابل پیش بینى نظیر امکان 

ساخت تلویزیون هاى غول آساى انعطاف پذیر و تاشونده را فراهم کند. 
 این تلویزیــون همچنین از یــک پردازنده هــوش مصنوعــى Gen۵ ۹ و الگوریتم هاى تصویر 

پیشرفته براى ارائه تصاویر زنده و واقعى استفاده 
مى کند.

از آنجا که صفحه نمایش این تلویزیون فوق 
العاده نازك اســت، مى توان آن را در هر 
دیوارى نصب کــرد به گونه اى که این 
طور به نظر برســد، در دیوار ادغام 
شــده یا یک اثر هنرى چدید 
اســت که به دیوار نصب 

شده است.

لپ تاپ پیکسل بوك گوگل به آخر خط رسید

عملکرد ناموفق اینستاگرام در یک بخش مهم

7 علتى که سبب انفجار گوشى هوشمند مى شود

تلویزیونى بزرگ تر از یک فیل

دوربین s۲۳ سامسونگ
 روى دست اپل خواهد زد

به نظر مى رسد دوربین 200 مگاپیکسلى گلکســى S۲۳ اولترا اندازه پیکسل کوچکتر و 
دریچه دیافراگم عریض ترى نسبت به نسل قبلى دارد.

تاکنون چندین منبع مختلف گزارش داده اند سامســونگ در مدل گلکسى S۲۳ اولترا از 
دوربین 200 مگاپیکسلى بهره خواهد برد، این در حالى است که تا به حال هیچ یک از منابع 
مذکور صحبتى از مشخصات این دوربین نکرده بودند. اکنون اما به نظر مى رسد جزئیاتى 

از این دوربین مطرح شده است.
 Ice Universe جزئیات جدید و غیر رســمى توســط یکى از منابع دنیاى فناورى یعنى
منتشر شده و با استناد به آن، گلکسى S۲۳ اولترا میزبان یک دوربین 200 مگاپیکسلى 

ISOCELL خواهد بود که ابعاد حسگر آن معادل 1.3/1 اینچ است.

حسگر مذکور داراى پیکسل هاى 0.6 میکرومترى و دریچه دیافراگم F۱.۷ خواهد بود. 
این در حالى است که اگر خاطرتان باشد دوربین 108 مگاپیکسلى گلکسى S۲۲ اولترا از 
ابعاد پیکســل 0.8 میکرومترى و دریچه دیافراگم F۱.۸ برخوردار است. به عبارت دیگر 
دوربین جدید پیکسل هاى کوچک ترى دارد، اما بخاطر دریچه دیافراگم عریض تر، نور 

بیشترى جذب مى کند.
الزم به ذکر اســت که حتى با وجود این جزئیات نیز نمى توان گفــت که دوربین 200 
مگاپیکسلى سامسونگ در مقایسه با مدل هاى پیشین پیشرفت کرده یا اینکه پسرفت 

داشته است.
هرچند به شــکل کلى انتظار مــى رود در این دوربین شــاهد ارتقاى ســطح قابلیت 
بزرگ نمایى باشیم. در ســوى دیگر کوچک تر شدن پیکســل ها بخصوص در هنگام 
فیلمبردارى معمــوال موجب افزایــش نویز مى شــود زیرا ویژگى ترکیب پیکســل

 یا Pixel Binning در هنگام ضبط فیلم قابل استفاده نیست.
با این تفاســیر چنین به نظر مى رســد سامســونگ بیــش از آنکه در پــى کیفیت 
حقیقى باشــد، بیشــتر دنبال به رخ کشــیدن اعداد و ارقام دوربین 200 مگاپیکسلى

 است.
البته ایــن پیش داورى با توجه به غیر رســمى بــودن اطالعات منبع ممکن اســت 
در برهه کنونى چندان منصفانه نباشــد و بــراى قضاوت کیفیت دوربین گلکســى 
S۲۳ اولترا بهتر اســت تا زمــان عرضه آن یعنى اوایل ســال آتى میــالدى منتظر 

بمانیم.
گمانه زنى هاى تایید نشــده فعلى حاکى از آن هستند که طراحى ظاهرى این مدل به 
شدت مشابه نسل قبلى خواهد بود و احتماال از تراشه سریع تر اسنپدراگون 8 نسل 2، 
حسگر اثر انگشت بزرگ تر اولتراسونیک و رابط کاربرى One UI5 مبتنى بر اندروید 

13 بهره مند خواهد بود.

روسیروس زز از ینااینى آنتى و ز از دهدهفاده اس است راراراه دوه دوه دور با
ىىىرضى ریوى ف
عرض خطر 
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اتوماسیون ویندوز 11 به راحتى مى تواند هک شود

ززززبزت بزررگ تر اولتراسونیک و رابط کاربرى One UI5 مبتنى بر اندروید  5حسگر اثر انگش
13 بهره مند خواهد بود.

؟

1- نقص ساخت
نقصساخت، دلیل اصلى بسیارى از انفجار هاى تلفن هاى همراه است. بایستى 
ارسال کاال، باترى هاى لیتیوم– یونى به درستى تست شوند. یک قطعه  –قبل از

اشــتباه و یا وجود یک نقص در خط مونتاژ مى تواند سبب شود تا باترى 
درست عمل نکرده و در نتیجه منفجر شــود. این مسئله معموال زمانى 

اتفاق مى افتد که سلول هاى داخل باترى به دماى بحرانى مى رسند (که 
این مسئله نیز به دلیل گرماى زیاد، شــارژ بیش از حد، آسیب دیدن یا تولید 

ضعیف کاالست.)

2- آسیب فیزیکى به باترى
دومین علتى که تلفن هاى همراه منفجر مى شود «وضعیت فیزیکى 

باترى» است. در زمان هایى که یک گوشى از دست مان مى افتد، 
این امر ممکن است سبب وارد شدن آسیببه باترى شود و همین

امرنیز مى تواند ساختار شیمیایى و یا مکانیکى باترى را تغییر دهد 
و به اتصال کوتاه، گرم شدن بیش از حد و مسائل دیگر منجر شود. 

زمانى که باترى آسیب ببیند، اغلب باد مى کند و همین امر 
نیز، دلیل کافى براى این است که شــما آن را دور 

انداخته و یک باترى جدید خریدارى کنید.

3- استفاده از شارژر هاى 
غیراصلى

،،،،،،،لى، استفاده از شارژر هاى غیر اص
اشتباه رایج بیشتر ماست. شارژ
کردن گوشى خود با شارژرى غیر

شــارژر خود تلفن همراه مى تواند  از

به شارژ کردن گوشى در طول شــب اشاره کرد. 
بسیارى از ما چنین عادتى را داریم که هنگامى 
که مى خواهیم به رختخــواب برویم، تلفن 
خود را به شارژ مى زنیم. این مسئله 
مى تواند به باترى آسیب بزند؛ چرا 
که شارژ بیش از حد گوشى مى تواند 
به گرم شدن بیش از حد، شارژ بیش از 
حد، اتصال کوتاه و حتى برخى مواقع، 
به منفجر شدن گوشى شما منجر 

شود.

سبب گرماى بیشتر شوند.
 براى مقابله با این مســئله، تولید کننده هاى تجهیزات شروع به اضافه کردن 
ویژگى قفل حرارتى و یا خمیر حرارتى کرده اند تا دماى گوشى موبایل را بتوانند 
کنترل کنند. اما گاه اینمســئله اتفاق نمى افتد و قفل حرارتىعملنکرده و

گوشى منفجر مى شود.

6- رها کردن گوشى داخل خودرو و زیر نور مستقیم آفتاب
گرماى زیــاد مى توانــد باتــرى تلفن همــراه شــما را خراب کنــد. این

 مسئله مى تواند سبب شود تا سلول هاى باترى موبایل، مقدارى ناپایدار شده 
و سبب تولید گاز هاى اکســیژن و دى اکسید کربن شــوند. این گاز ها سبب 
مى شود تا باترى باد کرده، ساختار آن دچار مشکل شــده و در نهایت منفجر 

شود.
 بنابر این توصیه مى شود تا گوشى موبایل خود را در داخل خودروى گرم و زیر 

مستقیم آفتاب براى مدت زمان طوالنى قرار ندهید. نور

7- تماس باترى موبایل با آب
ترکیدن باترى در اثر تماس با آب، در زمانى رایج بود که گوشــى هاى موبایل 
ضد آب نبودند. امروزه بیشتر گوشى هاى همراه، حتى ارزان و مقرون به صرفه 
معموال داراى حداقل استاندارد هایى براى 
مقاومت در برابر ترشــحات 
آب که به گوشى پاشیده 

مى شود، هستند.
 با این حال، اگر به داللیلى 
نظیر آسیب به باترى، آب 
وارد آن شــود، ممکن است 

چنین فاجعه اى رخ دهد.
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عنوان آپشن اختیارى، عرضه شد.
بر اساس گزارش وب سایت انگج
"مدل "پیکســل بوك گو" با قیم

محصول کم هزینه تر، اما پیشـ
معرفى کرد.

 هر چند قرار بود کروم بوك ه
کروم با ســخت افزار گران تـ
اما به نظر رســید هرگز بــه
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لخته شدن خون مى تواند در سیاهرگ ها یا شریان ها 
ایجاد شــود. هشــدار هاى اولیه این عارضه شامل 
گرفتگى، تورم یا گرماست. اما دو عالمت جدى دیگر 

وجود دارد که نباید آن ها را نادیده بگیرید.
لخته هاى خون عــوارض جدى براى ســالمتى 
هستند و پزشکان در مورد اهمیت تشخیص عالئم 
اولیه هشدار مى دهند. لخته خون مى تواند خطرات 
مختلفى را ایجاد کند که عمدتًا به محل تشــکیل 

آن ها در بدن و عالئم همراه آن بستگى دارد.
خیلى از افراد وقتى به لخته شدن خون فکر مى کنند، 
واکسن کووید اغلب به ذهنشان خطور مى کند. این 
وضعیت پس از انتشار تعدادى گزارش واکسیناسیون 
کووید-19به ویژه از آسترازنکا در کانون توجه قرار 

گرفت.
کارشناسان در مورد دو عالمت مهم هشدار مى دهند 

که مى تواند لخته خون را در اعماق بدن ایجاد کند.

عالئم لخته شدن خون چیست؟
لخته هاى خون یا انعقاد، مجموعه هاى ژل مانندى 
از خون هستند که وقتى خون از مایع به نیمه جامد 
تبدیل مى شــود، در رگ ها یا شــریان ها تشکیل 

مى شوند.
هنگامى کــه خون لخته مى شــود، 

معمــوًال یک فرآینــد ضرورى 
اســت که به جلوگیــرى از 

خونریــزى بیش از حد در 
هنگام آســیب دیدگى 

رگ خونى کمک مى کند.
پالکت ها (نوعى ســلول خونــى) و پروتئین هاى 
پالسماى شما (بخش مایع خون) با هم کار مى کنند 
تا با تشکیل لخته روى آسیب، خونریزى را متوقف 

کنند.
بدن شما به طور طبیعى پس از بهبود آسیب، لخته 
خون را حل مى کند. اما گاهى اوقات لخته ها در داخل 
رگ ها بدون آسیب آشکار ایجاد مى شوند یا به طور 

طبیعى حل نمى شوند.
هنگامى که این اتفاق مى افتد، ممکن است خطرى 
براى زندگى وجود داشته باشــد که نیاز به مراقبت 

فورى پزشکى دارد.

مشکل در تنفس
مشکالت تنفســى یک عالمت جدى است و نباید 
نادیده گرفته شــود، زیرا مى تواند نشانه اى از وجود 

لخته در ریه یا قلب شما باشد.
وقتى لحته خون در ریه باشــد، ممکن است قلب 
شما نیز تند بزند، یا ممکن اســت احساس تعریق 

یا ضعف کنید.
هنگامى که یک لخته خون رگ هاى بازو یا پا هاى 
فرد را مسدود مى کند، ممکن است رنگ مایل به آبى 

یا قرمز روى پوست ظاهر شود.
تغییر در رنــگ پوســت، مانند رنگ 
پریدگــى، قرمز یا آبــى یا بنفش 
مى تواند نشان دهنده ترومبوز 

ورید عمقى (DVT) باشد.

مطالعه اى جدید نشان مى دهد که اگر مادران در دوران 
 (D) باردارى از روغن ماهى و مکمل هــاى ویتامین د
اســتفاده کنند، نوزادان و کودکاِن خردسال آن ها کمتر 

در معرض ابتال به خروسک (Croup) قرار مى گیرند.
خروسک یک عفونت مسرى و شایع در قفسه سینه است 
که موجب التهاب گلو شده و بر راه هاى تنفسى کودکان 
اثر مى گذارد. نشــانه هاى این بیمارى عبارت از سرفه 
خشک و کوتاه، صداى خش دار و سختى در تنفس است.
معموال این بیمارى خفیف است، اما ممکن است بعضى 
از کودکان به درمان در بیمارســتان و کمک تنفســى 

احتیاج پیدا کنند.
نتیجه این مطالعه جدید که در کنگره بین المللى انجمن 
تنفسى اروپا در شهر بارسلون اســپانیا ارائه شد، آشکار 
ساخت که احتمال ابتال به خروسک در فرزنداِن مادرانى 
که در دوران باردارى از روغن ماهى استفاده کرده اند، 38 
درصد کمتر از آن هایى است که روغن زیتون مصرف 

کرده اند.
در این مطالعه به سرپرســتى دکتر نیکالس بروستاد از 
بیمارستان دانشــگاهى کپنهاگ، 739 زن باردار مورد 

بررسى قرار گرفتند.
با انجام مجموعه اى از آزمایشات مشخص شد کودکانى 
که مادرانشان روغن ماهى مصرف کرده بودند 11 درصد 
خطر ابتال به خروسک داشتند در حالى که آن هایى که 
مادرانشان روغن زیتون مصرف کرده بودند، 17 درصد 

خطر ابتال به خروسک را نشان مى دادند.
همچنین در مادرانى که دز باالیى از ویتامین د مصرف 

کرده بودند، کودکان 11 درصد خطر ابتال به خروسک 
داشــتند، در حالى که کودکان مادرانى که دز عادى از 
ویتامین د مصرف کرده بودند، 18 درصد خطر ابتال به 

این بیمارى را نشان دادند.
بروستاد در رابطه با این یافته ها گفت: در حال حاضر هیچ 
واکسنى علیه پاتوژن (عامل بیمارى زاى) ایجادکننده 
این بیمارى وجود ندارد. از این رو، راهبرد هاى پیشگیرانه 
دیگرى مورد نیاز است و اقدام هاى آغاز شده در دوران 
باردارى ممکن اســت مهم باشــند، زیرا خروسک در 

نوزادان و کودکان خردسال رخ مى دهد.
 متخصصان مى گویند مشخص نیست چرا ویتامین د و 
روغن ماهى این اثر مفید را دارند، اما ممکن است دلیلش 
این باشــد که این ترکیبات مى توانند سیســتم ایمنى 

بدن را تحریک کنند 
تا به نــوزادان 

و کــودکان 
کند  کمک 
بیمارى هــا 
به طــور  را 
از  موثرترى 

بین ببرند.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکى ایران، در خصوص اهمیت 
ورزش در درمان کبد چرب، نکاتى را متذکر شد.

على مظاهرى نژاد، در برنامه ضربان شبکه سالمت، ابتدا 
به تفاوت هاى ورزش و فعالیت فیزیکى اشاره کرد و گفت: 
فعالیت فیزیکى به فعالیتى اطالق مى شود که به وسیله 
عضالت اسکلتى بدن صورت مى گیرد و انرژى مصرف 
مى کند. اگر فعالیت بدنى تکرار شونده، برنامه ریزى شده 
و هدفمند باشد، نام ورزش را به خود اختصاص مى دهد. 
نکته دیگر شدت ورزش اســت که به سه دسته خفیف، 

متوسط و شدید طبقه بندى مى شود.
وى افزود: در ورزش خفیــف هنگام ورزش کردن 

به راحتى مى توانیــم صحبت کنیم اگر در 
حین ورزش با هر 4 الى 5 کلمه نفس 

نفس بزنیم این فعالیت ورزشى 
متوســط محســوب مى شود 

و اگر هــر 1 الــى 2 کلمه، نفس 
نفس بزنیم، در حال انجام ورزش 

شدید هستیم.
این متخصــص طب ورزشــى گفت: در 

ورزش کردن نوع شــدید، مدت زمان ورزش 
کمتر خواهد بود. در فرد ســالمى که هیچ مشکلى 

ندارد، انجــام 150 الى 300 دقیقــه ورزش در هفته با 
شــدت متوســط و یا 75 الى 150 دقیقه با شدت زیاد، 

توصیه مى شود.
وى ادامه داد: براى کسانى که وقت زیادى براى ورزش 

کردن ندارنــد توصیه به انجام ورزش هــاى متناوب با 
شدت هاى شدید مى گردد. در مطالعات اخیر ثابت شده 
که اگر بــا فواصل حتى یک دقیقــه ورزش کنید، مفید 
است، زیرا اثرات آن به شکل تجمیعى حساب مى شود؛ 
البته به شــرط آنکه در طول روز در مجموع حداقل 30 
دقیقه ورزش متوســط را انجام داده باشیم که 5 روز در 

هفته هم تکرار شده باشد.
مظاهرى نژاد در پاسخ به این سوال که آیا افرادى که در 
هفته یکبار به کوه مى روند و 150 دقیقه ورزش مى کنند 
را مى توان جزو حرکات ورزشى هفتگى آن ها محسوب 
کرد، گفت: بلى این افراد حتماً به حرکات ورزشى هفتگى 

خود ادامه دهند.
افراد در شــبانه روز به وى از تعــداد گام هاى 

حرکات ورزشى نام عنوان انجام 
برد و افزود: 
ایده آل این 
قدم ها حدود 
10 هزار گام در طول شــبانه روز 
است که در صورت شــدت بخشــیدن به این گام ها، 

مى توان آن را به 8 هزار عدد هم رساند.

مظاهرى نژاد گفت: عملى تریــن نوع ورزش که نیاز به 
هیچ گونه زمان و مکان خاصــى ندارد انجام پیاده روى 

روزانه با این روش است.
وى در خصوص نوع ورزش و اهمیت آن، افزود: ورزش ها 
به ســه گروه هوازى، مقاومتى و انعطاف پذیرى تقسیم 
بندى مى شــوند. در ورزش هاى هــوازى، زمان نقش 
مؤثــرى دارد مانند دویــدن، راه رفتــن، والیبال و…، 
ورزش هاى قدرتى، ورزش هایى هســتند که در مقابل 
یک مقاومت انجام مى گیرند مانند شــناى ســوئدى، 

ورزش با وزنه و کش.
وى تاکید کرد: ورزش هــاى قدرتى باید از یک حداقلى 
برخوردار باشند براى نمونه حداقل باید دو الى سه روز در 
هفته ورزش قدرتى انجام شود. قابل ذکر است یک روز 
فاصله بین انواع ورزش قدرتى، الزم است. ورزش هاى 
انعطاف پذیرى، کششى هستند و انجام حداقل دو روز از 

این نوع ورزش در هفته پیشنهاد مى شود.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى ایران گفت: 

در افراد مبتال به کبد چرب تنها راه بهبود، ورزش است.
وى ادامه داد: کبد چرب بیمارى شایعى است که امروزه 
ثابت شده شایع ترین علت کبد چرب، اضافه وزن و چاقى 
است. روش ارجح براى کاهش وزن، رژیم غذایى همراه 

با ورزش است.
این متخصص طب ورزشــى 
گفت: افراد الغر که مبتال به 
کبد چرب هســتند، حتمًا باید 
ورزش کنند. همچنین، 

اگر هنگام ورزش کاهش وزن پیدا نکنید، مطمئن باشید 
این ورزش در درمان کبد چرب شما مؤثر بوده است.

عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى ایران گفت: 
به میزان کالرى مورد نیاز روزانه بدن متابولیســم پایه 
گفته مى شــود بدن ما حتى هنگام اســتراحت با انجام 
عملکرد هاى اساســى بــراى حفظ زندگــى، کالرى 
مى سوزاند. در هنگام ورزش به آنزیم هاى کبدى کمک 
مى کنیم که فعال شوند و چربى ها را به سلول بفرستند تا 
سوخته شوند بدین ترتیب چربى هاى موجود در کبد به 

مرور زمان کاهش پیدا مى کند.
وى افزود: با اندازه گیرى میزان انــرژى پایه هر فرد و 
ضرب آن در وزن فرد و همچنین عدد 3.5 و تقســیم به 
عدد 200؛ عددى به دست مى آید که نشان دهنده انرژى 
اســت که در این فرد پس از انجام یک دقیقه فعالیت، 
سوزانده مى شــود که اگر 6 ماه با سوزاندن چنین انرژى 
ورزش کنید به احتمال زیــاد موفق به درمان کبد چرب 

خود خواهید شد.
مظاهرى نژاد متذکر شــد: اگر فردى پس از گذشــت 
6 ماه با ســوزاندن کالرى تعیین شــده در این فرمول، 
کاهش وزن پیــدا نکنند، نیاز 
به مراجعه به پزشــک 
گوارش  متخصص 

خواهد داشت.

گروهى از متخصصان در بزرگترین مطالعه در حوزه 
قلب و عروق جهان به پنج نشانه در دوران کودکى و 
نوجوانى اشاره کردند که خطر سکته مغزى و حمله 

قلبى در دوران بزرگسالى را پیش بینى مى کند.
این بررسى نشان داد: شــاخص توده بدنى، فشار 
خون، کلسترول، ترى گلیسیرید و استعمال سیگار 
از نظر بالینى با خطر ابتال به بیمارى قلبى مرتبط 
هستند. مطالعه اى که توسط کنسرسیوم بین المللى 
قلب و عروق کودکان و موسسه تحقیقاتى کودکان 
مرداك (MCRI) در استرالیا انجام شد، 38 هزار نفر 
از استرالیا، فنالند و ایاالت متحده در سنین سه تا 

19 سال به مدت 35 تا 50 سال بررسى کرد.
متخصصان دریافتند که عوامل خطرزا از نظر بالینى 
با مشکالت قلبى عروقى از همان اوایل 40 سالگى 

مرتبط است.
پروفسور ترنس دوایر(Terence Dwyer)، نویسنده 
ارشد این مطالعه گفت: این قبیل مطالعات به دلیل 
عدم گنجاندن اطالعــات جامع دوران کودکى در 
مورد سایز بدن، فشــار خون، چربى خون و عدم 
دریافت مراقبت هاى الزم در ســنینى که بیمارى 
قلبى عروقى شایع مى شود با مشکل مواجه بوده 

است.

با افزایش ســن، توانایى بــدن در تنظیم دما به 
ویژه در ماه هاى گرم تابستان دشوارتر مى شود. 
گرما مى تواند تاثیر قابل توجه و ســریعى روى 
سالمندان بگذارد و حتى ممکن است در عرض 

چند دقیقه اتفاق بیفتد.
یکى از متخصصان کالج پزشکى بیلور در ایاالت 
متحده به نکاتى اشاره کرده تا افراد مسن در برابر 
شرایط اضطرارى ناشــى از گرما بتوانند از خود 

مراقبت کنند.
آنجال کاتیک با بیان اینکه با باال رفتن سن، بدن 
دما را به خوبى دوران جوانــى تنظیم نمى کند، 
گفت: این شرایط به دلیل تغییرات فیزیولوژیکى، 
مسائل پزشــکى و داروهاى تجویزى است که 
مى تواند در تنظیم دماى بدن اختالل ایجاد و از 

تعریق جلوگیرى کند.
وى تاکید کرد: در دماهاى باال، امن ترین گزینه 
براى افراد مسن این اســت که در یک فضاى 
سرپوشــیده و داراى تهویه مطبوع بمانند. براى 
خنک نگه داشــتن فضاى خانه تا حد امکان، از 
پنکه استفاده شود، پرده ها کشــیده و از روشن 
کردن اجاق گاز یا سایر وسایل حرارتى خوددارى 

شود.

ورزش، تنها راه بهبود کبد چرب

براى کاهش 
ابتالى کودکان به خروسک 

چه کنیم؟

عالئم لخته خون
 که هرگز نباید نادیده بگیرید

دنند بدن را تحریک ک
نننننننندان تا به نــوزا
نکان و کــود
کند کمک

بیمارى هــا 
به طــور  را 
از  موثرترى 

بین ببرند.

کارشناســان تاکیــد مى کننــد، قرص هاى ضد 
ویروسى کرونا براى همه کســانى که تست آنها 

مثبت مى شود مناسب نیستند.
کارشناسان تاکید مى کنند، قرص هاى ضد ویروسى 
کرونا براى همه کســانى که تســت آن ها مثبت 
مى شود مناسب نیســتند. آن ها براى مبتالیان به 
کووید-19 خفیف یا متوسط   که احتمال بیشترى 
براى بیمارى جدى دارند در نظر گرفته شده است 
این شامل افراد مسن و کســانى است که داراى 
سایر شرایط سالمتى مانند بیمارى قلبى، سرطان 

یا دیابت هستند که آن ها را آسیب پذیرتر مى کند.
بیماران تازه آلوده به کووید-19 دو گزینه درمانى 
دارند که مى توان آن هــا را در خانه مصرف کرد. 
اما این راحتــى با یک نکته همراه اســت: پس از 
ظاهر شــدن عالئم، قرص ها باید در اسرع وقت 

مصرف شوند.
چالش انجام آزمایش، دریافت نتیجه آن و شروع 
مصرف قرص ها باید در یک بازه زمانى کوتاه انجام 
شود. قرص هایى که توسط سازمان غذا و داروى 
آمریکا تایید شده اند، در بیماران پرخطر نشان داده 
شد که هر دو احتمال بسترى شدن در بیمارستان 

یا مرگ ناشى از کووید-19 را کاهش مى دهند.
مصرف قر ص ها باید در اسرع وقت و در عرض پنج 
روز پس از شروع عالئم شروع شود. سرفه، سردرد، 
تب، از دست دادن حس چشایى یا بویایى و درد هاى 

عضالنى و بدن از جمله عالئم شایع هستند.

یک متخصص طب سنتى مواد غذایى چاق کننده 
سالم و نحوه مصرف آنها را معرفى و درباره راه از 
بین بردن نفخ حبوبات توضیحاتى داد که در ادامه 

مى خوانید.
علیرضا یارقلى در خصوص چاق کننده هاى سالم 
گفت: هر چیزى که رطوبت شما را زیاد کند، چاق 
کننده است. سمنو و رب عناب و خود عناب چاق 
کننده اســت که مى توان قبل و بعد غذا استفاده 
کرد و هم در طى روز اســتفاده شــود. وى افزود: 
مصرف این مواد براى هر بدنى مناســب و کمک 

کننده است.
این متخصص طب سنتى در مورد مصرف این مواد 
غذایى گفت: روزانه مى توان با توصیه پزشک سه 
قاشق غذاخورى استفاده کرد اما نباید در استفاده 
از آن زیاده روى شــود. وى با اشاره به اینکه بادام 
چاق کننده است گفت: شیربرنج و فرنى نیز چاقى 

سالم مى دهند.
یارقلى در خصوص نفخ حبوبــات گفت: برخى از 
مواد غذایى تولید گاز مى کننــد و براى افراد نفاخ 
توصیه نمى شــوند. همچون حبوبات که در این 

گروه قرار مى گیرند.
وى افزود: براى رفع نفخ حبوبات و استفاده از آنها 
حتى براى افرادى که معده نفاخ ندارند هم پیشنهاد 
مى شود حبوبات را به مدت 4 ساعت خیس کرده و 
در این مدت تا سه بار آب آن را تعویض کنید، سپس 
به مدت 5 دقیقه جوشانده و آبکش کنید و نهایتاً در 

آبى تازه به طور کامل بپزید.
متخصص طب ســنتى تاکید کرد: راهکار دیگر 

براى رفع نفخ حبوبات 
پختن آن به همراه 

زیره و برنج است.

 لخته مى شــود،
ــد ضرورى

ز از ــرى
حد در

ررررررفرد را مسدود مى کند، مم
یا قرمز روى پوست
تغییر در رنــ
پریدگــ
مى تو

5 نشانه مهم براى 
پیش بینى خطر سکته

چگونه از گرمازدگى 
سالمندان جلوگیرى کنیم؟

نحوه مصرف 
قرص هاى ضد کرونا

ساده ترین راه 
 از بین بردن نفخ حبوبات

بوبات 
راه

۶ خوراکی مؤثر برای کاهش درد معده

14
25
36

رازیانه

دارچین

آب لیموبابونه

آنتى 
اکسیدان ها

فیبر 
کافى

دانه رازیانه به شکسته شــدن و تجزیه غذاها در 
معده کمک کرده و سرعت هضم را افزایش مى دهد.

مواد غذایى غنى از آنتى اکسیدان به مبارزه با التهاب 
شکم مى روند و منجر به از بین رفتن عالئم نفخ نیز 

خواهد شد.
 این ادویه براى ســرعت دادن به هضم، تجزیه مواد 

غذایى و برطرف کردن نفخ فوق العاده موثر است.
 یک رژیم غذایى غنى از فیبر به هضم موثرتر مواد 

غذایى و کاهش التهاب معده کمک مى کند.

 نوشیدن دم کرده بابونه هنگامى که استرس دارید، 
بسیار ســودمند است. اســترس، هضم غذاها را 
متوقف مى کند، نفخ را افزایش مى دهد و مى تواند 

باعث حالت تهوع شود.

 لیمو داراى خواص قلیایى است و این یعنى مصرف 
لیمو مى تواند اسید معده را خنثى کند. اسید معده 

خود آغازگر بسیارى از مشکالت گوارشى است.

ید عمقى (DVT) باشد.هنگام آســیب دیدگ وریگى شود.ت.

ش درد معده

14
اایایانهنهنهنه آنتىررررازازازاز

اکسیدان ها
مواد غذایىغنىاز آنتى اکسیدان به مبارزه با التهاب ر 

بینرفتنعالئمنفخنیز از به منجر شکممىرووندو

3
لآب لیبابونه

رس دارید،  نوشیدن دم کرده بابونه هنگامى که استر
ضم غذاها را بسیار ســودمند است. اســترس، هض
 و مى تواند متوقف مى کند، نفخ را افزایش مى دهد

باعث حالت تهوع شود.

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 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 3275 مورخ 1401/05/10  آقاى امین صالحى نجف آبادى 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 انتشــار نوبت اول: 1401/06/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/28 – م الف: 1374526 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى6/172 

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 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 نجــف 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 رســمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/28 -  م الف: 1374588 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/174

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 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 مــورخ 1401/05/06 خانــم مرضیــه مــداح نجــف 
آبــادى فرزند محبوب نســبت به ســه دانگ مشــاع و آقاى مهــدى حجتى نجف 
آبادى فرزند احمد نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه مشــتمل 
بر یــک طبقه   به مســاحت 102/68 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 15 فرعى 
از 431  اصلــى واقع در قطعــه 8 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهــان – متقاضى 

مالک رسمى مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/13 - تاریخ 
انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/28 – م الــف: 1374607 - حجت الــه کاظم زاده 
اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک نجــف آباد ازطــرف آفرین

 میرعباسى/6/176 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 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 6552 مورخ 1400/12/11 خانم آزاده نادرى فرزند حســین ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 165/37 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 1 فرعى از 1058 
اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/28 – م الف: 1374552 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/178 

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 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 3698  مورخ 1401/05/30 آقاى محســن داورى فرزنــد على محمد 
ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 19/81 مترمربع قســمتى از پالك شماره 1 
فرعى از 590 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حــوزه 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:1374576 - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى6/180 

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 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 مســاحت 80/45 مترمربع قسمتى از پالك شماره480 
اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/28 – م الف:1374744 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/182 

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 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 چاوشــى نجــف آبادى فرزند 
حیدرعلى ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 94/47 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
307 اصلى واقع در قطعــه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان – متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/13 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/06/28 – م الف: 1374831 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى184 /6

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006003567- تاریخ: 1401/05/18- برابر راى شماره 3566 
مورخ 1401/05/18به شــماره کالسه 2517 آقاى/خانم شــهریار کیانى خوزانى به 
شناسنامه شــماره 93 کدملى 1141635471 صادره فرزند هرمز نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 شــهر 
شامل موجب سند تعویض وکالت شــماره 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 ســند 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 تســلیم 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: 1374628 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/6/189 

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى  که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 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 3687 مورخ 1401/05/30 آقاى احمد لطفى فرزند عباس ششــدانگ 
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: 1374641 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/191

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیــان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى 
مى شــود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار 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 2294-1401/03/31 آقاى مهدى اصالنى فرزند علیرضا ششــدانگ 
یکباب ســاختمان به مســاحت 57/70 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 1 فرعى 
از 1225 اصلــى واقع در قطعــه 10 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهــان متقاضى 
مالک رســمى مشــاعى میباشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/06/28 - تاریخ 
انتشــار نوبــت دوم: 1401/07/12 – م الــف: 1380900 – حجت الــه کاظم زاده 
اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملــک نجف آباد ازطــرف آفرین 

میرعباسى6/268 

مراســم اربعین در اصفهان با حرکت خودجوش مردم و 
جاماندگان اربعین روز شنبه از درمنازل و مساجد به سمت 
گلستان شهداى این شهر برپا شــد. دبیر قرارگاه جهاد 
تبیین استان اصفهان گفت: مردم متدین اصفهان همراه 
با هموطنان خود در مسیر نجف به کربال در این همایش 
مذهبى شرکت کردند.  حجت االسالم حسن بابایى افزود: 
این راهپیمایى خودجوش نمــاد والیتمدارى و ارادت به 
اهل بیت (ع) و همبستگى و وحدت امت اسالم است. وى 
گفت: این مسیر با نصب پرچم و تصاویر مربوط به کربال 

همانند مسیر نجف تا کربال شبیه سازى شد.
رییس تشــکلهاى دینى و هیاتهــاى مذهبى اصفهان 

افزود: در مســیر این رویداد بزرگ مردمى بیش از 100 
موکب خدمات رسانى به راهپیمایان در این مراسم برپا 

شده است.
وى اظهار داشت:جاماندگان اربعین با زمزمه «یا لیتنا کنا 
معکم» با زائران میلیونى پیاده روى بزرگ نجف به سمت 

کربال هم پیمان شدند. 
وى افزود: تجمع راهپیمایان اربعین با عزادارى،مداحى 
و قرائت زیارت عاشورا در گلستان شهدا به صورت ویژه 
برگزار شد. نثار گل به قبور شهدا و ریختن گالب بر مزار 
بزرگمردان هشت سال دفاع مقدس از جمله مراسم روز 

اربعین در اصفهان بود .

معاون پژوهش و برنامه ریزى و توســعه منابع اداره کل 
آموزش و پرورش اصفهان یکى از چالش هاى هفته آخر 
شهریور مدارس این استان را اقدام دیرهنگام والدین براى 
ثبت نام دانش آموزان و نیز اقدام براى دریافت کتاب هاى 

درسى عنوان کرد.
سید على مدینه افزود: ابتدایى ها و همچنین پایه هاى 
اول متوســطه اول و دوم اولین دانش آموزان ورودى به 
مدارس هستند و در این میان الزم است تا آمار دقیق ثبت 
نامى ها گردآورى شود تا برنامه ریزان آموزشى در طرح 

ریزى هاى خود با مشکل مواجه نشوند. 
وى اظهار داشت: مهلت ثبت  نام دانش آموزان در مدارس 

از خرداد تا پایان مرداد ماه بود که بــا توجه به برگزارى 
امتحانات جبرانى و یا جابه جایى احتمالى محل سکونت 
خانواده ها، دانش آموزانى که تاکنون موفق به ثبت نام در 
مدارس نشده اند باید هرچه سریع تر و تا پایان شهریور ماه 

براى ثبت نام در مدارس اقدام کنند.
معاون پژوهش و برنامــه ریزى و توســعه منابع اداره 
کل آموزش و پرورش اصفهان افــزود: از والدین تقاضا 
مى شود که نسبت به ثبت نام اولیه در نزدیکترین مدرسه 
محل ســکونت اقدام کنند تا اقدامات مــورد نیاز براى 
آغاز ســال تحصیلى و تنظیم تراکم کالس هاى درس

 صورت گیرد.

حضور پرشور مردم اصفهان 
در راهپیمایى جاماندگان اربعین

چالش  سال تحصیلى جدید
در اصفهان

لوازم التحریر گران شد
رئیـس اتحادیه کتاب  و لـوازم التحریر اصفهـان اظهار 
داشـت: درکالنشـهر اصفهان حدود 600 واحد صنفى 
لـوازم التحریر فعالیت داشـتند که در دو سـال گذشـته 
به دلیل شـیوع کرونا، بسـته بودن مدارس و مشکالت 
اقتصادى حدود 100 واحد صنفى فروش لوازم التحریر 
تعطیل شدند. سیدمحمدرضا اعتصامى در پاسخ به اینکه 
قیمت لوازم التحریر نسبت به سـال گذشته چند درصد 
افزایش داشـته، گفت: با محاسـباتى که انجام داده ایم 
لوازم التحریر نسـبت به سال گذشـته حدود 50 الى 60 

درصد افزایش قیمت داشته است.

خدمت رسانى 160 موکب 
اسـتاندار اصفهـان از موکب هـاى اصفهانـى حاضر در 
کربالى معلـى بازدیـد کـرد و گفت: تـالش مى کنیم 
تا شـرایط موکب داران را بـراى سـال هاى آینده بهبود 
بخشیم. سـیدرضا مرتضوى اظهار داشـت: حدود 160 
موکب اصفهانى مشـغول پذیرایى و خدمت رسـانى به 

زائران اربعین سیدالشهدا(ع) بودند.

ورود موج ضعیف بارشى  
حجت اله على عسـگریان، کارشـناس پیش بینى اداره 
کل هواشناسـى اصفهان گفت: از روز سه شـنبه با نفوذ 
موج ضعیف افزایش ابر، گاهى وزش باد نسـبتًا شـدید 
و در مناطق شـمال غربى و غرب و نیمه جنوبى استان 

بارش هاى خفیف و پراکنده دور از انتظار نیست.

خبر

پروژه احیاى ســقف و دهانه هاى بازارچه حسن آباد 
در دستور کار سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى 
قرار گرفته اســت و پس از اجراى کامل آن، در یک 
اتمسفر معمارى ســنتى اصفهان قرار مى گیرد که 

نشان دهنده یک دوره تاریخى است.
«بازارچه حسن آباد» یکى از بازارهایى است که در 
دوره صفوى رونق زیادى داشته است. این بازارچه 
در جنوب شرقى میدان تاریخى امام (ره) واقع شده 
است و از یک سو به میدان و از سوى دیگر به خیابان 

فرشادى مى رسد.
در این بازارچه تاریخى بناهایــى از دوره صفویه و 
قاجار به جا مانده است؛ مســجد ساروتقى، امام زاده 
احمد، مقبره همدم الملوك دختر امیرکبیر، مدرسه 
علمیه آیت ا... خادمى (عربان)، مدرسه اسماعیلیه، 
خانه مشروطیت اصفهان، مدرسه علمیه آقانجفى 
و چندین اثر دیگر از جمله یادگارهاى تاریخى به جا 

مانده در بازارچه حسن آباد است.
با گذشت سال ها از احداث بازارچه حسن آباد، کالبد 
آن دچار فرسودگى شده بود که با توجه به قدمت آن و 
لزوم توجه به اماکن تاریخى، توسط سازمان نوسازى 
و بهسازى شهردارى اصفهان در حال مرمت و احیا 
اســت. در همین راســتا محمدعلى ایزدخواستى، 
مدیرعامل سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان به «ایمنا» گفته است: این پروژه با هدف 
اتصال بازارچه حســن آباد به بازار بزرگ اصفهان 

در حال انجام است و پس از ســال ها، مسیرى که 
بعد از چهارســو مقصود در بازار میدان امام (ره) به 
بازارچه حسن آباد قطع شــده بود، با احیاى سقف ها 
متصل مى شود. ایزدخواستى در همین زمینه ادامه 
داد: بعد از چهارسو مقصود کوچه اى وجود دارد که 
در طول مســیر بخش هایى داراى سقف است، اما 
در قسمت هایى با قطع شدن سقف مواجه هستیم و 

در پایان به بازارچه حسن آباد مى رسیم؛ لکه هایى از 
سقف در این مسیر تخریب شده و ریزش پیدا کرده 
است، در نتیجه وقتى گردشگران از میدان به سمت 
چهارسو مقصود حرکت مى کنند، احساس مى کنند 
بازار در این نقطه به پایان رسیده است و دیگر به راه 
خود ادامه نمى دهند در صورتى که یکى از بازارهاى 
فعال در حوزه کارگاه هاى صنایع دســتى، بازارچه 

حسن آباد است.
وى گفت: با اتصال سقف ها از بازار میدان امام (ره) و 
بازار بزرگ اصفهان به بازارچه حسن آباد، گردشگران 
دیگر احســاس نمى کنند که بازار در محل میدان 
به اتمام رســیده است، بلکه با مســقف بودن کل 
مسیر، متوجه امتداد بازار و حضور در بین مغازه ها و 

کارگاه هاى صنایع دستى مى شوند.

چند و چون احیاى بازار پر رونق عهد صفوى 

بررسى وضعیت تقویم آموزشى دانشــگاه هاى استان اصفهان بازارچه حسن آباد به بازار بزرگ متصل مى شود
نشان مى دهد که تعدادى از دانشــجویان در استان اصفهان از 
دیروز یکشنبه، 27 شهریور به عنوان نخستین روز سال تحصیلى 

1402--1401 بر سر کالس هاس درس حاضر شدند.
شــوراى آموزشــى دانشــگاه اصفهــان، تقویم آموزشــى 
نیمســال اول ســال تحصیلى 1402-1401 را در بیســت و 
هفتم اردیبهشــت ماه منتشــر کرد. برمبناى مصوبه شــوراى 
آموزشى این دانشــگاه، فرآیند برگزارى کالس هاى آموزشى 
از روز یک شــنبه 27 شــهریور آغــاز مى شــود و 14 دى ماه 

به پایان مى رسد. 
دانشگاه صنعتى اصفهان هم به دانشــجویان خود اعالم کرده 
بود از نوزدهم تا بیست و دوم شــهریورماه فرصت دارند نسبت 
به فرآیند انتخاب واحد خود اقدام  کنند. کالس هاى آموزشــى 
این دانشگاه نیز از روز 27 شهریور آغاز شده و 14 دى به پایان 

مى رسد. 
همچنین بر اســاس اعالم دانشــگاه آزاد اســالمى، انتخاب 
واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اســالمى در نیمسال اول از 27 
شهریورماه الى اول مهرماه ادامه دارد. همچنین حذف و اضافه 
دانشجویان دانشــگاه آزاد اسالمى در نیمســال اول از 2 الى 8 
مهرماه انجام خواهد شد. ورودى هاى 98 و ماقبل آن از دوم مهر 
و ورودى هاى 99 و 1400 از چهارم مهر در دانشــگاه هاى آزاد 

واحد اصفهان بر سر کالس درس حاضر مى شوند.
دانشــگاه هنر اصفهان هم اعالم کرد به دلیل مصادف شــدن 
هفته آغاز نیمســال اول ســال تحصیلــى 1402-1401 در 
تقویم آموزشــى اعالم شده، با ایام ســوگوارى اربعین حسینى 
و آیین پیــاده روى و عزیمــت زائران کربالى معلى، شــروع 
کالس هاى آموزشــى نیمســال فوق به روز شــنبه 2 مهرماه 

1401 موکول شد.

آغاز سال تحصیلى
در بعضى دانشگاه هاى  اصفهان

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص تصویر بردارى شفا نجف آباد به شناسه ملى 10860430271 و به شماره ثبت 2593 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/02/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى رسول امیرخانى به شماره ملى 1091525382 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1401/10/27آقاى علیرضا محمدى به شماره 
ملى 1292390271 به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1401/10/27 انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و 
عقود اسالمى با امضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و در نبود رییس هیئت مدیره با امضا مدیر ع امل و خیریه قمر بنى هاشم به شناسه ملى 10260015939 نمایندگى 
على سلیمان نژاد و در نبود مدیر عامل، با امضا رییس هیات مدیره و خیریه قمر بنى هاشم نجف آباد به شناسه ملى 10260015939 همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1381507)
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پیش از این قرار بود که بازى ســوپرجام فوتبال ایران بین 
استقالل(قهرمان لیگ برتر) و نساجى(قهرمان جام حذفى) 
هفته اول مرداد برگزار شود منتهى نهایتا قرار شد که این 
بازى پس از جام جهانى قطر و پیش از آغاز دیدارهاى نیم 
فصل دوم برگزار شود. حاال و با توجه به آنکه برنامه لیگ 
دستخوش تغییر شده و نیم فصل قبل از جام جهانى تمام 
نخواهد شد، دوباره زمان سوپرجام تغییر کرده است. هنوز 
معلوم نیســت این بازى چه زمانى برگزار خواهد شد و باید 
دید چه زمانى ریکاردو ساپینتو یا حمید مطهرى مى توانند با 
اولین جامشان در ایران و در مقام سرمربى عکس یادگارى 

بگیرند.

زمان سوپرجام
 تغییر مى کند؟

02

بعد از اعالم اسامى تیم ملى فوتبال اکثر کارشناسان از خط 
خوردن مهدى قایدى و محمد محبى تعجب کردند. با توجه 
به اینکه محبى یکى از لژیونرهاى اروپایى فوتبال کشــور 
محسوب مى شد و به تازگى به استقالل پیوست پیش بینى 
مى شــد با توجه به آمادگى این بازیکن در بازى هاى اخیر 
استقالل این بازیکن در اردوى اتریش حضور داشته باشد اما 
کى روش اعتقادى به این بازیکن نداشت. دلیل خط خوردن 
وینگر سرعتى استقالل البته از ســوى کادر فنى تیم ملى 
موجه است. ظاهرا محبى در 3 جلسه تمرین برگزار شده تیم 
ملى تنها یک جلسه با شاگردان کارلوس کى روش تمرین 
کرده و دو جلسه را به دلیل مصدومیت جزیى از دست داده 
است. همین موضوع باعث شد تا کى روش نام محبى را از 

فهرست مسافران اتریش خط بزند.

دلیل خط خوردن محبى

کارلوس کى روش پیش از عزیمت تیم ملى ایران به 
اتریش روى نام سه ســپاهانى خط کشید. دو طالیى 
پوش دیگر هم که نامشــان در لیســت نهایى این 
سرمربى پرتغالى دیده مى شــد به دلیل صادر نشدن 
روادید شنگن از پرواز به سرزمین موسیقى جاماندند. به 
این ترتیب تنها مسافِر سپاهانى که بامداد دیروز همراه 
با شاگردان کى روش ایران را به مقصد اتریش ترك 

کرد پیام نیازمند بود.
پیش از اینکه کــى روش لژیونرهاى مورد نظرش را 
براى اردوى 11 روزه در اتریش فرا بخواند اسم شش 
ســپاهانى در فهرست مدعوین این ســرمربى دیده
 مى شد. اما او پس از دو جلسه تمرین و در ارزیابى 48 
ساعته از بازیکنان منتخب خود به این نتیجه رسید که 
از بین یاسین سلمانى، محمد کریمى، شهریار مغانلو، 
رامین رضاییان، امید نورافکن و پیام نیازمند فقط سه 
بازیکن را بــراى برگزارى دو بازى دوســتانه مقابل 
ســنگال و اروگوئه همراه خود به «سرزمین دانوب 
آبى» ببرد؛ سه بازیکنى که جزو شــاگردان قدیمى 
این پیرمرد پرتغالى و پاى ثابت اردوهاى تیم ملى در 
زمان سرمربیگرى او در تیم ملى ایران بودند: رامین 

رضاییان، امید نورافکن و پیام نیازمند.
رضاییان و نورافکن اگر چه نتوانستند با هواپیماى ملى 
پوشان عازم اتریش شوند اما قرار است طى یکى دو روز 
آینده و به محض برطرف شدن مشکل روادید خود به 
جمع شاگردان کى روش بپیوندند. اگرچه َمنِشى که این 
روزها کى روش در پیش گرفته با رفتارى که در گذشته 
و در دوره هشت ساله اى که روى نیمکت ایران حضور 
داشت از او سرمى زد، از زمین تا آسمان فرق کرده اما 
این پیرمرد پرتغالى با مهره هایى که براى شرکت در 
اردوى اتریش برگزید و دست گذاشتن روى شاگردان 
قدیمى خود نشان داد که سلیقه او در انتخاب بازیکن 
چندان دستخوش تغییر نشده است. حتى اضافه شدن 
نام یکى دو بازیکن که پیش از این جزو مغضوبین این 
سرمربى بودند هم نمى تواند صحت این ادعا را رد کند.

با این تفاســیر، مى توان پیش بینى کرد که رضاییان 
و نورافکن و نیازمند در قطر نیــز جزو مردان تیم کى 

روش باشند. پر بیراه هم نیست اگر مدعى شویم که 
کیفیت عملکرد این سه ســپاهانى در جمع سربازان 
ژوزه مورایس براى سرمربى هموطن او در تیم ملى 
هم اهمیت چندانى ندارد. کى روش با توجه به شناختى 
که از این سه بازیکن دارد به توانایى آنها براى نتیجه 
گرفتن در حســاس ترین تورنمنــت جهانى فوتبال 

اطمینان کامل دارد. 
در مقابل با تکیه بر همین موضــوع مى توان انتظار 
داشت که سه سپاهانى دیگر سرنوشت متفاوتى با این 
هم تیمى هاى خود داشته باشند و رؤیاى سفر به قطر 
براى آنها محقق نشود. محمدکریمى، یاسین سلمانى 
و شهریار مغانلو با وجود درخشــش در جمع طالیى 

پوشان اصفهان شانس آنچنانى براى حضور در جام 
جهانى نخواهند داشــت. شــاید برخى معتقد باشند 
کریمى به دلیل مصدومیتى که با آن دست به گریبان 
بوده از لیست نهایى اردوى اتریش کنار گذاشته شده 
اما در پاســخ به این افراد باید گفت اگر این موضوع 
صحت داشت باید االن نام وحید امیرى هم در لیست 
بازماندگان این سفر دیده مى شد چرا که او مدتهاست 
به علت مصدومیت از میادین دور است. اما علیرغم این 
مسئله کى روش ترجیح داده او را همراه خود به مهد 

موسیقى جهان ببرد.
بر این اســاس، مى توان گفت مهمترین دلیل حذف 
این سه ســرباز باکیفیت مورایس از جمع شاگردان 

هموطن پرتغالى اش در تیم ملى آن است که پستى 
که این بازیکنان در آن بازى مى کنند؛ یعنى خط حمله 
و هافبک میانى، از پست هاى پرترافیک تیم ملى به 
شمار مى رود. همه اینها در کنار زمان کمى که تا جام 
جهانى باقــى مانده باعث مى شــود کى روش براى 
چینش تیمش براى شــرکت در ایــن میدان بزرگ 
بازیکنانى را انتخاب کند که از دید او توانایى و تبحر 
بیشترى از این سه سپاهانى دارند و بیشتر به کار تیم 
او مى آیند. مهمتر از همه آنکه این ســرمربى ترجیح 
مى دهد بازیکنانى را به قطر ببرد که پیش از این زیر 
نظر او بازى کرده باشند و بر ویژگى ها و خصوصیات 

بازى آنها اشراف کامل  داشته باشد. 

معماى حضور6 منهاى 3سپاهانى در اردوى اتریش
مرضیه غفاریان
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تیم ملى فوتبال کشورمان در مسابقات جام جهانى 2022 
قطر باید با تیم هاى ملى انگلیس، آمریکا و ولز رقابت کند. در 
همین رابطه آمار ضعیف هرى مگوایر مدافع منچستریونایتد 
و مدافع کلیدى تیم ملى انگلیس یکــى از رقباى تیم ملى 
قبل از جام جهانى سوژه شد. مگوایر در این فصل به همراه 
شیاطین سرخ 4 بازى انجام داده که در هر 4 بازى منچستر 
شکســت خورده و در این 4 بــازى 8 گل درون دروازه تیم 
انگلیسى قرار گرفته است. با وجود آمار بسیار ضعیف مگوایر 
اما سرمربى سه شیرها این بازیکن را به اردوى تیم ملى در ایام 
فیفا دعوت کرد. آمار ضعیف مگوایر خبر خوشحال کننده اى 
براى زوج خط حمله تیم ملى کشورمان یعنى سردار آزمون و 

مهدى طارمى به شمار مى آید.

خبر خوش براى 
طارمى و آزمون
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اعضاى تیم ملى فوتبال کشورمان که بامداد دیروز (یکشنبه) 
براى برگزارى اردویى راهى اتریش شده بودند، ساعتى پیش 
وارد این کشور شدند. ملى پوشان فوتبال کشورمان به منظور 
برگزارى دو دیدار تدارکاتى با اروگوئه و سنگال دقایقى پیش 
وارد فرودگاه وین اتریش شدند تا پس از انجام تمرینات زیر 
نظر کادر فنى در روزهاى یکم و پنجم مهر ماه به مصاف 

حریفان یادشده بروند.

تیم ملى وارد اتریش شد
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در چارچوب هفتــه هفتم لیگ پرتغــال، پورتو به مصاف 
اســتوریل رفت و در لحظات پایانى به تساوى یک بر یک 
دست یافت. در این بازى مهدى طارمى ستاره ملى پوش 
کشورمان در ترکیب اصلى پورتو حضور داشت و 90 دقیقه 
براى تیمش بازى کرد. تک گل پورتو را طارمى در دقیقه 
9+90 از روى نقطه پنالتى به ثمر رســاند تا این تیم یک 
امتیاز مهم خارج از خانه را بدست آورد. طارمى هرچند این 
گل ارزشمند را براى پورتو به ثمر رســاند اما سایت «گل 
پوینت» پرتغال در ارزیابى فنى اش از این دیدار به ســتاره 
ایرانى نمره ضعیف 5,7 از 10 را داد تا جزو بازیکنان ضعیف 

بازى شناخته شود.

نمره ضعیف براى 
ستاره ایرانى

ستاره ایرانى تیم پوشکاش ســتاره تیمش بود و در 
جریان پیروزى 2-5 پوشکاش دو گل به ثمر رساند.

در چارچوب جــام حذفى مجارســتان تیم 
پوشکاش در حالى به مصاف چکوارى 
رفت که شــهاب زاهدى از ابتدا 
در ترکیب پوشکاش حضور 
داشــت و موفق شــد 
نمایش درخشانى را هم 

ارائه کند.

شــهاب زاهدى در دقیقه 24 موفق شد از روى نقطه 
پنالتى دروازه حریف را باز کند. پنالتى زن اول پوشکاش 
با فریب دروازه بان حریف توپ را به ســمت راســت 

فرستاد و گل اول تیمش را زد.
این در حالى است که شاید مهمترین نکته این بازى 
استادیوم محقر حریف تیم پوشکاش بود که باتوجه به 
حضور در سطح دوم مجارستان، از ورزشگاه چندان 
بزرگى برخوردار نبود و به همین دلیل تصویربردارى 

هم با دوربین نزدیک به زمین چمن انجام مى شد.

در دقیقه 26 لوسیانو گل بعدى را هم براى پوشکاش به 
ثمر رساند و دقایقى بعد نوبت به شهاب زاهدى رسید 
که این بار یک ارسال از سمت چپ را با ضربه دقیق 
همراه کند و گل سوم تیمش را بزند؛ گلى که در ادامه با 
دو گل دیگر از سوى هر یک از تیمها همراه شد تا بازى 

5-2 به پایان برسد.
با این نتیجه پوشــکاش به دور چهــارم جام حذفى 
مجارســتان صعود کرد که البته دیدارهایش پس از 

فیفادى برگزار خواهند شد.

دبل زاهدى در پیروزى پر گل پوشکاش

بز ریش ن ر هر

ستاره ایرانى تیم پوشکاش ســ
2جریان پیروزى 2-5 پوشکاش
در چارچوب جــام حذف
پوشکاش در حالى
رفت که شــ
در ترکی
داش
نمای
ارائه ک

کاپیتان سابق ذوب آهن مى گوید: فکر مى کنم 
کمترین حق آقاى اســکوچیچ این بود که این 
فرصت به او داده مى شد که تیم را به جام جهانى 

ببرد ولى تصمیم مسئولین چیز دیگرى بود.
قاسم حدادى فر در مورد این که با حضور کارلوس 
کى روش دو دستگى ها و شکاف هاى ایجاد شده 
در تیم ملى از بین میرود یا خیر گفت: یکســرى 
مســائل در فوتبال ما اتفاق مى افتد که در خیلى 
از جاها اتفاق نمى افتد و نادر اســت. در مملکت 
ما هیچ چیز عجیبى وجود ندارد. با توجه به نتایج 
خوبى که آقاى دراگان اسکوچیچ گرفت و آن تیم 
بحران زده را به جام جهانى برد در نهایت  تصمیم 
گرفتند که آقاى کى روش جایگزین شود، فکر 
مى کنم کمترین حق آقاى اسکوچیچ این بود که 
این فرصت به او داده مى شــد که تیم را به جام 
جهانى ببرد ولى تصمیم مسئولین چیز دیگرى 
بود. به هر حال فوتبال حرفه اى اســت و از این 
اتفاقات رخ مى دهد و امیــدوارم در این فرصت 

باقیمانده تدارك خوبى براى تیم ملى ببینند.
او مى گوید بهتر است همدل شویم چون با توجه 
به شرایط  فقط فوتبال است که مى تواند شادى 
را بین مردم بیاورد. خیلى خیلى کار سخت است 
ولى امیدوارم با مدیریت آقاى کى روش و نظم و 
دیســیپلین خاصى که دارد بتواند در یک مسیر 
مشــخص تیم را هدایت کنــد و در جام جهانى 

شرایط خوبى داشته باشیم.
حدادى فر در مورد لیســت تیم ملى به صورت 
کلى و حضور افرادى مثل شــجاع خلیل زاده و 
غیره ادامه داد: من دوست ندارم در مورد شخص 
صحبت کنم ولى فکر مى کنم شجاع خلیل زاده 
در این مدت خیلى خوب چه در تیم ملى و چه در 
باشگاه خوب کارکرده و استحقاق این را دارد که 

با تیم ملى باشد.

رسانه هاى عراقى گزارش داده اند که فدراسیون 
فوتبال این کشــور به دنبال بــه خدمت گرفتن 

دراگان اسکوچیچ است.
دراگان اسکوچیچ در یک مقطع حساس هدایت 
تیم ملى فوتبال ایران را برعهده گرفت. تیم ملى 
تحت هدایت این ســرمربى کروات توانســت با 
پیروزى هاى پیاپى از خطر حذف از مقدماتى جام 
جهانى فرار کند. ایران تحت هدایت اسکوچیچ در 
مرحله نهایى رقابت هاى مقدماتى جام جهانى نیز 

با اقتدار به این مسابقات صعود کرد.

با این حال بعد از تغییــر و تحوالت به وجود آمده 
در فدراســیون فوتبال و انتصــاب مهدى تاج به 
عنوان رئیس جدید، قابل پیــش بینى بود که با 
توجه به وعده هاى پیشین او، اسکوچیچ جایى در 
برنامه هاى تاج نداشته باشد. نهایتًا همین اتفاق 
هم رخ داد و سرمربى کروات از هدایت تیم ملى 
ایران کنار گذاشته شد و جاى خود را به کارلوس 

کى روش داد.
یک مصاحبه از سرمربى ســابق تیم ملى فوتبال 
ایران نقل شد که دراگان اسکوچیچ در بخشى از 

آن مدعى شده بود که از فدراسیون فوتبال عراق 
پیشنهاد دریافت کرده است. البته اسکوچیچ خیلى 
زود با یک استورى این مصاحبه را تکذیب کرد اما 
حاال رسانه هاى عراقى نیز به شکل ویژه اى به این 
خبر پرداخته اند. بر اساس ادعاى برخى رسانه هاى 
عراق فدراسیون فوتبال این کشور در حال مذاکره 
با دراگان اسکوچیچ است تا با این سرمربى کروات 
براى نشستن روى نیمکت تیم ملى این کشور به 
توافق برسد؛ شایعه اى که باید منتظر ماند و دید 

که تا چه حد صحت دارد.

عراق، مقصد جدید سرمربى سابق ایران؟

بدشانســى مانع از گلزنى مهاجم ایرانــى لورکوزن و 
پیروزى تیمش در دیدار خانگى مقابل وردربرمن شد.

بایرلورکوزن در یــک بازى خانگى دیگــر موفق به 
پیروزى مقابل حریف نشــد؛ آنها که از برد 2-0 مقابل 
اتلتیکومادرید در لیگ قهرمانان روحیه گرفته بودند در 
دیدار مقابل حریف سرسخت تازه به بوندسلیگا بازگشته، 
وردربرمن تالش بسیارى براى پیروزى کردند اما برمن 
بعد از چند بار قلق گیرى در نهایت از روى یک کرنر گل 
تساوى را وارد دروازه هرادسکى کرد تا پیروزى از مشت 

تیم جراردو سیوانه پر بزند.
دیدار دو تیم بایرلورکــوزن و وردربرمن در هفته هفتم 
رقابت هاى بوندســلیگا بدون حضور سردار در ترکیب 
ثابت لورکوزن آغاز شــد و بعد از تساوى بدون گل در 
نیمه اول، لورکوزن با فشار هوادارانش توانست با ضربه 
تماشایى دمیرباى با پاى چپ از پشت محوطه جریمه 

یک بر صفر از حریف پیش بیفتد.
با این حال این وردربرمن بود که مثل جان سخت ها به 
کار ادامه داد و در نهایت روى یک کرنر که از روى بى 
مسئولیتى دفاع چپ لورکوزن رقم خورد با ضربه سرى 

تماشایى به گل مساوى رسید. البته هرادسکى ضربه اول 
را به سختى دفع کرد اما بعد از این واکنش ناقص، توپ 
را مقابل پاى مهاجم وردربرمن انداخت تا او با یک ضربه 

ساده از الى پاى گلر لورکوزن دروازه بایر را باز کند.
اینجا بود که جراردو سیوانه ســردار آزمون را به جاى 
کالوم هادسون اودوى ستاره خریدارى شده از چلسى 
وارد میدان کرد تا شاید با قدرت تمام کنندگى او بتواند از 

پس حریف سختکوش بربیاید.
سردار لحظاتى پس از ورود با یک فرار از سمت راست با 
پاس عرضى موقعیت خوبى را براى حمله وران لورکوزن 
آغاز کرد اما نه شیک و نه بازیکنان دیگر نتوانستند خود 

را به موقعیت برسانند.
دقایقى بعد (88) آزمون سانتر عرضى ارسالى از سمت 
راســت را به زیبایى و با قدرت هر چه تمام تر به سمت 
دروازه برمن شلیک کرد اما این توپ از بدشانسى او روى 
تیر دروازه حریف نشست؛ در حالى که او به شدت با فال 
کروگ بازیکن حریف سر به سر شد و بیش از پنج دقیقه 

روى زمین خوابید.
در این لحظات ترس از مصدومیت ســردار با توجه به 

اینکه او آخرین تعویض لورکوزن بود هم وجود داشت اما 
با وجود درد شدید در ناحیه سر بعد از این برخورد شدید، 
آزمون دوباره به بازى برگشت اما وقفه طوالنى ناشى از 
این اتفاق تاثیر خود را روى بازى گذاشت و به اصطالح 

یخ مسابقه نگرفت.
آزمون کمى قبل از سوت پایان، پاتریک شیک را هم را 
در موقعیت خوبى براى حمله قرار داد که در یک فعل 
و انفعال شیک دوباره در حالت تک به تک با دروازه بان 
قرار گرفت که به جاى ارسال پاس به سردار، به زمین 

خورد و این موقعیت از دست رفت.

لورکوزن با این تک امتیاز پنج امتیازى شد و فعال به رتبه 
پانزدهم جدول صعود کرد؛ اگرچه تیم وولسفبورگ در 
صورت موفقیت در مسابقه بعدى مى تواند آنها را یک 

پله پایین تر بفرستد.
جراردو سیوانه سرمربى بایر در پایان مسابقه برافروخته 
و عصبانى به رختکن رفت؛ او که بدشانسى تیمش را 
که دو بار در نیمه اول و دوم تیر دروازه حریف را لرزانده 
بودند باور نداشت، از اینکه مدافعانش دوباره روى کرنر 
گل دیگرى را دریافت کرده اند بسیار عصبانى به نظر 

مى رسید.

بدشانسى آزمون در شب تساوى لورکوزن

حدادى فر: 
حق اسکوچیچ حضور 
در جام جهانى بود

تیم اتحاد کلباء به لطــف تعویض هاى طالیى 
فرهاد مجیدى توانست از سد الظفره عبور کند.

این تیم در اســتادیوم خانگى خود، با گل هاى 
حبیب الفــردان و برایان رامیرز از ســد الظفره 
گذشت تا با کسب 6 امتیاز، در رتبه چهارم جدول 

رده بندى ادنوك لیگ امارات قرار بگیرد.
نکته مهم در این بازى، تأثیرگذارى مســتقیم 
تعویض هاى طالیى فرهاد مجیدى در راه کسب 
این پیروزى ارزشمند بود. در شرایطى که بازى 
بدون گل در جریان بود، ســرمربى ایرانى اتحاد 
کلباء در دقیقه 61 دســت به انجام سه تعویض 

همزمان زد.
گل نخســت این تیم روى حرکت دیدنى یاسر 
البلوشى از سمت چپ به دست آمد و ارسال او به 
روى دروازه، به حبیب الفردان رسید و او با یک 
بغل پاى مطمئن، گل اول را به ثمر رساند تا هر 
2 تعویض مجیدى روى این گل نقش داشــته 
باشند. گل دوم نیز روى پاس حبیب الفردان به 
برایان رامیرز به دست آمد و اینگونه تعویض هاى 

طالیى فرهاد، ورق بازى را برگرداندند.
در زمان حضور مجیدى در استقالل، بسیارى از 
تعویض هاى طالیى او گره بــازى آبى ها را باز 
کرده بود که از مهمترین آنها مى توان به دربى 
برگشت لیگ قبل اشــاره کرد که ارسال صالح 
حردانى به رودى ژســتد، منجر به گل تساوى 
استقالل مقابل پرسپولیس شد. 2 تعویض فرهاد 
که در واقع مى توان گفت سند قهرمانى آبى ها در 

لیگ قبل را در همان مسابقه امضا زدند.
این نتیجه و تغییــرات در روزنامه هاى اماراتى 
نیز بازتاب داشت. روزنامه البیان صحبت هاى 
مجیدى مبنى بر تأثیر این تعویض ها در کسب 
نتیجه را تیتر خود قرار داده و در ادامه به پیروزى 

شیرین اتحاد کلباء برابر الظفره پرداخته است.
روزنامه امارات الیوم نیز نوشــته است که اتحاد 
کلباء با پیروزى خوبى که روز گذشــته به دست 
آورد، در جدول رده بندى 6 امتیازى شــد و در 

جایگاه چهارم قرار گرفت.
روزنامه الخلیج نیز با تیتر «ببرها، شــوالیه هاى 
الظفره را غمگین کردند» نوشته است که در نیمه 
دوم اوضاع تغییر کرد و اتحاد کلباء توانست ظرف 

چند دقیقه، ورق بازى را برگرداند.

تعویض هاى 
طالیى فرهاد باز هم 

به دادش رسید
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معاون بازســازى و مســکن روســتایى بنیاد مسکن 
روستایى اصفهان گفت : نهضت ملى مسکن و همچنین 
طرح هاى مقاوم ســازى مســکن روســتایى نیازمند 

همکارى و مساعدت بیشتر شبکه بانکى است.
 مهدى صدر افزود: ســاالنه 200 هزار بــاب خانه در 
کشور مقاوم سازى مى شود و سهم استان اصفهان 10 
هزار واحد مسکونى تعیین شده است درحالى که  بودجه 
مصوب بــه آن اختصاص نیافته و وعــده 200 میلیون 
تومانى براى بازسازى و مقاوم سازى هر منزل مسکونى 

محقق نشده است. 
معاون بازسازى مسکن روستایى بنیاد مسکن روستایى 
استان اصفهان به ســهمیه هشت هزار و 500 فقره وام 
مقاوم ســازى منازل روســتایى از تیرماه سال گذشته 
تاکنون در این خطه اشــاره کرد و گفت:  هفت هزار نفر 
را براى وام 100 میلیون تومانى با کارمزد پنج درصد به 
بانک ها معرفى  و چهار هزار و200 نفر موفق به دریافت 

تسهیالت شده اند. 
صدر خاطرنشــان کرد: درحالى که بانک هاى عامل در 
اصفهان زیر بار سفته زنجیره اى براى پرداخت تسهیالت 

نمى روند که در استان هاى دیگر چون کرمانشاه، لرستان 
و هرمزگان با تن دادن بانک ها به سفته زنجیره اى،شاهد 

خانه دار شدن طبقات محروم هستیم. 
به گفته وى، بانک هــا دلیل مقاومت بــراى پرداخت 
تسهیالت براى خانه دار شدن اقشــار ضعیف جامعه را 

تورم زا بودن آن اعالم کرده اند. 
صدر افزود: گفته شــده اســت که " مابه التفاوت سود 
پنج درصد با ســود معمول 18 درصد تسهیالت بانکى 
نقدینگى براى بانک به بار مى آورد“ ،  اگرچه این سخن 
درست اســت اما باید به این نکته توجه داشت که این 
تورم که بانک ها از آن نام مى برند در فاصله 20 ســاله 
است و فاصله13 درصدى دو نرخ تسهیالت در 2 دهه بر 

بانک ها تحمیل مى شود. 
 معاون بازســازى و مســکن روســتایى بنیاد مسکن 
روستایى اســتان اصفهان همچنین  از 400 ناظر فنى 
براى اجراى طرح مســکن ملى در اصفهان  خبر داد و 
افزود: طرح هاى انبوه سازى که در شهرهاى زیر 20 هزار 
نفر جمعیت و روستاها توسط بنیاد مسکن اجرایى شده 

است از مقاومت باالیى برخوردار است. 

مقاوم سازى خانه هاى روستایى 
نیازمند مساعدت شبکه بانکى 

مدیر مرکز رشد تجهیزات پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در 
دومین همایش توانمندسازى فناوران حوزه سالمت با عنوان اینکه سهم 
بنگاه هاى اقتصادى کوچک در توسعه کارآفرینى با هم اندیشى و برگزارى 
همایش هاى ترویجى افزایش مى یابد بر لزوم و اهمیت برگزارى رویدادها، 

آموزش، انتقال تجربه در حوزه کارآفرینى تأکید کرد.
احسان روحانى ابراز امید وارى کرد که با هم اندیشى، برگزارى همایش هاى 
ترویجى، آموزش و حمایت از اســتارت آپ ها بتوانیم شاهد افزایش سهم 

بنگاه هاى اقتصادى کوچک و متوسط در کسب درآمد هاى ارزى و توسعه 
کارآفرینى در کشور باشیم.

جالل حیدربیگى مدیر مراکز رشد و مراکز تحقیقاتى علوم پزشکى دانشگاه 
آزاد اســالمى هم در این همایش با توجه به حضور فعال و توانمندى هاى 
ارائه شده و ظرفیت هاى باالى واحد هاى فناور در رویداد عصر امید، اهداف 
سلسله همایش هاى توانمندســازى فعاالن حوزه ســالمت و ضرورت 

برگزارى این همایش ها را تبیین کرد.

افزایش سهم بنگاه هاى اقتصادى کوچک در کارآفرینى  

کاهش 92 درصدى آبرسانى سیار
 در استان اصفهان

از ابتداى سال تاکنون آبرسانى سیار نسبت به مدت 
مشابه پارسال بیش از 92 درصد کاهش یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: در بهار و تابستان امسال با توجه به محدودیت 
منابع، آب آشامیدنى 100 شهر و 948 روستاى زیر 
پوشش آب و فاضالب اســتان اصفهان به صورت 
عادالنه تامین و توزیع شد و آبرسانى سیار بیش از 

92 درصد کاهش یافت.
حسین اکبریان با بیان اینکه با پایش آنالین و کنترل 
از راه دور منابع و تاسیســات، توزیع عادالنه آب در 
استان اجرا شد افزود: با ایجاد بستر تله مترى خطوط 
انتقال در بیش از 85 ایستگاه آبرسانى از تصفیه خانه 
آب باباشیخعلى تا انتهاى خطوط انتقال در نایین و 
انارك و تاسیسات در دیگر شهر ها و روستاها، آب 

آشامیدنى به صورت پایدار و عادالنه توزیع شد.
وى با بیان اینکــه در زمان اوج مصــرف نیاز آبى 
شهر ها و روستا هاى تحت پوشش سامانه آبرسانى 
اصفهان بزرگ 16.5 مترمکعب بر ثانیه است، گفت: 
امسال آب و فاضالب استان اصفهان در اوج مصرف 
با کمبود 2.5 متر مکعب بر ثانیه براى تامین پایدار 
آب آشــامیدنى مردم روبرو بود، اما با اجراى برخى 
اقدامات از جمله شناسایى و اصالح نقاط آسیب پذیر 
شبکه توزیع، آب آشامیدنى متقاضیان را تامین کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

افزود: تله مترى شــبکه توزیع شهر اصفهان نیز در 
توزیع عادالنه آب در تابســتان امســال موثر بوده 

است.
اکبریان گفت: تله مترى 26 حوضچه فشارشــکن 
در منطقــه 2، تله متــرى 22 حوضچــه کنترلى 
در شــهر اصفهان و تعویض بیــش از 200 والو و 
حوضچه سازى در شبکه توزیع شهر هاى اصفهان، 
خمینى شــهر، نجف آباد و شاهین شــهر از جمله 

اقدامات در راستاى توزیع عادالنه آب بوده است.
وى با اشــاره بــه کاهش نســبى دمــا در فصل 
تابســتان افــزود: طبــق گزارش هاى ســامانه 
هواشناســى بــه صــورت میانگین امســال دما 
در ماه هــاى خرداد، تیر و مرداد نســبت به ســال 
گذشــته یک درجه کاهش داشــته کــه این امر 
نیــز در تامین پایدار آب آشــامیدنى مــردم موثر

 بوده است.
مدیرعامل آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 
در دهه 40 تا پایان دهه 80 چاه هاى فلمن یکى از 
منابع تامین آب آشامیدنى شهر اصفهان، با ظرفیت 
3200 لیتر بر ثانیه بوده، ولــى از ابتداى دهه 90 با 
خشک شدن رودخانه زاینده رود، آبدهى این چاه ها 
به صفر رسیده است و این رویداد این شرکت را در 
تامین پایدار آب آشــامیدنى با مشکل روبرو کرده 

است.

فرماندار اصفهان نســبت به لزوم تســریع در تکمیل زیرســاخت هاى شهرك شهید 
کشورى تاکید کرد و گفت: اطالع رسانى و ارائه تقویم زمان بندى براى اتمام پروژه ها و 

بهره بردارى از آن ها توسط دستگاه هاى اجرایى باعث امیدآفرینى در جامعه مى شود.
محمدعلى احمدى فرماندار اصفهان با تأکید بر لزوم همکارى و هم افزایى دستگاه هاى 
اجرایى براى رفع مسائل و مشکالت مردم در شهرك شــهید کشورى، اظهار داشت: 
باتوجه به سکونت تعداد قابل مالحظه اى از شهروندان در این شهرك و کمبود خدمات 

و امکانات تا زمان طى مراحــل قانونى و تأمین خدمات مطابق ســرانه هاى خدماتى، 
کمیته اى متشکل از شهردارى، شوراى شهر و اداره راه و شهرسازى تشکیل و تصمیمات 

الزم پیرامون تعیین تکلیف امالك اتخاذ شود.
وى افزود: اتاق اصناف با همکارى دســتگاه هاى ذى ربط بایســتى نسبت به هدایت 
ســرمایه گذار و صدور مجوز براى واحدهاى نانوایى و دیگر واحدهاى صنفى مورد نیاز 

مردم در این شهرك اقدام نماید. 
احمدى تصریح کرد: اداره راه و شهرســازى ملزم به تأمین زمین مــورد تأیید نیروى 

انتظامى براى احداث کالنترى و راهور در مجموعه شهید کشورى است. 
 فرماندار اصفهان افزود: اطالع رســانى و ارائه تقویم زمان بندى براى اتمام پروژه ها و 

بهره بردارى از آن ها توسط دستگاه هاى اجرایى باعث امیدآفرینى در جامعه مى شود. 
وى عنوان کرد: توجه به موضوعات فرهنگى در مجموعه شــهید کشورى بسیار حائز 

اهمیت است و در این خصوص بایستى اقدامات مقتضى صورت پذیرد. 
احمدى افزود: روشــنایى معابر شــهرك شــهید کشــورى باید مــورد توجه ویژه 
قرار بگیــرد و پیگیرى هاى الزم توســط دســتگاه هاى ذى ربــط در این خصوص

 انجام شود.

ضرورت تکمیل زیرساخت هاى شهرك شهید کشورى

مدیر مهندسى تولید و توزیع برق ذوب آهن اصفهان گفت: با راه اندازى دیگ شماره 
4 نیروگاه مرکزى ذوب آهن اصفهان شاهد صرفه جویى 234 میلیارد تومانى، افزایش 

تولید برق 5 مگاواتى و کاهش مصرف گاز طبیعى 30 میلیون مترمکعبى هستیم.
محمدرضا امین صبورى درباره روند بازسازى دیگ بخار شــماره 4 نیروگاه مرکزى 
شــرکت ذوب آهن، اظهار کرد: این نیروگاه به عنوان یکــى از اصلى ترین واحدهاى 
پشتیبانى کارخانه وظیفه تولید هواى دمشــى کوره هاى بلند2، 1 و 3 تامین کننده 50 
تن بر ساعت بخار VD، 25 تن بر ســاعت بخار واحد کک سازى، تامین حداقل 200 
ton/h آب دیگ هاى اتیلیزاتور از طریق تصفیه خانه شــیمیایى، تامین آب گرم شبکه 

شوفاژ و بخار شبکه 10 اتمســفرکارخانه و همچنین تولید حداکثر 24 مگاوات برق را 
به عهده دارد.

 وى با اشاره به اینکه در این نیروگاه چهار دستگاه دیگ (بویلر) بخار در قسمت قدیم 
و دو بویلر در قسمت توازن در حال کار اســت، افزود: با توجه به شرایط خاص و نیاز به 
بازسازى بویلرها به دلیل فرسودگى، دیگ بخار شماره 4 در سال 98 براى بازسازى از 
مدار خارج شد و سایر دیگ هاى توازن جبران کمبود تولید بخار را داشتند و پس از انجام 

بازسازى، اسفندماه سال گذشته راه اندازى  شد و در مدار قرار گرفت.
مدیر مهندســى تولید و توزیع برق شــرکت در پاسخ به این ســوال که میزان صرفه 
اقتصادى این بازســازى که توسط شرکت مهندسى و پویش ســاخت انجام شده چه 
میزان بوده است؟ گفت: عالوه بر افزایش ضریب اطمینان در نیروگاه، ساالنه حداقل 
234 میلیارد تومان صرفه جویى از مسیر این بازسازى براى ذوب آهن اصفهان حاصل 

مى شود، همچنین با توجه به طراحى و اهمیت استراتژیک و حیاتى این راه اندازى، تولید 
برق کارخانه حداقل 5 مگاوات در ساعت افزایش مى یابد.

امین صبورى خاطرنشان کرد: این بازســازى در انواع انرژى هاى مورد نیاز خط تولید 
شرکت نیز صرفه جویى خوبى رقم زده اســت، به عنوان مثال امکان برداشت گازهاى 
فرایندى بیشتر شــده و در نتیجه میزان مصرف گاز طبیعى کاهش یافته است که این 
دستاورد، ساالنه حدود 90 میلیارد تومان صرفه جویى در این بخش براى کارخانه ایجاد 

مى کند و همچنین تناژ تولید بخار نسبت به قبل افزایش قابل توجهى مى یابد.

صرفه جویى 234 میلیاردى در ذوب آهن 

مدیرکل دفتر فنى تولید شــرکت مادرتخصصى برق حرارتى گفــت: همزمان با فرا 
رسیدن اربعین حسینى بیش از هشــت هزار و 500 نفر از پرسنل نیروگاه هاى حرارتى 
سراسر کشور مشغول به کار هستند تا در این ایام خللى در تولید برق پایدار براى مردم 

ایجاد نشود.
اســماعیل نمازى با اشــاره به اجراى پویش «#اربعیــن درنیروگاه» افــزود: براى 
تامین برق پایدار تابســتان ســال آینده حدود 107 هزار مــگاوات برنامه تعمیراتى 
در نظر گرفته شــده اســت تا قبــل از شــروع دوره اوج بــار ســال 1402 بتوانیم 

تمامى واحدهاى تولید برق حرارتى کشــور را بــا آمادگى حداکثــرى در مدار تولید 
داشته باشیم.

نمازى تاکید کرد: تقارن ایام اربعین حسینى با شروع فصل تعمیرات نیروگاه هاى حرارتى 
و لزوم تولید برق شبانه روزى در این واحدها موجب شده است تا بخش زیادى از پرسنل 
نیروگاه ها براى تامین آسایش مردم، زائران و مواکب بین راهى امکان حضور در مراسم 
اربعین حسینى را نداشته باشــند؛ از این رو دلدادگان حسینى نایب الزیاره همکاران ما 

در مراسم اربعین باشند.

خدمات رسانى 8500 نفرى پرسنل نیروگاهى در اربعین حسینى


