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۳

نبود باجه های شارژ 
بلیط در ایستگاه ها

یک کمدی دهان پر کن
۳

کرونا، سینوزیت یا آنفوالنزا؟

عطش ایرانی ها برای سراب 
خانه های ترکی
۲

۳

       

از خوردن نارنگی 
در فصل پاییز 
غافل نشوید

شیوع بیمارى هاى تنفسى در مدارس اصفهان
۶

پرونده بخاری های 
ناایمن مدارس 

بسته نشد!
فصل سرد در راه است و همچنان تراژدى بخارى هاى 
ناایمن در برخى مدارس کشــور وجود دارد. هر سال 
با فرارسیدن فصل ســرما یکى از مهمترین مسائلى 
که مســئولین، دانش آموزان و والدین بــا آن روبه رو 
مى شــوند، ایمن بودن یا نبودن وســایل گرمایشى 
مدارس بوده است. گذشــته از اینکه به هرحال وجود 
سیستم گرمایشى اســتاندارد همواره از دغدغه هاى 
مسئولین نظام آموزشى کشــور بوده است اما یادمان 
نرفته که در دو دهه گذشته، 6 مدرسه روستایى دچار 
آتش سوزى و 63 دانش آموز به سوختگى شدید مبتال 
شدند. همچنین چندین معلم و دانش آموز جان خود را 

از دست دادند ...

اصفهان فاتح رقابت اصفهان فاتح رقابت 
آتش نشانان پهلوان شدآتش نشانان پهلوان شد

۳

دانشگاه علوم پزشکى مى گوید کاهش استفاده از ماسک مسئله آفریده است

ناکامی ستاره ایرانی ناکامی ستاره ایرانی 
در مقابل سنگربان بنفیکا

در هفته دهم رقابت هاى لیــگ برتر پرتغال، پورتو 
میزبان بنفیکا بود. این دیدار در نهایت با نتیجه یک 
بر صفر به ســود بنفیکا به پایان رسید.پورتو که در 

ورزشگاه خانگى خود از بنفیکا صدرنشین ...

۷

در صفحه۲بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

از وزیدن طوفان 
زرد در نقش جهان 
تا دومین شکست 

گاندوها

۵

ورود فرشاد حمالت ورود فرشاد حمالت 

مصرف روزانه نارنگى در روز هاى سرد پاییزى 
مى تواند عالوه بر تقویت سیستم ایمنى 
بدن، به تنظیم فشار خون، حفظ سالمت 

سیستم قلبى عروقى و اکسیژن رسانى بهتر 
به عضالت بدن کمک کند...

چالش های توسعه صنعت شترمرغ در اصفهان

۳

۷

روایت جدید رضا کیانیان از روایت جدید رضا کیانیان از 
کار کردن با حاتمی کیاکار کردن با حاتمی کیا

۲

۳/۵ میلیون نفر سهام عدالت می گیرند بالیی که ۴۰  کانون گرد و غبار بر سر اصفهان آورده استجهان نما چند روش ساده براى یافتن صاحب گوشى گمشدهاستان غذاهایى که دندان کودکان را خراب مى کندتکنولوژی سالمت

چهـــــره روز

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت فنى ومهندسى نگار حساب 
پرنیان  سهامى خاص دعوت به عمل مى آید تا درجلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده که درتاریخ 1401/08/13 در ساعت 9صبح در 
محل اصفهان ،خیابان بزرگمهر ،چهارراه نورباران ،خیابان 22بهمن ،بعد از 
مخابرات جنب گالرى زیتون ،مجتمع الماس ،طبقه 2،واحد 6 شرکت فنى 

ومهندسى نگار حساب پرنیان برگزار مى گردد حضور به هم رسانید .
دستور جلسه :

انتخاب مدیران ،بازرسان ،روزنامه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فنی 
ومهندسی نگار حساب پرنیان (سهامی خاص)به شماره ثبت  

۵۳۴۵۸ و شناسه ملی  ۱۴۰۰۴۶۶۶۸۵۷  

 هیئت مدیره

یزى 

هتر 

۳

 از کلیه سهامداران شرکت  دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده که در تاریخ  1401/8/14 ساعت 9 صبح در اصفهان دهستان 
قهاب شمالى روستاى هتن آباد بلوار کشاورز پالك 72 طبقه همکف کدپستى 

8164184726 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 شرکت تولیدی عسل طبیعی اصفهان سهامی خاص 
 به شماره ثبت ۱۰۲۲۰ بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۲۹۷۳

هیئت مدیره شرکت

دستور جلسه 
- ارائه گزارش بازرس وهیئت مدیره 
- انتخاب بازرس اصلى وعلى البدل

- انتخاب اعضاى اصلى هیئت مدیره
-تصویب تراز مالى سال 1399
-آنچه در صالحیت مجمع باشد

۷
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هدر هدر ه د
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۲

چهـــــره روز

سیمای سیمای 
نصف جهاننصف جهان

تصویری چشم نواز از «ستون های آفرینش» 

ــه  ــا و دیدنــی از«ســتون های آفرینــش» ب تلســکوپ فضایــی جیمــز وب، تصویــری زیب
ثبــت رســانده کــه در آن ســتون های ســه بعــدی از بیــن ابرهــا و غبارهــا دیــده می شــوند.

ایست قلبی داور «عصرجدید» در بیمارستان!

آریــا عظیمــی نــژاد  در گفتگویــی از تجربــه عجیبــش در زندگــی گفــت. وی چنــد ســال 
پیــش بــه ســبب نارســایی قلبــی بــه بیمارســتان مراجعــه و مــرگ را تجربــه می کنــد.

بزرگ ترین پروژه عالم از دیدگاه «بیل گیتس»

بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت درباره بزرگ ترین پروژه جهان می گوید.

حرکت جنجالی طارمی در ورزشگاه!

مهــدی طارمــی بعــد از پایــان مســابقه بنفیــکا مقابــل پورتــو پیراهنــش را درآورد و 
بــه ســمت ســکوهای هــواداران حریــف گرفــت.
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گرانى برنج
رکورد باورنکردنى قیمت

3/5 میلیون نفر
سهام عدالت مى گیرند

خبرخوان
روند افزایشى آنفلوآنزا 

  ایسنا | سرپرســت مرکــز مدیریــت 
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشــت ضمن ارائه 
توضیحاتى درباره روند بروز آنفلوآنزا در سال جارى 
گفت: حدس مى زنیم این روند بیمارى تا بهمن ماه 
ادامه داشــته باشد. دکتر شــهنام عرشى گفت: 
اصوًال تا پیش از این انتظار ما این بود که از اواسط 
آبان ماه به تدریج موارد بیمارى افزایشى شود ولى 
امسال برخالف انتظار ما، این روند افزایشى هم 
در نیم کره شمالى و هم در کشور ما حدود سه یا 
چهار هفته زودتر آغاز شده اســت و از اول مهر 
ماه افزایش موارد آنفلوآنزا آغاز شــد. وى افزود: 
به ویژه در هفته گذشــته موارد بیمارى به شدت 

افزایش یافت.

رنگ قرمز بازگشت
بر اســاس اعالم وزارت بهداشت،    مهر |
رنگبندى شهرهاى کرونایى کشور دچار تغییراتى 
شد. تا پایان 29 مهر 1401، هیچ شهرستانى در 
وضعیت قرمز کرونایى نبود. 19 شهرســتان در 
وضعیت نارنجى، 203 شهرستان در وضعیت زرد 
و 226 شهرستان در وضعیت آبى قرار داشتند؛ در 
همین حال، نقشه کرونایى کشــور دوباره تغییر 
رنگ داد و 4 شهر در وضعیت قرمز قرار گرفتند. 
شهرهاى ایوان، خرمدره، سرچهان و نائین، چهار 

شهر قرمز رنگ هستند.

بروید دانشگاه غذا بخورید!
  ایسنا |رئیس دانشگاه الزهرا(س) گفت: 
تعداد دانشــجویان تهرانى که براى صرف وعده 
ناهار به رستوران دانشگاه مراجعه مى کنند، نسبت 
به گذشته بسیار افزایش پیدا کرده است که دلیل 
آن به  صرفه بودن هزینه غذا در دانشــگاه است. 
فریده حق بیــن اظهار کرد: یک پــرس غذاى 
دانشــجویى به عنوان مثال 18 هزار تومان بود. 
اما پس از آزاد شــدن قیمت چند کاالى اساسى، 
این غذا براى دانشگاه حدود 55 هزار تومان هزینه 
داشت که تنها 2 تا 3 هزار تومان آن را دانشجویان 

پرداخت مى کنند. 

سهم اقتصاد مجازى
از نظر دولت 

شاه میرزایى، معاون وزیر صمت    خبرآنالین |
مى گوید آمارهاى ارائه شده درباره تعداد آنهایى که 
زندگى شان به اینستاگرام گره خورده دروغ است و 
سهم فروشندگان محصوالت اینستاگرامى فقط 3 

درصد از کل اقتصاد دیجیتال ایران است. 

درخواست حوزه علمیه قم 
  دیده بان ایران |شــوراى هماهنگــى 
گروه هــاى فرهنگى حوزه علمیه قم با ارســال 
نامه اى به آیت ا... سیدابراهیم رئیسى در جایگاه 
رئیس شوراى عالى فضاى مجازى از وى خواسته 
اســت تا تلگرام، اینســتاگرام و واتس آپ براى 

همیشه مسدود شوند.

 سروش صحت
کًال حذف شد؟

  برنا |  اختالف نظرهاى تلویزیون با سروش 
صحت و شائبه ممنوع التصویرى او با انتقادهاى 
بسیارى از سوى دوســتداران برنامه «کتاب باز» 
روبه رو شد و صحبت از ساخت این برنامه با مجرى 
دیگرى، باز هم به این اعتراض ها دامن زد تا اینکه 
شبکه  نســیم اعالم کرد قصد ساخت برنامه اى 
جدید به عنوان «دیدى نو» را با هدف ترویج کتاب 
و کتابخوانى دارد. برنامــه  «دیدى نو» با اجراى 
حمید گلى(یکى از عموهاى فتیله اى) جایگزین 
برنامه  «کتاب باز» ســروش صحت در شــبکه  
نسیم شد. حاال باید دید شبکه  نسیم با ساخت این 
برنامه با این مضمون آیا قصد کنار گذاشتن برنامه 

«کتاب باز» سروش صحت را دارد یا نه. 

آنها برده هستند!
  برترین ها | «مشــرق» در واکنش به اقدام 
نخست وزیر سوئد براى معرفى دو زن ایرانى االصل 
به عنوان وزراى پیشنهادى محیط زیست و فرهنگ 
به پارلمان این کشور نوشت:  غربى ها تاریخ خود را 
خوب مطالعه کرده اند، آنها خوب مى دانند در روم 
باستان هم بردگان در میدان نبرد شهامت بیشترى 
از اربابان نشــان مى دادند، چرا کــه میدان نبرد را 
فرصت مغتنمى براى ابراز وفادارى نسبت به ارباب 
مى یافتند! آنها مى دانند برده ها همیشــه تالش 
مى کنند به ارباب خود ابــراز وفادارى کنند و براى 

اثباتش به وطن خود هم پشت مى کنند!

بزرگ ترین
سرمایه گذار خارجى 

  تسنیم|بررسى هاى آمارى نشان مى دهد، 
فدراســیون روسیه با احتساب ســرمایه گذارى در 
دست انجام در حوزه نفت و گاز اولین کشور خارجى 
ســرمایه گذار در ایران، در شش ماهه نخست سال 
جارى بوده اســت چراکه طرح هاى سرمایه گذارى 
روسیه در بخش نفت و گاز ایران وارد مراحل اجرایى 
شده و بخشى از سرمایه مورد اشاره نیز وارد کشور 
شده است و طرح هاى مورد اشاره در زمره مصوبات 
معتبر هیئت سرمایه گذارى خارجى قرار گرفته است.

در فهرست سیاه باقى ماندیم
  ایلنا | «گروه ویژه اقــدام مالى» ایــران را در 
فهرست سیاه خود نگه داشت. گروه ویژه اقدام مالى 
FATF طى بیانیه اى اعالم کرد ایران تا زمان تکمیل 

طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پول شویى باقى 
خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار 
کره شــمالى و ایران در فهرست سیاه پول شویى قرار 
گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکسترى 

خارج شده اند.

52 نفر تلفات
از آمریکایى ها گرفتیم

ســردار دریادار علیرضا تنگســیرى،    انتخاب |
فرمانده نیروى دریایى سپاه گفت: نیروى دریایى سپاه 
با اســتفاده از قایق هاى تندرو در مدت یکسال و نیم 
درگیرى مستقیم با آمریکایى ها توانست بیش از 52 
نفر تلفات از آنها بگیرد و در مقابل، ما 9 شهید دادیم؛ 
همچنین در این مدت ما چهار قایق را از دست دادیم، 
ولى آمریکایى ها سه فروند ناو شامل ناوهاى ساموئل 
رابرت، ســى اور سى تى و ســانگارى و نیز دو فروند 

بالگرد را از دست دادند.

تعطیالت کجا برم؟!
  تابناك |دولت کانادا به تازگى شش فرد از جمله 
ســیدعزت ا... ضرغامى و چهار نهاد دیگر از ایران را 
به بهانه نقض حقوق بشر در فهرســت تحریم قرار 
داده اســت. ضرغامى که اکنون مســئولیت وزارت 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى در دولت 
ســیزدهم به عهده دارد در واکنش به این تحریم در 
توییتر نوشــت: «بیش از 10 ســال است که تحریم 
اتحادیه اروپا هســتم. دیروز هم تحریم کانادا به آن 
اضافه شــد. حاال تعطیالت آخر هفته کجا باید برم؟! 

واقعاً؟» 

لج غربى ها درآمده 
  دیده بان ایران| حجت االسالم نصرا... پژمانفر، 
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى در 
واکنش به اظهارات اخیر «رابرت مالى»، نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران تأکید کرد: دولت سیزدهم از زمانى 
که آغاز به کار کرده، نشان داده است که تمام تمرکز 
خود را روى مذاکرات نمى گذارد و همین مسئله باعث 
شده است که این روزها برخى از مقامات آمریکایى و 
اروپایى بگویند که برجام در اولویت آن ها نیست. لج آنان 
از این رویکرد ایران درآمده است و به همین دلیل این 

حرف ها را مى زنند.

این روزها شــاهد عبور قیمت برخــى از اقالم برنج از 
100 هزار تومان براى هر کیلو هستیم و این محصول 
پرمصرف در محدوده قیمتى 80 تــا 110 هزار تومان 
به فروش مى رســد.  این در حالى اســت کــه برنج از 
محصوالت کشــاورزى اســت که قابلیت کشت در 
شهرهاى شمالى کشــورمان را دارد؛ بنابراین، بخشى 
از نیاز برنج مصرفى در داخل تولید و کســرى نیاز وارد 
مى شود. در مقابل، موضوع کنترل واردات نیز از دیگر 

موضوع هاى موردمناقشه تمام این سال هاست. 
برخى معتقدنــد تولید داخل کفاف نیاز بــازار را داده و 
نیازى به حجم بــاالى واردات برنج نیســت. هرچند 

این اســتدالل مخالفانى هم دارد. بــه اعتقاد برخى از 
کارشناسان، کار از کار گذشــته و واردات برنج مازاد بر 
نیاز کشور موجب شده تولید داخل روى دست کشاورز 
بماند. از سوى دیگر، طبق آمار تولید برنج امسال نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل، 25 درصد افزایش یافته 
است؛  با این حال، گزارش رسمى مرکز آمار ایران نشان 
مى دهد نرخ برنج ایرانى فقط در سال 1400 حدود 95 
درصد رشــد کرد تا گران ترین کاالى اساسى در سال 
گذشته لقب بگیرد. این آمار حاکى از آن است که دیگر 
بسیارى از قشر متوســط جامعه نیز توانایى خرید برنج

 ایرانى را ندارند. 

بحث جاماندگان ســهام عدالت با آزادسازى این سهام در 
اردیبهشت سال 1399 داغ شده و به نظر مى رسد این بحث 
به مراحل پایانى خود رسیده است. دولت دوازدهم در حالى 
به کار خود پایان داد که اعالم کرد پرونده ثبت نام ســهام 
عدالت بسته شده و امکان اینکه مشمول جدیدى پذیرفته 
شــود وجود ندارد؛ با این حال، برخى نمایندگان مجلس 
همچنان قول تخصیص ســهام عدالت بــه جاماندگان 
را مى دادنــد و آمارهاى مختلفى نیــز از جاماندگان ارائه 
مى شــد. البته این آمار هرگز از سوى هیچ مسئولى تأیید 
نشد تا اینکه نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در الیحه 
بودجه ســال 1401، در مصوبه اى راهکارى براى تعیین 

تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال 1401 مشخص 
کردند.  حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصى سازى 
اعالم کرد: بر این اساس  افراد تحت پوشش کمیته امداد، 
بهزیستى و ایثارگرانى که سهام عدالت ندارند، فاز نخست 
جاماندگان ســهام عدالت محسوب مى شــوند.  احسان 
خاندوزى درباره مبلغ سهام عدالت گفت: به جهت اینکه 
تکلیف قانون بودجه 1401 است، دولت مصوبه اى داشت و 
در گام اول براى افراد تحت پوشش نهادهاى حمایتى مثل 
کمیته امداد و بهزیستى، 10 میلیون سهام عدالت به ازاى 
هر فرد مصوب و منابع آن  مشــخص شد و این امر منتظر 

تأییدیه مجلس است.

دریاقدرتى پور
فصل سرد در راه است و همچنان تراژدى بخارى هاى 
ناایمن در برخى مدارس کشــور وجود دارد. هر سال با 
فرارسیدن فصل ســرما یکى از مهمترین مسائلى که 
مسئولین، دانش آموزان و والدین با آن روبه رو مى شوند، 
ایمن بودن یا نبودن وســایل گرمایشــى مدارس بوده 
است. گذشته از اینکه به هرحال وجود سیستم گرمایشى 
استاندارد همواره از دغدغه هاى مسئولین نظام آموزشى 
کشور بوده است اما یادمان نرفته که در دو دهه گذشته، 
6 مدرسه روستایى دچار آتش سوزى و 63 دانش آموز به 
سوختگى شدید مبتال شــدند. همچنین چندین معلم و 
دانش آموز جان خود را از دست دادند. حوادث ناگوارى که 
به دلیل نبود سیستم گرمایشى استاندارد رخ داده است. 

پرونده آتش سوزى هاى مدارس از سال 1376 باز شد و 
از این سال به بعد به یکى از خبرهاى اصلى در روزهاى 
سرد سال تبدیل شــد.  تراژدى غمناکى که همواره به 
دلیل کمبود اعتبارات نتوانست به سرمنزل مقصود برسد 
و کماکان مدارسى را در ســطح کشور داریم که هنوز از 
بخارى هاى نفتى و چکه اى و بخارى گازى اســتفاده 

مى کنند.
 گرچه پــس از این اتفاقات و حوادث ناگوار درکشــور، 
موضوع استانداردســازى سیستم گرمایشى مدارس در 
سال هاى اخیر با جدیت بیشترى دنبال شد، اما آنطور که 
باید و شاید به آن رسیدگى نشد. همین موضوع باعث شد 
که با وجود گذشت دو زمستان و نبود دانش آموزان در 
مدارس حاال دوباره با بازگشایى مدارس بیم آن برود که 

برخى از مدارس کشور در خطر قرار دارند.
مســئله اى که به گفته رئیس سازمان نوسازى، توسعه 
و تجهیز مدارس کشــور به دلیل نبود زیرســاخت ها 
هیچ راه حلى بــراى آن وجود ندارد. مهرا... رخشــانى 
مهر در ایــن رابطه اعــالم کرده که تنهــا در صورتى 
بخارى هاى ناایمن از مدارس جمع آورى خواهد شد که 

زیرساخت هاى الزم فراهم شود.

آنطور که این مقام مسئول گفته؛ طى چهار سال گذشته 
حدود شش تا هفت هزار میلیارد تومان بابت جمع آورى 
بخارى هاى نفتى و گازى غیراستاندارد در مدارس کشور 
هزینه شده است اما به واســطه اینکه برخى از مدارس 
ســنگى نه برق دارد و نه گاز، باز به اجبار بخارى هاى 

نفتى میهمان این مدارس در فصل سرد هستند.
رئیس سازمان نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
اینطور گفته که ما مدعى هستیم در مدارسى که امکانات 
الزم براى استانداردسازى سیستم گرمایشى وجود داشته 
باشد اقدامات الزم انجام مى شود اما در برخى مدارس 
سنگى عشــایر نه برق وجود دارد و نه گاز و چه بسا از 
بخارى هاى هیزمى و نفتى هم استفاده مى کنند و براى 

این مدارس کارى نمى شود انجام داد.
اینها همه در حالى است که برخى از روستاهاى کشور 
هم از نعمت گازرسانى محرومند و تنها وسیله گرمایشى 
که مى توانند اســتفاده کنند همان بخارى هاى نفتى 

است.
سال تحصیلى گذشته بود که رئیس سازمان نوسازى، 
توسعه و تجهیز مدارس کشــور در پاسخ به این سئوال 
که در نهایــت پرونده بخارى هاى نفتــى و گازى غیر 
استاندارد مدارس کشور چه زمانى بسته خواهد شد گفته 
بود: 47 هزار بخارى گازى غیراستاندارد در مدارس باقى 
مانده که طى سال 1401 جمع آورى خواهد شد و به این 
ترتیب دیگر پرونده بخــارى نفتى و گازى هاى موجود 

غیراستاندارد بسته مى شــود و مى توان گفت تا پایان 
سال 1401 این مسئله حل و پرونده آن بسته خواهد شد.
حاال او بعد از آن که هیچ تغییرى در آمارها ایجاد نشده و 
همچنان تعداد مدارسى که داراى بخارى نفتى و گازى 
هستند به همان منوال است؛ در تازه ترین گفته هایش 
عنوان کرده کــه در حال حاضر از مجمــوع 520 هزار 
کالس درس، آمار مدارســى که از بخارى هاى نفتى 

استفاده مى کنند، دو هزار مدرسه است.
گرچه به اعتقاد رخشــانى مهر این تعداد ناچیز است اما 
فقط کافى اســت جرقه اى هر چند کوچک باز دوباره 
مدارس را به آتش بکشــد و پرونده ســوگ مدارس را 

دوباره باز کند.

پرونده بخارى هاى ناایمن مدارس بسته نشد!

الدن ایرانمنش
وسوسه سرمایه گذارى پولدارهاى ایرانى در خارج از کشور 
و به خصوص در کشورهاى همسایه حاال تبدیل به یک 
درآمدزایى و ایجاد اشــتغال براى جوانان ترکى و اماراتى 
شده است. ســرمایه ها و ارزهایى که از ایران خارج مى 
شود تا در گرماى نوسانات نرخ دالر و مشکالت مربوط به 

مسکن به یک معامله یک سر باخت تبدیل شود.
بماند که تبلیغات هم دست از ســر این بازار برنمى دارند. 
تبلیغات رنگارنگ از خانه هاى زیبا و مجلل در کشورهایى 
همچون ترکیه، مالزى و امارات کــه آدم ها را مجذوب 
مى کند. چشم اندازهاى باشــکوه رو به دریا و کوهستان 
با کمترین فاصله به مراکز اصلى شــهر و دانشــگاه ها و 
دریافت ویزاى اقامت از مهمترین جذابیت هاى تبلیغاتى 

براى خرید این خانه هاست.
اینها همه در حالى است که این جذابیت ها گاهى هزینه 
زیادى براى سرمایه گذار دارد و شامل ورشکستگى و به 
خاك نشستن کسانى مى شــود که تمام سرمایه خود را 

یکجا به پاى خانه هاى روى آب مى ریزند.

طبق گفته تعدادى از کارشناسان مسکن، این نوع سرمایه 
گذارى در کشورى مانند گرجستان، ترکیه یا امارات کامًال 
اشتباه است، زیرا بعد از گذشت چند سال واحد مسکونى 
به مزایده گذاشته شــده و یا دریافت اقامت در این کشور 

منتفى مى شود.
تبلیغات فریبــکار اما نمى گذارد که ایرانــى ها به دنبال 
این نوع سرمایه گذارى ها نباشند. شــاهد این مدعا هم 
آمارهایى اســت که مى گوید در طول یکسال اخیر چهار 
میلیارد و 800 میلیون دالر از منابع ارزى ایران به اقتصاد 
ترکیه وارد شده و این در حالى است که این کشور از نظر 
جاذبه هاى مختلف و متنوع گردشــگرى قابل مقایسه با 
ایران نیست؛ بنابراین، اگر همچنان روند سرمایه گذارى 
ایرانى ها به ترکیه ادامه دار باشــد، ضمن اینکه اقتصاد 
ترکیه قوى تر مى شــود، منابع ارزى بســیارى از کشور 
خارج مى شود که به نفع صنعت گردشگرى و حتى اقتصاد 

ایران نیست.
مهمترین مســئله اى که در این باره بایــد در نظر گرفته 
شــود جداى از بحث گردشــگرى که نیازمند رونق این 

صنعت در داخل کشور اســت، باید زمینه اى فراهم شود 
تا مردم به جاى اینکه به فکر خرید خانه در ترکیه باشند، 
سیاست هاى تشویقى الزم براى سرمایه گذاران ایرانى در 
داخل در نظر گرفته شود تا به خرید خانه در شهرهاى ایران 
رغبت بیشترى داشته باشــند و اینگونه به رونق و تقویت 

بخش مسکن و رفع مشکالت این حوزه کمک کنند.
یک کارشناس بازار مسکن یکى از علت هاى اصلى تمایل 
ایرانى ها به خرید خانه در ترکیه را ضعف برنامه ریزى در 

اقتصاد ایران مى داند. 
به گفته افشین پروین پور، اگر وضعیت اقتصادى به نحوى 
بود که مردم تمایل به ســرمایه گذارى در بازار مســکن 
داخلى داشتند، شاهد خروج ســرمایه از کشور به منظور 
خرید خانه در ترکیه نبودیم و مردم نقدینگى خود را صرف 
خرید ملک در ایران مى کردند اما به علت عدم اطمینان 
به اقتصاد کشور آنها ترجیح مى دهند که در آنسوى مرزها 

سرمایه گذارى کنند.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به سیاستگذارى هاى 
نادرست در بخش مسکن، گفت: نرخ تورم در ایران رشد 

داشته و وضعیت اقتصادى نامناسب است و همین مسئله 
باعث شده مردم ســرمایه گذارى در داخل را اقتصادى 
ندانند و حاضر به خروج ســرمایه از کشور شوند و ریسک 

این کار را بپذیرند.
بماند که فرار ســرمایه هــا دالیل دیگرى هــم دارد، از 
بروکراســى هاى ادارى در ایــران گرفته تــا تبلیغات 
دهان پر کنى که حتى جاى خود را در اپلیکیشــن هاى

 موبایل ها هم باز کرده اند. اما ورود دالالن و مشــاوران 
امالك بدون مجوز در این بخش باعث شــده بســیارى 
از خریداران واحد مســکونى در خارج از کشور با مشکل 

مواجه شوند.
ساخت وساز در ایران یکى از اصلى ترین پایه هاى اقتصاد 
کشور به شمار مى آید به طورى که حدود هزار و 300 شغل 
به صورت مستقیم و غیرمســتقیم به این صنعت بزرگ 
وابسته است؛ بنابراین، باید دولت انگیزه  هاى الزم را براى 
افزایش سرمایه گذارى در این بخش گسترش دهد و مانع 
خروج آن به خارج از کشور شود تا سرمایه هاى ایران به 

راحتى سر از خارج از کشور درنیاورند.

 نشست تخصصى «پرسش از بازیگردان» از سلسله 
نشست هاى جشنواره بین المللى فیلم کوتاه تهران با 
حضور رضا کیانیان برگزار شد. کیانیان در این نشست 
به بیان تجربیاتش از بازى و بازیگردانى در چند فیلم 

پرداخت. 

 در «آژانس شیشه اى» من اولین بازیگردانى را انجام 
دادم. آن موقع حاتمى کیا به پسیانى گفته بود یک نفر 
را به مــن معرفى کن، او من را معرفــى کرده بود، اما 
حاتمى کیا گفته بود کیانیان را نمى خواهم چون او بیشتر 

شبیه فیلسوف هاســت! این را هم از روى نوشته هایم 
دریافته بود و گفته بود کیانیان دوست دارد با همه بحث 
کند و من دوست ندارم او باشد، اما در نهایت مقرر شد 

من در «آژانس شیشه اى» بازیگردانى کنم.
در آژانس شیشــه اى به پرویز پرســتویى مى گفتم 
به عنوان حاج کاظــم در فیلم چه مى کنى؟ کســى 
که از جبهــه برگشــته، کارى به کار کســى ندارد، 
کنارش برخى پولدار مى شــوند و... من براى روشن 
کردن موتور حاج کاظم مى گفتم در چنین شــرایطى

 چه مى کنى؟ 

در فیلم «روبــان قرمز» دو شــخصیت «جمعه» و 
«داود» داشــتیم و ابتدا قرار بود نقش «داود» را آقاى 
هاشــم پور و نقش «محبوبه» را خانم ملک نصر بازى 
کند. من در صحبت با آقاى هاشم پور مى گفتم فالن 
صحنه را فرض کن، او مى گفــت وقتى این موضوع 
در فیلمنامه نیســت چرا باید فرض کنم؟ راست هم 
مى گفت زیرا ایشــان اکثراً فیلم هایى بازى مى کردند 
که همه چیز آن مشــخص بود. پس آقاى حاتمى کیا 
اشــتباه کرده بود که آقاى هاشم پور را براى این نقش 
انتخاب کرده بود که در نهایت آقاى پرستویى انتخاب 

شــد یا به خانم بــادران براى «آژانس شیشــه اى» 
گفتــم از االن وقتى براى خرید هــم بیرون مى روى 
چادر ســر کن تا یاد بگیرى، این کارها بیشــتر شبیه 

تمرین تئاتر است.
یکبار با حامد بهداد ســر فیلمى بودیم، او مى گفت 
یک بار رفتم و از فروشــگاهى دزدى کــردم تا بدانم 
دزدى چگونه است، اما به حامد بهداد گفتم این کارت 
دزدى نیست چون دزدى دالیلى دارد. تو دزدى کردى 
که فقط تجربه اش کرده باشى چون نه نیاز مالى داشتى 

نه شهوتش را؛ با این حال،  دزدى را تجربه کرده اى. 

ســردار یحیى الهى، فرمانده انتظامى لرستان در جمع 
خبرنگاران گفت: چند روز قبل مــردى در الیگودرز به 
پلیس آگاهى مراجعه کرد و اظهار داشــت در خانه اش 
تعمیرات طال انجام مى داده اما سارق یا سارقان مقادیر 

زیادى از طالهاى خانه وى را سرقت کرده اند.
پس از این شــکایت موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار مأموران پلیس شهرســتان الیگــودرز قرار گرفت. 

مأموران بــا تحقیقــات اطالعاتى و پلیســى دریافتند 
همسایه همجوار خانه مالباخته یک سارق حرفه اى است 
که بالفاصله او را شناســایى و در عملیاتى غافلگیرانه 

دستگیر کردند.
سارق در تحقیقات صورت گرفته و در مواجهه با مدارك و 
مستندات پلیس اعتراف کرد و گفت: خبر داشتم مالباخته 
طالها را در منزل نگهــدارى مى کند و با توجه به اینکه 

کلیدهاى منزل وى را از دو سال قبل در اختیار داشتم با 
طراحى یک نقشه از پیش تعیین شده وى را براى صرف 
شام به منزل خود دعوت کردم و وقتى مالباخته به همراه 
خانواده سرگرم مهمانى بودند به منزل وى دستبرد زدم و 

4 کیلوگرم طالهاى وى را سرقت کردم.
الهى تصریح کرد: از مخفیگاه سارق 4 کیلوگرم انواع طال 

به ارزش بیش از  7 میلیارد تومان کشف شد.

عطش ایرانى ها براى سراب خانه هاى ترکى 

روایت جدید رضا کیانیان از کار کردن با حاتمى کیا

مهمانى شام
 7 میلیاردى!
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توقیف 64 هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق درلنجان

64 هزار لیتر گازوئیــل قاچاق درلنجان کشــف و 
توقیف شد. فرمانده انتظامى شهرستان لنجان گفت: 
کاراگاهان پلیس آگاهى این شهرستان در بازرسى از 
دو تانکر حامل محموله ســوخت که با اسناد جعلى 
قصد عزیمت به مقصد شــهر هاى مرزى را داشتند 
64 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند. سرهنگ 
صادق کاظم زاد افزود: ارزش این محموله ســوخت 
قاچاق برابر نظرکارشناســان بیــش از 13 میلیارد 
ریال برآورد شده اســت. وى گفت: در این زمینه 4 
متهم دستگیر و با تشــکیل پرونده به مراجع قضایى 

معرفى شدند.

راه حل مشکل کمبود سرویس 
مدرسه 

رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش وپرورش 
اصفهان گفت: مشکل کمبود ســرویس مدرسه در 
اصفهان تنها با جذب رانندگان بیشتر با نرخ مناسب 
قابل حل است. شهرام صانعى افزود: در زمان حاضر 
جمعیت دانش آموزى نیازمند به ســرویس مدرسه 
در اصفهان حدود 46 هزار نفر اســت کــه باوجود 
رایزنى هــاى متعدد و پیگیرى و تعریف بســته هاى 
تشــویقى از سوى سازمان تاکســیرانى براى جذب 
رانندگان ســرویس مدارس، تاکنون حدود پنج هزار 
راننــده براى ایاب وذهــاب دانش آموزان یادشــده 

جذب شده اند.

آمادگى «اصفهان» براى یک 
میزبانى مهم 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در دیدار با رئیس مجمع 
جوانان سازمان همکارى اســالمى از آمادگى ایران 
براى میزبانى شهر اصفهان به عنوان پایتخت جوانان 
کشورهاى اسالمى خبر داد. محمد مهدى اسماعیلى 
به جایــگاه تاریخى اصفهان اشــاره و درخواســت 
کاندیداتورى این شــهر به عنــوان پایتخت جوانان 
کشورهاى اسالمى 2023 که پیش از این طى مکاتبه 
رسمى وزیر ورزش و جوانان کشورمان مطرح شده بود 

را مورد تاکید قرار داد.

دادستانى به قصور یک پزشک 
ورود کند

حجت االســالم بنى جمالــى، امام جمعه چــادگان در 
خطبه هاى نماز جمعه از قصور پزشــکى منجر به فوت 
یکى از شهروندان چادگانى در بیمارستان داران به شدت 
انتقاد کرد و گفت: با توجه به اتفاق ناگوار که براى یکى 
از همشهریان ما افتاده بنده از دستگاه قضایى و دادستان 
درخواســت مى کنم در این موضوع ورود کرده و جهت 
تسالى خاطر خانواده متوفى پیگیرى هاى قضایى راجع 

به این موضوع را انجام دهد.

طراحى دیوار نگاره 100 مترى 
سیدسلمان قاضى عسگر شهردار  منطقه 9 شهردارى 
اصفهان گفت: در راستاى ساماندهى مدارس، زیباسازى 
فضاى بصرى شــهرى متناســب با محیط و یادآورى 
فرهنگ مطالعه و ارتباط بیشتر دانش آموزان با کتاب، 
100 متر دیوارنگاره بر روى دیوار دبســتان دخترانه 13 

آبان واقع در خیابان شهید سردار حجازى اجرا شد.

انتخاب هیئت مدیره کانون 
بازنشستگان آبفا

اعضاى هیئت مدیره و بازرس کانون بازنشستگان آبفاى 
استان اصفهان انتخاب شدند. در این انتخابات  با رأى 
318 نفر از اعضاى کانون بازنشستگان در نهایت رضا 
هاشمى با 168 رأى، اکبر امانى با 148 رأى، محسن وزیر 
زنجانى با 141 رأى به عنوان اعضاءاصلى هیئت مدیره 
معرفى شــدند. در ابتداى جلسه نیزگزارشى از  عملکرد 
3ساله کانون توســط مدیرعامل کانون بازنشستگان 

ارائه شد.

خبر

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) اســتان اصفهان گفت: 
توانایى نیروهاى مسلح با همین ظرفیت و امکانات ظرفیت 
موشکى را به چنان حدى رسانده  که دشمنان امکان تهدید و 

حمله به کشور ما را ندارند.
سردار مجتبى فدا تصریح کرد: کشــورى که اول انقالب 
نیازمند واردات ســیم خــاردار و تأمین تجهیزات توســط 
خارجى ها بود به شرایط و امکان و وضعیتى رسیده که با توکل 
به خدا و امام عصر(عج) و داشته ها و نقش آفرینى جوانان و 
نخبگان کشورمان توانســتیم ثابت کنیم همین نیروهاى 
مسلح ماهواره در مدار زمین قرار مى دهند، پرنده هاى بدون 
سرنشین کشورهاى پیشرفته مثل آمریکا را ساقط مى کنند 

و مى توانند تحت کنترل قرار  دهند؛ همین نیروهاى مسلح با 
همین ظرفیت و امکانات توان موشکى و قدرت موشکى را 
به چنان ظرفیتى رسانده  که دشمنان امکان تهدید و حمله 

به ما را ندارند.
فدا خاطرنشان کرد: نیروهاى مسلح امروز به واسطه توجه به 
علم و استفاده از ظرفیت علمى کشور کار را به جایى رساندند 

که پهپادهاى ما قابلیت صادرات دارد.
فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان ادامه داد: 
نقش و تأثیر علم و توجه به آن به خصــوص در نیروهاى 
مســلح جایگاه و اهمیت ویژه اى دارد و سلسله مراتب هم 

پیش بینى شده است.

مدیر صندوق بازنشســتگى فــوالد در منطقه اصفهان 
گفت: در صورتى کــه این صندوق دولتى محســوب 
مى شود باید شرکت هاى زیان ده که در سال هاى گذشته 
به صندوق تحمیل شــده را از ما بگیرند و در صورتى که 

خصوصى هستیم بدهى خود را پرداخت کند.
میثم اســالمیان ادامــه داد:  هفــت هزار نفــر از این 
بازنشستگان در اســتان چهارمحال و بختیارى، هزار و 
500 نفر در استان فارس  و  حدود 48 هزار نفر در استان 

اصفهان حضور دارند.
وى افــزود: هــزار و 590 خانــواده در حــوزه معادن، 
فوالد مبارکه ســه هزار و 650 خانواده و بقیه هم جزو 

بازنشستگان ذوب آهن اصفهان هستند.
وى افزود: 39 هزار نفر از بازنشســتگان زیر پوشش این 
صندوق در استان از ذوب آهن اصفهان، 6 هزار و 500 
نفز از فوالد مبارکه و هزار و 590 نفر هم از معادن هستند.
بــه گفتــه وى، هــزار و 688 بیمار صعــب العالج در 
بازنشســتگان ذوب آهن، 187 بیمار در بازنشســتگان 
فوالد هستند که سرکشى و پیگیرى درمان بیماران صعب 

العالج بطور مداوم انجام مى شود.
اسالمیان اضافه کرد: در دوران شیوع کرونا حدود هزار و 
50 نفر از بازنشستگان تحت پوشش صندوق در منطقه 

اصفهان فوت کردند.

شرکت هاى زیان ده را از 
صندوق بازنشستگى بگیرید

توان موشکى ایران امکان 
تهدید را گرفته است

هم اکنون استان اصفهان پیشــگام در تولید و پرورش 
شترمرغ در کشور به شمار مى آید و به گفته فعاالن این 
حوزه، پرورش شترمرغ صنعتى پرسود با اشتغالزایى باال 

به شمار مى آید.
در حال حاضر بیشترین واحدهاى مجاز پرورش شترمرغ 
در اصفهان به ترتیب شهرستان هاى کوهپایه با 9 واحد، 
اصفهان چهار واحد، شاهین شهر پنج واحد، شهرضا چهار 
واحد و دهاقان چهار واحد هستند که پتانسیل بیشترین 

تولید شترمرغ در اصفهان را بر عهده دارند.
به گفته کارشناسان با توجه به کاهش مراتع اصفهان، 
پرورش شتر مرغ اکنون به عنوان یکى از عوامل بازدارنده 
براى از بین رفتن مراتع اســتان و کاهــش بیابانزایى 

محسوب مى شود. 
از مزایاى دیگر تولید این محصول این است که شترمرغ 
در فهرست پرندگانى قرار مى گیرد که هیچ نوع ضایعاتى 
ندارد و تمامى قســمت هاى آن شامل پر، پوست، چرم، 
قرنیه، گوشــت و تخم آن از ارزش اقتصادى برخوردار 
است و همین قابلیت به صرفه بودن تولید این پرنده را 

دو چندان مى کند. 
به گفته محمدحسن انصارى، معاون امور طیور سازمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان در حال حاضر 45 واحد 
پرورش شترمرغ داراى پروانه با ظرفیت 12 هزار و 280 
قطعه در استان اصفهان فعالیت مى کنند که از این تعداد 

35 واحد پروارى به ظرفیت 7 هزار و 598 قطعه، چهار 
واحد به ظرفیت چهار هزار و 397 قطعه و شش واحد مولد 

به ظرفیت 285 قطعه اختصاص دارند. 
اینها همه در حالى است که در سال هاى اخیر اصفهان 
همچنین توانســته در زمینه صادرات این محصول هم 
گام هاى خوبى بردارد و در چند ســال اخیر گوشت شتر 
مرغ اصفهان به کشــورهاى عربى از جمله عراق صادر 
شده و عالوه بر این صادرات تخم نطفه دار به کشورهایى 

واقع در شمال ایران انجام مى شود. 
در حال حاضر اســتان اصفهــان داراى 60 واحد مجاز 
پرورش شتر مرغ اســت که ظرفیت تولید این واحدها 
چهار هزار قطعه مولد و 12 هــزار قطعه پروارى برآورد 
مى شود و حدود 200 واحد غیر مجاز پرورش شتر مرغ 
نیز با ظرفیت تولید سه هزار قطعه مولد و 13 هزار قطعه 
پروارى در استان فعال اســت و به گفته مدیر امور طیور 
جهاد کشاورزى اصفهان تنها عاملى که این صنعت را 

تهدید مى کند گرانى و کمبود نهاده ها است. 
فعاالن این صنعت مى گویند اگر نهاده الزم به واحدهاى 
پرورش شترمرغ داده شود حیطه صنعت پرورش شترمرغ 
یکى از مشاغل با توجیه اقتصادى مناسب براى اصفهان 
خواهد بود. امــا نبود صنایع تبدیلــى، کمبود نقدینگى 
فعاالن، نبود برنامه منظم صادراتى و فرار و نشــیب در 
تامین نهاده ها نوسان تســهیالت سرمایه در گردش و 
سرمایه ثابت و محدودیت منابع آبى استان پاشنه آشیلى 

است که توسعه صنعت شــترمرغ در اصفهان را با چالش 
روبرو کرده است؛ مســاله اى که به اعتقاد معاون بهبود 
تولیدات دامى سازمان جهادکشــاورزى استان اصفهان 
تنها در ســایه همراهى دولت و بخــش خصوصى قابل 

جبران خواهد بود. 
حسین ایراندوست، معاون بهبود تولیدات دامى سازمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان حمایت از تولید کنندگان 
شــترمرغ در اصفهان ضرورى دانســته و گفته سازمان 
جهادکشاورزى استان با توجه به وجود تعداد قابل توجهى 
از واحد هاى پرورش شترمرغ در استان و پیشتازى استان 
در تولید گوشت شترمرغ و رتبه اول استان در بسیارى از 
تولیدات دامى به دنبال جذب اعتبار بیشتر براى کمک به 

دامداران است.
در همین رابطه عباسعلى قیصرى، عضو هیأت علمى مرکز 
تحقیقات کشاورزى اصفهان نیز عدم نقدینگى و مدیریت 
را مشــکل اصلى پرورش دهندگان شترمرغ در اصفهان 
برشمرده و گفته عدم نقدینگى و مدیریت مشکل اصلى 
پرورش دهندگان شترمرغ است و بنابراین آموزش مسایل 
مدیریتى و اقتصادى یکى از ضروریاتى است که مى تواند 
تولید این محصول را در اصفهان بیش از اینها بهبود بخشد.

در کنار این موضوع صادرات این محصول است که باید 
بیش از اینها در اصفهان نهادینه شود تا با وجود خشکسالى 
و کمبود منابــع آبى و آالیندگى صنایــع اصفهان بتواند 

محصولى پاك را جایگزین کند.

چالش هاى توسعه صنعت 
شترمرغ در اصفهان

یک کمدى دهان پر کن
نصف جهــان    یک کمــدى متفاوت که با ســایر 
کمدى هاى ایــران تفاوت دارد و باعث شــده که 
دومین ساخته مهران احمدى خوب از آب دربیاید. 
فیلمى که قرار است از ابتداى هفته با کاراکترهاى 
آشــنا لحظات خوبى را امروز در هفت ســانس در 
سینما ساحل اصفهان براى شما بســازد. به گفته 
منتقدان فیلم «ســگ بند» داستان دارد. این فیلم، 
از موقعیت هاى خود داستان و از همان چالش هاى 

مشخصى که کاراکترها با آنها درگیر هستند، لحظات 
کمدى اش را اســتخراج مى کند، نه اینکه یک روز 
نویسنده یا کارگردان چند جوك در اینستاگرام ببیند 
و تصمیم بگیرد آن جوك ها را به یک فیلم تبدیل 
کند، بــدون اینکه ذره اى به قصه پــروژه اهمیتى 
بدهد.قصه گویى در فیلم سگ بند از همان لحظات 
ابتدایى شروع مى شود و تا آخرین لحظه ادامه پیدا

 مى کند.

مریم محسنى
در حال حاضر حجم زیادى از حمل و نقل مسافران درون 
شــهرى از طریق اتوبوس انجام مى شود که این خود 
مى تواند به کاهش تردد خودروهاى شخصى و کاهش 
آلودگى هواى شهر کمک کند. اما موضوعى که در این 
بین وجود دارد گالیه شهروندان از نبود باجه هاى شارژ 

بلیط در برخى از ایستگاه هاى اتوبوس است.
یکى از شهروندان اصفهانى که اتوبوس را براى انجام 
سفرهاى درون شهرى خود انتخاب کرده است، با ابراز 
گالیه از این موضوع و تأخیرهاى نزدیک به ســه ربع 
ســاعت اتوبوس ها، مى گوید: «در مسیرهایى که مترو 
نیست و مجبور به اســتفاده از اتوبوس هستیم، مشکل 
جدى داریم چون باید دقایــق زیادى را منتظر اتوبوس 
باشــیم. در بعضى موارد مى بینیم راننده اتوبوس تمام 

مســافران را منتظر مى گذارد تا یک نفر کارت بلیتش 
را بزند که در اکثر موارد با تحقیر مســافر همراه است و 
تمام سرنشینان با تأخیر چند دقیقه اى حرکت اتوبوس 

مواجه مى شوند.»
این معضلى است که به راحتى قابل حل است اما به این 
علت که در بسیارى از ایســتگاه هاى اتوبوس باجه اى 
براى فروش یا شــارژ کارت هاى بلیط اتوبوس نیست 
بسیار پیش مى آید که مسافران نمى توانند اقدام به شارژ 

کارت بلیط خود کنند. 
شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه باید به این 
مساله ساماندهى دهد و اقدام به تجهیز ایستگاه ها به 
باجه هاى فروش بلیط کند تا نه رانندگان اتوبوس دچار 
مشکل شوند و نه مســافران به دلیل اینکه نمى توانند 

بلیط خود را حساب کنند دچار چالش بشوند.

نبود باجه هاى شارژ بلیط در ایستگاه ها 

کرونا، سینوزیت یا آنفوالنزا؟
نصف جهــان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
ســى ام مهرماه خود در تیترى بــا عنوان «جنگ 
ویروســى» به افزایش موج بیمارى هاى تنفسى 
پرداخته و نوشته: «هنوز پاییز از راه نرسیده، موجى از 
بیمارى هاى تنفسى مثل آنفوالنزا در اصفهان ایجاد 
شده است. در این شرایط شــاهد افزایش درگیرى 
افراد به این بیمارى هستیم. از سوى دیگر نزدیک به 
دو سال و نیم است که کرونا نیز در کشور شیوع پیدا 
کرده است؛ در حالى که مرز این بیمارى ها و تفاوت 
آن براى مردم و حتى برخى پزشــکان نامشخص 

است.» 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده: «نزدیک به 
دوسال و نیم است که کرونا در کشور شیوع یافته و 

اصفهان نیز این قاعده مستثنى نبوده است؟ اساساً در 
ابتداى فصل سرما و پاییز، تعداد بیمارى هاى تنفسى 
فوقانى افزایش مى یابد که سرماخوردگى و آنفوالنزا 
معروف ترین آن هاست؛ البته در دو سال گذشته نیز 
کرونا مزید بر علت شد و اگرچه در ابتدا تصور مى شد 
این ویروس مختص فصل سرماســت، بعد متوجه 
شدند که در کل ســال این ویروس مى تواند فعال 
باشد؛ بنابراین در حال حاضر سرماخوردگى، آنفوالنزا 
و کرونا وجود دارد و تفکیک آن ها به صرف عالئم 
کلینیکى و عالمت هایى که بیمار مى گوید و پزشک 
اعالم مى کند، به این سادگى نیست و نمى توان به 
یک نفر برچسب سرماخوردگى، آنفوالنزا، کرونا یا 

حساسیت فصلى یا سینوزیت و ... بزنیم.»

خورشید کیایى

نگاه روز

مسؤول امور ورزش سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: در تاریخ هاى 28 و 29 مهرماه 
سال جارى یک سرى مسابقه با عنوان آتش نشان پهلوان 
به میزبانى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 

اصفهان برگزار شد.
مهدى نصر ادامه داد: این مســابقات که بــا همت واحد 

ورزش معاونت آموزش و پیشگیرى سازمان با شرکت 10 
تیم و 150 نفر شرکت کننده و سطح فنى بسیار باال براى 
اولین بار در کشور برگزار شد. نصر بیان کرد: در این دو روز 
رقابت سالم و بدون حاشیه، شرکت کنندگان با شور و نشاط 
و انگیزه بسیار زیاد با همدیگر به رقابت پرداختند و در پایان 
تیم پر قدرت میزبان( آتش نشانى اصفهان) به مقام قهرمانى 

این دوره از رقابت ها دســت پیدا کرد. مسؤول امور ورزش 
سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان 
خاطرنشان کرد:تیم هاى آتش نشانى گلپایگان و آتش نشانى 
نجف آباد نیز به ترتیب دوم و سوم شدند و در این مسابقات 
آتش نشانى هاى شاهین شهر، بهارستان، فوالدشهر، دولت 

آباد، درچه و مبارکه نیز شرکت داشتند.

اصفهان فاتح رقابت آتش نشانان پهلوان شد

اختصاص سهمیه خرید 20 دستگاه اتوبوس
 به برخوار

نصف جهان    نماینده مردم برخوار در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: بعد از 12 سال زمینه  تجهیز ناوگان 
حمل و  نقل عمومى در دولت باز شده و سهمیه خرید 
20 دستگاه اتوبوس به شهرستان برخوار تخصیص 

یافته است.
حســینعلى حاجى دلیگانى در خصــوص افزایش 

جمعیــت اتباع در شهرســتان برخــوار هم گفت: 
قرار اســت در هفته آینــده مدیــر کل دفتر امور 
اتبــاع و مهاجریــن خارجــى وزارت کشــور به 
شهرستان برخوار سفرى داشــته باشد و امیدواریم 
با بیــان مشــکالت شهرســتان، ایــن معضل

 بر طرف شود.

توسعه امکانات گردشگرى و تفریحى تیران
نصف جهــان    حســن حجتــى، شــهردار تیران 
گفــت: امکانــات گردشــگرى و تفریحــى 
تیران بــراى شــهروندان و مســافران توســعه

 مى یابد.
وى با اشاره به ظرفیت گردشگرى تیران اظهار کرد: 

این شهر قدمت هفت هزار ساله دارد و درهاى سنگى 
قلعه قمیشــلو، خانه هاى تاریخى، مســجد، حمام 
قدیمى بافت سنتى شهر و طبیعت بکر از جاذبه هاى 
گردشگرى این شهر است که فرصت خوبى براى 

سرمایه گذارى فراهم کرده است.

کسب 6 رتبه  توسط دانشگاه آزاد نجف  آباد 
نصف جهان   دانشگاه آزاد اسالمى نجف  آباد موفق 
به کسب شــش رتبه در دومین جشنواره رشد شد. 
على اکبر حسین رضا، معاون فرهنگى دانشجویى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف  آباد درباره حضور 
و کسب مقام دانشــگاهیان این دانشگاه در دومین 
جشنواره سراسرى رشد دانشگاه آزاد اسالمى عنوان 
کرد: در مراسم اختتامیه جشنواره، دانشگاه آزاد نجف  
آباد با کسب شش اثر برگزیده از بین 74 اثر برگزیده  

شــده  واحدهاى دانشگاهى سراســر کشور بسیار 
خوش درخشید.

وى افــزود: در ایــن دوره زحل توکلــى در بخش 
مصنوعات ســنگى، پریسا شــکراللهى در بخش 
نگارگرى، شــهال ابــن علیان در بخش پوســتر، 
منیژه حیدرى در بخش نقاشــى، طیبه هاشمى در 
بخش پادکست و محمدمهدى ابراهیمى در بخش 

خوشنویسى حائز رتبه هاى برتر کشورى شدند.

مدیــرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان گفت: 
گزارشات محیط زیست گویاى آن است که از ابتداى سال تا 
کنون 90 روز آلوده به دلیل کانون هاى گردوغبار در اصفهان 

و شهرهاى اطراف به ثبت رسیده است.
منصور شیشــه فروش افزود: اصفهان در نیمه اول سال به 
دلیل فعال شدن کانون هاى گردوغبار و در نیمه دوم سال به 
دلیل شرایط وارونگى هوا و افزایش آالینده هاى حاصل از 

صنایع و خودروها آلوده مى شود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره به 

افزایش روزهاى آلوده در اصفهان نســبت به سال گذشته 
عنوان کرد: اصفهان در سال گذشته به طور کلى فقط 120 
روز آلوده داشت اما امسال تاکنون 90 روز ناسالم ثبت شده 
که این نشــان دهنده افزایش روزهاى آلوده در مقایسه با 
پارسال است. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان، 
علت تشدید آلودگى هواى این منطقه را در سالجارى فعال 
شدن کانون هاى گرد و غبار عنوان کرد و گفت: این وضعیت 
به دلیل فعال بودن حدود 40  کانون گرد و غبار اســت که 

درپى تداوم خشکى زاینده رود به وجود آمده است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهــان افزود: در 
استان به مجموع 19 کانون گردوغبار شناسایى شده بیش 
از 14 کانون نقطه اى دیگر در تابستان امسال افزوده شد که 
همین امر منجر به این شد که تنها اول پاییز 10 روز هواى 

اصفهان در شرایط ناسالم قرار بگیرد.
وى بابیان اینکه در بهار امســال، بارش چندانى در استان 
صورت نگرفت گفت: در نیمه دوم سال نیز با پدیده وارونگى 
هوا مواجه خواهیم شــد که همراه با افزایش گردوغبار به 

آلودگى هواى این منطقه منجر مى شود.

بالیى که 40  کانون گرد و غبار بر سر اصفهان آورده است
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اپل با انگیزه هاى فراوان گوشى آیفون 14 پالس  را وارد بازار کرد و 
انتظار داشت فروش خوبى را تجربه کند، اما حاال به خاطر استقبال کم 

ناچار به توقف تولید آن شده است!
منابع آگاه در اپل به Forbes گفته اند که پس از گذشت چند هفته از 
فروش آیفون 14 پالس، اپل به خاطر تقاضاى کم مى خواهد مجدداً 
تولید این محصول را ارزیابى کند و تا آن زمان قرار نیست دیگر تولید 
شود. این گوشى امســال جایگزین مدل هاى کوچک مینى شد که 
فروش خوبى نداشتند و اپل به ناچار تنها پس از 2 سال عرضه آن ها را 
متوقف کرد. غول آمریکایى تصور مى کرد که یک آیفون بزرگ هم 
اندازه آیفون 14 پرو مکس با قیمتى کمتر، مى تواند مشتریان بیشترى 

نسبت به یک مدل کوچک مینى داشــته باشد. اما ظاهراً اشتباه فکر 
مى کرده است!

به نقل از این منابع، اپل از یکى از کارخانجات تولیدکننده تحت قرارداد 
خودش در چین خواســته که فوراً تولید آیفون 14 پالس را تا زمان 

ارزیابى هاى بیشتر متوقف کند.
 اما شــاید هم اپل این گوشــى را قربانى تقاضاى کم بــازار براى 
گوشى هاى هوشمند کرده باشد. آنطور که شرکت Canalys گزارش 
مى دهد،  سه ماهه ســوم ســال 2021 میالدى با کاهش فروش 9 
درصدى نسبت به سال گذشته همراه بوده است و انتظار مى رود تا 2 تا 

3 فصل آینده هم همین رویه منفى ادامه پیدا کند.
آیفون 14 پالس، قربانى رکود سنگین بازار موبایل در جهان مى شود

اپل در حالى که خودش را آماده موج دوم تولید و عرضه آیفون هاى 
جدید به بازار مى کرد، با توجه به کاهــش تقاضا تصمیم گرفت این 
برنامه را لغو کرده و دستور عقب نشــینى از تولید 6 میلیون دستگاه 
گوشــى هاى ســرى iPhone14 براى نیمه دوم امســال را براى 

کارخانجات خودش صادر کرد. 
رویترز مدعى شــده اســت که اپل پیــش از عرضه ســرى جدید 
آیفون هایش به بازار، توقع فروش باالترى را داشــته است و تصمیم 
داشــت طى هفته هاى آینده حجم تولید خود را تا 7 درصد افزایش

 دهد. 
به نقل از رویترز، رکود ســنگین در بازار چین که یکى از بزرگ ترین 
بازارهاى موبایل جهان است، یکى از بزرگ ترین مقصران عقب نشینى 

شرکت هایى همچون اپل براى افزایش تولید است.

تغییرات عمده اى در واتس اپ در حــال انجام بوده و 
جزئیات 7 تغییر جدید در این پیام رســان فاش شــده 
است. این مســائل برنامه را براى همیشه تغییر خواهد

 داد.
 واتس اپ به طور مداوم روى ویژگى هاى جدید برنامه 
خود کار و این ویژگى هاى نــو را در برنامه بتا ایجاد و 

آزمایش مى کند.
پس از آزمایش این ویژگى هــاى جدید، متخصصان 

فناورى در «وابتا اینفــو» (WABetaInfo) برنامه را 
بررسى مى کنند تا دقیقا آن تغییراتى را که انجام گرفته 

فاش کنند.
اکنون 7 تغییر بزرگ به تفصیل شرح داده شده که البته 
در حال حاضر در دست توسعه، در حال آزمایش یا ارائه 

به کاربران در سراسر دنیا است.
این تغییرات شامل یک برگه براى مشترکان است که 
به شــما امکان مى دهد گروه هایى از گروه هاى دیگر  

ایجاد کنید.
 پیشــتر واتس اپ از امــکان ویرایش متون ارســالى 
برخوردار نبود، اما اکنون و بر اســاس تغییرات جدید، 
ویژگى امکان ویرایش متونى که قبال ارسال شده نیز به 

قابلیت هاى آن افزوده شده است.
برخى از بزرگ ترین تغییرهاى انجام شده به این شرح 

است:
1. طراحــى مجــدد برنامه وینــدوز با نــوار کنارى 

برنامــه واتــس آپ بــراى دسترســى ســریع بــه 
چت هــا، بــه روز رســانى هاى وضعیــت، تنظیمات 

و نمایه.
2.برگه گروه هاى جدید براى ایجاد گروه هایى جدید از  

درون چت گروهى.
3. امــکان ویرایش پیام هاى متنــى 15 دقیقه پس از 

ارسال.
4. توانایى واکنش به «به روز رسانى وضعیت».

5. بر اســاس تغییرات جدید، حداکثــر چهار واکنش 
مختلــف مــى توانــد در حباب هــاى چــت ظاهر 

شود.
6. پیونــد دادن به شــرح ها هنگام اشــتراك گذارى 

«به روزرسانى هاى وضعیت»
7. ویژگى هــاى جدید بــراى «واتــس آپ تجارى» 
(WhatsApp Business)، از جمله ســفارش مجدد 

مجموعه ها.

محققان دانشگاه ناتینگهام ترنت، پارچه اى با بیش 
از هزار ســلول خورشــیدى مینیاتورى ساخته اند 
که قادر به شارژ ساعت هوشــمند یا تلفن همراه

 است.
تحقیقاتى که توســط دکتر تئــودور هیوز-رایلى، 
دانشیار منســوجات الکترونیکى در دانشکده هنر 
و طراحــى ناتینگهــام انجام مى شــود، منجر به 
توســعه پارچه اى با 1200 سلول فتوولتائیک شده

 است.
سلول هاى خورشیدى در کنار هم مى توانند 400 
میلى وات انرژى الکتریکى از خورشید را مهار کنند 
که براى شارژ یک تلفن همراه یا ساعت هوشمند 

کافى است.
این پارچه با نام e-textile یک نمونه اولیه پیشرفته 
اســت که مى تواند در یک تکه لباس مانند ژاکت 
گنجانده شود یا به عنوان بخشــى از لوازم جانبى 

مانند کوله پشتى استفاده شود.
این پارچه مجهز به سیم کشــى قوى اما بســیار 

انعطاف پذیــر اســت و به گونه اى طراحى شــده 
اســت که مى توان آن را در ماشــین لباسشویى با 
دماى 40 درجه ســانتیگراد بــا لباس هاى دیگر

 شست.
سلول هاى خورشیدى که تنها 5 میلى متر طول و 
1.5 میلى متر عرض دارنــد در یک رزین پلیمرى 
ضدآب تعبیه شــده اند و توسط پوشنده قابل لمس 

نیستند.

برخى از افراد به دنبال خرید کاور موبایل هســتند تا از گوشى خود در برابر 
ضربات محافظت کنند.

گوشى هاى ضد آب، نتیجه پیشرفت چشــم گیر تکنولوژى هستند که در 
سال هاى اخیر همگى شــاهد آن بوده ایم. حال این گوشى هاى منحصر 
به فرد، نیازمند لوازم جانبى متنوعى هســتند تا زیبایى و امکانات خود را به 

بهترین شکل به نمایش بگذارند. 
به همین دلیل مى توان گفت شناخت بهترین کاور هاى گوشى ضد آب براى 
تمام افراد ضرورى است تا از گوشى خود نهایت اســتفاده را در داخل آب 
ببرند. در این صفحه قصد داریم تمام توضیحات مورد نیاز براى این امر را 

در اختیارتان بگذاریم.

هدف از خرید کاور گوشى ضد آب چیست؟
همان طور که همه ما تا به حال متوجه شــده ایم، هدف هر کدام 
از افراد در خرید کاور گوشى متفاوت است. برخى از افراد به دنبال 
خرید کاور موبایل هستند تا از گوشى خود در برابر ضربات محافظت 
کنند؛ بنابراین به ســراغ کاور هاى سخت و مستحکم مى روند تا با 
افتادن گوشى از دست، هیچ کدام از قطعات موبایل آسیب نبیند. اگر 
شما هم به دنبال کاور مستحکم براى گوشى موبایل خود هستید، 
توصیه مى کنیم به مقاومت و ســاختار قاب گوشى مورد نظرتان 

بیشتر دقت بدهید.
از این رو، بســیارى از افراد به دنبال خرید قاب گوشــى هستند تا 

زیبایى ظاهرى موبایل خود را به حداکثر برســانند. این افراد باید بیشتر به 
ظرافت قاب گوشى و شفافیت آن توجه داشته باشند؛ چرا که دیگر استحکام 
و مقاومت کاور موبایل براى آن ها فاکتور مهمى شمرده نمى شود. حال که 
مى دانید چه معیار هایى براى خرید قاب گوشــى مســتحکم و ظریف نیاز 
دارید، مى توانید با خیال راحت نســبت به خریــد کاور موبایل مورد عالقه 

خود اقدام کنید.

معیار هاى خرید قاب گوشى ضد آب
براى این که خرید قاب گوشــى نیاز هاى عمومى و خاص شما را رفع کند، 
باید معیار هایى مهم و کاربردى را در حین خرید به یاد داشته باشید. مسلما 

با استفاده از این معیار ها مى توانید از بین بهترین کاور هاى گوشى ضد آب، 
گزینه متناســب با نیاز هاى خود را پیدا کنید؛ چرا که هر کدام از این کاور ها 
براى عده مشخصى از جامعه مى تواند ایده آل باشد و به هیچ وجه نمى توان 
یکى از آن ها را به عنوان بهترین مورد معرفى کرد. از مهم ترین معیار هاى 

خرید کاور گوشى ضد آب، مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

حفاظت از گوشى در برابر ضربه
یکى از مهم ترین کاربرد هاى قاب گوشــى، محافظت از گوشــى در برابر 
ضربات اســت. با توجه به این که همواره احتمال وارد شدن ضربه از سوى 
زمین و اجسام ســخت به گوشــى موبایل وجود دارد، به تمام افراد توصیه 
مى شود نسبت به خرید کاور گوشى اقدام کنند؛ در غیر این صورت، 
افتادن گوشى به زمین مى تواند موجب شکستن اجزاى اصلى و گران 
قیمت گوشى شــده و هزینه قابل توجهى را براى صاحب گوشى به 

همراه خواهد داشت.

عایق آب و رطوبت
همان طور که مى توان از نام بهترین کاور هاى گوشى ضد آب متوجه 
شد، این کاور ها عایق رطوبت هستند و از ورود آب به داخل گوشى 

موبایل جلوگیرى مى کنند.
 به همین دلیل مى توان میزان مقاومــت در برابر رطوبت را یکى از 

مهم ترین معیار ها در خرید شمرد.

چند روش ساده براى یافتن صاحب گوشى گمشده
اگر براى شما نیز مهم است که بتوانید گوشى گمشده اى را به مالک اصلى آن 

برسانید، این راهکار ها را امتحان کنید.
اگر شما هم تا به حال گوشى هوشــمند خود را فراموش کرده و یا گم کرده 
باشید، مى دانید که بازیابى دستگاه گمشده چقدر مى تواند سخت باشد، بنابراین 
هنگامى که یک وسیله گم شده را یافتید، باید در اسرع وقت آن را برگردانید.

اکثر افراد براى امنیت بیشتر صفحه نمایش تلفن خود را قفل مى کنند، از این 
رو نمى توانید به سادگى به برنامه فهرست تماس ها دسترسى داشته و شروع به 
تماس با دوستان و خانواده مالک کنید. باید به روش هاى دیگرى براى بازیابى 
تلفن گمشده اعتماد کنید. در ادامه به چند روش ساده براى این منظور اشاره 

شده است که مى توانید با بکارگیرى آن ها صاحب گوشى گمشده را بیابید.

منطقه را بررسى کنید
کاله کارآگاهى خود را بر سر بگذارید و منطقه اى را که تلفن را 

پیدا کردید، جستجو کنید. آیا یک کیف پول یا یک کت که 
مى تواند برخى از جزئیات تماس را داشته باشد، مى بینید؟ 
همچنین اگر موردى وجود دارد، به آن نگاه کنید، زیرا 
ممکن است حاوى کارت ویزیت، کارت اعتبارى، کتیبه 
یا سرنخ دیگرى باشد که به شما در شناسایى صاحب 

دستگاه کمک کند.
در حالى که در حال بررســى منطقه هستید، آیا کسى 

را مى بینید که با تعجب به دنبال وســیله گم شده خود در 
اطراف باشد؟ مشــاهده افراد اطرافتان سریع ترین راه براى 

بازیابى تلفن اســت، مالک همچنین ممکن است با عجله به 
منطقه بازگردد تا تلفن خود را پیدا کنــد، بنابراین اگر وقت دارید، 

مدتى در آنجا بمانید.

گوشى را روشن نگه دارید
قبل از شروع بازى با صفحه قفل، مطمئن شوید که گوشى را روشن و باترى 
آن را شارژ نگه داشته اید. باید آن را روشن بگذارید، زیرا صاحب آن احتماال 
گوشى دیگرى پیدا مى کند و در اسرع وقت با شماره خود تماس مى گیرد. به 
این ترتیب مى توانید فورا تحویل بگیرید و یک جلسه ترتیب دهید. البته در 
صورت خاموشى، روشن نگه داشتن گوشى غیرممکن است. اگرچه ممکن 
است شارژر را در کنار تلفن گمشده پیدا نکنید، مى توانید از کابل هاى خود یا 
یکى از دوستانتان براى شارژ کردن گوشى استفاده کنید. شما به یک شارژر 
کانکتور الیتنینگ براى آیفون ها و یک شارژر microUSB یا USB-C براى 
دستگاه هاى اندرویدى نیاز دارید. اگر شــارژر سازگار در جایى ندارید، ادامه 
دهید و شارژر دیگرى بخرید، ارزان است و احتماال صاحب اصلى آن هزینه را 

به شما پرداخت خواهد کرد.

صفحه قفل را با دقت مطالعه کنید
اگر مالک تلفن گمشده جزئیات تماس اضطرارى را در دستگاه خود ذخیره 
کرده باشد، مى توانید از صفحه قفل به این دوستان دسترسى داشته باشید. 
در دستگاه iOS، انگشــت خود را از پایین به باال بکشید یا دکمه Home را 
فشار دهید تا صفحه رمز عبور باز شود، روى پیوند اضطرارى در گوشه پایین 
سمت چپ ضربه بزنید و شناسه پزشکى را انتخاب کنید. اگر گوشى اندرویدى 
را برداشته اید، انگشــت خود را از پایین صفحه به باال بکشید، روى تماس 
اضطرارى و سپس مشاهده اطالعات اضطرارى ضربه بزنید. اگر مخاطب 

اضطرارى را در لیست مشاهده کردید، با آن ها تماس بگیرید تا متوجه شوید 
تلفن چه کسى را پیدا کرده اید.در حالى که در حال انجام آن هستید، احتماال 
باید مخاطبان اضطرارى را به صفحه قفل تلفن خود اضافه کنید. در آیفون، 
به برنامه تنظیمات بروید، روى ورودى برنامه Health ضربه بزنید، شناسه 
پزشکى و سپس ویرایش را لمس کنید. در اندروید، مى توانید به برنامه «ایمنى 
شخصى» بروید، روى نماد چرخ دنده در گوشه سمت چپ باالى صفحه ضربه 

بزنید و مخاطبان اضطرارى خود را تنظیم کنید.

از یک دستیار دیجیتال بپرسید
به طور پیش فــرض، iOS و اندروید هر دو به شــما امــکان مى دهند به 
دســتیار هاى دیجیتال خود، به ترتیب سیرى و دســتیارگوگل، مستقیما از 
صفحه قفل دسترسى داشته باشید، مگر اینکه صاحب تلفن این ویژگى را 

غیرفعال کرده باشد.
براى باال کشیدن دستیار در آیفون بدون دکمه Home، دکمه پاور را فشار 

داده و نگه دارید. براى آیفون هاى داراى دکمه Home (معموال مدل هاى 
قدیمى تر)، به جاى آن دکمه Home را فشــار داده و نگه دارید. در اندروید، 

انگشت خود را از یکى از گوشه هاى پایین صفحه قفل به باال بکشید.
 Call» هنگامى که به سیرى یا دستیار گوگل دسترسى پیدا کردید، سعى کنید
mom»، «Call home» یا دســتور دیگرى را که ممکن است به یکى از 

مخاطبان صاحب تلفن دسترسى داشته باشد، بگویید. Siri همچنین ترفندى 
دارد که دستیار گوگل انجام نمى دهد: بپرسید «این گوشى کیست؟» براى 

آوردن اطالعات تماس براى مالک، اگر آن ها را ارائه کرده باشند.

عکس بگیرید
در این مرحله، گزینه هاى دسترسى به مالک تلفن از طریق 
مخاطبان او را تمام کرده اید. اکنون زمان خالقیت است. 
به عنوان مثال، این شخص ممکن است نوعى سیستم 
پشتیبان گیرى عکس و ویدیو را در جاى خود داشته 
باشد. این بدان معناست که تمام تصاویر و فیلم هاى 
گرفته شده در تلفن با ابر و سایر دستگاه هاى مالک 

همگام سازى مى شوند.
معموال مى توانید به دوربین گوشــى هوشــمند 
 ،iOS از صفحه قفل آن دسترســى پیدا کنید: در
انگشت خود را به ســمت چپ بکشید. در اندروید، 
دکمه پاور را دوبار فشار دهید. براى استفاده از آن به 
نفع خود، از جزئیات تماس شخصى خود عکس بگیرید. 
اگر عکس با سیستم پشتیبان صاحب تلفن همگام شود، 

آن ها به راحتى مى توانند با شما تماس بگیرند.

یک یادآورى تنظیم کنید
در روشى مشابه، مى توانید از سیرى یا دستیار گوگل براى تنظیم یادآورى 
 ،iOS استفاده کنید که صاحب گوشى مى تواند از دستگاه دیگرى ببیند. در
دکمه روشن/خاموش (یا دکمه Home در صورت وجود) را فشار داده و نگه 
دارید. در اندروید، انگشت خود را از یکى از گوشه هاى پایین صفحه به باال 
بکشید. وقتى برنامه دستیار ظاهر شد، بگویید: «یک یادآورى را براى ساعت 
2 بعد از ظهر تنظیم کنید. هر روز براى تماس» و ســپس نام و شماره خود 

را ذکر کنید.
اگر صاحب تلفن در هر دســتگاه دیگرى وارد حساب کاربرى اپل یا گوگل 
خود شده باشد، باید به یادآور هاى خود در آنجا دسترسى داشته باشد. در این 
صورت، یادداشتى را که شما گذاشته اید در ساعت 2 بعد از ظهر ظاهر مى شود. 
(یا هر زمانى که انتخاب کنید) هر روز. دیگر این به آن ها بستگى دارد که با 

آن ها تماس بگیرند یا خیر.

آیفون 14 پالس 
خریدار ندارد؛ 
تولید متوقف
 خواهد شد!

آلمــان روز دوشــنبه اعالم کــرد کــه 5.125 میلیون 
یــورو را علیــه اپراتورهــاى اپلیکیشــن پیام رســان 
تلگرام به دلیــل عدم رعایــت قوانین آلمــان جریمه 

مى کند.
 اداره فدرال دادگســترى اعالم کرد تلگرام راه قانونى 
براى گزارش محتواى غیرقانونى ایجاد نکرده یا نهادى 
در آلمان را براى دریافت ارتباط رســمى معرفى نکرده 
اســت. طبق قوانین رگوالتورى آلمان هر دو مورد نیاز

 هستند.
اداره فدرال دادگســترى گفت که یک شرکت حقوقى 
مســتقر در آلمان از آن زمان اعالم کــرد که نماینده 
تلگرام اســت، اما این براى جلوگیرى از صدور جریمه 

کافى نبود.
پلیس فدرال آلمان در اوایل ســال جارى هشدار داد 
که این برنامه در حال تبدیل شــدن به یک «رسانه 
رادیکال سازى» است که توســط برخى براى هدف 
قرار دادن سیاستمداران، دانشــمندان و پزشکان به 
دلیل نقش آنها در مقابله با همه گیرى ویروس کرونا 

استفاده مى شود.
مارکو بوشمان وزیر دادگســترى در بیانیه اى گفت: 
«اپراتورهاى سرویس هاى پیام رسانى و شبکه هاى 
اجتماعى مســئولیت خاصى در قبال اقــدام علیه 
تحریــک بــه نفــرت و خشــونت در پلتفرم هاى 
خود دارند. ایــن الزامات قانونى و این مســئولیت
 را نمى توان بــا تالش براى دســت نیافتنى بودن 

اجتناب کرد.»

جریمه سنگیـــن 
همه کاربران اندروید باید مراقب یک هشــدار مهم براى تلگرام

باشند. اگر کسى آن را دیده باشد، در گوشه صفحه 
نمایش شما ظاهر مى شود و به شما هشدار مى دهد.

هشدار همیشــه دلیلى بر رفتارهاى شوم نیست، اما 
مى تواند یک بدافزار را که از شما جاسوسى مى کند، 

نشان دهد.
زمانى که دوربین یا میکروفون شما توسط یک برنامه 
فعال شــود، پرچم گذارى شــکل مى گیرد، بنابراین 
مطمئن شوید که به طور مرتب آن را بررسى مى کنید 
تا ببینید آیا مجوزهاى دوربین و میکروفون شــما به 

درستى استفاده مى شود یا خیر.
این بسیار شبیه به هشدارى اســت که قبًال در آیفون 
هم وجود داشــت. ویژگى گــوگل در آپدیت اندروید 
12 به گوشى ها اضافه شــد. بنابراین اگر آن را نداشته 
باشــید، نمى توانید هشــدار را ببینید. نشانگر جدید در 
گوشه سمت راست باالى صفحه نمایش ظاهر مى شود.
هنگامى که یک برنامه ســعى مى کند به ترتیب به هر 
یک از آنها دسترسى پیدا کند، نماد دوربین یا میکروفون 

را خواهید دید.
این مانع از گوش دادن مخفیانه برنامه ها یا حتى تماشا از 

طریق دوربین شما مى شود.
همچنین مى توانید گزارشى را ببینید که کدام برنامه ها 
به دوربین، میکروفون یا مکان شــما دسترسى دارند و 

چه زمانى.
این اطالعات در داشــبورد حریم خصوصــى جدید در 
تنظیمات وجــود دارد. همچنین اکنون ایــن امکان در 
دســترس اســت که میکروفون و دوربین خود را در کل 
گوشى در تنظیمات ســریع خود به طور کامل غیرفعال 

کنید.
شایان ذکر است که دیدن یکى از این نمادها به این معنى 

نیست که اتفاق بدى در حال رخ دادن است.

ظاهر شدن این عالمت ها را 
در گوشه صفحه 
جدى بگیرید

واتس اپ تغییر چهره مى دهد

پارچه جادویىبا قابلیت هاى کاور گوشى  هاى هوشمند ضد آب آشنا شوید
 گوشى همراه شما را شارژ مى کند!

ى این امر را 
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د تا 

براى این که خرید قاب گوشــى نیاز هاى عمومى و خاص شما را رفع کند، 
باید معیار هایى مهم و کاربردى را در حین خرید به یاد داشته باشید. مسلما 
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دبیر انجمن طب فیزیکى و توانبخشى ایران گفت: کاهش 
وزن یا رسیدن به وزن نرمال مى تواند درد بیماران، خشکى 
مفاصل و نیاز به درمان هاى مداخله اى را در مبتالیان به 

آرتروز کاهش دهد.
 احمد رئیس السادات با اشاره به اینکه آرتروز زانو شایع ترین 
بیمارى مفصلى است، اظهار کرد: این موضوع باعث اختالل 

در عملکرد و کاهش کیفیت زندگى افراد مى شود.
وى با اشاره به اینکه کنترل وزن اصلى ترین راه پیشگیرى 
از آرتروز زانو است، افزود: ورزش و اصالح ارگونومى محیط 

کار و زندگى مى تواند از بروز آرتروز جلوگیرى کند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 

به روش هاى درمان آرتروز اشاره کرد و گفت: تقویت 
عضالت، اســتفاده از مدل هاى فیزیکى 

سرما و گرما و فیزیوتراپى هاى نوین از 
ساده ترین درمان ها براى مبتالیان 

به آرتروز است.
رئیس السادات خاطرنشان کرد: 
اســتفاده از دارو هاى ضدالتهابى 

و کورتون ها از انــواع دیگر درمان 
بیمارى آرتروز اســت که باید توسط 

پزشک متخصص تجویز شود.
وى تزریق داخل مفاصل را از دیگــر درمان هاى آرتروز 
دانســت و ادامه داد: شــایع ترین تزریق داخل مفصلى، 
استروئید هاى معروف به کورتون هستند که براى کوتاه 
مدت (بین چند هفته تا ســه ماه) توصیه مى شود، براى 
مبتالیان به آرتــروز در این بازه زمانــى ورزش درمانى و 

تقویت عضالت تجویز مى شود.
دبیر انجمن طب فیزیکى و توانبخشى ایران با بیان اینکه 
ازون تراپى بیشتر از سه ماه طول اثربخشى ندارد، گفت: در 
مقایسه با درمان ها سلول درمانى، اســتفاده از اگزوزوم و 
پالسماى غنى از پالکت و فاکتور رشد، طول اثر دیرترى 
دارند، ولى در عین حال مى تواند بیش از یکسال از درد 

ناشى از آرتروز بکاهد.
رئیس السادات با تاکید بر اینکه تمامى 
روش هاى درمان و یا کاهش درد، 
مبتالیان به آرتروز باید در مراکز 
درمانى معتبر تحت نظارت وزارت 
بهداشت یا دانشــگاه هاى علوم 
پزشکى انجام شود، افزود: مبتالیان 
به آرتــروز براى درمــان از مراجعه به 

کلینیک ها یا مراکز غیر معتبر که صالحیت علمى ندارند، 
خوددارى کنند.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
عنوان کرد: کاهش وزن یا رسیدن به وزن نرمال مى تواند 
درد بیماران، خشکى مفاصل و نیاز به درمان هاى مداخله اى 

را در مبتالیان به آرتروز کاهش دهد.
وى در پاسخ به این سوال که آیا کودکان نیز مبتال به آرتروز 
مى شوند، گفت: آرتروز بیمارى وابسته به سن است و معموًال 

کودکان به این بیمارى مبتال نمى شوند.
دبیر انجمن طب فیزیکى و توانبخشى ایران ادامه داد: به طور 
کلى ورزش نکردن، عدم فعالیت یا فعالیت هاى خیلى شدید، 
حرکت در ســطوح ناهموار، باال و پایین رفتن زیاد از پله و 
ضربه به زانو ها مى تواند از عوامل خطر ابتال به آرتروز باشد.

رئیس السادات با تاکید بر این موضوع که تقریباً استفاده از 
هیچ ماده غذایى موجب ابتال به آرتروز نمى شود، خاطرنشان 
کرد: اضافه وزن، استفاده از مواد قندى و چربى ها که باعث 
افزایش وزن مى شود مى تواند زمینه ساز بروز آرتروز شود، اما 
در عین حال برخى از دارو ها یا مواد غذایى موجب کاهش 
درد هاى آرتروز مى شــوند که از بین آن هــا مى توان به 

زنجبیل، زردچوبه، سویا و آواکادو اشاره کرد.

کارشناس ســالمت دهان و دندان معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، تاثیر رژیم غذایى 
را در ایجاد پوســیدگى پس از رویش دندان ها بسیار با 

اهمیت دانست.
 بهناز ولى زاده با گرامیداشــت روز جهانى غذا به نقش 
بسیار مهم رژیم غذایى در ســالمت دهان و دندان به 
ویژه در کودکان اشاره کرد و گفت: تغذیه و رژیم غذایى 
نقش مهمى در رشــد و نمو دندان، سالمت بافت لثه 
و دهان، اســتحکام اســتخوان و جلوگیرى و کنترل 

بیمارى هاى حفره دهان دارد.
وى، کمبود مــواد مغذى مــورد نیاز در زمان رشــد 
ســلولى را باعث ایجاد عوارض غیرقابل برگشتى در 
شــکل گیرى بافت هاى دهان برشــمرد و تاکید کرد: 
نیاز به ویتامین هاى A ،C ،D، کلســیم و فســفر در 
این دوران براى شــکل گیرى دندان هاى مقاوم وجود 

دارد.
کارشناس ســالمت دهان و دندان معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشــکى شهید بهشــتى ادامه داد: در 
صورتى که کودك در ســال هاى اولیــه زندگى دچار 
سوتغذیه شــود، احتمال ابتال به پوسیدگى دندان هاى 

شیرى بیشتر مى شود.
ولى زاده با اشاره به شکل گیرى عادات غذایى در زمان 
کودکى که در سالمت عمومى و سالمت دهان بسیار 
موثر هســتند، گفت: تغذیه در هــر دو مرحله پیش از 
رویش دندان ها و پس از رویش دندان ها در ســالمت 

دهان و دندان اثرگذار است.
وى تاکید کرد: تاثیر رژیم غذایى در ایجاد پوســیدگى 
پــس از رویــش دندان ها بســیار با اهمیت اســت. 
بعضى مــواد غذایــى هماننــد کربوهیدرات ها (مواد 
قندى و نشاســته اى) نســبت به مواد دیگر خاصیت 
پوسیدگى زایى بیشترى دارند. این مواد وقتى در تماس 
با میکروب هاى دهان قرار بگیرنــد مى توانند بزاق را 

اسیدى کنند.
کارشناس ســالمت دهان و دندان معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى شــهید بهشتى گفت: دو تا پنج 
دقیقه پس از خوردن مواد قندى، تولید اسید در دهان 
شروع مى شود و تا حدود یک ساعت پس از آن محیط 
دهان در حالت اسیدى باقى مى ماند. این اسید کم کم 
میناى دندان را حل مى کند و ســبب پوسیدگى دندان 

مى شود.
ولــى زاده درباره توصیه هــا و نکات تغذیــه اى براى 
پیشــگیرى از پوســیدگى هاى دندانى افــزود: بهتر 
اســت بین وعده هاى غذایى روزانه به جاى شیرینى 
از میوه هاى تازه، ســبزى ها، ماست ســاده و مغز ها 
(بادام، گردو و...) استفاده شــود و درصورت تمایل به 
مصرف شیرینى بهتر است از کشمش یا خرما استفاده 

شود.
وى ادامــه داد: مصرف مــواد قندى بایــد محدود به 
وعده هاى اصلى غذایى شود و پس از آن مسواك زده 
شود. همچنین در صورت مصرف هر نوع ماده قندى 
باید بالفاصلــه دندان ها را مســواك زد و در صورت 
دسترسى نداشــتن، چند مرتبه دهان و دندان را با آب 

شستشو داد.
کارشناس ســالمت دهان و دندان معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشــتى گفت: اجتناب 
از مصرف روزمره فست فود، نوشابه و تنقالت شیرین 
به ویژه در کودکان، نوشــاندن آب بــه کودکان پس 

از مصــرف شــربت هاى دارویى و تقویتى شــیرین، 
اســتفاده از آب بین وعده هاى اصلى غذایى و استفاده 
نکردن از میان وعده هاى حــاوى کربوهیدرات (مواد 
قندى و نشاسته اى) پس از شــام و قبل از خوابیدن از 
دیگر توصیه ها براى پیشــگیرى از پوسیدگى دندان 

است.
ولى زاده افزود: اســتفاده از مواد غذایى خام (سبزى) با 
غذا هاى پخته (وعده اصلى غذایى) عالوه بر پاکسازى 
غذا از سطح دندان ها به افزایش جریان بزاق نیز کمک 

مى کند.
وى در ادامه توصیه هاى خود تاکیــد کرد: بالفاصله 
پس از مصرف نوشیدنى هاى اسیدى مثل آب پرتقال 
نباید مسواك زد، زیرا مى تواند باعث سایش دندان ها 

شود.
کارشناس ســالمت دهان و دندان معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با اشاره به تمایل 
برخى کودکان به مصرف آدامــس توصیه کرد که از 

آدامس هاى بدون قند استفاده شود.
ولى زاده با توجه به اهمیت مصرف لبنیات در سالمت 
بدن و دندا ن ها تاکید کرد: این ماده غذایى با ارزش در 

رژیم غذایى روزانه کودکان قرار گیرد.

غذاهایى که 
دندان کودکان را 

خراب مى کند

کلسیم و ویتامین D از مواد مغذى کلیدى براى سالمت 
اســتخوان هســتند. اگر از دریافت این مــواد مغذى 
عقب مانده اید، ممکن اســت به مکملى جدا از مولتى 

ویتامین هاى معمولى نیاز داشته باشید.
باید توجه کرد که در صورتى که نیاز هاى روزانه مردان 
نیز مانند زنان، به هر علتى از طریق دریافت مواد غذایى 
تامین نشــود، آن ها باید از مکمل هایى که مخصوص 
مردان است، اســتفاده کنند؛ ایندرحالیست که ممکن 

است مردان نسبت به این موضوع بى توجه باشند.
غذا باید اولین منبع مواد مغذى هر فرد باشــد. از جمله 
میوه ها، سبزیجات، غالت کامل، پروتئین بدون چربى، 
محصوالت لبنى کم چرب یا بدون چربى، آجیل، دانه ها، 
لوبیا ها و چربى هاى سالم. باید بدانیم که پیروى از یک 
الگوى غذایى متعادل بهتریــن راه براى دریافت مواد 
مغذى مورد نیاز بدن شما از جمله پروتئین، ویتامین ها 

و مواد معدنى است.
اگر از یــک الگوى غذایى متعادل پیــروى نمى کنید، 
خواب کافــى ندارید یا فعالیت بدنــى منظمى ندارید، 
ممکن است سطح انرژى خوبى نداشته باشید. هنگامى 
که تمام مواد مغذى مورد نیاز خود را دریافت نمى کنید 
یا در مقادیر توصیه شــده آن ها را 

دریافت نمى کنید، بدن شما نیز ممکن است در مقابله 
با بیمارى ها دچار مشکل شود و در نتیجه ممکن است 
مکمل هاى غذایى براى دریافت مواد مغذى ضرورى 

باشند.
اما قبل از مصرف مکمل، با ارائه دهندگان مراقبت هاى 
بهداشتى و پزشک خود صحبت کنید. همچنین مهم 
است که قبل از تصمیم گیرى مصرف مکمل ها، در مورد 

ایمنى و مفید بودن آن ها بیشتر بدانید.
همه افراد از جمله مردان باید در انتخاب مکمل ها دقت 
کنند. مکمل ها را فقط از داروخانه ها خریدارى کنید و 

دقت کنید که آرم سازمان غذا و دارو را داشته باشند.

دالیل مختلفى وجود دارد که ممکن اســت مکمل ها 
براى مردان توصیه شود. برخى از این دالیل عبارتند از:

سالمت استخوان: کلسیم و ویتامین D از مواد مغذى 

کلیدى براى سالمت استخوان هستند. اگر از دریافت 
این مواد مغذى عقب مانده اید، ممکن است به مکملى 
جدا از مولتى ویتامین هاى معمولى نیاز داشــته باشید. 
زیرا مولتى ویتامین ها معموًال حاوى کلسیم کافى براى 

برآورده کردن توصیه ها نیستند.
باید توجه کرد که مردان به 1000 میلى گرم کلسیم در 
روز نیاز دارند. مردان باالى 70 سال به 1200 میلى گرم 
کلسیم در روز و نوجوانان به 1300 میلى گرم کلسیم در 

روز نیاز دارند.

مردان همچنین به 600 واحد بین المللى ویتامین D در 
روز نیاز دارند. پس از 70 سالگى، این مقدار به 800 واحد 

ویتامین D افزایش مى یابد.
سالمت چشم: کاروتنوئید ها مانند لوتئین و زآگزانتین 
ممکن است در سالمت چشم نقش داشته باشند. روى 
گنجاندن میوه ها و سبزیجاتى مانند کلم پیچ، اسفناج، 
هویج، طالبى، سیب زمینى شــیرین و کلم بروکلى در 

وعده هاى روز خود تمرکز کنید.
مردان باید دقت کنند که مکمل هایى را مصرف کنند 
که حاوى عنصر آهن نباشد. زیرا این عنصر در صورتى 
که مردان دچار مشکل نباشــند، مى تواند براى مردان 

مشکل ساز باشد.
بنابر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت، 
هنگام در نظر گرفتن مکمل هاى غذایى باید به غذا ها 
توجه کرد. مصرف بیش از حد یک ماده غذایى ممکن 
اســت تهدید هاى جدى براى ســالمتى باشد. براى 

کمک به ارزیابى الگوى غذایى روزانه خود قبل از 
شروع رژیم مکمل، با یک متخصص تغذیه 

معتبر مشورت کنید.

مردان چقدر به کلسیم و ویتامین D نیاز دارند؟ وجود دارد، تأثیر مى گذارد.حدود 90 درصد از بیماران مبتال درد بازو نشانه چیست؟
به این سندرم داراى نسخه نوروژنیک هستند که در آن فقط 
شبکه عصبى تحت فشــار قرار مى گیرد. با وجود درد و بى 

حسى بازو همچنان مى تواند ناتوان کننده باشد.
دو نوع دیگر- وریدى و شریانى- زمانى اتفاق مى افتند که 
یکى یا دیگرى فشرده مى شود. از آنجا که این شرایط، جریان 
خون را تحت تأثیر قرار مى دهد، این موارد جدى تر در نظر 

گرفته مى شوند و معموًال نیاز به جراحى دارند.
نوع وریدى مى تواند باعث تشــکیل لخته هاى خون شود. 
انسداد مى تواند باعث تورم بازو شود که گاهى آنقدر شدید 
است که حرکت اندام غیرممکن مى شود. بازگشت خون از 

بازو مى تواند براى همیشه متوقف شود.
در نوع شریانى، بالون زدن موسوم به آنوریسم، در صورت 

توقف جریان خون، انجام مى شود.
دکتر «تارك على» از مؤسسه قلب و عروق ایالتى پنسیلوانیا، 
در این باره گفت: «افراد ممکن است انگشتان، دست ها و 
حتى بازو خود را از دست بدهند. حتى ممکن است در موارد 

شدید از این موضوع بمیرند.»
لخته هاى سیاهرگى اگر به ســمت ریه ها بروند مى توانند 
کشنده باشند. معموًال آسیب فقط در بازو است. در این حالت، 
لخته، خون را به اطراف محل انسداد هدایت مى کند و تورم 

ایجاد مى شود.

افرادى که درد بازو را تجربه مى کنند ممکن اســت مبتال 
به ســندرم خروجى قفسه سینه باشــند، بیمارى که اغلب 
بیماران 20 تا 40 ســاله به آن مبتال مى شــوند و ناشى از 
بیمارى هاى عروقى معمولى است. در برخى از موارد فقط نیاز 
به فیزیوتراپى وجود دارد، اما در موارد جدى تر جراحى در نظر 
گرفته مى شود.«سندرم خروجى قفسه سینه» بر ناحیه اى از 
قاعده گردن که در آن دسته اى از اعصاب، شریان و وریدها 

مصرف روزانه نارنگى در روز هاى سرد پاییزى مى تواند عالوه بر تقویت سیستم ایمنى بدن، به تنظیم 
فشار خون، حفظ سالمت سیستم قلبى عروقى و اکسیژن رسانى بهتر به عضالت بدن کمک کند.

فصل پاییز با انواع مرکبات از راه مى رسد که هر کدام از آنها، خواص زیادى براى سالمت بدن دارند. 
اما، یکى از این میوه هاى پاییزى، خیلى خاص است.

 فصل پاییز که از راه مى رسد، با خودش انواع میوه هاى آبدار و خوشمزه را هم مى آورد. نارنگى، پرتقال، 
انار، سیب و…، از جمله میوه هاى فصل سرد سال هستند که هر کدام از آنها، هزاران خاصیت دارند.

از بین مرکبات فصل پاییز و زمستان، مى توان به نارنگى اشــاره کرد. میوه اى که خوردن آن خیلى 
سهل و آسان است. این میوه پاییز از اوایل مهر وارد بازار مى شــود و تا اوایل زمستان نیز در میوه 

فروشى ها یافت مى شود.
یک عدد نارنگى کوچک که حدود 76 گــرم وزن دارد، 40 کیلوکالرى انرژى دارد. همچنین، یک 
نارنگى کوچک 0.6 گرم پروتئین، 10.1 گرم کربوهیدرات، 0.2 گرم چربى، 1.3 گرم فیبر، 8 گرم قند 

و 26.7 میلى گرم ویتامین C به بدن مى رساند.

نارنگى به عنوان یکى از بهترین منابع غذایى براى دریافت همزمان 
ویتامین C، تیامین و فوالت شناخته مى شود.

هر عدد نارنگى کوچک مى تواند حدود 27 میلى گرم ویتامین C به بدن برساند. این مقدار از ویتامین 
C نزدیک به 34 درصد از نیاز روزانه بدن به این ویتامین را تأمین مى کند.

ویتامین C مى تواند از طریق افزایش قدرت سیســتم ایمنى بدن و کاهش التهاب در بدن، سطح 
استرس اکسیداتیو را کمتر کند و باعث پیشگیرى از آسیب هاى سلولى ناشى از حضور رادیکال هاى 

آزاد در بدن شود.
از طرف دیگر، یک نارنگى کوچک مى تواند 10 درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین A را هم تأمین 

کند و مقدار قابل قبولى از ویتامین B 6 را هم به بدن برساند.
ویتامین A موجود در نارنگى جزو ویتامین هاى محلول در چربى است که مى تواند به حفظ سالمت 

بینایى و پیشگیرى از بیمارى هاى چشمى ناشى از افزایش سن کمک کند.
مصرف روزانه نارنگى در روز هاى ســرد پاییزى مى تواند عالوه بر تقویت سیستم ایمنى بدن، به 
تنظیم فشار خون، حفظ سالمت سیستم قلبى عروقى و اکسیژن رسانى بهتر به عضالت بدن کمک 
کند. عالوه بر اینها، نارنگى حاوى مواد معدنى ارزشــمندى همچون پتاســیم، کلسیم، منیزیم و

 آهن است.

رییس مرکز تحقیقات روماتولوژى کشور ضمن تشریح انواع کمردردها،  گفت: در صورت بروز 
کمردرد با عالئم عمومى مانند تب، درد، ضعف و کاهش وزن، حتما باید فرد از نظر بیمارى هاى 

روماتیسمى توسط پزشک بررسى شود.
 احمدرضا جمشیدى درباره علل شایع بروز کمردردها،  گفت: کمردردها علل مختلفى دارند که 
یکى کمردردهاى مکانیکى است. این نوع از کمردرد بر اثر فعالیت ایجاد شده و با استراحت بهبود 
مى یابد. علت این نوع از کمردردها مى تواند جابجایى دیسک کمر یا آرتروز ستون فقرات یا ضایعات 
اطراف مفصلى مانند عضالت و اعصاب اطراف مفصل باشــد که دچار مشکل مى شود و باید بر 

اساس آن علت خاص، مورد بررسى قرار گیرد.
وى افزود: از سوى دیگر برخى کمردردها التهابى یا روماتیسمى هستند که سبب مى شوند درد در 
حالت استراحت ایجاد شود؛ مانند بیمارى رماتیسم ستون فقرات یا رماتیسم پسوریازیس که سبب 

درد التهابى و خشکى صبح گاهى در کمر افراد مى شود.
او تاکید کرد: اگر کمردرد مکانیکى باشد و به سایر اندام ها انتشار نیابد با استراحت کردن و برخى 
ورزش ها رفع مى شود، ولى اگر کمردرد انتشارى به همراه درگیرى سیاتیک وجود داشت حتما 
باید افراد به پزشک مراجعه کنند.رئیس مرکز تحقیقات روماتولوژى کشور در پایان هشدار داد: در 
صورت بروز کمردرد با عالئم عمومى مانند تب، درد، ضعف و کاهش وزن، حتما باید فرد از نظر 

بیمارى هاى روماتیسمى توسط پزشک بررسى شود.

از خوردن نارنگى در فصل پاییز غافل نشوید
عالئم هشدارى 

کمردرد را بشناسیــــد

ساده ترین راه براى کاهش درد آرتروز زانو
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هندوانه به دلیل داشتن ســطح قابل توجهى از آب، 
مى تواند کم آبى بدن در طول روزهاى گرم تابستان 

را جبران کند. 
همچنین به دلیل دارا بودن ریزمغــذى ها، هندوانه 
گزینه اى مناسب براى مصرف به عنوان میان وعده 
است. اما دانشمندان هندى مى گویند مصرف هندوانه 

در شب براى بدن مضر است.
به نقل از فود ان دى تــى وى، در حقیقت 94 درصد 
هندوانه را آب تشــکیل مى دهد. برخى افراد عادت 
دارند در وعده شــام یک غذاى ســبک مانند نان، 

هندوانه و پنیر میل کنند. 
هندوانه میوه اى خوشمزه و داراى مواد مغذى است، 
اما توصیه مى شــود این میوه را در شب و پیش از به 

بستر رفتن مصرف نکنید.
یکى از متخصصان هندى در این باره مى گوید: «در 
حقیقت هندوانه کمى  اســیدى اســت و اگر در شب 
مصرف شــود مى تواند با ایجاد اختالل در دســتگاه 
گوارش، باعث کند شدن روند هضم غذا در زمانى که 

فرد تحرك کافى ندارد شود. 
بهترین زمان براى خوردن هندوانه ساعت 12 تا 13 

و زمانى است که دســتگاه گوارش بیشترین فعالیت 
را دارد.»

هندوانه کمى اسیدى است و اگر در شب مصرف شود 
مى تواند با ایجاد اختالل در دســتگاه گوارش، باعث 
کند شــدن روند هضم غذا در زمانى که فرد تحرك 

کافى ندارد شود.

اصلى تریــن دالیل بــراى نخوردن 
هندوانه قبل از خواب

1- مصرف هندوانه در شــب باعث بروز مشکالت 
گوارشــى و در راس آن «ســندروم روده 

تحریــک پذیر» مى شــود. این موضوع 
مى تواند باعث ناراحتــى معده در روز 

بعد شود.
2- بــه دلیــل آن که 
هندوانه داراى میزان 
قابــل توجهــى قند 
طبیعى است، مصرف 

آن در شــب مى تواند در 
برخى افراد باعث چاقى شود.

3- هندوانــه داراى حجم باالیى از آب اســت. این 
موضوع بدان معناست که خوردن آن پیش از خواب، 
فرد را مجبور به مراجعه مکرر به سرویس بهداشتى 
در طول شب خواهد کرد. این موضوع کیفیت خواب 
فرد را کاهش مى دهد و باعث احســاس خستگى در 

روز بعد مى شود.
4- مصرف هندوانه در شــب مى توانــد باعث بروز 
مشکالت گوارشى مانند اســهال یا یبوست در فرد 

شود.

قبل از خواب هرگز هندوانه نخورید

ز خواب
انه در شــب باعث بروز مشکالت 

 راس آن «ســندروم روده 
 مى شــود. این موضوع 

راحتــى معده در روز 

 آن که 
میزان 
ى قند 
صرف 

 تواند در 
 چاقى شود.

شود.
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اگهى هاى نوبتى سه ماهه دوم سال 1401 مربوط به قسمتى از 
امالك و مستغالت حوزه ثبتى شهرستان خمینى شهر  

واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که به موجب ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالك 
ماده 59 ایین نامه مربوط به امالکى که در ســه ماهه دوم سال 1401 تقاضاى انها 
پذیرفته شده و همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز انچه طبق اراى هیات نظارت 
است اگهى انها تجدید شده و مربوط به شهرستان خمینى شهر به شرح ذیل اگهى 

میشود : 
الف: امالکى که تقاضاى ثبت انها پذیرفته شده و مدت اعتراض نود روز میباشد  

امالك مشاعى دستگرد قداده خمینى شهر 75 اصلى و فرعى هاى زیر  
221-خانم فرنگیس ابوطالبى فرزند نعمت اله ششدانگ یک قطعه زمین با مساحت 
5063/71متر مربع به شــماره پالك ثبتى 221 فرعى از 75 اصلى بخش 14 ثبت 

خمینى شهر  
11657-خانم سمیه حسن پور فروشانى فرزند سیف اله ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى پالك 75/11657 به مســاحت 1207/60 متر مربع واقع در خمینى شهر 

بخش 14 ثبت اصفهان  
11710-اقاى حسین کبیرى فرزند عباس ششــدانگ یکباب کار گاه به مساحت 

359/28متر مربع واقع در بخش 14 ثبت خمینى شهر  
11712-اقاى غالمحسین کدخدائى فرزند على ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
پالك 11712فرعى مجزى شده از 75 اصلى واقع در دستگرد قداده بخش 14 ثبت 

اصفهان به مساحت 564/73 متر مربع
11716-اقاى امیر پرویز سپهى دستجردى فرزند پرویز ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 380/81متر مربع واقع در دستگرد قداده بخش 14 ثبت اصفهان  
11717-اقاى امیر پرویز سپهى دستجردى فرزند پرویز ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 563/05متر مربع واقع در دستگرد قداده بخش 14 ثبت اصفهان  
11718-اقاى امیر پرویز سپهى دستجردى فرزند پرویز ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور به مساحت 426/78متر مربع واقع در بخش 14 ثبت اصفهان  
11719-اقاى امیر پرویز سپهى دستجردى فرزند پرویز ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 387/98 متر مربع واقع در بخش 14 ثبت خمینى شهر اصفهان  
11720-اقاى ناصر ســى منى فرزند عباس ششــدانگ یکباب کارگاه{سوله}به 

مساحت 286/61متر مربع واقع در بخش 14 ثبت اصفهان خمینى شهر  
دهکده خوزان شهرستان خمینى شهر 85 اصلى و فرعى زیر  

3846-اقاى مرتضى هدائى فرزند کرامت اله ششــدانگ یک قطعه زمین که سابقا 
کوچه متروکه بوده تحت پالك 85/3846به مساحت 33/30 متر مربع واقع در محله 
خوزان خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که با ششدانگ پالك 85/2004 تواما 

به صورت یکبابخانه میباشد  
دهکده ورنوسفادران خمینى شهر87اصلى و فرعى هاى زیر  

3752 –اقاى محسن عرب فرزند حســنعلى تمات دو حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
یکبابخانه پالك 87 اصلى از 2703/4فرعى که به پالك 3752از 87 اصلى تبدیل 

شده است واقع در ورنوسفادران خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان  
 اراضى صحراى دهنو خرم اباد 108 اصلى و فرعى زیر  

329-اقاى رضا پیمانى فروشــانى فرزند عبدالخالق ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مســاحت 1478/13متر مربع واقع در صحراى دهنو خرم اباد فروشان 

واقع در بخش 14 ثبت اصفهان  
اراضى صحراى نخود جارى اندوان 111 اصلى و فرعى زیر   

1582-اقاى عباس رحیمى اندانى فرزند على اصغر مالک نه حبه مشــاع و محسن 
رحیمى اندانى فرزند على اصغر مالک نه حبه مشاع و بتول رحیمى اندانى فرزند على 
اصغر مالک چهار و نیم حبه مشــاع و فاطمه رحیمى اندانى فرزند على اصغر مالک 
چهار و نیم حبه مشــاع و محمد رضا رحیمى اندانى فرزند حسن مالک یک و چهار 
پنجم حبه مشاع باستثنائ یک هشتم اعیانى و عرصه و علیرضا رحیمى اندانى فرزند 
حسن مالک یک و چهار پنجم حبه باستثناى یک هشــتم اعیانى عرصه و ولى اله 
اندانى فرزند حسن مالک یک و چهار پنجم حبه باستثناى بهاى یک هشتم اعیانى 

و عرصه نه حبه مشاع و حمید رضا رحیمى اندانى فرزند حسن باستثنائ بهاى یک 
هشــتم اعیانى و عرصه نه حبه مشــاع و مریم رحیمى اندانى فرزند حســن مالک 
نه-دهم حبه مشاع به اســتثناى ثمنیه اعیانى وعرصه نه حبه مشاع و زهرا رحیمى 
اندانى فرزند حسن مالک نه-دهم حبه مشاع باســتثناى ثمنیه اعیانى نه حبه مشاع 
تمامت سه دانگ مشــاع یک قطعه زمین مزروعى پالك 431/1از 111 اصلى که 
به شماره 1582از 111 تبدیل شده به مســاحت 1655/20متر مربع واقع درخمینى 

شهر  بخش 14 ثبت اصفهان  
اراضى صحراى قلعه زنگى شهرستان خمینى شهر 118 اصلى و فرعى هاى زیر  

1522-خانم طلعت سعادت فرزند غالمعلى ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى به 
مساحت 29//338متر مربع بر روى عرصه پالك 203/1از 118 اصلى که به پالك 
1522از 118 اصلى استاندارد شده است واقع در صحراى قلعه زنگى ورنوسفادران 

خمینى شهر بخش 14
1727-اقاى عزت اله ایران نژاد فرزند ابراهیم و مرحمت اعتصامى فرزند حبیب یک 
قطعه زمین داراى حد فاصل که قبال تپه خاك بوده اســت به مساحت 274/25متر 

مربع واقع در ثبت خمینى شهر بخش 14 به شماره پالك 1727از 118 اصلى  
اراضى صحراى بیرون اب ورنوســفادران شهرستان خمینى شــهر 119 اصلى و 

فرعى هاى زیر  
1541-خانم مریم نظرى فروشــانى فرزند محمــد رضا قســمتى از یکباب انبار 
به مســاحت 11/05 متر مربع بخش 14 ثبت اســناد خمینى شــهر داراى پالك 

 119/1541
1542-خانم مریم نظرى فروشــانى فرزند محمد رضا ششدانگ قسمتى از یکباب 
انبار به مســاحت 15/81 متــر مربع بخــش 14 ثبت خمینى شــهر داراى پالك 

 119/1542
1543-خانم مریم نظرى فروشــانى فرزند محمد رضا قسمتى از یکباب کارگاه به 

مساحت 1/22 متر مربع بخش 14 خمینى شهر داراى پالك 119/1543 
1544-خانم مریم نظرى فروشــانى فرزند محمد رضا قســمتى از یکباب انبار به 

مساحت 8/70 متر مربع بخش 14 خمینى شهر داراى پالك 119/1544 
اراضى صحراى گارسله شهرستان خمینى شهر 121 اصلى و فرعى زیر  

795-اقاى مصطفى روح الهى ورنوســفادرانى فرزند ناصر ششدانگ یکدرب باغ 
داراى اعیانى با مســاحت 364/31 متر مربع با شماره پالك ثبتى 121/795بخش 

14 ثبت اصفهان   
اراضى صحراى بز مکه وراکوه 122 اصلى و فرعى زیر  

1824-اقاى حســن نساجى ورنوســفادرانى فرزند رجبعلى ششــدانگ قسمتى از 
یکدرب باغ به مســاحت 315/51متر مربع داراى پالك ثبتى 122/1824واقع در 

بخش 14 ثبت خمینى شهر اصفهان 
قطعات هرستان 132 اصلى و فرعى زیر  

989-خانم صغرى جعفرى هرستانى فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه با مساحت 
247/03متر مربع با شماره 989فرعى از 132 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان  

  اراضى شمالى شهرستان خمینى شهر 159 اصلى و فرعى زیر  
3193-اقــاى صفى ا... صیفــورى فرزند جونعلــى ششــدانگ یکبابخانه پالك 
159/3193واقع در اراضى شمالى خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 

216/15متر مربع  
3204-رســول حاجى باقرى فرزند محمد حســین و ناهید زمانى فروشانى فرزند 
مرتضى هر کدام نسبت به چهاردانگ رسول حاجى باقرى و ناهید زمانى نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه پالك 3204 فرعى مجزى شده از 159 
اصلى واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان با مساحت 111/35 متر مربع 

به نسبتهاى رسول حاجى باقرى چهاردانگ مشاع و ناهید زمانى دودانگ مشاع   
3211-مجید لک جاى قلعه فرزند حاجى ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/83 

متر مربع واقع در بخش 14 ثبت خمینى شهر داراى پالك 159/3211
3212- خانم تاج مــاه موگویى فرزند یداله ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

157/21 متر مربع واقع در بخش 14 خمینى شهر داراى پالك 159/3212

ب:امالکى که اگهى نوبتى انها در وقت میســر و لکن بواسطه اشتباه موثرى که در 
انتشار انها رخ داده اســت اگهى انها تجدید میگردد و مدت اعتراض به انها از تاریخ 

انتشارسى روز میباشد  
دهکده ورنوسفادران خمینى شهر 87 اصلى و فرعى زیر  

2461-ششــدانگ یکدرب باغ واقع در خمینى شــهر بخــش 14 افهان که طبق 
پرونده ثبتى بنام طیبه عموتقى فرزند سبز على مالک 8/879قفیز مشاع از 13 قفیز 
ششدانگ و شهردارى خمینى شــهر مالک 4/121قفیز مشاع از 13 قفیز ششدانگ 
به عنوان قائم مقامى مستدعى ثبت که در اگهى نوبتى اولیه نام خانوادگى مستدعى 
ثبت از قلم افتاده و در اگهى تحدیدى نیز نام خانوادگى و نام پدر مســتدعى ثبت از 
قلم افتاده است لذا مراتب یک بار منتشــر میگردد و مدت اعتراض از تاریخ انتشار 

30 روز میباشد .
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج در این 
اگهى واخواهى داشته باشــد از تاریخ انتشــار اولین نوبت مورخ نسبت به انهاییکه 
تقاضاى ثبت شده بشــرح ردیف الف ظرف مدت نود روز و نسبت به انهاییکه طبق 
اراى هیات نظارت ثبت تجدید شــده به شرح ردیف ب در مدت 30 روز دادخواست 
واخواهى خود را به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضائى 
گواهى تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتى که قبل از 
انتشار و این اگهى دعوایى اقامه شده باشد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر 
بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید و اعتراضات یا گواهى طرح دعوى 
که بعد از انتقضاى مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 
1 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهدشد ضمنا طبق ماده 56ایین نامه قانون ثبت 
حقوق ارتفاعــى در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قیــد و واخواهى صاحبان 
امالك و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاعى مطابق ماده 20 قانون ثبت و 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول :1401/8/1 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/9/1 – م 
الف:1397830 - محمد حسن مصطفوى  - رییس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر/7/225  

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006004332- تاریخ: 1401/6/15- برابر راى شماره 4332 
مورخ 1401/06/15 به شماره کالســه 2061 مالکیت آقاى/ خانم نرگس صرامى 
فروشانى به شناسنامه شماره 1130289354 کدملى 1130289354 صادره فرزند 
رضا تمامت شش دانگ یکباب منزل مسکونى با طبقه فوقانى به مساحت 152,06 
مترمربع پالك شــماره 773 فرعى از 109 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر شــامل  دفتر 16 صفحه 13 سند 295831 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/01- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/16- م الف: 1396605 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمد حسن مصطفوى/226 /7

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

راى شماره 140160302026010207 مورخ 1401/07/21 خانم ثریا قنبرى به 
شناسنامه شماره 1215 کدملى 1286753155 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 276,10 مترمربع پالك شماره 47 فرعى از 
14874 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مبایعه 

نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت رســمى احمد سبیل اردستانى صفحه 280 دفتر 
579 امالك موضوع سند انتقال 122056- 1369/02/18 دفتر 77 اصفهان 

لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/01 - تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: 1401/08/16 - م الف: 1397673 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/7/228  

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602006007025 – تاریخ ارســال نامه: 1401/07/27- 
آقاى/ خانم معصومه گلستانه راد فرزند ســید هاشم به استناد یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضا شهود رســمًا گواهى شده مدعى اســت که سند مالکیت 
چهار و نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ پالك شــماره 1263 فرعى از 118 اصلى 
واقــع در خمینى شــهر بخش 14 ثبــت اصفهان کــه به صورت ســند تک برگ 
139920302006018973 امالك ذیل ثبت 469827 به نام نامبرده ثبت و صادر 
و تســلیم گریده و به موجب انتقال قطعى 64931 مورخ 1399/12/05 دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 139 شهر خمینى شهر اســتان اصفهان یافته و معامله دیگرى 
هم انجام نشدهـ  به موجب ســندـ  دفترـ  نزدـ  رهن است نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود شده اســت چون درخواست صدور المثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبــق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله (غیــر از آنچه در این 
آگهى ذکر شده) نســبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
با ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظــرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت 
اعتراض اصل ســند ارایه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1401/08/01 - م الف: 1397262 – سرپرست 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهرـ  سید محمدحسن مصطوفى از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى/7/230 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006004433- تاریخ: 1401/6/17- برابر راى شماره 4433 
مورخ 1401/06/17 به شماره کالسه 60013 مالکیت آقاى/ خانم اصغر نقدى به 
شناسنامه شماره 83 کدملى 1141056811 صادره فرزند نعمت ا... تمامت ششدانگ 
یکباب خانه منزل مسکونى به مساحت 232,36 مترمربع پالك شماره 292 فرعى 
از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل سند 
شــماره 45387 مورخ 1401/6/14 دفتر 322 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش 
کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/01- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/08/16- م الف: 1397447 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/7/231 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره به 
افزایش بیمارى هاى تنفســى در استان گفت: جمعیت 
زیاد دانش آموزان که بدون ماســک و با فاصله کم در 
مدارس حضور دارند، باعث افزایش شیوع بیمارى هاى 
تنفسى و انتقال آن ها به خانواده ها مى شود. پژمان عقدك 
با اشاره به اینکه هر ســال در ابتداى فصل پاییز و سرما 
بیمارى هاى تنفســى افزایش پیدا مى کند، اظهار کرد: 
امسال هم همین اتفاق در کشور و استان اصفهان افتاده 
و تعداد بیماران تنفســى افزایش پیدا کرده است. وى با 
اشــاره به افزایش تعداد بیماران مبتال به کرونا، گفت: 
تعداد بیماران بسترى در بخش و بسترى در آى سى یو 

بیمارستان ها نسبت به دو سه هفته گذشته 1/5 برابر شده 
اســت. افراد مبتال به بیمارى هاى دیگر تنفسى ازجمله 
آنفلوانزا نیز رو به افزایش اســت و آمار آن را از مراجعه 
بیماران به مراکز سرپایى مى بینیم. سخنگوى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان بدون اشاره به آمار دقیق افزایش 
بیمارى هاى تنفســى، گفت: آمار مبتالیان به آنفلوانزا 
نسبت به دو سال گذشــته که کرونا شیوع داشت بیشتر 

شده، ولى نسبت به قبل از کرونا افزایش چندانى ندارد.
وى گفــت: امســال بى توجهــى و عــدم اســتفاده 
بیمارى هــاى بــروز  و  شــیوع  ماســک،  از 

 تنفسى را باال برده است.

شــهردار اصفهان گفت: کمک هاى دولتى به حســاب 
شهردارى واریز شــده اســت، لذا انتظار مى رود بعضى از 
دستگاه هایى که مسئول صدور مجوز الزم براى برداشت آن 
و هزینه در مترو هستند، سریع تر اقدام کنند؛ امیدوارم دست 
به دســت هم دهیم و در یک همگرایى، مسیر حمل ونقل 
عمومى را براى شــهروندان هموار کنیم. على قاسم زاده 
در برنامه رادیویى «سالم اصفهان» افزود: در حال حاضر 
حدود 1500 نفر در دو شیفت کارى در زیر زمین این شهر 
مشغول فعالیت هستند؛ حتى گاهى فعالیت به صورت سه 
شــیفت انجام مى شود تا هر چه ســریع تر خط دو متروى 
اصفهان آماده بهره بردارى شود. وى خاطرنشان کرد: حدود 

16 ایستگاه در خط دو در حال احداث است و دستگاه هاى 
حفار از دو جبهه کارى به ســمت همدیگر در حال حرکت 
هستند؛ امیدواریم هر چه زودتر این خط را وارد مدار خدمت 
به شهروندان کنیم. وى با اشاره به تأمین منابع مالى احداث 
مترو، اظهار کرد: شهردارى بخشــى از منابع مالى خط دو 
متروى اصفهان را از محل دریافتى شــهروندان پرداخت 
مى کند و بخش دیگر، کمک هاى دولتى است که از طریق 
اوراق مشارکت به حمایت زیرساخت هاى حمل ونقل مى آید، 
امیدوارم دستگاه هاى مؤثر در وصول سهم کمک دولت، 
همت بیشترى داشته و در ایجاد خدمات زیرساختى براى 

قطار شهرى تسریع کنند.

افزایش شیوع بیمارى هاى 
تنفسى در مدارس اصفهان

درخواست شهردار براى
 تامین منابع مالى خط 2 مترو 

انتصاب دبیر ستاد امر به 
معروف 

به گزارش خبرگـزارى حوزه از اصفهان، در مراسـمى با 
حضور آیت ا... طباطبایى نژاد با تقدیر از زحمات هفت ساله 
حجت االسالم احمد عبدالهى نژاد دبیر سابق ستاد امر به 
معروف و نهى از منکر اسـتان اصفهان، حجت االسالم 
محسن مظاهرى به عنوان دبیر جدید ستاد معرفى شد.  
حجت االسالم مظاهرى پیش از این مسئولیت معاونت 
تعلیم و تربیت سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان را 
عهده دار بوده است.  حجت االسالم احمد عبدالهى نژاد 

از مهر 1394 این  مسئولیت را بر عهده داشت.

رونمایى از دستگاه سیتى 
انژیو گرافى 

مرکـز تصویـر بـردارى بیمارسـتان چمـران اصفهـان 
بازسـازى و به دسـتگاه سـیتى انژیو گرافى مجهز شد. 
رئیس بیمارستان چمران در آیین افتتاح این مرکز گفت: 
دستگاه سیتى انژیو گرافى با هزینه شش میلیارد و 500 
میلیون تومانى خریدارى و تجهیز شده است. سید علیرضا 
حسینى افزود: نمونه هاى موجود این دستگاه روزانه 20 
تا 25 انژیو انجام مى دهد که این دستگاه ظرفیت انژیو تا 
70 بیمار را نیز دارد. دکتر حسینى با بیان اینکه پیش بینى 
مى شـود هر بیمار به مدت 15 روز در نوبت استفاده این 
دستگاه قرار گیرند ادامه داد: هزینه استفاده از این دستگاه 

براى هر بیمار یک میلیون و 800 هزار تومان است.

خبر

امام جمعه اصفهان گفت: یکى از راهکارها براى جبران 
مافات گذشته، محله محورى کار کردن است، جوانان هر 
محله را شناسایى و با اقشار مختلف محله گفتگو کنیم و 
مساجد را رونق ببخشیم؛ باید امامان جماعت شرایط کنونى 

انقالب و نظام و جهان را براى نوجوانان توضیح بدهند.
به گزارش خبرگزارى حوزه، آیت ا... سید یوسف طباطبایى 
نژاد با بیان اینکه نباید از وقوع اتفاقات اخیر ترسید، بلکه من 
معتقدم بلعکس، این اتفاقات یک چراغ امیدى هم براى 
نظام بود، گفت: چرا که دشمن در جنگ نظامى و اعمال 
تحریم هاى اقتصادى از نظام جمهورى اســالمى ایران 

شکست خورده بود و امید داشت که در مسائل اجتماعى 
و ایجاد تفرقه علیه نظام پیروز شــوند اما باتوکل برخدا، 

شکست آنها را در این اغتشاشات دیدیم.
رئیس ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان 
ابراز کرد: معتقدم دشمنان و خائنان انقالب اسالمى در این 
اغتشاشات بى عقلى کردند و همه امکانات خود را به یکباره 
در صحنه مقابله با ایران آوردند و با همه ترفندها به نظام 
اسالمى هجوم کردند، اما با شکست این روش، دیگر راهى 

براى دشمنان باقى نمى ماند.
وى متذکر شد: همه ایادى جبهه استکبار در اغتشاشات 

اخیر دست به دست هم دادند و پا در صحنه حمله به نظام 
اسالمى ایران گذاشتند، باید بدانیم دشمنان بیشتر از این، 

توانایى خرج کردن و بسیج نیرو ندارند.
آیــت ا... طباطبایى نژاد بــا تاکید بر اینکه دشــمن در 
اغتشاشات اخیر همه توان داشته و نداشته خود را به میدان 
آورد، همان طورى که در هشت ســال جنگ تحمیلى و 
تحریم هاى ظالمانه این چنین کردند، بیان کرد: در هیچ 
کجاى دنیا، دیده نمى شود در کشورى اغتشاش بشود و 
دیگر کشورهاى جهان از اغتشاشگران حمایت و در امور 

مملکتى دخالت کنند.
وى یادآور شد: کشــورهاى غربى در این ایام، شبانه روز 
برخالف قوانین بین المللى، در امور ایران دخالت کردند، ولى 
باید آگاه باشیم اگر امثال ما به طرز صحیح فعالیت کرده 

بودیم، امروز شاهد فریب نوجوانان و جوانان خود نبودیم.
امام جمعه اصفهان گفت: امامان جماعت مســاجد فقط 
به بیان احکام و نماز نپردازنــد، از عدالت اجتماعى ایجاد 
شده در کشور، دســتاوردهاى انقالب در بعد علمى، جاده 
کشى و راه ســازى، توزیع برق در همه کشور، گسترش 
دانشــگاه ها، توجه به اقصى نقاط کشــور و روســتاها..

 سخن بگویید.
وى ابراز کرد: ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان باید 
فعالیت هاى خود با محوریت محله را گسترش دهد، امروز 
بسیجیان ما باید در اول وقت نماز، در مساجد و صف نماز 
جماعت حضور داشته باشند و با دست به دست هم دادن 

محالت و مساجد را رونق دهند.

آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد: 

با اجراى طرح ذوالفقــار بیش از 700 مجرم در نباید از وقوع اتفاقات اخیر ترسید
استان اصفهان شناسایى و دستگیر شدند.

 فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان در حاشیه 
نمایشگاه کشــفیات پلیس در طرح ذوالفقار با 
اشــاره به اجراى بیش از 300 طــرح انتظامى 
در شهر اصفهان گفت: با اجراى طرح ذوالفقار 
در یک ماه گذشــته بیــش از 30 قبضه انواع 
سالح گرم، 300 سالح ســرد، انواع فشنگ و 
مهمات، کوکتل مولوتوف، شــوکر هاى برقى 
و افشــانه هاى غیر مجاز از مجرمان کشــف و 

ضبط شد.
ســرهنگ حســین بســاطى افــزود: در این 
مــدت بــا اجــراى طــرح ذوالفقــار بیش از 

700 مجــرم دســتگیر و تحویــل مراجــع
 قضایى شدند.

وى گفت:در هفت ماهه ابتداى سال جارى 25 
درصد آمار جرایم خشن، 9 درصد سرقت منزل، 
17 درصد ســرقت خودرو و 5 درصد ســرقت 
مغازه نسبت به مدت مشــابه سال قبل کاهش 

داشته است.

مرحله منطقه ایى بیست و چهارمین جشنواره 
بین المللى قصــه گویى در اصفهــان برگزار 

مى شود.
سرپرســت اداره کل کانون پــرورش فکرى 
کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان با بیان 
اینکــه کانون اســتان اصفهــان تجربه هاى 
گرانقــدرى در برگزارى جشــنواره هاى بین 
المللى، ملى و اســتانى دارد، گفت: امســال 
مرحله منطقه ایى بیست و چهارمین جشنواره 
بین المللى قصه گویــى با حضور قصه گویانى 
از اســتان هاى ایالم، کردســتان، کرمانشاه، 

همدان، قــم، مرکزى و اصفهــان به میزبانى 
کانون استان و همکارى و همیارى استاندارى، 
شهردارى، میراث فرهنگى، صداو سیما و سایر 
دستگاه ها از تاریخ 22 تا 25 آبان ماه همزمان 
با روز اصفهان " روز حماســه و ایثار " برگزار 

مى  شود.
منیره جعفرى افــزود: براى برگزارى بهتر این 
جشــنواره شــوراى فرهنگى اداره کل کانون 
پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان با حضور 
سرپرست کانون استان و کارشناسان ستادى 

تشکیل شد.

دستگیرى 700 مجرم در طرح ذوالفقار

جشنواره بین المللى قصه گویى برگزار مى شود 
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تیم فوتبال آ.اك در جام حذفى یونان به برترى رســید. در 
مرحله پنجم جام حذفى یونان، آ.اك آتن به مصاف جیانینا 
رفت و به برترى 2 بر صفر رســید و بــه مرحله بعد صعود 
کرد. در این بازى احســان حاج صفــى کاپیتان تیم ملى 
فوتبال کشورمان در ترکیب اصلى حضور داشت اما میالد 
محمدى، مدافع ملى پوش ایران در لیست این بازى آ.اك 

حضور نداشت.

صعود آ.اك در حضور
 حاج صفى

02

فرانک ریبرى هافبک 39 ساله فرانسوى و اسطوره بایرن مونیخ 
به صورت رسمى از فوتبال خداحافظى کرد. ریبرى که 3 سال 
اخیر در فیورنتینا و ســالرنیتانا توپ زده بود و سابقه بازى در 
گاالتاسراى و مارسى را هم داشت، تصمیم گرفت کفش هایش 
را بیاویزد. او 12 سال همراه بایرن مونیخ در 425 بازى به میدان 
رفــت و 124 گل زد. همچنین همراه این تیــم به 23 جام از 
جمله 9 قهرمانى در بوندس لیگا آلمان و یک قهرمانى در لیگ 
قهرمانان اروپا رسید. ریبرى بین سال هاى 2006 تا 2014 هم 

در 81 بازى براى فرانسه به میدان رفت و 16 گل زد.

خداحافظى اسطوره بایرن
 از فوتبال

طوفان زرد اصفهان، ایســتگاه دهم را تحــت تأثیر خود قرار 
داد. مسافران طالیى پوش قطار شــماره 22 در این ایستگاه 
موفق شدند با 4 گل همقطار تبریزى خود را بدرقه کنند. مهره 
هاى هجومى ســپاهان در نتیجه اى که در نبرد این تیم برابر 
تراکتورى ها رقم خورد بیشترین ســهم را داشتند. مهاجمان 
«ژوزه مورایس» در مصاف با بازیکنان تراکتور، با عملکردشان 
سکاندار پرتغالى خود را به حدى به وجد آوردند که او در پایان 

این بازى چاره اى جز تمجید از آنها نداشته باشد. 
در این میان از نقش ویژه شماره 20 سپاهانى ها نمى توان به 
سادگى گذشت. نمره 20 براى کوالکى که این فوروارد جوان 
در تقابل با پرشــورها به راه انداخت کم است. عیسى مرادى 
با دبل خود در بازى با شــاگردان «قربان بردیف»، هم پاسخ 
اعتماد دســتیار آقاى خاص به توانایى هایش را به خوبى داد 
و هم زهرچشــمى ازگلزنان برتر لیگ گرفت تا آنها حاال خطر 
پیدا شدن یک رقیب تازه نفس براى تصاحب کفش طال را بیخ 

گوش خود حس کنند.
این درحالى است که برترین گلزن لیگ تا پیش از رسیدن قطار 
به ایستگاه دهم، در این هفته در گشودن سنگر نماینده اصفهان 
ناکام ماند. محمد عباس زاده، مهاجم شش گله تى تى ها که امید 
اول این تیم در نقش جهان براى گلزنى به پیام نیازمند به شمار 
مى رفت در مصاف با سپاهان نتوانست بر تعداد گل هاى خود 

بیافزاید و فقط شاهد بازى تماشایى مرادى بود.
 بدشانســى فوروارد مازنى تبریزى ها اما فقط به همینجا ختم 
نشد. ساعاتى پس از توقف تراکتور و سپاهان در ایستگاه دهم 

آن هم در حالى که نبرد این دو تیم در دیار زاینده رود با نتیجه 
4 بر 2 به سود تیم اصفهانى خاتمه یافت، چند صد کیلومتر آن 
طرف تر و در ورزشگاه «سن ســیروس»، این مهاجم هلندى 
پرسپولیس و نزدیک ترین رقیب عباس زاده در جدول گلزنان 
بود که موفق شد با گشودن دروازه ملوانان خود را به او برساند. 
«یورگن لوکادیا» با گلى که در دقیقه 79 به ثمر رساند عالوه بر 
شش گله کردن خود، براى چندمین بار فرشته نجات سرنشینان 
سرخپوش قطار 22 شد. پربیراه نیســت اگر بگوییم چنانچه 
فرصت طلبى این شاگرد زیرك یحیى نبود در پایان این ایستگاه 
دوباره واگن اول قطار پس از چندین هفته تحت سیطره طالیى 
پوشان در مى آمد؛ با این حال، با توجه به روندى که پرسپولیس 
در پیش گرفته پس گرفتن جایگاه نخســت براى شــاگردان 
مورایس چندان هم دور از دسترس نیست. کافى است آنها با 
همین فرمانى پیش روند که توانستند تراکتور را در این هفته چپ 
کنند، آن وقت به راحتى خواهند توانست پس از پیشى گرفتن از 
گل گهر در ایستگاه نهم و استقالل در ایستگاه دهم، در ایستگاه 
یازدهم در صورت لغزش سرخپوشــان از این تیم هم سبقت 
بگیرند و در فاصله یک ماهه تا شروع حرکت دوباره قطار 22 به 

سمت ایستگاه سیزدهم واگن اول را به رنگ طالیى در آورند.
البته سپاهانى ها نباید فراموش کنند که آبى پوشان پایتخت و 
سربازان ژنرال هم با همین اندیشه در کمین طالیى پوشان و 
پرسپولیسى ها نشسته اند تا آنها را از رده هاى دوم و اول جدول 
به زیر بکشــند، همانطور که ســپاهان در این هفته از توقف 
استقالل در برابر آلومینیوم اراك استفاده کرد و به لطف تفاضل 
گل بهتر از آبى پوشان خود را به رتبه دوم رساند. با وزش طوفان 

طالیى پوشان در این ایستگاه و با باخت سنگینى که سپاهان 
به شاگردان مربى روس لیگ تحمیل کرد،  این تیم اصفهانى 
لطف بزرگى هم در حق ببرهاى مازندران کرد و به نوعى از زیر 

دین آنها درآمد. 
شــاگردان حمید مطهرى پس از آنکه با غلبه بر گل گهرى در 
هفته نهم هدیه ارزشمندى به سپاهان اعطا کردند در این هفته 
با برترى 2 بر یک برابر شاگردان نکونام و با توجه به شکست تى 
تى ها از طالیى پوشان موفق شدند با 16 امتیاز جاى سرنشین 

14 امتیازِى تبریزِى قطار لیگ را در واگن پنجم بگیرند. 
سرمربى پرسپولیسى نساجى چى ها در حالى با شکستن رکورد 
شکست ناپذیرى فوالد موفق شد طى دو هفته متوالى مچ دو 
سرمربى از مکتب اســتقالل را بخواباند که از سویى دیگر در 
سیرجان یک سرمربى از مکتب پرسپولیس براى دومین هفته 
پیاپى طعم شکست را از یک اســتقاللى چشید. مهدى تارتار، 
پس از آنکه استقالل موفق شد در ایستگاه نهم طلسم شکست 
ناپذیرى سربازان او را بشــکند در ایستگاه دهم هم قافیه را به 
بازیکنان پیشکسوت و سرمربى سابق آبى ها واگذار کرد. ذوب 
آهن با باخت یک بر صفر برابر گل گهرسیرجان و متحمل شدن 
دومین شکست فصل حاال با ده امتیاز و یک پله سقوط نسبت به 

هفته گذشته به واگن دوازدهم کوچ کرد. 
با این تفاسیر، هرچه سپاهان با طوفان زردى که در نقش جهان 
به راه انداخت امید فوتبالدوستان اصفهانى را به طالیى کردن 
جام بیست و دوم زنده کرد، همشهرى این تیم با قرار گرفتن در 
فاصله چهار پله اى تا قعر جدول نگرانى ها را نسبت به خطرى 
که این تیم را در ایستگاه هاى بعدى تهدید مى کند بیشتر کرد.   

هفته دهم لیگ برتر زیرذره بین

از وزیدن طوفان زرد در نقش جهان 
تا دومین شکست گاندوها 

مرضیه غفاریان

03

سردار آزمون ســتاره تیم ملى کشــورمان و عضو باشگاه 
بایرلورکوزن این روزها دوران مصدومیتش را مى گذراند تا 
خود را براى مسابقات جام جهانى 2022 برساند. ژابى آلونسو 
ستاره سابق رئال مادرید و سرمربى جدید بایرلورکوزن در 
نشست خبرى پیش از دیدار مقابل ولفسبورگ براى اولین 
بار درباره سردار آزمون صحبت کرد. ستاره سابق رئال در 
واکنش به سوال خبرنگار آلمانى درباره وضعیت مصدومیت 
ویرتس و سردار آزمون، گفت: هنوز فلورین ویرتس و آزمون 
در دسترس نیستند و در حال حاضر دوران مصدومیت خود را 
مى گذرانند. تیم پزشکى تیم ملى فوتبال کشورمان به همراه 
تیم پزشکى باشگاه لورکوزن در تالش هستند تا آزمون را 
به جام جهانى برسانند. این ستاره در کلینیک اسپایر دوحه 

درمانش را پیگیرى مى کند.

اولین اظهارنظر ژابى 
درباره آزمون

04

مهدى تاج رئیس فدراســیون فوتبال عنوان کرد که جواد 
نکونام در اردوى تیم ملى فوتبال حاضر خواهد شد. رئیس 
فدراسیون فوتبال گفت: قرار شده است که جواد نکونام پس 
از پایان هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، از باشگاه فوالد به 
تیم ملى فوتبال کشــورمان اضافه شود و مقرر شد که من 
با مدیرعامل باشگاه فوالد صحبت کنم و 90 درصد جواد 
نکونام تا پایان جام جهانى در تیم ملى فوتبال خواهد بود. 
کارلوس کى روش هم در این بــاره موافقت خود را اعالم 

کرده است.

نکونام راهى قطر
 خواهد شد

مهاجم بلندقامت و تنومند تیم فوتبال سپاهان زننده گل چهارم 
تیمش و دومین گل فصل خود مقابل تراکتور بود، این گل تیر 
خالص ســپاهان به تراکتور بود که مانع بازگشــت رویایى 

تراکتور به بازى شد.
عیسى مرادى براى دومین مرتبه (دیدار برابر هوادار و سپس 
تراکتور) طى 10 بازى گذشته در ترکیب اصلى سپاهان قرار 
گرفته بود و اینبار برخالف دیدارهاى گذشــته که تا آستانه 
گلزنى پیش رفته بود، توانســت گل اول و سوم تیمش را در 
دقایق ابتدایى و انتهایى نیمه اول وارد دروازه قرمزپوشــان 

تبریزى کند.
پس از ایــن دو گل مرادى، مهاجم 25 ســاله ســپاهان با 
مصدومیت مواجه شد و از شــروع نیمه دوم مانند دیدار برابر 

هوادار فرصت به شهریار مغانلو رسید.
مغانلو در فصل جارى هم مانند فصل گذشــته که در حضور 
سجاد شهباززاده مهاجم اصلى محرم نویدکیا بود، انتخاب اول 

ژوزه مورایس به شمار مى رود و اگرچه در گلزنى خیلى موفق 
عمل نکرده ولى مربیان به شیوه بازى او اعتقاد زیادى دارند و 

معتقدند حتى در روزى که گل نمى زند عملکردش در نمایش 
تیمى بسیار موثر است.

اولین گل شــهریار در این فصل مقابل ذوب آهن در دربى 
اصفهان به ثمر رسید و این مهاجم ســرانجام در هفته دهم 
موفق به ثبت گل دوم فصل خود شــد تا در بازى هاى آینده 

تیمش با روحیه باالترى حاضر بشود.
این گل از این جهت اهمیت داشــت که تراکتور توانسته بود 
باخت سه بر صفر نیمه اول را با شروع نیمه دوم با دو گل جبران 
کند و با انگیزه زیادى براى ثبت گل سوم تالش مى کرد ولى 
روى یک حمله، ارسال دقیق فرشــاد احمدزاده با ضربه سر 
دقیق تر شهریار مغانلو همراه شــد تا شاگردان قربان بردیف 
در آستانه انجام یک ماموریت بسیار دشوار از رسیدن به این 
هدف مایوس بمانند؛ در ادامه هم بازى به توازن کشیده شد و 
تراکتور دیگر قدرت جبران دو گل عقب ماندگى را پیدا نکرد تا 

گل شهریار بیش از پیش به چشم بیاید.

دومین گل فصل شهریار مانع بازگشت رؤیایى تراکتور

حضور نداشت.

با ورود وینگر طالیى پوشان به ترکیب تیم فوتبال سپاهان حمالت این تیم زهردارتر 
و هدفمندتر شد.

فرشاد احمدزاده در اولین دیدار فصل سپاهان که مقابل استقالل برگزار شد یکى از 
نفرات اصلى این تیم بود ولى هر چه جلوتر آمدیم جایگاه او در ترکیب اصلى متزلزل 
شد و پس از تعطیالت فیفادى در دو دیدار برابر هوادار و پرسپولیس، با تصمیم ژوزه 

مورایس فرصت بازى به او داده نشد.
با این حال احمدزاده که یکى از بازیکنان تاثیرگذار فصول اخیر فوتبال ایران بوده در 
مصاف با نفت آبادان بار دیگر در ترکیب اصلى قرار گرفت و از فرصتى که به دست 
آورد نهایت استفاده را برد و پاس گل اول تیمش را در دقیقه 66 به زیبایى و با پاسى 
در عرض براى مسعود ریگى فراهم کرد تا این بازیکن اولین گل فصلش را در آبادان 

به ثمر برساند.
احمدزاده البته بار دیگر از روى نیمکت در دیدار برابر تراکتور کار را آغاز کرد ولى وقتى 
از دقیقه 35 به جاى یاسین سلمانى مصدوم وارد زمین شد؛ بار دیگر توانایى خود را 
به رخ کشید و پیش از اینکه سوت پایان نیمه اول به صدا دربیاید پس از گرفتن پاسى 
خوب و در فضاى مناسب از الویس کامسوبا با توپ حرکت کرد و در نزدیکى هاى خط 

اینبــار با پاســى کات بک عرضى محوطه شش قدم 
عیسى مرادى را در موقعیت 
گلزنى قرار داد و توپ پس از 

برخورد به زانوى مرادى گل سوم 
طالیى پوشان اصفهانى را در هفته 

دهم مقابل تراکتور در نقش جهان رقم زد.
این پایان کار احمدزاده در مصاف بــا تراکتور نبود و 

زمانى که آنها 2 گل به ثمر رسانده بودند و براى جبران 
گل تساوى تالش مى کردند روى یکى از حمالت پرتعداد 
سپاهان در نیمه دوم سرانجام با ارسالى از سمت راست 
خط دفاعى تراکتور در حالى که امید نورافکن روى دست 
او براى گرفتن پاس حرکت کرده بود، شهریار مغانلو را 
صاحب موقعیت گلزنى کرد و مهاجم ســپاهان با یک 
ضربه سر دقیق که زودتر از عکس العمل مدافع تراکتور 
بود، گل چهارم تیمش را به شکلى دقیق و زیبا ثبت کرد.

درنهایت دیدار جذاب سپاهان و تراکتور با پیروزى 4 بر 
2 طالیى پوشان در روزى تمام شد که یکبار دیگر فرشاد 
احمدزاده عملکرد بسیار خوبى داشت و بدون شک یکى 

از مورد توجه ترین بازیکنان هفته دهم لیگ بیست و دوم 
خواهد بود.

ورود فرشاد حمالت سپاهان را 
زهردارتر کرد

در هفته دهم رقابت هاى لیگ برتر پرتغال، پورتو میزبان بنفیکا بود. این دیدار در 
نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود بنفیکا به پایان رسید.

پورتو که در ورزشگاه خانگى خود از بنفیکا صدرنشین پذیرایى کرد بازى را بهتر آغاز 
کرد و از همان ابتدا نشان داد که تنها براى پیروزى و صعود به صدر جدول رده بندى 

به میدان آمده است.
مهدى طارمى در همان دقایق ابتدایى مى توانست دروازه 
حریف را باز کند اما ضربه سر دیدنى او را سنگربان بنفیکا به 

زیبایى مهار کرد تا او در این بازى ناکام باشد.
اخــراج هافبــک پورتــو در دقیقــه 27 همه 

نقشه هاى پورتو را بر هم زد و باعث شد تا 
بنفیکا کامال توپ و میدان را در اختیار 

بگیرد.
با شــروع نیمه دوم بنفیکا سراپا 

حمله شد و فرصت هاى بسیار 
خوبى را خلق کــرد تا اینکه در 
دقیقه 72 توسط رافا سیلوا به گل 

رسید و این گل تا پایان حفظ شد 
تا بنفیکا سه امتیاز ارزشمند را جذب 

کند و اختالفش را بــا پورتو تیم دوم 
جدول رده بندى به 6 امتیاز افزایش دهد.

بنفیکا با این برد فرارى بزرگ را در صدر 
جدول داشت و 28 امتیازى شد و پورتو با 22 

امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت.

ناکامى ستاره ایرانى در مقابل 
سنگربان بنفیکا

باشگاه پرسپولیس همچنان پیگیر پرونده مربوط به هافبک دفاعى این تیم است 
و امیدوار است این مشکل هر چه زودتر با باشگاه ذوب آهن حل وفصل شود.

سینا اسدبیگى، هافبک دفاعى پرسپولیس که یکى از خریدهاى خبرساز این تیم 
در بازار نقل و انتقاالتى تابســتانى بود، هنوز درگیر پرونده قراردادش با باشگاه 

ذوب آهن است.
اسدبیگى که در روزهاى پایانى نقل و انتقاالتى به شکلى عجیب از اردوى ذوب 
آهن راهى باشگاه پرسپولیس شد و با عقد قرارداد با سرخ پوشان به این تیم پیوست 
و تا اینجاى فصل نیز توانسته جایگاه ثابتى در ترکیب این تیم به خود اختصاص 
دهد، درگیر پرونده اى است که اصفهانى ها مدعى هستند با عبور از قراردادش با 
این تیم، به صورت غیرقانونى از جمع ذوبى ها جدا شده و در این راستا پرونده خود 

را در کمیته انضباطى و تعیین وضعیت دنبال مى کنند.
با این حال باشگاه پرسپولیس مدعى است با مشاهده مستنداتى که این بازیکن 
ارائه کرده، اقدام به عقد قرارداد با او کرده اند و بعید اســت مشکلى در این زمینه 
شکل گیرد. رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس البته مدعى شده که با پیگیرى 
تیم حقوقى باشگاه، هیچ مشکلى متوجه باشــگاه پرسپولیس نخواهد بود و این 

پرونده بین دو طرف (سینا اسدبیگى و باشگاه ذوب آهن) است.
مدیرعامل سرخ ها در این زمینه گفت: پرونده ایشان ربطى به باشگاه پرسپولیس 
ندارد و شخصى است. اگر مسئله اى هم باشد ربطى به پرسپولیس ندارد اما اکنون 

کار ایشان را دنبال مى کنیم تا مشکلى نباشد.

پرسپولیس، امیدوار به حل مشکل با 
گاندوها

ژوزه مورایس، ســرمربى پرتغالى تیم فوتبال ســپاهان در 
نشست خبرى پس از پرگل ترین بازى فصل که با برترى 4 
بر 2 طالیى پوشان اصفهانى مقابل تراکتور در ورزشگاه نقش 
جهان گفت: حریف به سمت بازى مستقیم رفت که من در 
ایران شاهدش هستم. همچنین کارهایى مثل داد و بیداد و 

فریب براى خطا گرفتن و کاله گذاشتن سر داور.
مورایس سپس با تمجید از عملکرد مهاجمان تیمش اضافه 
کرد: هر دو مهاجم تیم ما عملکرد خوبى داشتند. همانطور که 
مشاهده کردید از چهار گلى که زدیم سه گل را مهاجمان زدند 
و خیلى خوشحال هســتم. آن ها در تمرین، هفته ها تالش 

کردند. به تیم خودم و تراکتور تبریک مى گویم. بازى ساده اى 
نبود اما ما آن را ساده جلوه دادیم.

وى در مورد عیسى مرادى و گلزنى اش گفت: باید در مورد 
همه بازیکنان صحبت کنم، به همه بازیکنان اعتماد دارم. 
باهم رشد مى کنیم و مهاجمان نیز با یکدیگر رقابت ندارند و 
رشد مى کنند. تیمى جدید هستیم و وفق پیدا کردن با شرایط 
جدید زمان بر اســت اما با آرامش مى توانیم همه چیز را به 

دست بیاوریم.
مورایس ادامه داد: بابت عملکرد هر دو مهاجم خوشــحال 
هستم تا االن از موقعیت ها استفاده نکرده بودند و این براى 

مهاجم راحت نیست. عیسى از اعضاى تیم است و هر موقع 
باید بازى کند، بازى مى کند. هرکسى شرایط الزم را داشته 

باشد بازى مى کند.
سرمربى تیم فوتبال ســپاهان حرف هایش را اینطور خاتمه 
داد: این هفته موقعیت داشــتیم که کار کنیم، برخى مواقع 
بازیکنان انرژى اشتباه مى آوردند که شاید بازیکن را عصبى 
مى کرد، باید از انرژى درست و قدرت استفاده کنیم، به فکر 
انتقام نیستم اما با انرژى مثبت مى توانیم همه چیز را نشان 
دهیم. اینجا هستم تا به همه کمک کنم؛ خدا هم هست تا به 

همه مردم کمک کند.

تمجید مورایس از مهاجمان سپاهان

اینبــار با پاســى کات بک م 
ت

 از 
ل سوم 

 را در هفته 
ش جهان رقم زد.

ر مصاف بــا تراکتور نبود و
مر رسانده بودند و براى جبران
دند روى یکى از حمالت پرتعداد
نجام با ارسالى از سمت راست
ى که امید نورافکن روى دست
ت کرده بود، شهریار مغانلو را
رد و مهاجم ســپاهان با یک
 از عکس العمل مدافع تراکتور
ه شکلىدقیق و زیبا ثبت کرد.

4هان و تراکتور با پیروزى 4 بر 
 تمام شد که یکبار دیگر فرشاد
بدون شک یکى خوبى داشت و

نان هفته دهم لیگ بیست و دوم

براى پیروزىو صعود به صدر جدول رده بندى که تنها

یق ابتدایى مى توانست دروازه 
 دیدنى او را سنگربان بنفیکا به 

ازى ناکام باشد.
دقیقــه 27 همه  7 در

د و باعث شد تا 
را در اختیار 

 سراپا 
سیار 
 در 
گل

ظ شد 
جذب  ا

تیم دوم  و
فزایش دهد.
صدر گ را در

2شد و پورتو با 22
.
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مدیر بازاریابى و صادرات ذوب آهن اصفهان در مصاحبه 
اى که به مناســبت بیســت و نهم مهر مــاه، روز ملى 
صادرات انجام شد با تاکید بر اهمیت صادرات به عنوان 
موتور محرك توسعه اقتصادى و رمز بقاى کشورها در 
بازارهاى جهانى به تشریح عملکرد صادرات این شرکت 

طى دو سال اخیر پرداخت.
محمد نورانیان راد گفت: با توجه به رکود نســبى بازار 
داخلى طى ســال هاى اخیر، توســعه کمــى و کیفى 
صادرات محصوالت در دستور کار قرار گرفت و با برنامه 
ریزى کالن انجام شده در حوزه بازاریابى و فروش، رشد 
قابل توجه حجم صادرات و در کنار آن تنوع بخشى به 

محصوالت صادراتى و بازارهاى هدف انجام پذیرفت.
وى افزود: طى سال گذشته بالغ بر 45 درصد محصوالت 
فوالدى ذوب آهن اصفهان به بیش از 20 کشور مختلف 
در آسیا، آفریقا و اروپا صادر گردید ضمن این که از نظر 
درآمد صادراتى، عالوه بر تحقق بیش از صد در صدى 
درآمد ارزى پیش بینى شده در بودجه سال گذشته، مبالغ 
قابل توجهى نیز  از محل استرداد حقوق گمرکى ورودى 
و همچنین تســویه مالیات بر ارزش افــزوده از محل 
پروانه هاى صادراتى به حساب شرکت برگشت شدکه 
این دستاوردها با توجه به سیاست هاى کالن دولت در 
زمینه توسعه صادرات غیر نفتى و قطع وابستگى به نفت 

از اهمیت به سزایى برخوردار مى باشد.   

مدیر بازاریابى و صادرات ذوب آهن اصفهان با تشریح 
دســتاوردهاى مدیریت صادرات از جمله تداوم رشــد 
صادرات، افزایش تعــداد بازارهاى هــدف صادراتى، 
افزایش صادرات به کشــورهاى منطقــه، آفریقایى، 
جنوب شرق آســیا و اروپا و برگشت بالغ بر 100 درصد 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادى کشور، افزود: 
این دســتاوردها در کنار اخذ هفت لــوح صادرکننده 
نمونه و یک لوح صادرکننده ممتاز ســبب شــد، ذوب 
آهن اصفهان در سال 1399 عنوان تنها مدال آور ملى 

صــادرات در صنعت فوالد (باالترین نشــان صادرات 
کشور) را کسب نماید.  

مدیر بازاریابى و صــادرات شــرکت در ادامه برخى از 
چالش ها و موانع فعلى صادرات در عرصه بین المللى را 
چنین برشمرد: تحریم هاى ظالمانه بین المللى، تبعات 
ناشى از جنگ روسیه و اوکراین به ویژه دامپینگ کشور 
روســیه که منجر به کاهش شــدید قیمت هاى فوالد 
گردیده، اختالفات آمریکا و چین که بر بازارهاى آسیاى 
جنوب شرقى تاثیرگذار بوده و مشکالت اقتصادى چین 

که صادرات به این کشور را دچار مشکل نموده از جمله 
چالش ها محسوب مى شود.

وى اضافه کرد: همچنیــن در بُعد داخلى با چالش هاى 
متعددى از  جمله تغییرات مکرر و بعضًا غیر کارشناسى 
قوانین و مقــررات، وضع عــوارض صادراتى،کمبود 
و افزایــش بهاى حامل هــاى انــرژى، رقابت منفى 
برخى رقباى داخلى، افزایــش مکرر هزینه هاى حمل

 جاده اى، ظرفیت محدود پذیــرش تریلرها در مرزها و 
گمرك ها و بسته شدن مرزها به دفعات از سوى طرفین 
(ایران و کشــورهاى همســایه) مواجه بوده و هستیم، 
هر چند با وجود تمام این موانع و مشکالت و با در نظر 
گرفتن نیاز ارزى شرکت، با تدابیر موثر و به موقع صورت 
گرفته ضمن افزایش چابکى فرآیند، افزایش صادرات به 
  CIS بازارهاى جایگزین در کشورهاى همسایه و حوزه
در دستور کار قرار گرفت که از نتایج اقدامات انجام شده 
مى توان به افزایش سه و نیم برابرى صادرات کالف به 
بازارهاى حــوزه CIS و افزایش 10/5 برابرى صادرات 

میلگرد و 14 برابرى کالف به بازار عراق  اشاره نمود.
نورانیان راد، خواســتار در اولویت قرار گرفتن مواردى 
نظیر تولید و صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال و 
تکمیل سبد محصوالت خاص از جمله تیرآهن هاى بال 
پهن در جهت افزایش سهم در بازارهاى هدف صادراتى

 گردید.  

مدیر بازاریابى و صادرات ذوب آهن اصفهان عنوان کرد؛

آماده توسعه صادرات به اروپا هستیم

اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان با على جمشیدیان فرماندار 
دهاقان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانى در این 
دیدار ضمن ارائه گزارشى از آخرین وضعیت مخابراتى شهرستان دهاقان 
گفت: بحمد ا... پس از انقالب و باالخص در سالهاى اخیر، به برکت نظام 
شکوهمند اسالمى و با همت مخابرات تحول عظیمى در عرصه ارتباطاتى 

روســتاها در راســتاى برقرارى عدالت ارتباطى و دسترسى همه افراد به 
شبکه هاى ارتباطى ثابت و ســیار صورت گرفته که نشان از اهتمام این 

مجموعه بر خدمت رسانى به مردم عزیز دارد.
وى افزود: عزم جدى مخابرات منطقه اصفهان بر کاهش کاســتى هاى 
موجود در عرصه ارتباطى معطوف شــده که تحقق ایــن مهم همدلى، 

هماهنگى و همکارى نهادهاى حاکمیتى نظیر فرماندارى را مى طلبد.
فرماندار دهاقان نیز در این دیدار به بیان دغدغه ها و مشکالت ارتباطى این 

شهرستان در عرصه ارتباطى پرداخت.

دیدار مدیر مخابرات اصفهان با فرماندار دهاقان

یک شرکت صنعتى فناور مجوز دانش بنیان گرفت

گازرسانى به روستاهاى
خوشه اسالم آباد تا دهه فجر 

مراسم مفرح پیاده روى صبحگاهى برگزار شد

رئیس مرکــز خدمات آزمایشــگاهى و تحقیقاتى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد از اخذ مجوز 
دانش بنیان توســط شرکت مســتقر در این واحد 

دانشگاهى خبر داد.
رضا نصوحى از اخذ مجوز دانش بنیان توسط شرکت 
آرمان رخش کاویان؛ یکى از شــرکت هاى فناور 
مستقر در دانشگاه آزاد اسالمى واحد جامع مستقل 
نجف آباد خبر داد و اظهــار کرد: محصولى که این 
شرکت موفق به اخذ مجوز دانش بنیان براى تولید 
آن شد، ماشــین هونینگ افقى است. این ماشین 

براى باالبــردن دقت ســوراخ هاى قطعات مورد 
استفاده در صنعت خودرو (به طور خاص براى تولید 

شاتون خودرو) مورد استفاده قرار مى گیرد.
رئیس مرکــز خدمات آزمایشــگاهى و تحقیقاتى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد افزود: اکنون 
فعالیت عمده این شــرکت دانش بنیان عالوه بر 
تولید ماشین هاى هونینگ افقى، شامل طراحى و 
ساخت انواع فیکسچر هاى ماشین کارى، قالب هاى 
فرمینگ، ابزار هاى مورد استفاده در خطوط تولید 
قطعــات خــودرو شــامل ابزار هاى خان کشــى 
و ماشــین کارى مخصوص، قطعــات مربوط به 
ماشین هاى ابزار و فیکســچر هاى کنترلى است. 
شرکت آرکا با شــرکت هاى شناخته شده اى مانند 
ســاپکو، تام ایران خودرو، هلدینگ یاران، پارس 

پوالد، آرافن و نتبا همکارى دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از گازرسانى به 
روستاهاى خوشه اسالم آباد شهرستان فریدون شهر 
تا دهه فجر امسال خبر داد.ابوالقاسم عسگرى اظهار 
داشت: گازرســانى به روستاهاى خوشــه اسالم آباد 
شهرستان فریدون شــهر در زمان اجرا با مشکالتى 
مواجه شد به نام صدور مجوزها خوشبختانه با پیگیرى 
اســتاندار و مدیران اجرایى استان اصفهان و لرستان، 
مجوز رفع موانع اجراى پروژه صادر شــد.وى افزود: 
امروز از 46 هزار متر شبکه گذارى، حدود 44 هزار متر 
آن اجرا شده است و حدود یک هزار متر از شبکه گذارى 
داخلى روستاى فهره استان لرستان باقى مانده که در 

حال انجام عملیات لوله گذارى هستیم.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهــان تصریح 
کرد: عالوه بر ایــن حدود یک هزار متــر از عملیات 
شــبکه گذارى ابتداى خط نیز باقى مانده که آن هم 

به زودى اجرایى مى شود و امیدواریم که با پایان یافتن 
عملیات شبکه گذارى و انجام تست هاى نشتى مقاومت 
و تست هاى پوشــش، تزریق گاز انجام شود و مردم 
شریف هفت روستاى خوشه اســالم آباد شهرستان 
فریدون شهر تا دهه فجر امسال از نعمت گاز بهره مند 
شوند.ٌ وى در پاسخ به اینکه چه اقداماتى براى تسریع 
بخشیدن به عملیات گازرسانى به روستاهاى خوشه 
اســالم آباد انجام داده انــد، گفت: ما همــه نیروها و 
امکانات مان را بسیج کرده ایم، بیل مکانیکى و گروه 
جوشــکارى اضافه و لوله و متریال مورد نیاز را تامین 
کردیم و با همه امکانات در حال پیگیرى هستیم، اما 
خط تغذیه حتما باید با آب تســت شود و فرایند تست 
هیدرواستاتیک، آرام سازى و عملیات ردینگ تست آن 
زمان بر است و بعد از آن باید تست پوشش انجام شود و 

امیدواریم که بتوانیم امسال تزریق گاز را انجام دهیم.

به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین اجتماعى اصفهان، به مناسبت 
هفته تربیت بدنى و ورزش و گرامیداشت هفته وحدت مراسم مفرح پیاده روى، صبح روز 

پنجشنبه 28 مهرماه با حضور جمعى از پرسنل اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان 
در گذر فرهنگى چهارباغ اصفهان برگزار گردید.

پیاده روى روشى ســاده، انرژى بخش، رایگان و آسان براى حفظ سالمتى مفاصل و 
همچنین تحرك و افزایش فعالیت بدنى در برنامه روزانه هر فردى محسوب مى شود.

پیاده روى فواید بسیار زیادى دارد و مى تواند تاثیرات به سزایى روى زندگى اجتماعى 
و سالمت بدن بگذارد. همچنین از بســیارى بیمارى ها جلوگیرى و حافظه را تقویت 

مى کند.
پیــاده روى بهتریــن و ســاده تریــن ورزش بــراى تمامــى ســنین اســت 
کــه تاثیــر زیــادى در بهبــود رونــد زندگــى و داشــتن تناســب انــدام افراد 

دارد.

مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان گفت: سهمیه بنیاد مسکن استان براى سال 1401، 
10 هزار سند است که تا به امروز حدود 7 هزار ســند براى خانه هاى روستایى استان صادر 

شده است.
غالمحسین خانى در اجالس شوراى اسالمى استان اصفهان اظهار کرد: بنیاد مسکن در 
اجراى طرح هادى در روستاها و شهرستان ها، با دهیارى ها و شوراهاى اسالمى شهرستان ها 

ارتباط نزدیکى دارد.
وى با بیان اینکه کمیسیون تصویب طرح هاى هادى در بنیاد مسکن شکل مى گیرد، ادامه 
داد: طبق مصوبه مجلس، بنیاد مسکن موظف است براى اجراى طرح هادى از مشاور کمک 
بگیرد. در این راستا مشاوره هاى بنیاد باید به اعضاى شوراهاى اسالمى شهرستان ها، روستاها 
و بخشدارى ها مراجعه کنند تا با بررسى طرح هاى هادى سنوات قبل، به جمع بندى نهایى 

براى تصویب برسیم.
مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان تصریح کرد: به صورت مکرر از نظرات، پیشنهادت و 
راهکارهاى اعضاى شوراهاى اسالمى شهرستان ها و روستاها در جلسات فنى و تصویب 

طرح هاى هادى بهره مند مى شویم.
وى افزود: شوراهاى اسالمى شهرســتان ها و دهیارى ها امروزه جز مدیران ارشد روستاها 
محسوب مى شــوند و در تدوین طرح هاى هادى، به عنوان بازوان مشورتى بنیاد مسکن 
محسوب مى شوند.خانى با بیان اینکه دامنه تعامل و ارتباط بنیاد مسکن با شوراهاى اسالمى 
بسیار وسیع است، گفت: در حال حاضر 935 روستا در سطح استان داریم که همگى داراى 
طرح هادى است، در این راستا بازنگرى 10 ساله طرح هادى بیش از 670 روستاى استان و 

بازنگرى 20 ساله بالغ بر 370 روستاى استان انجام شده است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان افزود: سال 84 تابه امروز سالیانه براى 200 هزار واحد 

مسکن روستایى، تسهیالتى از سوى دولت تصویب و توسط بنیاد مسکن پرداخت شده که با 
نظارت فنى روستایى بوده است.

وى در توضیح قانون الحاق (سند دار کردن خانه هاى روستایى) در سطح استان گفت: از سال 
75 در حال اجراى این قانون در سطح استان هستیم که با هماهنگى و ارتباط با شوراهاى 

اسالمى شهرستان و روستاها محقق شده است.
خانى تصریح کرد: از ســال 75 تا به امروز نزدیک به 250 هزار جلد ســند براى خانه هاى 
روستایى صادر شده است و سهمیه 1400 بنیاد مسکن استان، 10 هزار واحد بوده که البته با 

هماهنگى مناسب اداره ثبت اسناد استان، بیش از این رقم محقق شده است.
وى تاکید کرد: در همین رابطه براى سال 1401، سهمیه بنیاد مسکن استان 10 هزار سند 
است که تا به امروز حدود هفت هزار سند براى خانه هاى روستایى استان صادر شده است و 

تا پایان سال به عدد 10 هزار جلد سند خواهیم رسید.

 صدور 250 هزار جلد سند براى خانه هاى روستایى استان اصفهان

بزرگترین نیروگاه خورشیدى غرب استان درروســتاى قره بلطاق بویین میاندشت به 
بهره بردارى رسید.

مدیر امور برق بویین میاندشت با بیان اینکه برداران کاظمى به نام هاى محمد، زمان 
ورسول درکنارفعالیت اصلیشان که پرورش مرغ گوشتى است این نیروگاه را راه اندازى 
کرده اند گفت: این نیروگاه 100 کیلو وات ساعتى از 180 پنل خورشیدى تشکیل شده 
است که ســاالنه 190 هزار کیلو وات ســاعت معادل برق مصرفى 70 خانوار را تولید 

مى کند.
مجتبى یادگارى افزود: برق تولیدى این نیروگاه مانند سایر نیروگاه هاى خورشیدى در 
یک قرار داد 20 ساله از سرمایه گذار خریدارى مى شود و طى 4 سال و نیم اصل سرمایه 

آن ها برمى گردد و 16 سال نیز زمان سود دهى آن است. 
همایون بروجى کارشــناس دفتر مدیریت مصرف برق استان نیز با بیان اینکه شرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان از نظرتعداد نیروگاه هاى خورشیدى مقیاس کوچک رتبه 
اول کشور را دارد گفت: تعداد نیروگاه هاى خورشــیدى استان تا پایان شهریورامسال 
1400 نیروگاه بوده اســت که بیش از 18 مگاوات برق تولید و وارد شبکه توزیع برق 

استان مى کنند.
یکى از برادران کاظمى هم گفت: براى این طرح 18 میلیاردریال هزینه شده است که 
حاال با بهره بردارى از آن ماهانه حدود 200 میلیون ریــال درآمد از فروش برق عاید 

مى شود.

بهره بردارى از بزرگترین نیروگاه خورشیدى غرب استان


