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خواص 
شگفت انگیز 
لیموشیرین

اصفهان، سومین استان با بیشترین زمین لرزه 
۳

سمپوزیوم بین المللی 

نماد و مجسمه 

در اصفهان برگزار 

می شود
درشــانزدهمین گپ و گفت معاونیــن ومدیران 
شــهردارى اصفهان اینبار مدیرعامل ســازمان 
زیباسازى شهردارى اصفهان به تشریح اقدامات 
انجام شــده دراین بخش پرداخت وبابیان اینکه در 
گذشته مدیریت زیبا سازى در حوزه خدمات شهردارى 

اصفهان قرار داشت گفت:
سازمان زیبا سازى شهردارى اصفهان در ادوار مختلف 
خدمات گوناگونى از جمله طراحى حاشیه زاینده رود 
که طرح برگزیده هم شناخته شده بود را به انجام مى 

رساند وآثار مفاخر ...

گذر از خشکسالى اصفهان با کشت گلخانه اىگذر از خشکسالى اصفهان با کشت گلخانه اى

۳

بعد از خراسان رضوى و کرمان در سال 1400؛

رامین کماکان در لیست 
مورد عالقه  کی روش

بهترین خرید ســپاهان در فصل نقل و انتقاالت کماکان در 
لیست موردعالقه  کى روش براى جام جهانى است. احتماال 
خوش بخت ترین فوتبالیست ایرانى پس از بازگشت کارلوس 
کى روش به تیم ملى ایران، عنوان برازنده رامین رضاییان 

باشد و بس! مدافع...
۷

در صفحه ۸ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

 گام اول یا گردباد 
زودگذر؟

ذوب آهن جمعه شبذوب آهن جمعه شب

فوالدشهر را تکرار می کند؟فوالدشهر را تکرار می کند؟

۵

مهاجم گاندوها با انگیزه مهاجم گاندوها با انگیزه 
فراوان در تمرینفراوان در تمرین

تیم ملی

لیموشیرین، میوه فصل پاییز است 
که البته بعضا در ســایر فصول سال 

هم کم و بیــش در بعضى از میوه 
فروشــى هاى الکچــرى یافت

مى شود.  لیمو شیرین با...

با مدیریت درست توانستیم از خاموشی ها جلوگیری کنیم 
مدیر امور برق منطقه مدیر امور برق منطقه ۳۳ اصفهان: اصفهان:

۸

۷

امام جمعه اصفهان:امام جمعه اصفهان:

تولید و توزیع عادالنه برقتولید و توزیع عادالنه برق
از افتخاراتاز افتخارات

انقالب اسالمی استانقالب اسالمی است
۳

بلیت رفت و برگشت به قطر؛ ۱۳ میلیون تومان سارقان ۳۰ میلیاردی منازل مردم اصفهان در دام پلیسجهان نما شرایط رجیسترى تلفن همراه مسافر تغییر کرداستان چرا وقتى مریض مى شویم مزه غذاها را نمى فهمیم؟تکنولوژی سالمت

۲

شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى دولت آباد در نظردارد نسبت 
به فروش چهارقطعه پالك زمین با کاربرى کارگاهى واقع در دولت آباد 
برخوار منطقه صنعتى –  بلوار امام خمینى (ره)-خیابان شمس تبریزى ،
جنوب کارگاه آخر هادیان داراى پروانه ساختمان بدون سند از طریق 

آگهى تجدید مزایده عمومى اقدام نماید .
زمان دریافت وتحویل مدارك مزایده :پایان وقت ادارى روز شــنبه 

1401/08/21
زمان بازگشایى پاکات مزایده عمومى :پایان وقت ادارى روز یکشنبه 

1401/08/22

 آگهی تجدید مزایده عمومی
نوبت دوم

هیئت مدیره –شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری دولت آباد
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شهردارى خورزوق در نظردارد به استناد مصوبه شماره 448 مورخ 1401/07/10 شوراى محترم اسالمى شهر خورزوق ، نسبت 
به عملیات نظافت ورفت وروب وحمل زباله سطح شهر با رقم پایه به مبلغ 51/618/147/710 ریال را از طریق مناقصه عمومى و 
با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه ،با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran )  به صورت الکترونیکى 

اقدام نماید .
تاریخ انتشار : 1401/08/11 مهلت دریافت اسناد مناقصه :1401/08/17 ومهلت ارسال پیشنهاد : 1401/08/28 

تاریخ بازگشایى :1401/08/28 تاریخ اعالم برنده :1401/08/28 
شرایط عمومى وتوضیحات برگزارى مناقصه دستگاه اجرایى 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است :
1-برگزارى مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد وکلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید ودریافت 
اسناد مناقصه (درصورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت در مناقصه (ودیعه ) ،ارسال پیشنهاد قیمت واطالع از 

وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم ازاین طریق امکان پذیر مى باشد .
2-کلیه اطالعات امالك ومستغالت شامل مشخصات ،شرایط ونحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مناقصه ،قابل مشاهده ،

بررسى وانتخاب مى باشد .
3-عالقه مندان به شرکت درمناقصه مى بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره 41934-021 تماس 
حاصل نمایند .اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها درسایت سامانه www. Setadiran.ir    بخش ثبت نام /پروفایل 

مناقصه گر موجود است .
آدرس :اصفهان ،خورزوق ، خیابان شهردارى 

www.khorzoogh.ir    : تلفن : 3و 45463041-031           فکس : 45464005-031    وب سایت

آگهی مناقصه 

م.الف: ۱۴۰۴۴۳۴ 
سید فضل اله هاشمی –شهردار خورزوق 

نوبت اول

شهردارى بویین میاندشت در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه ادامه عملیات پل وحدت را از محل اعتبارات شهردارى از 
طریق آگهى مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نماید :  

آگهی مناقصه ادامه عملیات پل وحدت ( نوبت اول )

 م.الف:۱۴۰۴۴۲۲

   احمد عبداللهی-شهردار بویین میاندشت

شهردارى خمینى شهر در نظردارد :
مناقصه زیرسازى ،جدول گذارى و آسفالت کوى عطار وادیب ثبت در سامانه تدارکات دولت به شماره 
2001093298000028 مورخه 1401/08/10 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید .

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت وتحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد .

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت بر خط )براى کلیه صاحبان امضاى 
مجاز ومهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند .

مواعد زمانى : تاریخ انتشــار فراخوان :1401/08/11- مهلت دریافت اسناد فراخوان  :1401/08/19- مهلت ارسال پیشــنهادات : 1401/08/29 -  زمان بازگشایى 
پاکت ها :1401/08/30 

نوع ومبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى 
اطالعات تماس وآدرس دستگاه :خمینى شهر میدان قدس شهردارى مرکزى 33641415

آگهی مناقصه

م.الف:۱۴۰۴۲۹۵

علی اصغر حاج حیدری –شهردار خمینی شهر

چاپ اول

محل تامین اعتباردر صد پیشرفتمحل اجراعنوان مناقصهردیف

 شهردارى30 ٪رودخانه مرکزى – خیابان وحدت ادامه پروژه احداث پل وحدت   1

1- شرکت در مناقصه ى ردیف اول نیاز به صالحیت فنى و یا رتبه ى حد اقل 5 راه و باند و شرکت ثبت شده مى باشد . 
2- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله ى کارکنان دولت را بنمایند . 

3- پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنى پروژه ، به شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را 
خریدارى نمایند . 

4- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5٪ اعتبار پروژه به میزان 2/000/000/000 ریال را به عنوان سپرده ى شرکت در مناقصه 
به حساب سپرده ى شهردارى بویین میاندشت به شماره سیبا بانک ملى 0107318328000 واریز و یا ضمانتنامه بانکى 

ارائه نمایند . 
5- متقاضیان الزم است از توان مالى کافى برخوردار باشند . 

6- متقاضیان مى توانند با مراجعه به شهردارى از روز چهار شنبه مورخ 1401/08/11 و دریافت اسناد مناقصه ،  پیشنهادات 
خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/08/18 در 2 پاکت شامل : 

پاکت الف : فیش واریزى سپرده یا ضمانتنامه بانکى - پاکت ب : پیشنهاد قیمت به صورت سربسته و الك و مهر شده به 
دبیرخانه ى محرمانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند .

7- به پیشنهادات قلم خورده ، مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
8- کلیه ى کسورات قانونى طبق مقررات بر عهده ى پیمانکار خواهد بود . 

9- شهردارى به استناد ماده 5 آئین نامه هاى مالى شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه ى پیشنهادات مختار است . 
10- کلیه ى هزینه هاى چاپ آگهى در روزنامه بر عهده ى برنده مناقصه مى باشد . 

11- سپرده ى نفرات اول تا سوم ، تا انجام تشریفات قانونى مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه هر یک از 
برندگان حاضر به عقد قرارداد در موعد مقرر نشوند ، سپرده ى آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد . 

12- کلیه ى پیشنهادات رسیده در روز پنجشنبه مورخ 1401/08/19 راس ســاعت 13:00 در محل دفتر شهردار باز و 
قرائت خواهد شد .  آدرس : اصفهان – شهرستان بویین میاندشت – بلوار امام حسین (ع) – خیابان بهارستان – ساختمان 

شهردارى بویین میاندشت 
کد پستى : 8565161477           تلفن هاى تماس : 03157522440     -     03157522250      فاکس : 03157523744

www.bouinmiandasht.ir : وب سایت
@sh_bouinmiyandasht : تلگرام  sapp.ir/sh_bouinmiyandasht : کانال هاى اطالع رسانى : سروش

13- کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد انجام مى گردد . 
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 لزوم تسریع در محاکمه 
عامالن ترور شهید سلیمانى

بلیت رفت و برگشت به قطر؛ 
13 میلیون تومان

خبرخوان
تصمیم نهایى درباره 

تعطیلى مدارس
  ایرنا |وزیر بهداشــت به شــایعه تعطیلى 
مدارس بخاطر شیوع گســترده آنفلوآنزا واکنش 
نشان داد. بهرام عین اللهى گفت: تالش دولت بر 
عدم تعطیلى مدارس است زیرا در کرونا صدمات و 
آسیب هاى زیادى به سیستم آموزش کشور وارد و 
منجر به افت تحصیلى شد البته اگر شرایط سخت 
شود نسبت به تعطیلى مدارس اقدام مى شود و در 
حال حاضر تصمیمى براى تعطیلى مدارس نداریم.

تو که این همه پول گرفتى 
چرا؟

  روزنامه کیهان |محســن تنابنده که 
قبًال هم بخاطر دریافت دســتمزد چشــمگیر از 
برخى نهادها و تبدیل سریال «پایتخت» به اثرى 
مبتذل در فصل چهارم با انتقادات فراوانى مواجه 
شده بود، این بار بخاطر یک مطلب تحقیرآمیز در 
فضاى مجازى، جنجال راه انداخت. جنجال جدید 
این بازیگر، بخاطر حسرت مردن در زیر دست و 
پا در جشن  هالووین است! طورى که در واکنش 
به فاجعه کشته شدن بیش از 150 نفر در مراسم 
 هالوین کره جنوبى نوشت: «کاش ما هم از خوشى 
زیاد بمیریــم.» این اظهار نظر توأم با احســاس 
حقارت، ناشى از فقر فکرى و فرهنگى و کمبود 
دانش و ســواد در بین بعضــى از این چهره هاى 

مشهور به واسطه رسانه است.

کندى اینترنت علیه 
تورهاى گردشگرى 

امیر پویان رفیعى شــاد، رئیس    انتخاب |
هیئت مدیره انجمن صنفى دفاتر ســفر هوایى، 
گردشگرى و زیارتى استان تهران درباره کندى 
اینترنت و تصویرســازى که این روزها از ایران 
در جهان مى شود و تاثیر آن بر حوزه گردشگرى 
گفت: حــدود 80 تا 90 درصــد تورهاى ورودى 
سفرشان به ایران را کنسل کرده اند. گروهى که 
سفرشان را کنســل نکردند از آن جهت است که 
مدل اجراى تورهاى ورودى به این شکل است که 
بلیت عمومًا توسط کارگزار ما در کشورها یا خود 
افراد تهیه مى شود از این رو برخى از گردشگران 
براى آنکه خســارت و جریمه کنســلى ندهند 

سفرشان به ایران را لغو نکردند.

نتایج یک نظرسنجى 
درباره اعتراضات  

  ایسنا |رئیس نهاد نمایندگى مقام معظم 
رهبرى در دانشگاه ها با اشاره به تجمعات اعتراضى 
اخیر اعالم کرد: در یک نظرسنجى انجام شده،10 
درصد مردم حوادث اخیــر و 55 درصد اعتراضات 
را تأیید کرده اند. از این مقــدار 83 درصد اصًال در 
این اعتراضات شرکت نکرده اند ولى با وجود این 
معترض اند. مصطفى رستمى گفت: این افراد 60 
درصد مسائل اقتصادى و معیشــتى را دلیل این 
اعتراض ها دانسته اند و همچنین بیش از 20 درصد 
فساد ادارى و اصالح ساختار آن را بیان کرده اند. از 
این افراد سئوال شده است که مطالبات شما چیست 
که باز هم 59 درصد اصالح معیشت، 6 درصد رفع 
فیلتر و تنها 3/5درصد آزادى زنان را در حجاب و 

پوشش خواستار شده اند.

ترفند جالب براى 
فرارى دادن سارق

یک شــهروند در سنندج    خبر فورى |
ترفند جالبى براى آنکه اتومبیلش به سرقت نرود 
زده است. در ویدیویى که منتشر شده، مشخص 
اســت که این ترفند جواب داده و سارق اتوم بیل 
در آستانه سرقت پا به فرار مى گذارد. این شهروند 
سنندجى صداى خودش را ضبط و روى خروجى 
سیستم صوتى ذخیره کرده تا به محض باز شدن 
درب صندوق عقب، شروع به فریاد زدن کند. این 

اقدام باعث وحشت و فرار سارق شد.

واکنش به انتشار 
عکس هاى وزیر

در فضاى مجازى و در اقدامى    روزنامه ایران |
غیراخالقى، عکس هایى با هدف حاشیه سازى درباره 
وزیر راه و شهرسازى منتشر شده است. هجمه ها و 
حمالتى که برخى نیروهاى انقالبى را نشــانه رفته 
اســت براى این اســت که تصویرى ضدمردمى از 
آنها براى افکار عمومى ایجاد کنند که البته مردم به 
اخبار غیراخالقى حســاس هستند و تحت تأثیر قرار 

نمى گیرند.

دور شدن آمریکا از برجام 
«رابرت مالى»، نماینــده ویژه دولت    فارس|
آمریکا در امور ایران، تمرکز بر توافق هســته اى را 
موجب اتالف وقت توصیف کرد. مالى گفت آمریکا 
روى مسائلى از ایران تمرکز دارد که برایش مفید باشد 
و در حال حاضر اگر قرار باشد هیچ اتفاقى در موضوع 
توافق هسته اى ایران رخ ندهد، واشنگتن هم وقت 

خود را روى آن هدر نمى دهد.

فرق دولت رئیسى با 
دولت روحانى

  نامه نیوز | 16 ماه از آغاز ریاست جمهورى 
سیدابراهیم رئیســى مى گذارد و امروز این سئوال 
مطرح مى شود، مردم چقدر فرق دولت رئیسى و دولت 
روحانى را متوجه شده اند؟ حسین سبحانى نیا، فعال 
سیاســى اصولگرا گفت: نگاه دولت آقاى روحانى به 
سمت غرب بود اما دولت آقاى رئیسى به سمت شرق و 
تقویت روابط با چین، هند و روسیه است. معتقدم منافع 
ملى ما در این مسیر بهتر تأمین مى شود تا آن نگاهى 

که دولت قبل داشت.

آنها مأموران یگان ویژه 
نبودند

  پانا | رئیس ســازمان قضایى نیروهاى مسلح 
در جریان جلسه شوراى عالى قوه قضاییه در توضیح 
فیلمى که اخیراً در فضاى مجازى منتشر شده و اینگونه 
القا مى کنــد که پلیس در حال تخریب و شکســتن 
موتورسیکلت هاى مردم است گفت: پس از بررسى 
کامل فیلم و انجام تحقیقات الزم در موقعیت وقوع 
آن، مشخص شد که محتواى این فیلم از اساس کذب 

بوده و صحنه سازى صورت گرفته است. 

ایران سى آى اى را 
تحریم کرد

  جماران | وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى 
ایران تحریم هاى کشــورمان علیه برخى نهادها و 
اشــخاص آمریکایى را اعالم کرد. در این لیست نام 
سازمان اطالعات مرکزى آمریکا(سى.آى.اى)، رسته 
نهم نیروى هوایى ارتــش آمریکا و گارد ملى آمریکا 
به چشم مى خورد. این اشــخاص و نهادها مشمول 
ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو 
جمهورى اسالمى ایران، مسدود شدن حساب هاى 
بانکى در نظام مالى و بانکى و توقیف اموال و دارایى 
در قلمرو تحت صالحیت جمهورى اســالمى ایران 

خواهند بود.

از امیرکبیر به «خندوانه» 
رسیده ایم!

  خبرآنالین| هاجر چنارانى، عضو کمیســیون 
فرهنگى مجلس در موافقت با اســتیضاح سیدرضا 
فاطمى امین، وزیر صنعــت، معدن و تجارت خطاب 
به وزیر صمــت گفت: به عنوان رئیس فراکســیون 
نمایشــگاه ها مى گویم  امیرکبیر در سال 1851 در 
اولین نمایشگاه لندن براى ایران 92 متر غرفه گرفت 
اما امروز این پســت توســط وزیر به روابط عمومى 
خندوانه داده شده اســت، خدایا از امیرکبیر به روابط 
عمومى «خندوانه» رســیده ایم، ایــن چه وضعى

 است.

رئیس قوه قضاییه در نامه اى خطاب به رئیس شوراى عالى 
قضایى عراق خواســتار تسریع در رســیدگى، محاکمه و 
مجازات مرتکبان ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى 
و همراهان ایشان شد.حجت االسالم محسنى اژه   اى طى 
نامه اى به «فائق زیدان» افزود: این اقدام تروریستى منجر 
به نقض حاکمیت دو کشور، اصول مسلم شناخته شده حقوق 
بین الملل و همچنین نقض تعهدات بین المللى در خصوص 
حمایت از شخصیت هاى رسمى مورد حمایت بین المللى 
شده است.اژه  اى تصریح کرد: اگرچه این اقدام تروریستى 
توسط رئیس جمهور وقت آمریکا با مشارکت برخى مقامات 
رسمى و سایر کشورها صورت گرفته است، لکن سمت آنها 

مانع مسئولیت و مجازات نیســت و اقدامات آغازشده در 
دستگاه قضایى عراق نیز نشان دهنده عزم و اراده آن کشور 
جهت دستگیرى، محاکمه و مجازات این جنایتکاران است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه یادآور شــد: الزمه برقرارى 
عدالت، رعایت اصل سرعت در رسیدگى است. با توجه به 
اینکه اقدام تروریستى مذکور در خاك عراق روى داده و از 
زمان وقوع آن بیش از دو سال گذشته است صدور دستور 
تسریع در رسیدگى، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایت 
مورد درخواست ملت ایران است، در این راستا، قوه قضاییه 
جمهورى اسالمى ایران همچنان آماده تداوم همکارى ها 

با دستگاه قضای ى جمهورى عراق است.

سرپرست هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران جزئیات 
پروازهاى این شرکت هواپیمایى در ایام برگزارى جام 
جهانى را تشریح و قیمت بلیت هاى این پروازها را 13 

میلیون تومان اعالم کرد.
شــمس الدین فرزادى پور افزود: 42 پرواز از تهران به 
دوحه با ظرفیت 250 و 190 نفر، چهار پرواز از شیراز به 
دوحه، دو پرواز از الر و 20 پرواز از مبدأ المرد به مقصد 
دوحه در نظر گرفته شده اســت و در صورت استقبال 
هموطنان و متقاضیان امکان افزایش این تعداد وجود 
دارد که براساس شرایط مقصد و فرایند تهیه بلیت انجام 

مى شود. 

فرزادى پور بازه زمان  آغاز پروازها را تشریح کرد و گفت: 
عموماً با آغاز بازى ها پروازها نیز آغاز مى شود. عمدتاً این 
نوع پروازها و سفرها باید به صورت تور تهیه شود زیرا 
افرادى که اقدام به تماشاى بازى ها مى کنند، باید حتمًا 
کارت ویژه مســابقات را به همراه داشته باشند و همه 
خدماتى که ارائه مى شود در قالب این کارت خواهد بود.

سرپرســت هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران اضافه 
کرد:  در خصــوص رعایت پروتکل هاى بهداشــتى به 
ســبب وجود ویروس کرونا فعــالً  محدودیتى اعالم 
نشــده اســت و این امــر بســتگى به زمان شــروع

 مسابقات دارد.

الدن ایرانمنش
گرچه رسمى ها یک چیز مى گویند و غیر رسمى ها چیز 
دیگرى اما چه بخواهیم قبول کنیم و چه نخواهیم، آمار 
آسیب هاى اجتماعى باال رفته است. اینکه 80 درصد 
معتادان پس از ترك دوباره به چرخه اعتیاد بازگردند، 
اینکه سن اعتیاد بسیار پایین آمده، اینکه زنان سرپرست 
خانوار با انواع مشکالت روبه رو شده اند و اینکه حاشیه 
نشینى و طالق سیر صعودى پیدا کرده است آنقدر که 
از منفذ آمارهاى دولتى هم بیرون زده و حاال با آمارهاى 

شفاف از سوى دولتمردان هم روبه رو هستیم.
همه این مسائل قرار بود با مدیریت 16 نهاد حل شود اما 
انباشته شد روى دوش بهزیستى، سازمانى که با انواع 
آســیب هاى نوظهور و کهنه آنقدر چاق شده که دیگر 

توان تکان خوردن ندارد.
حاال نه بودجــه ها کفاف مى دهد و نــه خدمات. تنها 
چیزى که مانده انتظارى اســت که از زبان سرپرست 
دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعى سازمان بهزیستى 
کشور عنوان شده است. محمدرضا حیدرهایى به تازگى 
از مشکل کسرى نیرو در ســازمان بهزیستى رونمایى 
کرده و نسبت به نبود اورژانس اجتماعى در 130 شهر 

هشدار داده است.
مجموعه اى که در ســال 87 متولد شد و تولدش هم 
بى حکمت نبود به ایــن خاطر که در دهه 70 رشــد

 آســیب هاى اجتماعى از یک سو و رشــد مراجعات 
به محاکم قضایى از ســویى دیگر باعث شــد که به 
تشکیالتى فکر شود که هم گره از کار مردم باز کند و 
هم آنها را بى نیاز از مراجعه به دستگاه قضایى کند. این 
بود که تشــکیالتى به نام اورژانش اجتماعى که مثل 
یک خط فاصله عمل مى کرد و بین کالنترى و سیستم 

قضایى قرار مى گرفت فعال شد.
هدف این مجموعه نیز شناسایى افراد در معرض آسیب 
و کمک به کســانى بود که در معرض همســرآزارى، 
کــودك آزارى و یا موارد دیگرى از آســیب ها بودند.

 تیم هاى سیارى که با ون هاى ویژه اى به رنگ سفید 
و خط هاى بنفش شناخته مى شــدند و معموًال در سر 
چهارراه ها و یا مناطق خاصى حضور داشتند تا بتوانند 
در موارد بحرانى به موقع مداخله کنند و خدمات بدهند.
اما نبود بودجه و مشــکالت دیگر باعث شــد که این

 ون هاى خدمات رسان چندان عمرى نداشته باشند و 
کم کم از سطح شهرها کوچ کردند و تنها چیزى که از 

آنها ماند یک خط تلفن 123 بود. 

گرچه به گفته سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان 
اجتماعى ســازمان بهزیستى کشــور در حال حاضر 
ضریب نفوذ خط 123 در کل کشــور پوشــش داده
 مى شود و در هر نقطه کشــور که با خط 123 تماس 
گرفته شود در صورت لزوم نزدیک ترین مرکز اورژانس 

اجتماعى براى مداخالت اعزام مى شود.
اما به گفته همین مســئول، آنچه طى این ســال ها 
الزم به نظر مى رسد، این اســت که ساختار اورژانس 
اجتماعى هم از نظر لجســتیک کار یعنى مراکز، خط 
تماس، ماشــین ها و همچنین از نظر نیروى انســانى 

باید تغییر کند. 
به گفتــه حیدرهایى، در الیحه اى کــه به مجلس در 
خصوص ساختار و وظایف اورژانس اجتماعى پیشنهاد 
داده شده قصد این بوده که لجستیک اورژانس اجتماعى 
اصالح شود و دولت در تقویت لجستیک کمک کند و 
همچنین سقف همه دستگاه هایى که موظف هستند به 

اورژانس کمک کنند در الیحه مشخص شود.
الیحه اى که به گفته او حاال در کمیســیون اجتماعى 
دولت گیر کرده است و یکسرى مباحث از سوى اعضاى 
کمیســیون اجتماعى دولت مطرح شده است از جمله 

اینکه یکسرى از وظایف که در الیحه براى اورژانس 
اجتماعى دیده شده است مى تواند طبق آیین نامه ابالغ 
شود و یکسرى از وظایف هم باید در صحن مجلس و در 

آنجا تصمیم گیرى شود. 
حیدرهایى درباره مراکز اورژانــس اجتماعى گفته: با 
توجه به اینکه نوع آسیب هاى اجتماعى هر روز در حال 
تغییر و مدل آسیب هاى اجتماعى در حال گسترش است 
باید نوع مداخالت هم تغییر کند اگرچه با کمبودهایى 
نیز مواجه هســتیم. اورژانس اجتماعى در حال حاضر 
در کشور از 120 دستگاه خودروى غیردولتى استفاده 
مى کند یعنى این خودروها به صورت استیجارى و خرید 
خدمت در اختیار اورژانس اجتماعى هستند و قاعدتًا از 

نظر علمى کار درست نیست.
طبق آخرین تصمیمات قرار اســت دولت با همکارى 
سازمان برنامه تا پایان ســال، 160 دستگاه خودرو به 
ناوگان اورژانس اجتماعى اضافــه کند. اما با ورود این 
تعداد خودروى جدید، بهزیســتى با کمبود نیرو مواجه 
مى شود. به گفته سرپرســت دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعى ســازمان بهزیستى کشــور در حال حاضر 
تکلیفى که براى بهزیســتى در برنامه هفتم توسعه در 

نظر گرفته شده است راه اندازى اورژانس در شهرهاى 
باالى 30 هزار نفر اســت و قطعًا تعداد شهرهایى که 
فاقــد اورژانس اجتماعى هســتند بیــش از 120 الى 
130 شــهر مى شــوند و اگر صرفًا بخواهیم اورژانس 
ســطح 3 هم در این شــهرها راه اندازى کنیم حداقل 
به 8 نیرو احتیاج داریم و این تعداد را اگر در 120 شهر 
فاقد اورژانس ضرب کرده و محاســبه کنیم مشخص 
مى شــود که به چه تعداد نیروى دیگر براى راه اندازى 
صرفًا اورژانس سطح 3 در این شــهرها نیاز داریم و با 
شروع برنامه هفتم ما با کســرى نیرو مواجه خواهیم

 شد.
این گفته ها نشــان مى دهد که اگر الیحه اى که در 
کمیســیون اجتماعى دولت به منظور تبدیل وضعیت 
پرسنل خرید خدمت اورژانس اجتماعى از خرید خدمت 
به انواع اســتخدام هاى دولتى یا قراردادى یا پیمانى 
هر چه زودتر به جلســه هیئ ت وزیران و سپس صحن 
علنى مجلس نرسد و تصویب نشود وضعیت اورژانس 
اجتماعى که از مدت ها قبل اورژانســى بود اکنون با 
دغدغه دیگرى به نام کمبود نیروى انسانى هم مواجه 

خواهد شد.

اوضاع اورژانسى اورژانس اجتماعى 

گزارش جدیدى توسط گروهى از دانشمندان بین المللى منتشر شده است که در آن با قطعیت اعالم مى کنند کره زمین 
در وضعیت فوق العاده بدى قرار دارد. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم از 35 معیارى که براى ارزیابى شرایط تغییرات اقلیمى 

مورد بررسى قرار مى گیرند، 16 مورد در محدوده قرمز قرار دارند.
تعداد فجایع مربوط به تغییرات اقلیمى نیز در سرتاسر جهان رو به افزایش است و متناسب با آنها شرایط زندگى انسان ها 
سخت تر خواهد شد. بدتر از همه اینکه اگر به روند فعلى ادامه دهیم، شاید دیگر نتوان کارى براى نجات کره زمین انجام 
داد.از جمله مواردى که این تیم در گزارش خود به آن اشاره کرده است افزایش شدید تعداد موج هاى گرمایى، کاهش 
چشمگیر پوشش گیاهى در جهان (که البته در این مورد آتش سوزى هاى گسترده نیز نقش دارند) و بیشتر شدن موارد 
بیمارى تب دنگى هستند. عالوه بر اینها میزان کربن دى اکسید در اتمسفر به میزان بى سابقه اى رسیده است و سال 

2022 نیز به عنوان یکى از گرم ترین سال هاى تاریخ به حساب مى  آید.
دیگر عالئمى که به دانشمندان مى گویند عمر کره زمین نصف شده است، تغییرات عجیب در دماى سطح زمین، آب 
شدن یخ هاى قطب جنوب، اسیدى شدن اقیانوس ها، و سیل هاى گسترده هستند. البته در همین سال نیز اتفاقات بد 
زیادى رخ داده اند. به عنوان مثال اروپا بدترین خشکسالى 500 سال اخیر خود را تجربه کرده و میزان بارش ها در ساحل 
شرقى استرالیا نیز به حد بى سابقه اى رسیده است.همچنین شــاهد موج گرمایى مرگبارى در هند و پاکستان بودیم و 
طوفان هاى گرد و خاك نیز خاورمیانه را در نوردیدند. سیل هاى شدید در آمریکا را هم نباید از یاد برد. البته تغییرات اقلیمى 
تنها مشکل ما نیست، بلکه مصرف منابع توسط انسان ها به حدى رسیده است که دیگر کره زمین قادر به تأمین آنها 
نیست.کارشناسان پیش بینى مى کنند که تا سال 2100 میانگین دماى کره زمین تا 3 درجه افزایش خواهد یافت. این 
میزان تغییر را کره زمین در سه میلیون سال اخیر به خود ندیده است.هرچند که متأسفانه با وجود هشدارهاى فراوان، 
بسیارى از روندهاى غلط اصالح نشده اند و سیاستمداران در مسیر اشتباه خود حرکت مى کنند. البته دانشمندان امیدوارند 
که با جلب حمایت هاى بیشتر بتوانند فوراً  اقداماتى در جهت حفظ کره زمین انجام دهند و جلوى فاجعه اى به نام نصف 

شدن عمر کره زمین را بگیرند.

صاحبان اتومبیل هاى پورشه در بخش غربى آمریکا براى تعمیر خودروهایشان به تعمیرگاه براندون 
در مینه سوتا مى روند. یک نمونه از خودروهایى که تابستان امسال به این تعمیرگاه مراجعه کرد، یک 
کاین SUV بود که بعد از تصادف با یک آهو در داکوتاى جنوبى، به تعمیرات اساسى نیاز پیدا کرده بود.

طبق گفته براندون، کارگران اولین تعمیرگاهى که صاحب اتومبیل به آن مراجعه کرده بود، زمانى که 
بحث به مسائل تکنولوژیک خودرو رسید، هیچ ایده اى نداشتند که چه باید انجام دهند. چرا که دسترسى 
به کاتالوگ قطعات پورشه نداشتند. پس مثل بسیارى از خودروهاى پورشه قبلى، مالک این پورشه کاین 
هم، اتومبیلش را با جرثقیل به صدها کیلومتر آنطرف تر برد؛ جایى که هزینه هاى گزافى براى آموزش 
کارکنان و تهیه ابزارهاى مورد نیاز براى تعمیر خودروهاى لوکس آلمانى پرداخت شــده بود تا بتواند 

تعمیرات این گونه خودروها را انجام دهد.
در طول دهه گذشــته، اتومبیل ها به مراتب پیچیده تر و کامپیوترى تر شده اند. هر اتومبیل حاال داراى 
چندین سنسور و صدها یا هزاران تراشه کامپیوترى است و توسط نرم افزار کنترل مى شود. خودروهایى 
که با نرم افزار کنترل مى شــوند، ایمنى باالیى دارند و درعین حال امکان جمع آورى داده ها، مدیریت 

خودرو را ایمن تر مى کند.
دراین میان، کمتر درمورد عواقب کامپیوترى شدن خودروها در فروشگاه هاى اتومبیل صحبت به میان 
مى آید؛ اما باید این را درنظر داشت که تعمیر اتومبیل هاى پیچیده، به دانش گران قیمت و روزافزون و 

تخصصى باال نیاز دارد و ابزارها براى تعمیر این گونه خودروها، کمیاب و محدود هستند.
با ناپدید شــدن تدریجى تعمیرگاه هاى ســنتى خودرو، ممکن اســت تصورى کلیشــه اى درباره 
یک تعمیــرکار با چهــره اى کثیف و ســیاه، درحالى کــه یک آچــار در دســتش دارد، از ذهن ها

 پاك شود. 

اتومبیل هاى مدرن، بالى جان عمر زمین به نصف رسیده است
تعمیرکارهاى خودرو!

روزنامه «همشهرى» در گزارشى به مهاجرت کشاورزان ایرانى پرداخته است. در این گزارش آمده است:
در وطن خودشان از زمین و شغل آباء و اجدادى شان دست شسته اند و زمین هاى کشاورزى یکى یکى به انبار کاال و مراکز غیرمجاز تفکیک زباله تبدیل مى شوند، اما فرسنگ ها دورتر 
از کشور و دیارشان روى زمین دیگران شب تا صبح و روز تا شــب، بذر مى کارند، زمین هاى کرت بندى شده را آبیارى مى کنند، محصول را درو مى کنند و خالصه براى آبادى زمین 
غریبه ها از جان و دل مایه مى گذارند. شمار این کشاورزان ایرانى که در غربت کشت و کار مى کنند، کم نیست و فراوانى متقاضیان ویزاى کشاورزى نشان مى دهد در سال هاى اخیر 
تعداد آنها رو به افزایش است. این مهاجران با یدك کشیدن نام کشاورز از شرایط دریافت «ویزاى کشــاورزى» برخوردار مى شوند و به کشورهایى مهاجرت مى کنند که در بخش 
کشاورزى با کمبود نیروى کار مواجه هستند... معموًال بسیارى از کشــاورزانى که در مناطق عرب زبان کشور مانند خوزستان زندگى مى کنند، به دلیل همزبانى با مردم عراق ترجیح 
مى دهند ویزاى کشاورزى این کشور را دریافت کنند...  اغلب کشاورزان شهر تهران اصالتًا اهل زنجان، قزوین و اصفهان هستند که براى مهاجرت به خارج از کشور اقدام مى کنند. در 

میان کشورهایى که با صدور ویزاى کشاورزى موافقت کرده اند، کشورهاى کانادا، هلند و آلمان براى مهاجران تهرانى جاذبه بیشترى دارند.

کشاورزان 
هم مهاجرت 
مى کنند!
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حادثه در کارخانه
 حایر آسا 

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى گفت: ساعت 
13 و 20 دقیقه روز دوشــنبه اعالم شد در کارخانه 
تولید حایر آســا واقع در مورچه خورت، پیمانکار در 
حال نصب مهار تأسیسات آب و گاز بوده که مهار این 
تأسیسات رها و لوله هاى آن سقوط مى کند. منصور 
شیشه فروش با بیان اینکه احتمال نشت گاز در این 
شــرایط وجود داشت، ابراز داشــت: از این رو براى 
پیشــگیرى از بروز حوادث 2 هزار نفــر از کارکنان 
شــرکت ظرف مدت 10 دقیقه به محوطه منتقل و 
عملیات ایمن سازى تأسیســات و رفع خطر توسط 
عوامل ایمنى انجام شد. وى افزود: نیروهاى هالل 
احمر، اورژانس و آتش نشانى براى این حادثه اعزام 
و حادثه را کنترل کردند. شیشــه فروش ادامه داد: 

خوشبختانه این حادثه خسارت جانى نداشته است.

3 ُتن دارو به زودى
وارد اصفهان مى شود

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: به دنبال ورود محموله 50 تنى دارو به کشور و 
با توجه به سهم 6 درصدى اصفهان از این محموله، 
ســه تن دارو ظرف چنــد روز دیگــر وارد اصفهان 
مى شود. محمود اعتبارى علت به تعویق افتادن تولید 
دارو را عدم توافق روى قیمت مواد اولیه دارو عنوان 
کرد و گفت: همین مســئله کمبود دارو را در سطح 
بازار شکل داد به دنبال اصالح قیمت داروها در زمان 
حاضر شرکت هاى دارویى به صورت شبانه روزى در 
حال فعالیت هستند و یکى از مهمترین شرکت هاى 
تولید کننده آنتى بیوتیک کشــور در اصفهان است 
که با سه خط در حال تولید است. وى افزود: کمبود 
داروهایى چون استامینوفن، قطره بینى سدیم کلراید 
و سوسپانسیون خوراکى (شــربت) آنتى بیوتیک را 

داریم که اکنون این مسئله رفع شده است.

10 پرونده ثبتى اصفهان در 
نوبت ثبت ملى

مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان از بررسى و تصویب 
10 پرونده ثبتى در شوراى ثبت استان به منظور ارسال 
براى ثبت در فهرست آثار ملى خبر داد. علیرضا ایزدى 
گفت: در این شورا پرونده ثبتى مواردى همچون هنر 
آهنگرى سنتى ســمیرم، تکنیک ســاخت و دوخت 
عروسک چوبى دوماب، ردیف سازى و آواز و گوشه هاى 
ســنتى و ردیف هاى آوازى مکتب موسیقى اصفهان 
و همچنین ســوهان عســلى زعفرانى کاشان، آیین 
سنتى آب بند شلغم شهرســتان خوروبیابانک، سنت 
پخت باقلوا و ســنت پخت میرزاحسینى از شهرستان 
کاشــان، تکنیک ســنتى چینى بندزنى سمیرم، آئین 
سنتى گندى پیازى چرمهین و آئین سنتى پوش آران 
و بیدگل از موارد دیگرى بود که توســط اعضاى این 

شورا تصویب شد.

سارقان 30 میلیاردى منازل 
مردم اصفهان در دام پلیس

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى اعضاى 
2 باند 4 و 5 نفره که اقدام به ســرقت به ارزش 300 
میلیارد ریال کرده بودند خبر داد. ســردار محمدرضا 
میرحیدرى اظهار کرد: در پى شکایت چندین نفر از 
شهروندان ساکن در حوزه شرق شهرستان اصفهان 
مبنى بر ســرقت اموال از منازل آن هــا، کارآگاهان 
سرانجام رد پاى 2 باند 4 و 5 نفره  را به دست آوردند. 
میرحیدرى با اشــاره به ســابقه دار بودن متهمان 
گفت: مخفیگاه این افراد شناســایى و تمامى آن ها 
در 2 عملیات ضربتى جداگانه دستگیر شدند. فرمانده 
انتظامى اســتان اصفهان بیان کرد: در بازرســى از 
مخفیگاه متهمان تعداد قابل توجهى اموال مسروقه 
شامل طالجات، نقره جات، ظروف مسى، گوشى تلفن 
همراه، وجوه نقد و ســاعت کشف شدند. وى با بیان 
اینکه سارقان تاکنون در تحقیقات صورت گرفته به 
43 فقره سرقت از منازل مردم اعتراف کردند، ادامه 
داد: در این رابطه 15 مال باخته شناســایى شــده و 
تالش براى شناسایى ســایر مال باختگان کماکان 

ادامه دارد.

خبر

کارشناس اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان از بارش 
باران در بیشتر مناطق اســتان در امروز چهارشنبه یازدهم 

آبان ماه خبرداد.
ابراهیم هنرمند با بیان اینکه در شهر اصفهان براى چهارشنبه 
نخستین بارش پاییزى را انتظار داریم، اظهار داشت: احتمال 
جارى شدن روانآب و لغزندگى معابر و خیابان هاى شهر وجود 
دارد. وى با بیان اینکه فعالیت سامانه بارشى در سطح استان 
تا روز پنجشنبه هفته جارى ادامه دارد، خاطرنشان کرد: این 
سامانه بارشى بیشتر مناطق به ویژه غرب و جنوب استان را 
در بر مى گیرد ضمن اینکه در ارتفاعات و نواحى کوهستانى 

استان بارش برف پاییزى نیز دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان اضافه کرد: 
نیمه شرق و شمال اســتان نیز کماکان وزش باد به نسبت 
شدید تا شدید و خیزش گردوخاك محلى پیش بینى مى شود 
که در مناطق درگیر با کاهش شعاع دید و افزایش آلودگى 

هوا همراه است.
هنرمند گفت: کمینه دما تغییر محسوســى ندارد و بیشینه 

دماى استان بین 5 تا 8 درجه سانتیگراد کاهش مى یابد.
وى اضافه کرد: بیشــینه دماى هواى کالنشهر اصفهان 
در گرم ترین ســاعات دیروز به 24 درجه سانتیگراد باالى 
صفر و کمینه آن بامداد امروز به 14 درجه سانتیگراد باالى 

صفر رسید.

امام جمعه اصفهان گفت: یکى از دســتاوردهاى مهم 
نظام جمهورى اسالمى ایران تولید برق و توزیع عادالنه 
آن در سراسر کشــور اســت، نمونه این مهم، استان 
پهناور اصفهان اســت که به عنوان مثال براى توزیع 
برق در شــهرخورو بیابانــک، 280 کیلومتر باید طى 

مسیر کرد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد، در دیدار مدیر شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان افزود: من در دوره سوم 
و چهارم در مجلس شوراى اسالمى بودم، در آن زمان 
خاطرم هست که آرزو داشــتیم 16 هزار مگا وات برق 
در کل کشــور تولید شــود، ولى امروز به مدد و تالش 

جوانــان و همت مدیــران، بالغ بر 82 هــزار مگاوات 
برق تولید و به صورت عادالنه به سراســر روســتاها

 توزیع مى شود.
وى با اشــاره به رایگان بودن برق مساجد که دراصل 
کارى شایسته است، متذکر شــد: این برق رایگان به 
عنوان یک خدمت از ســوى نظام به مســاجد است و 
مساجد و اهالى مسجد حق اســتفاده از این برق براى 
کارى غیــر از مســجد را ندارند، مســاجد از در اختیار 
گذاشتن برق مسجد به مغازه هاى جنب مسجد و یا حتى 
کارهاى مذهبى خارج از مسجد،باید پرهیز کنند چرا که 

اشکال شرعى خواهد داشت.

تولید و توزیع عادالنه برق از 
افتخارات انقالب اسالمى است

اولین باران پاییزى 
امروز در اصفهان مى بارد

«کشــت گلخانه اى» تنها راه نجات اصفهان از پنجه 
خشکسالى است، روشى پیشرفته که حاال اصفهان را بر 
پله اول این نوع کشت قرار داده اما به گفته کارشناسان اگر 
زیرساخت ها و موانع در گسترش این نوع کشت برطرف 
نشود نمى تواند آنچنانکه باید و شاید آبى بر آتش بى آبى 

اصفهان باشد.
کشاورزى یکى از مهمترین بخش هاى نظام اقتصادى 
کشور به شــمار مى رود و اصفهان نیز به عنوان یکى از 
قطب هاى اصلى کشاورزى با سابقه اى طوالنى مطرح 
اســت. این در حالى است که دیگر کشــت هاى آب بر 
نمى تواند در اصفهان خشک جواب بدهد و در این میان 
کشت گلخانه اى مى تواند راهى مطمئن براى روزهاى 

بى آب اصفهان باشد.  
محصوالت این نوع کشت برخالف باور عموم، به دالیل 
کنترل آفات و بیمارى ها و همچنین شــرایط محیطى 
مناسب و رســیدگى دقیق تر، از کیفیت باالیى برخوردار 
بوده و مى تواند جایگزین مناسبى براى تولیدات کشت 
سنتى باشد. اما على رغم توسعه این زیرساخت ها، گلخانه 
داران با مشــکالتى از جمله بازار فروش، نوسان قیمت، 
جزیره اى عمل کردن نهادهاى متولى در صدور مجوز، 

تعرفه باالى برق و مانند آن روبه رو هستند.
صاحبنظران بر این باورند که ُمتولیان کشاورزى کشور 
باید با حمایت ویژه از این صنعت براى افزایش و توسعه 
آن بکوشند و کشت گلخانه اى را به عنوان راهبرد صنعت 

کشاورزى ایران تلقى کنند.
از نگاه طرفداران این نوع کشــت، کشــت گلخانه اى، 
روشــى مناســب براى حفظ کیفیت محصوالت است 
که مهمترین عامل فروش در بازارهاى جهانى به شمار 

مى رود. این در حالى است که توسعه گلخانه ها به نوعى 
تغییر الگوى کشت به شمار مى رود زیرا راهکار مناسبى 
براى بهره ورى در مصرف آب از یکسو و بهبود کیفیت 
محصوالت تولیدى از سوى دیگر است و برخالف کشت 
سنتى، در طول سال فعال است و بنابراین اشتغال دائم را 
به عنوان مزیتى ارزشمند به همراه دارد که به همین دلیل 
باید بیش از پیش با طرح هاى توسعه اى به نوعى راهبرد 

اشتغالزایى دائم را دنبال کرد.
به گفته کســانى که به این قضیه از منظــر مثبتى نگاه
 مى کنند با توجه به اینکه اصفهان مبتال به کم آبى است 
بنابراین راه گریزى جز تولیدات کشاورزى به این شکل 
نیست و بنابراین باید ســرمایه گذارى بیشترى در این 

رابطه انجام شود.
اما سوى دیگر قضیه چالش هایى اســت که در زمینه 
تجهیز و توســعه گلخانه ها در اصفهــان وجود دارد. 
افزایش قیمت و هزینه ساخت گلخانه از جمله مواردى 
است که همواره سنگ بزرگى براى ســرمایه گذاران 
در این حیطه بوده است به شــکلى که سرمایه گذاران 
رغبت کمترى براى گام نهــادن در این عرصه دارند و 
بنابراین باید با اعطاى تســهیالت مورد نیاز و حمایت 
ویژه بانکى از پیشگامان کشت گلخانه اى براى توسعه 

آن تالش کرد.
موضوعى که، مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان نیز با آن موافق بوده و رفــع موانع صادراتى و 
اعطاى تسهیالت بانکى را از جمله مواردى دانسته که 

مى تواند به توسعه این کشت در اصفهان کمک کند.
به گفته احمدرضا رییس زاده، در حال حاضر محصوالت 
گلخانه اى در کشورهاى مختلف بیش از گذشته رواج پیدا 
کرده است و مشــتریان زیادى دارد و بى شک با جذب 

بازارهاى مختلف در سایر کشورها، ارزآورى مناسبى به 
همراه خواهد داشت و در صورت اعطاى تسهیالت بانکى 
به موقع و متناســب با هزینه ها، افزون بر 150 هکتار به 

مساحت گلخانه هاى استان اضافه خواهد شد.
باید توجه داشــت که اصفهان از جمله مناطق مؤثر در 
صنعت کشاورزى است. این استان با داشتن 568 هزار 
هکتار اراضى کشــاورزى معادل 5 درصد از مســاحت 
استان و 3/5 درصد از اراضى کشاورزى کشور را به خود 
اختصاص داده و با برخوردارى از شــرایط ُمتنوع آب و 
هوایى، اســتعداد تولید انواع محصوالت را دارد که مى 

تواند در عرصه کشت گلخانه اى نیز موفق عمل کند.
در حال حاضر دو هزار و 400 هکتار گلخانه در اســتان 
اصفهان فعالیت مى کنند که به گفته مســئوالن جهاد 
کشاورزى پتانســیل افزایش این نوع کشت در منطقه 

وجود دارد.
خیار، گوجه، فلفل ُدلمه اى رنگى، بادمجان، توت فرنگى، 
ســبزى برگى و غده اى و همچنین گل زینتى از جمله 
محصوالتى اســت که در اصفهان به شکل گلخانه اى 
کشت مى شــود و حدود یک چهارم آن نیز به خارج از 

کشور صادر مى شود. 
چندى پیش مهــرداد مرادمند، رئیس ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان اعالم کرد که با توجه به شرایط 
خشکسالى و شــرایط اقلیمى نیاز به مصرف بهینه آب و 
روى آوردن به کشت گلخانه اى ضرورت ویژه کشور تلقى 
مى شود و باید نگاه جدید و ویژه اى به گلخانه ها داشته 
باشیم. سخنان این مقام مسئول حاکى از آن است که تا 
زمانى که فرصت هست و کشورهاى دیگر از محصوالت 
گلخانه اى ما اســتقبال مى کنند باید نســبت به کشت 

گلخانه اى در اصفهان نگاهى متفاوت داشته باشیم.

گذر از خشکسالى اصفهان
 با کشت گلخانه اى

حس خوب نوجوانى در قاب عکاسى
نصف جهان   نوجوانان عالقه مند به عکاسى مى توانند 
در هفته نوجوان تصاویر خــود را با عنوان حس خوب 

نوجوانى به تصویر بکشند.
از جمله ویژه برنامه هایى که به مناسبت هفته نوجوان 
به همت ســازمان فرهنگــى، اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى اصفهان برگزار شده است مسابقه عکاسى 
با عنوان حس نوجوانى اســت که نوجوانان عکاس 

مى توانند در آن شرکت کنند و ســوژه هاى خود را با 
موضوع حس و حال نوجوانى عکاسى کرده و در این 

رقابت شرکت دهند.
شرکت کنندگان مى توانند حداکثر با ارسال دو عکس 
در پیام رسان ایتا به شماره 09305113419 به همراه 
مشخصات خود  در قرعه کشى این رویداد شرکت کرده 

و موفق به دریافت جوایز نفیس شوند.

مریم محسنى
چند وقتى است که شــهردارى منطقه 12 با گذاشتن 
ســطل هاى زبالــه بــزرگ در کوچه هــاى محله 
ملکشهر از پخش شدن و انباشته شــدن زباله ها در 
ســر معابر و کوچه ها جلوگیرى کــرده و این باعث 
مى شود که تمامى زباله ها در یک مکان جمع آورى 

شود. 
تا اینجــاى کار ایــن موضوع یکــى از فعالیت هاى 
خوب شهردارى در راســتاى جمع آورى پسماندها و 
زباله هاى خانگى به شمار مى رود اما مشکل از آنجا 
تشدید مى شود که وقتى پاکبانان محترم براى تخلیه 

این سطل ها اقدام مى کنند بدون توجه از ریخته شدن 
بخشى از زباله ها در معابر، سطل هاى زباله را نیز در 
وسط کوچه و نامنظم رها مى کنند و تصویر زشتى از 
کوچه ها و معابر در ابتداى روز که شب قبلش زباله ها 

جمع آورى شده ایجاد مى شود. 
مردم این منطقه از این موضوع گالیه مند بوده و مى 
گویند باقیمانده زباله ها تا نوبت بعدى که پاکبانان براى 
نظافت در کوچه ها حضور مى یابند زیر تایر خودروها 
له مى شــوند و نه تنها صحنه زشتى را ایجاد مى کند 
بلکه از لحاظ بهداشتى نیز مشکالت بسیارى به وجود 

خواهد آورد.

سنگفرش هایى از زباله 

کنکور در بوته آزمایش
نصف جهان    روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره دهم 
آبان خود در گزارشــى با عنوان «آزموِن کنکور!» 
به مســئله ثبت نام کنکور 1402 پرداخته و نوشته: 
«ثبت نام کنکور درحال انجام است و تغییرات جدید 
در نحوه برگزارى آن، امسال در بوته آزمایش قرار 
خواهد گرفت. اما و اگرها باالخره به پایان رســید و 
انتقادها و اعتراض ها به شیوه جدید برگزارى کنکور 
سراسرى راه به جایى نبرد؛ آزمونى که سال ها زمزمه 
تغییر در نحوه برگزارى یا حذف آن شــنیده مى شد 
و اما حاال و براســاس مصوبه شوراى عالى انقالب 

فرهنگى قرار است با شکل و شمایل جدید و متفاوت 
برگزار شود.» 

در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «کنکور 
سراسرى از گذشته تاکنون، همواره براى بسیارى 
از دانش آموزان استرس زا بوده و عدم قبولى در آن 
نیز پیامدهاى روحى و روانى زیــادى را براى آنها 
به همراه داشته اســت. حاال، اما دو مرحله اى شدن 
کنکور و اعمال تغییرات دیگر برخى از دانش آموزان 
را نگــران کرده اســت و به اضطــراب آنها اضافه 

کرده است.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

رئیس اداره حوادث و بالیا و پایش مراقبت هاى درمانى 
اورژانس اصفهان گفت:خراســان رضــوى بایکهزار و 
14زمین لرزه و پس از آن اســتان هاى کرمان با 674 و 
اصفهان با 584 مورد در مقام سوم ثبت بیشترین زمین 

لرزه است.
علیرضا کیخایى با بیان اینکه در سال گذشته در کشور 
به طور متوسط در هر ماه حداقل یک زمین لرزه با بزرگى 
بیش از 5 ریشــتر رخ مى دهد، اظهار داشت: استان هاى 
زنجان، سیستان و بلوچستان و البرز کمترین تعداد زمین 

لرزه هاى ثبت شده را دارند.
وى با بیان اینکه ســامانه هشدار ســریع زلزله در مرکز 
اورژانس اصفهان هم راســتا با ایجاد این سامانه در 10 

قطب کشور شــکل گرفت، افزود: سامانه هشدار سریع 
زلزله پس از وقوع زلزله کرمانشــاه در تمام قطب هاى 
کشور از ســال گذشته شــکل گرفت که به مرکز زلزله 
نگارى کشــور وصل اســت و پس از وقــوع هر گونه 

حادثه اى مطلع و در صورت نیاز تیم ها اعزام مى شوند.
رئیس اداره حوادث و بالیا و پایش مراقبت هاى درمانى 
اورژانــس اصفهان با بیــان اینکه یــزد، چهارمحال و 
بختیارى و کاشــان از مراکز تحت نظر اصفهان است، 
ادامه داد: در یکسال گذشــته یک هزار و 81 مورد زلزله 

باالى 3 ریشترى ثبت شده است.
وى بیان داشــت: در مرکز فرماندهى بحران دانشــگاه 
علوم پزشــکى اصفهان (EOC)با وقوع هر گونه زلزله 

با سنجش موقعیت جغرافیایى آن بررسى مى شود که در 
آن حوالى آیا بیمارستان، مدرسه و دانشگاه با چه میزان 
جمعیت و احتمال آسیب به زیر ساخت ها وجود دارد و بر 
اساس دستورالعمل کشورى درصورت نیاز نسبت به اعزام 

تیم هاى امدادى اقدام خواهیم کرد.
وى تصریح کرد: شبکه هاى لرزه نگارى مرکز لرزه نگارى 
کشورى وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در 
سال 1400 تعداد 8 هزار و 630 زمین لرزه را ثبت کردند. 
این زمین لرزه ها در نواحى مختلف ایران و نواحى مرزى 
رخ داده و توسط شــبکه هاى لرزه نگارى ثبت و تعیین 
محل شده اند. در این سال تعداد 167 زمین لرزه با بزرگى 

بیش از 4.0 در کشور به ثبت رسیده است.

اصفهان، سومین استان با بیشترین زمین لرزه 

توسعه شبکه آبرسانى آرامستان تیران
نصف جهان    شــهردار تیران گفت: شبکه آبرسانى 
گلستان شهدا و آرامستان تیران با ایجاد شبکه جدید 

توسعه یافت.
حسن حجتى افزود: بیش از پنج کیلومتر لوله کشى 
آب انجام شده و در سطح آرامســتان با لوله کشى 

داخلى به بلوك هاى مختلف رسیده است.
شهردار تیران با بیان اینکه با انجام این پروژه، آب 

شرب براى مصرف خوراکى و آب سردکن ها تأمین 
شده است، اظهار کرد: شــهردارى براى انجام این 

پروژه 900 میلیون ریال هزینه کرده است.
وى ادامــه داد: بــا توجه بــه توســعه بلوك هاى 
خاکســپارى در آرامستان هاى شــهر، خدمات نیز 
توسعه یافته است و شــرایط براى برگزارى مراسم 

جانباختگان تسهیل یافته است.

سلب دخل و تصرف در 4 منطقه مهاباد
نصف جهان   شــهردار مهاباد با بیان اینکه در ادوار 
گذشته 50 هکتار از اراضى شــهر را در چهار نقطه 
با کاربرى هاى مســکونى، تجارى و کارگاهى به 
شــهروندان واگذار کرده اند، گفــت: در آن زمان 
متأسفانه حق و حقوق دولتى زمین ها پرداخت نشده 
و به دنبال اعتراض اداره راه و شهرســازى، حکمى 
براى شهردارى مهاباد صادر و حق دخل و تصرف در 

این زمین ها سلب شده است.

عبدا... ناصرى افزود: به همین دلیل هر روز شاهد 
مراجعه مردم براى دریافت جواز و پروانه ســاخت 

هستیم.
وى گفت: پیگیرى هایى از طریق سازمان ملى زمین 
و مسکن صورت گرفته و مقرر شده موضوع در هیئت 
مدیره مطرح و مصوبه الزم اخذ و دســتور مستقیم 
وزیر صادر تا این مشکل حل و امکان ساخت و ساز 

در این مناطق فراهم شود.

50 هزار مترمربع آسفالت ریزى 
در محالت سده لنجان 

نصف جهان   شهردار سده لنجان گفت: 50 هزار متر 
از محالت سده لنجان آسفالت شد.

حمید شهبازى با بیان اینکه در راستاى بهبود معابر 
شهرى پنج پروژه عمرانى اجرایى شده است، تصریح 
کرد: این پروژه ها با اعتبار 140 میلیارد ریال به بهره 

بردارى رسیده است.
وى ادامه داد: محله هاى پردیس، نگین، میالد، جام 

جم و ایثارگران به مساحت 50 هزار متر مربع با اعتبار 
100 میلیارد ریال آسفالت شد.

وى در بخش دیگرى از ســخنانش به بهســازى 
و نوســازى پــارك «دو شــهید» اشــاره کــرد 
و افزود: جدولگــذارى، بلوك فرش و روشــنایى 
این پارك با اعتبــارى افزون بــر 10 میلیارد ریال 

انجام شده است. 
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مدیرعامل تلگرام مى گوید اپل از این شرکت خواسته تا قابلیت پست هاى پولى را در 
iOS عرضه نکند چون این ویژگى به کوپرتینویى ها کارمزد نمى دهد.

تلگرام آزمایش قابلیتــى براى نمایش محتواهاى پولــى در کانال ها را آغاز کرده 
است. حاال پاول دوروف، مدیرعامل این پیام رســان در پستى مدعى شده که این 
ویژگى به خاطر محدودیت ها و انحصارطلبى هاى اپل در دسترس کاربران پلتفرم 

iOS قرار نخواهد گرفت.

تلگرام اخیرا به برخى تولیدکنندگان محتوا اجازه داده تا با ابزارهاى شخص ثالث 
و بات ها بتوانند نمایش محتواى برخى از پســت ها را منوط به پرداخت پول کنند. 
دوروف مى گوید این ویژگى در راستاى کمک به درآمدزایى براى کاربران بوده و 
تقریبا کل پول پرداختــى را به تولیدکننده محتوا مى دهــد. اما چون در این روش 
کارمزدى به اپل پرداخت نمى شود، این شرکت از تلگرام خواسته تا این قابلیت را 

از اپ خود در iOS حذف کند.

تلگرام در iOS پست پولى نخواهد داشت
دوروف مى گویــد: «با توجه بــه این که اپل اکوسیســتم خــود را به طور کامل 
کنترل مى کند، ما هیچ راهى نداشــتیم جز این که اســتفاده از پست هاى پولى را 
در دســتگاه هاى iOS غیرفعال کنیم.» مدیرعامل تلگرام حاال امیدوار اســت که 
رگوالتورها در حوزه هاى قضایى مختلف دست به کار شده و پیش از آن که «اپل 

رویاها و کارآفرینان بیشترى را نابود کند»، جلوى این انحصارطلبى را بگیرند.
پاول دوروف مى گوید تیم سازنده تلگرام همچنان به تالش براى افزودن راه هاى 

بیشتر براى درآمدزایى تولیدکنندگان محتوا ادامه مى دهد تا به آن ها کمک کند از 
پست هاى خود پول دربیاورند. هدف این شرکت ارائه روش هایى است که دستیابى 

به این هدف در خارج از اکوسیستم محدودکننده اپل را ممکن مى کنند.
مالیات معروف 30 درصدى اپل اپلیکیشن ها را وادار مى کند تا با استفاده از سیستم 
پرداخت درون این شرکت، نزدیک به یک ســوم درآمد خود را به کوپرتینویى ها 
واگذار کنند. تاکنون شرکت هاى زیادى مثل اپیک گیمز و اسپاتیفاى به این قانون 

اعتراض کرده اند.
دیرعامل تلگرام در گذشته هم بارها از قوانین سخت گیرانه اپ استور انتقاد کرده 
بود. آپدیت هاى این پیام رسان تاکنون چندین بار توسط اپل رد شده اند. حاال باید 

منتظر ماند و دید تا درگیرى هاى میان دو شرکت به کجا مى رسد.

 Kingdom» هلدینگ پادشــاهى «المملکــه القابضه»که بــا نام بین المللــى 
Holding Company» فعالیــت دارد، و نیــز دفتر شــاهزاده «ولید بن طالل 

بن عبدالعزیــز» طى دو بیانیه جداگانــه از پایان واگذارى 34.95 میلیون ســهم 
کنونى در توییتر به ارزش 7 میلیارد ریال به شــرکت خصوصى جدید توییتر خبر 

دادند.
در ایــن دو بیانیه کــه نســخه اى از آن در وبگاه «اموال» منتشــر شــد، آمده 
اســت: «به این ترتیب شــرکت  «المملکه القابضه» و دفتر شــاهزاده ولید بن 
طالل، دومین ســهامدار عمده توییتر پس از ایالن ماســک خواهنــد بود و این 
اقدام در راستاى اســتراتژى ســرمایه گذارى بلندمدت شــرکت صورت گرفته

 است».
ولید بن طالل 35 میلیون سهم این شــبکه اجتماعى که بالغ بر 5 درصد آن است 
را در دســت دارد. شــرکت المملکه القابضه نیز متعلق به این شــاهزاده سعودى 
اســت که با اعالم این که ولید بن طالل دومین ســهامدار بزرگ توییتر اســت، 
به طور ضمنــى تاکید کرد که این شــاهزاده ســهام خود را در توییتــر نفروخته

 است.
فروردین گذشته بود که اخبارى در خصوص پیشنهاد ایالن ماسک به این شاهزاده 
میلیاردر سعودى که از سهامداران اصلى توییتر است، براى خرید سهام او منتشر شد 
و سپس اعالم کرد که ولید بن طالل، این پیشنهاد را رد و با انتشار توییتى نوشت که 
پیشنهاد ایالن ماسک براى خرید یکجاى همه سهام توییتر به مبلغ 54.2 دالر براى 
هر سهم با ارزش واقعى این شــرکت فاصله دارد و به همین دلیل آن را رد کرده ا

ست. 
اما سرانجام، روز گذشته پس از ماه ها درگیرى حقوقى اعالم شد که سرانجام ایالن 
ماسک توانســت توییتر را به قیمت 44 میلیارد دالر خریدارى کند و به این ترتیب 
توییتر را نیز مانند شرکت هایى چون تسال و اسپیس اکس تحت کنترل خود درآورد.

او پس از انجام این معامله در توییتى نوشت: «پرنده از قفس آزاد شد».
 منظور او از پرنده، نماد توییتر است که به شــکل یک پرنده آبى است. ماسک به 
عنوان نخستین اقدام عملى، حکم اخراج مدیرعامل و مدیران ارشد توییتر را صادر 

کرد.
ولید بن طالل نیز با انتشار توییتى خطاب به ایالن ماسک نوشت: «دوست عزیز، 

ادامه راه را در کنار هم خواهیم بود».

شرایط رجیسترى تلفن همراه مسافر با تغییراتى همراه بوده است؛ از جمله آنکه پرداخت حقوق ورودى تلفن همراه 
صرفاً با کارت بانکى به نام مسافر و حداکثر تا یک ماه امکان پذیر است.

 على وکیلى، مدیرکل دفتر واردات گمرك ایران در بخشنامه اى اعالم کرد که شرایط رجیسترى تلفن همراه مسافر 
تغییر کرده است.در این بخشنامه که یکم آبان ماه صادر شده، آمده اســت: پیرو بخشنامه صادر شده در 12 مرداد 
1401 موضوع مفاد مصوبه کمیته فنى رجیسترى ســتاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبنى بر الزامات اصالح 
فرایند ثبت اطالعات در سامانه رجیسترى و همچنین تسهیل در انجام تشریفات رجیسترى گوشى همراه مسافرین 
ورودى، اعالم مى دارد، با توجه به پیاده سازى و اجراى ســرویس نحوه پرداخت حقوق ورودى گوشى هاى همراه 
مسافرى، از 1401/7/19، پرداخت هزینه ها صرفاً از طریق کارت بانکى شخص مسافر و نماینده حداکثر یک ماه پس 
از ورود قابل انجام است.ضمناً به لحاظ عدم امکان ادامه فرایند تشریفات ثبت اطالعات 
در سامانه رجیسترى پس از خروج مسافر از مبادى ورودى سالن هاى مسافرى (تحت 
هر عنوان)، فرآیند و نحوه ثبت اطالعات در مبادى ورودى با هماهنگى دستگاه هاى 
همجوار مستقر در مبادى ورودى مجدداً با نصب بنر و اطالع رسانى مناسب شده و در 
سالن هاى مسافرى در رؤیت مسافران ورودى فرار گیرد.ضمنًا مسئولیت حسن اجراى 

بخشنامه باالترین مقام اجرایى گمرك مربوطه است.

بسیارى از گوشى هاى هوشمند مجهز به قفل صفحه دست کم به دو روش متفاوت هستند.
گوشى ما براى قفل کردن صفحه کلید دست کم 2 پیشنهاد به شما ارائه مى دهد: «الگو» و «عدد».

البته گوشى هایى هم هستند که اســکن چشم و اثر انگشــت دارند، اما صحبت درباره آن مدل ها یا عالقه 
صاحبان گوشى به این دو روش قفل کردن صفحه است.

هنگام باز کردن قفل موبایل تان در صورتى که رمز صفحه کلید به صورت الگو یا همان پترن (حرکت دست 
در 9 خانه) باشد، احتمال اینکه نفر پشت سرى، رمزتان را به یاد بسپارد 64 درصد است، اما اگر رمز به صورت 

کد باشد (اعداد) این احتمال 11  درصد خواهد بود.

مایکروسافت جدیدترین به روزرسانى اختیارى ویندوز 11 را همراه با تغییرات متفاوت منتشر کرد.
هفته هاى اخیر شرکت مایکروسافت به روزرسانى هایى را براى ویندوز 11 منتشر کرده است و  نسخه ى جدید دیگرى 

نیز هم اکنون در حال انتشار است و  آپدیت اختیارى جدید را براى کاربران ویندوز 11 منتشر کرده است.
در بروزرسانى جدید ویندوز 11 مایکروســافت برخى تغییرات اعم از تجربه جست وجو و تنظیمات پشتیبان گیرى 

ویندوز دیده مى شود:
تجربه ى استفاده از حساب مایکروســافت در بخش تنظیمات بهبود 
مى یابد. به عنوان مثال، مى توانید اشتراك Microsoft OneDrive و 

هشدارهاى ذخیره سازى مرتبط را مدیریت کنید.
وقتى روى تسکبار راســت کلیک مى کنید، Task Manager را در 

منو زمینه مى بینید. این ویژگــى در هفته هاى آینده ارائه 
مى شود.

مشکل همگام سازى نشدن صدا هنگام ضبط بازى با 
استفاده از Xbox Game Bar رفع شده است.

مشکل فایل اکسپلورر رفع شده  است.

تازه ترین به روز رسانى سیســتم عامل دسکتاپ اپل 
داراى ویژگى هایى اســت که در این مطلب به آن ها 

پرداخته شده است.
 جدیدترین به روزرسانى سیستم عامل دسکتاپ اپل، 
macOS Ventura (معروف به macOS13)، اکنون 

در دسترس است و با مجموعه اى از ویژگى هاى جدید 
ارائه مى شود که راحتى و بهره ورى را به ساعت هاى 

شما در مقابل نمایشگر اضافه مى کند.
اگر از macOS Monterey استفاده مى کنید، رایانه  
شــما به زودى نیاز به به روزرســانى نرم افزار خواهد 

داشت؛ اگر قبال این کار را نکرده باشید.
کامپیوتر هاى سازگار با macOS Ventura عبارتند 
از مک بوك پرو 2017، مک بــوك ایر 2018، مک 
پرو 2019، آى مــک 2017، مک مینى 2018، مک 
اســتودیو 2019 و تمامى نســخه هاى جدیدتر آن 

مدل ها.
مانند همیشه، برخى ارتقاء هاى اصلى وجود دارند که 

باید ابتدا آن ها را بررسى کنید.

1. روشــى متفاوت براى سازماندهى 
ویندوز

 macOS یک ویژگى جدید براى Stage Manager

و iPadOS است که نحوه مدیریت پنجره هاى باز شما 
را تغییر مى دهد. تصاویر کوچک همه برنامه هاى باز 
را در ستونى در سمت چپ صفحه نمایش مى دهد و 

جابه جایى بین آن ها را آسان تر مى کند.
براى فعال کــردن آن، Control Center را از نوار 
منو باز کرده و روى Stage Manager کلیک کنید. 
مى توانید با باز کردن منــوى اپل و انتخاب تنظیمات 
سیســتم، دســکتاپ و داك و مدیریت صحنه، آن 
را روشــن و خاموش کنید. در میــان گزینه هاى این 
ویژگى، مى توانیــد روى Customize کلیک کنید 
تا نحوه عملکــرد Stage Manager را تغییر دهید، 
چه پنجره ها را از همان برنامــه گروه بندى کند یا از 

برنامه اى دیگر.
اساســا، مى توانید بین برنامه ها با کلیک کردن روى 
تصاویر کوچک آن ها در سمت چپ به جاى باز کردن 
 Cmd+Tab داك، بین برنامه ها جابه جا شوید. میانبر
روى صفحه کلیــد همچنــان براى جســت وجو در 

برنامه هاى باز نیز کار مى کند.

2. از آیفــون خود به عنــوان وب کم 
استفاده کنید

مک ها، آى پد ها و آیفون ها در حــال حاضر به خوبى 
با هم کار مى کنند، اما macOS Ventura همچنان 

توانســته ویژگى جدیــدى را معرفى کنــد که این 
دستگاه ها را حتى بیشتر به هم مرتبط مى کند: دوربین 
پیوستگى. در اصل این ابزار به شما امکان مى دهد از 
سیستم دوربین پیشرفته آیفون خود به عنوان وب کم 

براى مک خود استفاده کنید.
استفاده از دوربین تداومى نیز نمى تواند ساده تر باشد. 
مطمئن شــوید که واى فاى و بلوتوث در iPhone و 
Mac شما فعال هستند، بررسى کنید که هر دو به یک 

حساب Apple ID وارد شــده باشند؛ تقریبا آماده کار 
هســتید. تنها کارى که باید انجام دهید این است که 
FaceTime را راه اندازى کرده و آیفون خود را به مک 

نزدیک کنید. اولین بارى که این کار را انجام مى دهید، 
مک از شما مى پرســد آیا مى خواهید از آیفون خود به 
عنوان وب کم اســتفاده کنید، اما پس از آن به طور 

خودکار کار مى کند.
مرکز کنترل را از نوار منو باز کنید و جلوه هاى ویدیویى 
را انتخاب کنید تا ویژگى هایى مانند مرکز مرحله که 
چهره شما را در وســط کادر نگه مى دارد، فعال شود. 
براى بازگشت به وب کم Mac خود، آن را به عنوان 

ورودى از منوى Video انتخاب کنید.

3. آالرم و تایمر مبتنى بر مک
Ventura یک برنامه ساعت بومى را براى اولین بار به 

دسکتاپ macOS مى آورد و به شما امکان مى دهد به 
 iPadOS و iOS همان ویژگى هاى برنامه ساعت در

دسترسى داشته باشید. همان طور که انتظار دارید، این 
برنامه داراى عملکرد هاى تایمر و زنگ هشدار است.

در باالى رابط برنامــه، مى توانید بیــن بخش هاى 
مختلف آن جابه جا شوید: ســاعت جهانى (جایى که 
مى توانید ســاعت ها را براى شهر هاى سراسر جهان 
تنظیم کنید) زنگ هشــدار، کرونومتر و تایمر. توجه 
داشته باشــید که هر آالرم آیفونى که تنظیم کرده اید 

همگام سازى نمى شود.
همه چیــز به خوبى بــا ســیرى در macOS ادغام 
مى شوند. اگر مى خواهید از دستورات صوتى استفاده 
کنید، مى توانید بگویید: «هى ســیرى، یک تایمر را 
براى 5 دقیقه تنظیم کن» یا «زنگ ســاعت را براى 

8 صبح تنظیم کن».

4. تنظیمات سیستم تنظیمات جدید 
است

 macOS Ventura یکى از بزرگ ترین تغییراتى که
 System با خود به ارمغــان مى آورد این اســت که
Preferences اکنون به تنظیمات سیســتم تبدیل 

شده است.
 مرکز تنظیمات اصلى نه تنها نام جدیدى دارد، بلکه 
طراحى جدیدى نیز دارد؛ اما در همان مکان اســت: 
منوى اپل را باز کرده و تنظیمات سیســتم را انتخاب 
کنید. خواهید دید که بســیارى از بخش ها مانند قبل 
هســتند، اگرچه برخى از آن ها مرتب شده و مجددا 

 Lock برچســب گذارى شــده اند، مثال یک صفحه
Screen جدید وجود دارد.

پس از نصب Ventura، توصیه مى کنیم کمى زمان 
صرف کنید تا با گفتگوى تنظیمات سیستم جدید آشنا 
شــوید. اگر تنظیماتى وجود دارد که نمى توانید پیدا 
کنید، از کادر جســت وجو در گوشــه باال سمت چپ 

استفاده کنید.

5. ایمیل هایى را براى ارسال در آینده 
برنامه ریزى کنید

اپلیکیشن هاى دسکتاپ جداگانه اپل نیز سهم خود را 
از ارتقاى MacOS Ventura دریافت کرده اند و یکى 
از پیشرفت هاى Mail، امکان زمان بندى ایمیل ها براى 

ارسال در مقطعى در آینده است.
هنگامى که نوشــتن ایمیل را تمام کردید، روى نماد 
ارسال (نماد کاغذى هواپیما) کلیک نکنید، روى فلش 

کوچک کنار آن کلیک کنید. 
چند پیشنهاد زمان بندى از Mail دریافت خواهید کرد 
که بسته به زمان روز متفاوت خواهد بود، براى مثال، 
ممکن است گزینه هایى براى ارسال ایمیل بعد از ظهر 

یا اول صبح مشاهده کنید.
براى انتخــاب تاریخ و زمان خــود، Send Later را 
انتخاب کنید. باید مطمئن شــوید که مک شــما در 
زمان تعیین شده براى ارسال ایمیل روشن و آنالین 
است، مى توانید ایمیل هاى زمان بندى شده را با کلیک 

کردن روى پوشــه Sent Later در صفحه پیمایش 
سمت چپ بیابید.

6. ویرایش و لغو ارسال پیام ها
همان گزینه هاى ویرایش و عدم ارسال که در آیفون 
با iOS16 معرفى شــد، بــا macOS Ventura به 
دســکتاپ راه پیدا کرده اســت. این ویژگى ها تنها 
براى پیام هایى که از طریق iMessage اپل ارسال 
مى شوند، در دســترس هســتند، نه پیام هاى متنى 

.SMS استاندارد
اگر پیامى را ارسال کرده اید که مى خواهید تغییر دهید، 
روى آن کلیک راســت کرده و Edit را انتخاب کنید. 
تغییرات خــود را در صورت نیاز انجام دهید، ســپس 

Enter را بزنید.

 شــواهدى از ویرایش هــا وجــود خواهد داشــت، 
با یــک برچســب ویرایش شــده کوچــک در زیر 
پیام، هر کاربــرى کــه در مکالمه اســت مى تواند 
روى آن کلیــک کنــد تــا ببینــد پیــام اصلى چه 

مى گوید.
بازگرداندن پیام هایى که از طریق برنامه پیام ها ارسال 
کرده اید به روشى مشابه عمل مى کند: روى پیام کلیک 
راست کرده و لغو ارســال را انتخاب کنید. شما یک 

پنجره 2 دقیقه اى براى لغو ارسال پیام دارید.

7. یک گالرى عکس را به اشــتراك 
بگذارید

برنامــه Photos همیشــه چندیــن گزینــه براى 
اشتراك گذارى تصاویر و ویدیو ها در اختیار شما قرار 
داده اســت، اما با macOS Ventura مى توانید یک 
گالرى کامل ایجاد کنید که حداکثر شش نفر (از جمله 

شما) مى توانند به آن دسترسى داشته باشند.
اشــتراك گذارى گالرى به این روش انعطاف پذیرى 
بیشــترى را ارائه مى دهد: همه افرادى که به گالرى 
مشترك دسترسى دارند مى توانند عکس ها و ویدیو ها 
را مشاهده، ویرایش و حذف کنند. اگر مى خواهید مثال 
مجموعه اى از تصاویر و کلیپ هاى مشــترك را بین 
چند نفر از اعضاى خانواده  خود یا چند دوست صمیمى 

تنظیم کنید، این روش ایده آل است.
 macOS Ventura را در Photos براى شروع، برنامه
 Shared و Photos، Settings بــاز کــرده و روى

Library کلیک کنید.

 شــروع به کار را انتخاب کنیــد، مى توانید افرادى را 
که مى خواهید گالرى را با آن ها به اشتراك بگذارید، 
همچنین عکس ها و ویدیو هایــى را که مى خواهید 

اضافه کنید، انتخاب کنید.

جدیدترین به روزرسانى ویندوز 11 منتشر شدرمز قفل موبایل عدد باشد بهتر است یا الگو؟شرایط رجیسترى تلفن همراه مسافر تغییر کرد

کوچک ترین تلویزیون جهان 
ویژگى هاى آخرین به روزرسانى سیستم عامل دسکتاپ اپلبه اندازه تمبر پستى!

اپل تلگرام را مجبور به حذف یک قابلیت جذاب کرد! دومین سهامدار بزرگ توییتر مشخص شد

ش تنظیمات بهبود 
MicrosoftO و

Task Ma را در 

ه ارائه 

 با 

و ر ى م ورو
9مسافرى، از1401/7/19، پرداخت ه
از ورود
در سام
هر عنو
همجو

سالن هاى
بخشنامه

کوچکترین تلویزیون جهان TinyTV Mini نام دارد و به یک 
صفحه نمایش 0.6 اینچى (15 میلى متر) مجهز شده است.

 در دنیایى که نمایشگر ها روزبه روز بزرگتر مى شوند، شرکتى 
به نام TinyCircuits تصمیم گرفته است مسیر دیگرى را 
پیش بگیرد؛ ساخت کوچکترین تلویزیون جهان. این شرکت 
از دو نمونه اولیه از تلویزیون هاى TinyTV خود رونمایى کرد.
کوچکترین تلویزیون جهــان TinyTV Mini نام دارد و به 
یک صفحه نمایش 0.6 اینچى (15 میلى متر) مجهز شده 
است. TinyTV2 نیز داراى یک صفحه نمایش 1.0 اینچى 
(26 میلى متر) و یک بلندگوى 0.6 در 0.4 اینچى (16 در 9 
میلى متر) مى باشد. عالوه بر دکمه ها و دستگیره هاى داخلى، 
مى توان آن ها را با استفاده از یک کنترل از راه دور مادون قرمز 

اختیارى نیز کنترل کرد.
TinyTV Mini تنها به اندازه یک تمبر پستى است و با هر 

بار شارژ، یک ساعت پخش را ارائه مى دهد. هر دو تلویزیون 
به یک حافظه میکرواس دى 8 گیگابایتى مجهز شده اند. 
کاربران مى توانند با اتصال کارت حافظه به رایانه، ویدئو هاى 

مورد عالقه خود را بارگیرى کنند.
ویدئو هاى دانلود شده، ابتدا باید با استفاده از نرم افزار رایگان 
ارائه شــده توســط TinyCircuits به قالبى مناسب براى 
TinyTV تبدیل شــوند. کاربران همچنیــن مى توانند با 

اســتفاده از این نرم افزار جلوه هاى مختلفى به ویدئو هاى 
خود اضافه کنند. TinyCircuits به عنوان اولین پروژه خود، 
یک پردازنده مینیاتورى به نام TinyDuino را در سال 2012 

ارائه کرده بود.
TinyTV Mini مشخصات تلویزیون

  ابعاد: 26.3 در 23.8 در 21.9 میلى متر
  صفحه نمایش: 0.6 اینچ (15.2 میلى متر)

  رزولوشن: 64 در 64 پیکسل
  زمان پخش با هر بار شارژ: یک ساعت

  حافظه: 8 گیگابایت / 40 ساعت فیلم
  قیمت: 49 تا 59 دالر

TinyTV2 مشخصات تلویزیون
  ابعاد: 47.6 در 36.6 در 25.9 میلى متر

  صفحه نمایش: 1.0 اینچ (26 میلى متر)
  رزولوشن: 216 در 135 پیکسل

  زمان پخش با هر بار شارژ: دو ساعت
  حافظه: 8 گیگابایت / 10 ساعت فیلم

  قیمت: 49 تا 59 دالر
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زبان با هزاران برآمدگى کوچک قابل دیدن براى چشــم غیر مسلح، به نام پاپیال 
پوشیده شده  است. درون هر پاپیال صد ها جوانه طعم دار وجود دارد.

 به استثناى پاپیالر هاى کریستالى که جوانه هاى چشایى ندارند، بین 2000 تا 5000 
جوانه طعم دار وجود دارند که در پشــت و جلوى زبان قرار دارند. بقیه در سقف، دو 
طرف و پشت دهان و گلو قرار دارند. هر طعم جوانه شامل 50 تا 100 سلول گیرنده 
طعم است.شاید این طور به نظر برسد که تنها دهان و زبان مسئول درك مزه غذا 
هستند، اما هنگام جویدن غذا، حواس دیگرى مانند بینایى، بویایى، مغز و… هم به 
کمک دهان مى آیند. پس مشکل در هر یک از این اعضا مى تواند باعث اختالل در 

طعم و درك مزه غذا و نگرانى بیمار شود.
گرچه کاهش حس چشایى در بیشتر مواقع خطرناك نیست، اما علت آن حتما باید 
مشخص شود.حس چشایى انسان به تنهایى عمل نمى کند و حواس  دیگرى مانند 
حس بویایى یا بینایى نیز به کمک حس چشایى مى آیند تا بتوانند مزه ها را درك 

کنند. عضو مهمى که با آن طعم را حس مى کنیم، زبان است.
علت دوم گیرنده هایى هستند که به درك بیشتر حس چشایى کمک مى کنند: در 
کناره هاى دهان یعنى کام و گلو نیز گیرنده هایى وجود دارند که به درك بیشتر حس 
چشایى کمک مى کنند. البته عامل مهم دیگرى که باعث مى شود مزه غذا را حس 
کنیم، ترشح بزاق در دهان است. بزاق، ماده غذایى را حل مى کند و قدرت تشخیصى 

پرز ها را باال مى برد.

حس بویایى یا بینایى چگونه به تشــخیص طعم غذا کمک 
مى کنند؟

 حس بویایى، عامل دیگر است: همه ما وقتى سرما مى خوریم، چند روزى اصال مزه 

غذا را متوجه نمى شویم. علت آن، کاهش حس بویایى است. عملکرد حس بویایى و 
چشایى با هم باعث درك بهتر مزه غذا مى شود.حس بینایى نیز عامل مهم در درك 
مزه غذا است. همچنین وقتى بوى غذا به مشــام مى رسد یا به غذا نگاه مى کنیم، 
ترشح بزاق بیشتر مى شود. همان طور که گفته شد، بزاق نقش مهمى در درك مزه 
غذا دارد.بنابر این، اختالل در عملکرد این دو حس (بینایى و بویایى) مى تواند باعث 

کاهش حس چشایى شود.
گرچه این دو نقش مهمى در تشخیص احساس چشایى دارند، اما نقش بزاق نیز 
بسیار مهم است. بزاق دهان نیز عامل مهم در درك چشایى است. در افرادى که به 
دلیل بیمارى، بزاق آنها کمتر مى شود و دچار خشکى دهان هستند، حس چشایى 

کاهش مى یابد.
مصرف داروها، ضایعات داخل دهان، استرس و اضطراب نیز باعث کاهش ترشح 
بزاق و خشکى دهان مى شوند. زخم هاى روى زبان، وجود ضایعات قارچى داخل 

دهان و آفت و هر چیزى که مخاط دهان را تحت  تأثیر قرار دهد، حس چشایى را 
کاهش مى دهند.

کم خونى، ابتال به دیابت، مصرف غذا هاى خیلى سرد یا گرم و سوختن سطح زبان 
نیز باعث از دست رفتن پرز هاى چشایى و کاهش حس آن مى شود.

آیا کاهش حس چشایى نشانه بیمارى است و همه افرادى که مزه غذا را خوب درك 
نمى کنند، باید به پزشک مراجعه کنند؟

اگر فردى متوجه شد که حس چشایى  او کم شده و در تکلم و قدرت بینایى و غیره 
دچار مشکل است، باید به دنبال علت باشد. کاهش حس چشایى همیشه خطرناك 

نیست و به پیگیرى نیاز ندارد. تنها باید علت مشخص شود.

دالیلى که باعث مى شوند مزه غذا را حس نکنیم
اگر علت ضعف چشایى، کاهش بزاق و خشکى دهان است، با درمان هایى که براى 
خشکى دهان انجام مى شود، مى توان خشــکى را برطرف کرد و حس چشایى را 
بازگرداند.برایاز بین بردن خشکى دهان مى توان آب نوشید، آدمس هاى بدون قند 
جوید یا با بزاق مصنوعى مشکل را برطرف کرد. ورزش نیز حس چشایى را افزایش 
مى دهد، به این شکل که فرد در پایان ورزش، به خوردن غذا میل دارد؛ فکر به غذا 

و تمایل به خوردن آن، حس چشایى را تحریک مى کند.
بیماران مبتال به دیابت که در اثر بیمارى، پرز هاى زبانشان از بین رفته است نیز باید 
قند خون خود را کنترل کنند تا حس چشایى  آنها بهتر شود. بیمارى هاى غدد بزاقى، 

قدرت چشایى را کاهش مى دهند.
بیمارى هاى بسیارى مانند تومور هاى سرطانى، نشانگان شوگرن، لوپوس، آنفلوانزا، 

اوریون و… غدد بزاقى را تحت  تأثیر قرار داده و حس چشایى را کاهش مى دهند.

افرادى که طبع سرد دارند و از بیمارى هاى روماتیسم و 
آرتروز رنج مى برند، باید شربت خاکشیر را عسل و عرق 

نعناع مصرف کنند.
اغلب مردم بــا خاصیت خنک کنندگــى، ضدعطش و 
صفرابر خاکشیر آشنا هســتند و به همین دلیل آن را در 
فصل تابســتان در برنامه هاى غذایى خود مى گنجانند 
یا در روز هاى گرم تابســتان از شربت خاکشیر و ترکیب 
آن با عرق هاى گیاهى مثل شــاه تره بــراى پذیرایى از 
مهمانان شان اســتفاده مى کنند، اما خاکشیر عالوه بر 
این، خواص دیگرى نیز دارد که از میــان آن ها به رفع 
جوش هاى پوســتى، تقویت معده، کمک به اضافه وزن 

مى توان اشاره کرد.

 دفع سنگ کلیه
درمانگــران، مصرف مخلوطى از خاکشــیر و ترنجبین 
براى درمان ســنگ کلیه در افرادى که به این بیمارى 
مبتال هستند یا کلیه آن ها استعداد سنگ سازى را دارد، 
توصیه مى کننــد. براى تهیه این نســخه خانگى کافى 
است 3 قاشــق غذاخورى ترنجبین را در یک لیوان آب 
به مدت 5 ساعت خیسانده و پس از این مدت آن را صاف 
کنید. سپس ترنجبین صاف کرده را با 2 قاشق غذاخورى 
مخلوط کرده و آن را میل کنید. نوشــیدن این مخلوط 
به صورت روزانه به دفع سنگ کلیه کمک مى کند. عالوه 
بر این افرادى که دچار بوى بد دهــان به دلیل عفونت 
و مشکالت بلغمى هســتند نیز مى توانند از این نسخه 

استفاده کنند.

خواص خاکشیر براى زنان باردار
اگر در باردارى از یبوست رنج مى برید خاکشیر مى تواند 
دواى درد شما باشد، اما چون خاکشیر ملین است مصرف 
زیاد آن در باردارى به علت شل شدن دهانه رحم خطرناك 
است و خطر ســقط جنین در ماه هاى ابتدایى را در پى 
دارد، اما در اواخر آن موجب تسهیل زایمان مى شود. در 
شیردهى نیز بهتر است از پزشک خود سوال کنید که آیا 

خاکشیر مصرف نمایید یا خیر.

با جوش صورت وداع کنید
 مخلوط 2 قاشــق غذاخورى خاکشیر با 

عرق شــاه تره، عرق کاســنى و عرق 
بیدمشک ترکیب خوبى براى درمان 
جوش هاى صورت است. براى استفاده 

از این مخلوط کافى است یک استکان از هر 
یک از عرق هاى گیاهى شاه تره، بیدمشک وکاسنى را با 
هم مخلوط کرده و آن را با 2 قاشق غذاخورى خاکشیر 
ترکیــب کنید. نوشــیدن این ترکیب عــالوه بر آن که 
جوش هاى صورت را درمان مى کنــد براى افرادى که 
دچار گرفتگى صدا هستند نیز موثر است. مدت درمان با 
این نسخه دست کم 3 هفته است و پس از این مدت نتایج 

بهبود به مرور در چهره بیمار نمایان مى شود.

خواص خاکشیر براى مو
خاکشیر داراى خواص ضد التهابى و ضد باکترى است 
پس روزى 2 تا 3 لیوان از آن را بنوشــید تا موهایتا دیگر 

شوره نزند.

بهبود لک ها با خاکشیر
براى از بین بردن لک هاى پوست به ویژه صورت یکى 
از بهترین روش ها، نوشیدن خاکشیر و ترنجبین است. 
افرادى که از ایــن ترکیب به صورت روزانه و مســتمر 
به مدت 3 هفته استفاده کنند بعد از مدتى با روشنى پوست 
و از بیــن رفتن لک هاى صورت و پوست شــان روبه رو 
مى شوند. براى تهیه این ترکیب نیز الزم است ترنجبین 
را 5 ساعت در آب بخیسانید و صاف شده آن را با 2 قاشق 

خاکشیر مخلوط کرده و میل کنید.

خواص خاکشیر براى الغر شدن
براى الغرى با خاکشــیر توصیه مى شود که مقدار یک 
قاشق غذا خورى خاکشــیر را شسته و در یک لیوان آب 
ولرم حل کرده و با شکر شــیرین کنید. از این نوشیدنى 
هر روز صبح ناشتا میل کنید. اســتفاده از این نوشیدنى 
در طوالنى مدت به کاهش وزن کمک مى کند. عالوه 
بر کمک به الغرى با خواص زیــادى که دارد در حفظ 

سالمت بدن نیز موثر است.

 خوراکى براى وزن اضافه
 افراد الغر و کســانى که تمایل دارنــد وزن خود را باال 
ببرند، مى توانند از این نسخه اســتفاده کنند. این گروه 
اگر خاکشیر را با شیر میل کنند مى توانند با نوشیدن این 
خاکشیر صبح ناشتا به درمان الغرى و افزایش وزن خود 
کمک کنند. به اعتقاد درمانگران، درصورتى که شــیر 
تازه و طبیعى باشد میزان تاثیرگذارى این نسخه بیشتر 
مى شــود. بنابراین افرادى که به شیر طبیعى دسترسى 

دارند بهتر است از شیر طبیعى و روستایى استفاده کنند.

خواص خاکشیر براى کودك
اگر کودکتان به یبوســت دچار است خاکشیر مثل یک 
ملین طبیعى عمل مى کند و آن را درمان مى کند و غذا 
را هضم مى کند وخواص ضــد باکتریایى آن خطر ابتال 
به اســهال را کاهش مى دهد. اگر نوزاد شــما به دنبال 
بیمارى هایى مانند آبله مرغان و ســرخک تب داشت و 
پوست او دچار خارش شد نهراسید دواى درد نوزاد شما 
خاکشیر است که به درمان تب باال و خارش پوست در 
نوزادان و کودکان کمک مى کند. الزم است خاکشیر را 
از 2 سالگى به بعد به نوزاد ان بدهید و قبل از آن شربت 

خاکشیر را از صافى رد کنید و از آب آن به نوزاد بدهید.

درمان اسهال
 ابتال به اســهال در فصل تابســتان یکى از اختالالتى 
است که در کودکان بسیار شایع است. درمانگران طب 
ســنتى ایران براى درمان این مشکل، دارویى را تجویز 
مى کنند که در تمامى خانه ها امکان تهیه و مصرف آن 
وجود دارد. براى تهیه این دارو کافى است خاکشیر را بو 
داده و آن را با آب و عسل مخلوط کنید و به بیمار بدهید. 
این ترکیب را متناسب با سن بیمار، هر 2 ساعت یک بار 
براى او تجویز مى کنند. میزان مصرف این مخلوط از یک 
قاشق غذاخورى تا یک سوم استکان براى خردساالن 

تجویز شده است.

رفع ضعف بدنى
 برخى از افراد هســتند که در طول روز دچار دل ضعفه 
مى شوند. این دل ضعفه ممکن است در طول روز هاى گرم 
تابستان یا در ایام ماه رمضان به سراغ افراد مختلف بیاید. 
براى پیشگیرى از بروز این دل ضعفه کافى است، خاکشیر 
و آب عسل را با هم ترکیب کرده و میل کنید. براى تهیه 
آب عســل باید یک لیتر آب و یک کیلو عسل را با هم 
بجوشانید. بعد از مدتى که این ترکیب جوشید کفى روى 
آن تشکیل مى شود که باید از دیگر مواد موجود در ظرف 
جدا شود. مابقى مواد همان ترکیبى است که براى بهبود 
دل ضعفه و پیشگیرى از بروز آن مصرف مى شود. اگر چه 
عسل با حرارت، برخى از ویتامین ها و مواد مغذى خود را 
از دست مى دهد، اما در عین حال مواد مفیدى در آن باقى 

مى ماند که براى درمان دل ضعفه بسیار مناسب است.

براى اینکه با خواص «میوه زیبایى» بیشتر آشنا شوید، 
خواندن این مطلب را از دست ندهید.

 میوه «به» خواص زیادى براى سالمت ما دارد و نباید 
از خوردن آن غافل شد.

ویژگى به، در نوع مصرف خام و پخته آن است که هر 
دو روش، فواید زیادى دارد.

این میوه سرشــار از آنتى اکسیدان اســت. در واقع 
ترکیبات پلــى فنولیک موجــود در آن موجب ایجاد 

خواص آنتى اکسیدانى براى این میوه شده است.
ترکیبات آنتى اکســیدانى نیــز به دلیــل مقابله با 
رادیکال هاى آزاد، اثرات بسیار مثبتى بر سالمت قلب 

و عروق و پیشگیرى از انواع سرطان خواهد داشت.
شاید شنیده باشید که از «به» به عنوان «میوه زیبایى» 
یاد مى شــود. شــاید خواص فوق العاده به در درمان 
لک هاى پوســتى و آکنه علت اصلى این نامگذارى 
باشــد. مواد موجود در به همچنین مى تواند موجب 
روشنى و درخشندگى پوست شــود. به همین علت 
امروزه انواع مختلفى از ماسک ها و کرم ها با استفاده از 

این میوه تهیه مى شوند.
ماسک هاى خانگى بسیارى هم هستند که مى توان 
آنها را با استفاده از به، به راحتى درست کرد. ترکیب به 
و عسل نیز به عنوان ترکیبى معجزه آسا براى مقابله با 
لک ها و خشکى پوست شناخته مى شود. ترکیب این 
دو ماده مى تواند خاصیت به، را براى درمان مشکالت 

پوستى دوچندان کند.
در طب سنتى براى به، طبیعتى گرم و معتدل عنوان 
شده است. همین امر باعث شده تا تقریبًا همه افراد با 
هر طبعى بتوانند از خواص آن بهره مند شوند. در کتب 
طب سنتى براى به، خواص بســیار زیادى ذکر شده 
است. همچنین در طب ســنتى از دانه هاى به نیز به 
عنوان یک داروى پرخاصیت یاد مى شود. این دانه ها 

برخالف میوه آن، داراى طبیعتى سرد و تر هستند.
اینکه میوه به، به صورت خام مصرف شــود یا پخته، 

سوالى است که مى تواند در ذهن افراد شکل بگیرد.
در پاســخ به این ســوال باید عنوان کرد که به خام 
خواص متعددى دارد اما نباید از مصرف آن به صورت 

پخته نیز غافل شد.
خاصیت به، با پختن آن همچنان حفظ مى شود و این 

یکى از مهم ترین نکات در مورد این میوه است.
به پخته مى تواند به رفع مشکالت گوارشى کمک کند. 
مصرف این میوه به صورت پخته همچنین مى تواند 

ویار دوران باردارى را کاهش دهد.
از آنجایى که هضم به خام ممکن اســت براى برخى 
افراد سخت باشد، مصرف آن به صورت پخته به آنها 
توصیه مى شود. در طب سنتى براى به پخته خواصى 
مثل تقویت حافظه و تقویت عملکرد قلب نیز عنوان 
شده اســت.میوه به داراى مقادیر باالیى ویتامین ث 
اســت. تقریباً همه ما مى دانیم که وجود این ویتامین 
در برنامه غذایى ما ضرورى است و مى تواند منجر به 
تقویت سیستم ایمنى شود. همین امر سبب مى شود تا 

مصرف به، بتواند به درمان التهابات کمک کند.

لیموشــیرین، میوه فصل پاییز است که البته بعضا در 
سایر فصول ســال هم کم و بیش در بعضى از میوه 

فروشى هاى الکچرى یافت مى شود.
 لیمو شیرین با داشــتن منبع غنى ویتامین C، اسید 
سیتریک، مس و آهن یکى از مفیدترین میوه ها براى 

درمان بیمارى ها است.
در صورت مصرف لیمو شیرین با پوست داخلى بیش از 

77 میلى گرم ویتامین C به بدن مى رسد.
لیمو شــیرین در ســم زدایى بدن و دفع سموم بسیار 
مؤثر بوده و همچنین این میوه مى تواند تأثیرات مضر 

استرس و آلودگى ها را خنثى کند. 

همچنین منبع مناســبى از آنتى اکسیدان هایى است 
که به کاهش التهابات، تنظیم سیســتم ایمنى بدن 
و افزایــش مقاومــت در برابر عفونت هــا کمک م

ى کند.
ویتامیــن C موجــود در لیمو شــیرین بــا کاهش 
شــدت و میزان عالئم ســرماخوردگى به بهبود آن 
و همچنین بــه تأمین آب بــدن بعــد از تمرینات و 
کاهش گرفتگــى عضالت در ورزشــکاران کمک

 مى کند.
لیمو شــیرین از بروز پوکى اســتخوان و روماتیسم 
مفصلى جلوگیرى و به ســالمت استخوان ها کمک 
مى کند. همچنین به خاطر خاصیت آنتى اکســیدانى 
و ضــد باکتــرى، از چشــم ها در برابــر عفونت ها 
محافظت کــرده و مانع از پیشــرفت آب مروارید 

مى شود.
مصرف منظم لیموشیرین خستگى 
و ضعف را از بــدن دور کرده و به 

افزایش انرژى کمک مى کند.
آب لیموشــیرین سرشــار از پتاســیم بوده 
و بــه درمــان اختــالالت ادرارى ماننــد 
التهــاب مثانه یــا عفونــت ادرارى کمک

 مى کند.

میوه پرتقال در چین به شکل رسیده ونارس اســتفاده دارویى داشته و 
به عنوان محرك گوارش و ضد یبوســت استفاده مى شود. براى درمان 
سرفه هاى خشک، آرامش اعصاب، بى خوابى و شک عصبى مفید است 
و در طب سنتى چین عقیده بر این است که مصرف میوه پرتقال موجب 

تحریک انرژى راکد در بدن مى شود.
 تورونچ یا پرتقال از خانواده مرکبات (Rutaceae) است و دامنه انتشار و 
محل هاى عمده رویش این گیاه پرتقال ابتدا از چین به هند بوده است و 
سپس مسلمانان بخصوص عثمانى ها آن را به اروپا بردنند. در حال حاضر 

بیش از 200نوع از این میوه در آمریکا کاشــته مى شود. در ایران نیز به 
عنوان یک محصول باغى به شــکل گسترده اى مورد کاشت و پرورش 

قرار مى گیرد.
پرتقال داراى طبع معتدل اســت و ترکیباتى نظیر روغن فرار، نشاسته، 
چربى، قند نوعى ماده تلخ، فالونوییدها و ویتامین هاى A وBوC را دارد. 
همچنین امالح معدنى به ویژه ســدیم در پرتقال رسیده به وفور یافت 

مى شود.
پرتقال این گیاه دارویى با ارزش را چینى ها بــه دنیا معرفى کردند و در 

قرون وسطى پزشکان عرب به آن توجه خاصى داشتند. در قرن شانزدهم 
عصاره روغنى پرتقال به نام روغن نرولى کشــف شد که داراى خواص 

ضدعفونى کننده و معطر است.
میوه پرتقال در چین به شکل رســیده و نارس استفاده دارویى داشته و 
به عنوان محرك گوارش و ضد یبوســت استفاده مى شود. براى درمان 
سرفه هاى خشک، آرامش اعصاب، بى خوابى و شک عصبى مفید است 
و در طب سنتى چین عقیده بر این است که مصرف میوه پرتقال موجب 

تحریک انرژى راکد در بدن مى شود.

خواص دمکرده پوست پرتقال
پوست میوه به شکل تازه و خشک شده اســتفاده دارویى داشته و براى 

تقویت سیستم گوارشى و دستگاه تنفسى و خلط آور مفید است.
دمکرده پوست پرتقال را مى توان هم از پوست خشک هم از پوست تازه 
تهیه کرد براى منظور مقدار 10گرم پوست تازه و یا 5 گرم پوست خشک 
را به یک لیوان آب جوش اضافه کرده.به مدت 5 دقیقه جوشانده و براى 
درمان ناراحتى هاى گوارشى نظیر سوء هاضمه، یبوست، نفخ و نیز درمان 

ناراحتى هاى دستگاه گوارشى روزانه 3 فنجان مصرف کنید.

با خوردن خاکشیر، سالم زندگى کنید

چرا وقتى مریض مى شویم مزه غذاها را نمى فهمیم؟ خواص شگفت انگیز لیموشیرین

پرتقال محرك گوارش و ضد یبوست است

میوه زیبایى را مى شناسید؟

متخصصان علوم کشــاورزى مى گوینــد پاییز 
امســال برگ هاى ریختــه روى باغچه ها را دور 
نریزید؛ برگ هاى پاییزى فوایــد زیادى دارد. به 
قول کتاب هاى مدرسه «برگ درختان سبز (زرد) 
در نظر هوشــیار/ هر ورقش دفترى است معرفت 

کردگار».
 کارشناســان مى گوینــد در این فصل از ســال 
کمى صبر پیشــه کنید و براى خالص شــدن از 
شر برگ هاى ریخته شده روى چمن و باغچه به 
سرعت وارد عمل نشوید. این برگ ها حاوى مقادیر 
زیادى ویتامین رایگان براى خاك هستند؛ موادى 
مغذى و مهم مانند نیتروژن، کربن، فسفر و پتاسیم؛ 
این کود طبیعى براى باغچه و موجودات کوچکى 

که در باغ شما زندگى مى کنند عالى است.
البته توصیه متخصصان علوم کشــاورزى بخش 
دیگرى هم دارد؛ شما نباید باغچه و چمن خود را 
به طور کامل رها کنید، زیرا یک الیه از برگ هاى 
مرده که بیش از حــد ضخیم باشــد ورود نور را 
مسدود مى کند و باعث از بین رفتن پوشش گیاهى 

مى شود.
یک الیه نازك از برگ هاى پاییزى اما مشــکلى 
ایجاد نخواهد کرد و شاید حتى خوب باشد اگر روى 
آنها راه بروید تا هم از شــنیدن صداى خش خش 
برگ ها لذت ببرید و هم با خــرد کردن به تجزیه 

سریع تر آنها کمک کنید.
سوزان بارتون، متخصص ترویج باغبانى منظر از 
دانشگاه دالور، به ان پى آر گفت: «این مواد مغذى 
به شکلى طبیعى در حال بازگشت به خاك هستند. 
این واقعیت است که شما این بافت را دارید که در 
نهایت تجزیه مى شود و ســالمت خاك را بهبود 

مى بخشد.»
با نگه داشــتن برگ ها، به حیات وحش نیز لطف 
مى کنید. بى مهرگانى مانند عنکبوت ها و کرم ها 
همگى از زیستگاهى از برگ هاى مرطوب بهره مند 
مى شــوند و به نوبه خود یک وعده غذایى براى 
افراد باالتر در زنجیره طبیعى از جمله خفاش ها و 

پرندگان فراهم مى کنند.
کود طبیعى اى که این برگ هــا ایجاد مى کنند، 
نیاز بــه آفت کش ها و کودهاى شــیمیایى را نیز 
کاهش مى دهد و این براى حشرات گرده افشانى 
مانند زنبور عسل مفید اســت. بسته به جایى که 
زندگى مى کنید، حتى ممکن است حیواناتى مانند 

الك پشت ها و سنجاب ها نیز بهره مند شوند.
با کیســه نکردن برگ ها، ضایعات را نیز کاهش 
خواهید داد. هر ساله میلیون ها تن برگ به محل 
دفن زباله ها وارد مى شود اما شما مى توانید آنها را 
در اطراف پایه درختان و درختچه ها جمع کنید تا 

به طبیعت سود برسانید.

فواید باور نکردنى ریختن 
برگ هاى پاییزى درختان

د.

فواید باور نکردنى ریختن 

چه کسانى نباید 
خاکشیر بخورند؟

 بهتر است از پزشک خود سوالکنید که آیا
رف نمایید یا خیر.

ش صورت وداع کنید
شــق غذاخورى خاکشیر با

ره، عرق کاســنى و عرق 
کیبخوبى براى درمان 
صورت است. براىاستفاده 

ط کافى است یک استکان از هر 
بیدمشک وکاسنى را با  هاى گیاهى شاه تره،
2کرده و آن را با 2 قاشق غذاخورى خاکشیر 
ید. نوشــیدن این ترکیب عــالوه بر آن که 
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرادىکک که صورت را درمانمى کنــد براى اف
ى صدا هستند نیز موثر است. مدت درمان بباببباابببااابببببااابببببااابببببااببببباابببببا باباب بابا با
3ست کم 3 هفته است و پس از این مدتتتتتتتنتت نتاایج

در چهره بیمار نمایان مى شود. ر

ص خاکشیر براى مو
ىخواص ضد التهابى و ضد باکترىاست 
3 تا 3 لیوان از آنرا بنوشــید تا موهایتا دیگر

هر روز صبح ناشتا میل کنید. اســتفاده از این نوشیدنى 
در طوالنى مدت به کاهش وزن کمک مى کند. عالوه 
بر کمک به الغرى با خواص زیــادى که دارد در حفظ 

سالمت بدن نیز موثر است.

شما  دچار خارش شد نهراسید دواى درد نوزاد پوست او
خاکشیر است که به درمان تب باال و خارش پوست در 
نوزادان و کودکان کمک مى کند. الزم است خاکشیر را 
2از 2 سالگى به بعد به نوزاد ان بدهید و قبل از آن شربت 

خاکشیر بخورند؟
افرادى کــه بــه ورم و زخم معده 
دچارند باید خاکشیر را به مقدار کم 

مصرف کنند.
فرادى که طبع ســرد دارنــد و از 
بیمارى هاى روماتیســم و آرتروز 
رنج مى برند، باید شــربت خاکشیر 

را عسل و عرق نعناع مصرف کنند.
برخى از افراد با خوردن خاکشیر سر 
درد مى گیرند این افراد باید خاکشیر 

را با کتیرا مصرف کنند.
براى جلوگیرى از سنگ کلیه خاکشیر 
را چندین بار بشویید و 12 ساعت در 

آب خیس کنید.

ى 

زه 
ک 
ى 
ن 

ی بر و بی ب

و استرس و

و ضــد باکتــرى، از چ
محافظت کــرده و
مى شود.
مص
و
ا
آب لیموش
و بــه در
التهــاب
 مى کند.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140160302016000670 – تاریخ: 1401/07/21 - برابر راى شماره 
140160302016000426 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم اشرف امینى تیرانى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 101 صادره از تیران در تمامت چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
ملک مزروعى و مشــجر پالك ثبتى 2654 فرعى از یک اصلى بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریدارى از مالکین رســمى آقایان محمدحسین و ابوالقاسم واعظ محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مرتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/07/26 – تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/08/11- م 
الف: 1393695- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران – سید منصور موسوى/7/194

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003410 - مورخ: 1401/05/11- برابر راى شماره 
3410 مورخ 1401/05/11 به شماره کالســه 1974 مالکیت آقاى/ خانم سمیرا 
خانیان سدهى به شناسنامه شماره 1130033759 کدملى 1130033759 صادره 
فرزند على در ششدانگ یکباب منزل مسکونى قدیمى به مساحت 125,13 مترمربع 
پالك شماره 1530 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل سند 40991 مورخ 1400/7/28 دفتر 322 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 تسلیم 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 شد. تاریخ انتشار نوبت اول:1401/07/26- تاریخ انتشار 
نوبت دوم:1401/08/11- م الف: 1393433 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمد حسن مصطفوى/7/196

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006005213 مورخ: 1401/07/20- برابر راى شــماره 
5213 مورخ 1401/07/20 به شماره کالســه 1833 مالکیت آقاى/ خانم سمیرا 
محمــدى آدریانى به شناســنامه شــماره 723 کدملــى 1142441393 صادره 
خمینى شــهر فرزند محمدرضا در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 213,37 
مترمربع پالك شــماره 528,1 فرعى از 107 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ســند 52184 مورخ 63/11/03 دفتر 63 
و وکالتنامه 2128 مورخ 89/3/9 دفتــر 35 و قولنامه هاى مع الواســطه عادى و 
مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز گردیده اســت. لذا 
به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار 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 دادخواست 
خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول:1401/07/26- تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/08/11- م الف: 
1393645 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمد

 حسن مصطفوى/7/198

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006005214 - مورخ: 1401/07/20- برابر راى شماره 
5214 مورخ 1401/07/20 به شماره کالســه 0043 مالکیت آقاى/ خانم هادى 
صیفورى به شناسنامه شماره 310 کدملى 5558748389 صادره فرزند خونعلى در 
ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 180 مترمربع پالك شماره 
ـ فرعى از 156 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به 
موجب سند 112080 مورخ 82/02/06 دفتر 63 و قرارداد واگذارى 25,4,1484 و 
وکالتنامه 42215 مورخ 1398/6/6 دفترخانه 301 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس مالحظه و محرز گردیده اســت. 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 داشــته باشــند 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 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 شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/07/26- تاریخ انتشار 
نوبت دوم:1401/08/11- م الف: 1393661 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمد حسن مصطفوى7/200

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون خانم مهرى فاضل نجف آبادى  در  اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رســمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت 
به  ششدانگ یک باب خانه واقع در محدوده  پالك 311 واقع در قطعه 5 بخش 11 
ثبت اصفهان را نموده و راى شماره 6837  مورخه 1400/12/25 هیات حل اختالف 
موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادرشده و تحدید حدود پالك  اولیه تاکنون به 
عمل نیامده ، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 
68 فرعى از 311 اصلى واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بنام  خانم 
مهرى فاضل نجف آبادى فرزند عباسعلى  در روز چهارشنبه  مورخ 1401/09/09 
از  ساعت 9 صبح در محل شــروع وبعمل خواهد آمد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل 
حضور یابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق مــاده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تاســى (30)روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضاى 
تحدید حدود بایستى توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد . تاریخ 
انتشــار: 1401/08/11 – م الف: 1402756 – از طرف رئیس اداره ثبت اســناد و 

امالك شهرستان نجف آباد - حجت اله  کاظم زاده/8/160

آگهى مزایده اتومبیل
شماره  آگهى: 140103902002000241-  تاریخ آگهى: 1401/08/09 - آگهى 

مزایده خودرو پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 140101375 
یک دســتگاه اتومبیل پیکان تیپ 1600 مدل 1381 به رنگ ســفید پیکانى و به 
شماره انتظامى ایران 67-759 و 84 به شــماره موتور 11158107881 و شماره 
شاسى 0081508758 متعلق به آقاى روح ا... عامرى نام پدر: سلیمان تاریخ تولد: 
1359/12/01 شماره ملى: 1287164307 شماره شناســنامه: 4848 به آدرس: 

اصفهانـ  پارکینگ غدیر و به موجب مهریه مندرج در سند ازدواج 24962، تاریخ 
سند: 1387/06/04، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 191 و طالق 25 شهر 
اصفهان استان اصفهان (بیســت میلیون ریال هدیه قرآن و دویست و شصت و دو 
ریال و نیم مهرالسنه بانضمام سیصد و شــصت و هفت عدد سکه تمام بهار آزادى 
طرح قدیم و پنجاه مثقال طالى ساخته به انضمام ده میلیون ریال گل رز و یکصد 
میلیون ریال وجه رایج و پانصد هزار ریال آینه شمعدان که تمامًا بر ذمه زوج است 
که عندالمطالبه به زوجه بپردازد) در قبال طلب خانم رضوان اسدى نام پدر: حسن 
تاریخ تولد: 1367/10/14 شماره ملى: 1292892730 شماره شناسنامه: 18309 و 
حقوق دولتى متعلقه در پرونده به شماره بایگانى 9904109 بازداشت گردیده است 
که طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى وضعیت موجود خودرو در هنگام بازدید: 
دو تا دور خوردگى دارد، رنگ شــدگى دارد پر از بتونه، ستون عقب راست  تصادف 
کلى داشته قبال، الستیک ها خوب با آج 75% ، بیمه نامه مالحظه نشد، داشتبورد 
ترك دارد، تودوزى متوسط، موتور نسبتًا سالم، روشن نگردید باطرى ضعیف براى 
راه اندازى مجدد خودرو باید تواقص رفع و معاینه فنى جددى اخذ نماید. و به موجب 
نامه مورخ 84312/82375045 مورخ 1401/03/24 پلیس راهنمایى و رانندگى 
شهرستان اصفهان توقیف گردیده از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 1401/08/28 
در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان تاالر نبش میدان هفت تیر 
شعبه مهریه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان طبقه دوم به مزایده گذارده مى شود . 
مزایده از مبلغ پایه 200,000,000 ریال (بیست میلیون تومان) شروع و به هرکس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى  شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به خودرو در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است. 
ضمن آنکه پس از  مزایده در صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1401/08/11 درج و منتشر مى گردد 
که خریداران جهت شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را پرداخت 
نمایند برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شد، الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى قانونى اعم از 
بدهى و عوارض مالیاتى، شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد 
شد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد. م الف: 1404112 - اداره ثبت 

اسناد و امالك کشور/8/161 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006004769-برابر راى شماره 4769 مورخ 1401/07/04 
به شــماره کالســه 0927 مالکیت آقاى/ خانم على مهرعلى به شناسنامه شماره 
562 کدملى 1293122017 صادره فرزند قاسم ششدانگ یکباب انبار به مساحت 
598/54 مترمربع پالك شماره 1099 و 1081 فرعى از 118 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر و مســتندات ضمیمه به موجب یه سند از 
محبوبه مهران پور طبق صفحه 493 دفتــر 457 و صفحه 581 دفتر 476 مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.  
برابر راى شماره 4768 مورخ 1401/07/04 به شماره کالسه 0929 مالکیت آقاى/ 
خانم رضا سلیمانى به شناسنامه شــماره 58 کدملى 1290128812 صادره فرزند 
عباس ششدانگ یکباب انبار به مساحت 1782,10 مترمربع پالك شماره فرعى 86 
از اصلى 173 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر و مستندات 
ضمیمه به موجب قولنامه عادى از مالکیت عزت اله ملک زاده 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 شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار 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 دادخواست 
خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26- م الف: 
1403823 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید 

محمدحسن مصطفوى/8/162 

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

1. راى شــماره 140160302026008727 مورخ 1401/06/24 مالکیت آقاى/ 
خانم منصور عنایتى به شناســنامه شــماره 7383 کدملى 1282821733 صادره 
اصفهان فرزند پرویز نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99,65 مترمربع 
از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان قولنامه عادى مع الواســطه از مالکیت رسمى آقاى محمد صدرى موضوع 

سند شماره 2338  مورد 24/08/29 دفتر 67 
لذا به منظور 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 تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم 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: 1401/08/11 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/08/26 - م الف: 1403828 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى8/164  

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

1. راى شــماره 140160302026005882 مــورخ 1401/04/22 هیــات 
چهار مالکیت آقــاى/ خانم محمد توکلیان به شناســنامه شــماره 1071 کدملى 
1283605171 صادره فرزند ایرج نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 107,81 مترمربع پالك 45 فرعى از 14458 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدار به موجب قولنامه 
مع الواسطه از مالک رسمى آقایى محمد حســین بهرامى که به موجب سند شماره 
53317 مورخ 59/02/31 دفترخانه 15 اصفهان و ســند ثبت شده در صفحه 179 

دفتر 114 بنامش سابقه ثبت و سند داشته  
2. راى شــماره 140160302026005881 مــورخ 1401/04/22 هیــات 
چهار مالکیت آقاى/ خانــم على رفیع زاده به شناســنامه شــماره 2719 کدملى 
4689380694 صادره فرزند محمدامین نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 107,81 مترمربع پالك 45 فرعى از 14458 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدار به موجب 
قولنامه مع الواسطه از مالک رسمى آقایى محمد حسین بهرامى که به موجب سند 
شماره 57317 مورخ 59/02/31 دفترخانه 15 اصفهان و سند ثبت شده در صفحه 

179 دفتر 114 بنامش سابقه ثبت و سند داشته  
لذا به منظور 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 
باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار 
گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند.
 بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/08/26 - م الف: 1403861 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى/8/166 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006004899- تاریخ: 1401/7/11 - برابر راى شماره 4899 
مورخ 1401/07/11 به شماره کالسه 1787 مالکیت آقاى/ خانم رقیه صفار خوزانى 
به شناسنامه شماره 16 کدملى 1241564335 صادره فرزند ابراهیم نسبت 140,11 
سهم مشاع از 180,11 سهم شــش دانگ یکباب خانه که یک سوم آن به استثناى 
بهاى ثمنیه اعیانى مى باشد به مســاحت 180,31 مترمربع پالك شماره 31 فرعى 
از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل سند 
الکترونیکى به شماره 14317 و سند شماره 1243086 مورخ 99/4/18 دفترخانه 

73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 4900 مورخ 1401/07/11 به شماره کالسه 1788 مالکیت آقاى/ 
خانم محمدرضا شریفیان خوزانى به شناسنامه شماره 1554 کدملى 1141324520 
صادره فرزند حسن نســبت 40 سهم مشاع از 31/180 ســهم شش دانگ یکباب 
خانه که یک دوم آن به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى مى باشد به مساحت 31/180 
مترمربع پالك شماره 31 فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر شامل سند الکترونیکى به شماره 14317 و سند شماره 1243086 
مورخ 99/4/18 دفترخانه 73 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 شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار 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 دادخواست 
خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26- م الف: 
1403788 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید 

محمدحسن مصطفوى/8/168 

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

1. راى شــماره 140160302026009064 مورخ 1401/07/04 مالکیت آقاى/ 
خانم مجتبى سعادت سعادت آبادى به شناسنامه شماره 1 کدملى 5649730148 
صادره فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 207,91 
مترمربع پالك شــماره 13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مورد درخواســت به موجب ســند 80780- 99/10/20 دفتر 89 

اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت مى باشد.   
لذا به منظور 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 تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم 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: 1401/08/11 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/08/26 - م الف: 1403969 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/8/170  

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006005266- تاریخ: 1401/7/23- برابر راى شــماره 
5266 مورخ 1401/07/23 به شماره کالســه 0711 مالکیت آقاى/ خانم نبى اهللا 
کارخیران خوزانى به شناسنامه شماره 2095 کدملى 1141120518 صادره فرزند 
نصراهللا در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,65 مترمربع 
پالك شــماره 9 فرعى از 156 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 232404 مورخ 95/5/25 
دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 5265 مورخ 1401/07/23 به شماره کالسه 710 مالکیت آقاى/ 
خانم اهللا پرنده خوزانى به شناســنامه شماره 2631 کدملى 1141297051 صادره 
فرزند سیف اله در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 160,65 
مترمربع پالك شماره 9 فرعى از 156 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر شــامل ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند 232404 مورخ 
95/5/25 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز 

گردیده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار 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 دادخواست 
خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26- م الف: 
1403808 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید 

محمدحسن مصطفوى/8/172 

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره: 26031543- تاریخ: 1401/8/9- ســند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 
13092 فرعى از 14458 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره سند چاپى 
377059 سرى ب سال 96 با شماره دفتر الکترونیکى 139720302026002196 
بنام خانم لیال کاظمى فرزند اسداله به شماره شناسنامه 17547 اصفهان و کدملى 
1140174614 با مستند مالکیت 30329 مورخ 1396/12/26 دفتر 189ـ اصفهان 
صادر و تسلیم گردیده است اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى پالك فوق 
را نموده است لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنى طبق مقررات خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/08/11 - م الف: 1403953 
- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهانـ  سیداسداله موسوى/8/176  

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003956- تاریخ: 1401/06/01- برابر راى شماره 
3956 مورخ 1401/06/01 به شماره کالســه 2360 مالکیت آقاى/ خانم خدیجه 
زمانى فروشانى به شناسنامه شماره 189 کدملى 1141300773 صادره فرزند رضا 
تمامت یک قطعه زمین محصور داراى اعیانى و به صورت انبار چوب به مســاحت 
199,64 مترمربع پالك شماره 986 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر شــامل طبق اظهارنامه ثبتى 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 شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار 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 دادخواست 
خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26- م الف: 
1403777 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید 

محمدحسن مصطفوى8/174 

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى) 
شــماره آگهى :140103902141000034تاریخ آگهى:1401/08/08شــماره 
140104002141000094 140104002141000093و : نــده و پر

آگهى مزایده امــوال غیرمنقول( اســناد رهنى) آگهــى مزایده پرونده شــماره 
بایگانــى140100153و140100152 مشــخصات ملک مــورد مزایده عبارت 
اســت از 1 قطعه آپارتمان نوع ملک طلق به پالك ثبتــى 80277 فرعى از 301 
اصلى (هشتادهزارودویســت وهفتاد وهفت فرعى از ســیصد ویک اصلى)، مفروز 
و مجزا شــدهاز40733 فرعى از اصلى مذکــور، واقع در طبقه دوم به مســاحت 
133,17مترمربع کــه (5/4)مترمربع آن پیشــرفتگى،(4/14) متر مربع آن تراس 
مسقف است. به حدود:شــماال:بطول(9/00)نه متر ،دیواروپنجره است،به فضاى 
معبر مجاور شرقا:در شش قسمت ،که قســمت پنجم آن شمالى ،قسمت سوم آن 
جنوبى،اســت .به طولهاى : (0/60)شصت ســانتیمتر،(5/29) پنج متروبیست ونه 
سانتینتر،(3/10)سه متروده سانتیمتر ،(3/41) سه متروچهل ویک سانتیمتر،(3/10) 
ســه متروده ســانتیمتر، (4/95)چهارمترونودوپنج ســانتیمتر،اول  دیوارى است 
پیشرفتگى ،دوم و ســوم دیوارى اســت، چهارم درب و دیوار است، پنجم و ششم 
دیوارى است، اول به فضاى معبر مجاور دوم به فضاى ملک مجاور شماره 40734 
فرعى از شماره 301 اصلى سوم تا پنجم به راه پله  مشــاعى ششم به فضاى ملک 

مجاور شماره  40734 فرعى از شماره 301 اصلى
جنوبــًا: درچهار قســمت، که قســمت هاى اول و ســوم آن شــرقى ،اســت. به 
طول هاى(1/81) یک متر و هشتادویک سانتى متر،(1/65)یک متر و شصت وپنج 
سانتى متر، (0/95)نودوپنج سانتى متر (6/00)شش متر، اول دیوارى است به صورت 
پخ، دوم نیم دیوار جلوى بالکن،سوم دیوارى است، چهارم دیوار و پنجره است، اول 
تا چهارم به فضاى حیاط مشاعى غربًا :در دو قسمت، به طول هاى : (15/80)پانزده 
متر و هشتاد سانتیمتر ،(0/60)شصت  ســانتى متر، اول دیوارى است، دوم دیوارى 
است پیشــرفتگى، اول به فضایى ملک مجاور شماره 40732 فرعى از شماره 301 
اصلى دوم به فضاى معبر مجاور مشــخصات منضمات ملک: پارکینگ قطعه 1 به 
مساحت 12٫5 مترمربع واقع در طبقه همکف به حدود اربعهt شماال: به طول )2/50)
دومتروپنجاه سانتى متر ،خط فرضى به محوطه مشاعى است ،شرقًا: به طول (5/00) 
پنج متر|، خط فرضى به محوطه  مشاعى است، جنوبًا:به  طول (2/50)دو متر و پنجاه 
سانتى متر، خط فرضى به محوطه مشاعى است غربا: به طول (5/00)پنج متر، خط 
فرضى به محوطه مشاعى اســت .مشــخصات مالکیت: مالکیت اعظم اصغرزاده 
فرزند قربانعلى شماره شناســنامه 3307 به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان 
موضوع ســند مالکیت اصلى به شماره چاپى435933 ســرى به سال 95 با شماره 
دفتر الکترونیکى 139620302035010688ثبت و صادر گردیده است. محدودیت 
:محدودیت دفتر امالك: شــش دانگ پالك مذکور به موجب ســند رهنى شماره 
46353 مورخ 1396/07/05و  56521مورخ 1399/11/30 دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 236 شهر شاهین شهر استان اصفهان که به نفع بانک مسکن شعبه گلدیس 
شاهین شــهر) کد 2769) به مبلغ 1,264,598,545 ریال به مدت 144 ماه در رهن 
است .مورد مزایده شــش دانگ پالك فوق طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى 
ملک واقع در آدرس شاهین شهر شــهرك گلدیس- بلوار سلمان فرعى 18 شرقى 
پالك 20 مشخصات و موقعیت ملک موضوع کارشناس عبارت است از شش دانگ 
قطعه ملکى به مساحت 133٫17 متر مربع تحت پالك ثبتى 80277 فرعى از 301 
اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به میزان شش دانگ مى باشد محل مورد بازدید 
قرار گرفته محرز گردید ملک فوق با قدمت حدود 5 سال با اسکلت بتن آرمه و نماى 
آجرى بایک دستگاه پله بدنه سرامیک و کف پله سنگى منتهى به بام و پارکینگ با 
کف موزاییک و دیوارهاى سرامیکى مسقف در طبقه همکف مى باشدبه صورت سه 
خوابه با کمد تراس مسقف، سرویس حمام توالت و پذیرایى مجزا با کف سرامیک و 
شیرآالت، آشپزخانه کف سرامیک و دیوار کاشى با کابینت ام دى اف با ملزومات و 
شیرآالت و دیوارها کاغذ دیوارى و سقف پالستر گچ و رنگ گرمایش پکیج دیوارى 
با رادیاتور و سرمایش کولر آبى درب ورودى ضد ســرقت و اتاق هاى داخلى چوبى 
پنجره ها آلومینیوم با شیشه دوجداره با انشــعابات کامل بوده و درحال حاضر داراى 
سکنه مى باشــد. با توجه به موقعیت محل، موقعیت ملک، کیفیت و قدمت ساخت و 
شرایط روز و تمام عوام مؤثر در قیمت گذارى) خصوصًا بازار حاکم بر عرضه و تقاضا) 
ارزش شــش دانگ عرصه و اعیان پالك موردنظر در زمان مباشرت به کارشناسى 
برابر مبلغ 10/500/000/000ریال معادل یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان ارزیابى 
گردیده و برهمین اساس از ســاعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 در 
واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده 
گذارده مى شود.مزایده براى شــش دانگ پالك ثبتى شماره 80277 فرعى از 301 
اصلى از مبلغ10/500/000/000 ریال معادل1/050/000/000 تومان شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته مى شود .الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق ،گاز اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراك 
و مصرف درصورتى که مورد مزایده داراى آن ها باشــد و نیــز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آن که پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختــى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه کیمیاى ایران چاپ اصفهان مورخ 
1401/08/11 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلــى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد توضیحا شرکت در جلسه مزایده به عنوان خریدار منوط به پرداخت 
10 درصد از مبلغ پایه مزایده به حســاب ســپرده ثبت و حضور خریدار و یا نماینده 
قانونى او در جلسه مزایده به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى  
بوده و برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج  روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتى که ظرف مهلت مقرر 
،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، ده درصد واریز شده قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شــد. دراین صورت ،مورد مزایده به بستانکار 
واگذار مى گردد.تاریخ انتشار :1401/08/11 – م الف:1403025 - مدیر واحد اجراى 

اسناد رسمى شاهین شهر- رشید توکلى/8/177 
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01 جوانگرایى مجیدى
 جواب داد

02

رئیس فدراســیون فوتبال ابراز امیدوارى کرد که مشکل 
دو ملى پوش ایرانى باشگاه االهلى قطر حل شده و آنها به 
جمع ملى پوشان ملحق شوند. مهدى تاج، رئیس فدراسیون 
فوتبال پس از بازدید از اردوى تیم ملى در مرکز ملى فوتبال 
و دیدار با کارلوس کى روش و اطالع از مشکل به وجود آمده 
براى شجاع خلیل زاده و محمد حسین کنعانى زادگان، ابراز 
امیدوارى کرد که این دو بازیکن بــا برنامه ریزى صورت 

گرفته به اردوى تیم ملى ملحق شوند.

خبر خوب تاج 
براى کى روش

04

نشــریه «رکورد» پرتغال خبــر داد باشــگاه الغرافه قطر 
با پدرو مارتینز، مربــى پرتغال به توافق نهایى رســید تا 
قراردادى دوســاله با مربى امضا کند. مارتینز جانشــین 
آنــدره آ اســتراماچونى ایتالیایــى روى نیمکــت الغرافه 
مى شود. استراماچونى سرمربى ســابق استقالل بود که 
در دو فصل گذشــته هدایت تیم قطرى را برعهده داشت. 
سرمربى ســابق آبى هاى پایتخت روزهاى خوبى در قطر 
داشت. استراماچونى در این فصل هم نتایج خوبى با الغرافه 
قطر گرفته و اکنون در رده چهارم جدول قرار دارد. باشگاه 
استقالل به دلیل فسخ قرارداد اســتراماچونى محکوم به 

پرداخت 51 میلیارد تومان شد.

پایان کار استراماچونى
 در قطر

گردبادى که گاندوها جمعه شــب در فوالدشهر به 
راه انداختند عالوه بر اینکه ســنگر تیم مهمان را در 
هم پیچید، آمار ســربازان تارتــار را در گلزنى بهبود 
بخشــید و عنوان پرگل ترین بازى هفته را هم از آن 
سبزپوشان اصفهان کرد. این اتفاق در حالى روى داد 
که با توجه به عملکــرد ضعیف ذوبى ها در فاز حمله 
مى توان نام غیرمنتظره ترین حادثه لیگ 22 را هم 

روى آن گذاشت.
مهاجمان ذوب آهن در ده بازى نخســت فصل و تا 
پیش از مصاف با نفتى ها فقط 4  بار موفق به گشودن 
دروازه حریفان شده و و میانگین 0/4 گل را درهربازى 
ثبت کرده بودند. اما خط آتش گاندوها در هفته گذشته 
به یکباره متحول شد و 5 بار دروازه حریف خوزستانى 
خود را فرو ریخت؛ یعنى یک گل بیشتر از آمارى که 
طى 10 بازى از خود برجاى گذاشته بودند. مهاجمان 

جوان تارتار در مصاف با شــاگردان مهاجرى آمده 
بودند تا به هر نحوى که شده گل بزنند. آنها برخالف 
مسابقات قبل دقت بیشترى در زدن ضربات نهایى 
از خود نشان مى دادند و با انگیزه بیشترى به سمت 
ســنگر حریف یورش مى بردند طورى که مدافعان 
نفت چندین بار مجبور شدند آنها را در محوطه جریمه 

خودى با خطا سرنگون کنند. 
نمایش مهره هاى هجومى ذوب آهن در هفته یازدهم 
به حدى چشــمگیر بود که کسى باور نمى کرد اینها 
همان بازیکنانى هستند که طى چندین هفته متوالى 
پایشان به گل باز نشده اســت. عملکرد فوق العاده 
گاندوها در فاز حمله در این دیدار از عطش ســیرى 
ناپذیر آنها براى کسب 3 امتیاز بازى نشأت مى گرفت. 
ذوب آهن آمده بود تا هر طور شده پیروز میدان شود. 
این مسئله اى است که نه تنها کتمان پذیر نیست بلکه 
اظهارات بازیکنان و کادر فنى این تیم اصفهانى پس 

از بازى مهر تأییدى بر آن زد. مربى ذوب آهن اذعان 
کرد: «این بازى آمــده بودیم فقط به نیت 3 امتیاز». 
قاسم حدادى فر همچنین بر این موضوع که چنین 
بازى پرگلى دور از انتظار بود هم صحه گذاشــت در 
عین حال معتقد بود ذوب آهن همیشــه برنامه هاى 
زیادى براى حمله دارد و برخالف چیزى که جا افتاده 

میل هجومى باالیى دارد. 
دستیار جوان تارتار در حالى مدعى است ذوب آهن 
همیشه براى برد و گل زدن وارد میدان مى شود که 
سکاندار این تیم اذعان کرده با اینکه همیشه دوست 
دارد تیمش هجومى بازى کنــد، حتى اگر به قیمت 
دریافت گل باشــد اما در این فصل تالش کرده که 

ساختار دفاعى  گاندوها بهتر از فصل گذشته باشد.
آمار خط دفاعى ذوب آهــن ثابت مى کند که حق با 
مهدى تارتار است. سربازان این سرمربى جوان در فاز 
دفاعى برعکس خط حمله بهترین عملکرد را از خود 

برجاى گذاشته اند. استحکام ســاختار دفاعى ذوب 
آهن باعث شده که دروازه سبزپوشان اصفهان طى 
11 بازى گذشته 6 بار باز شود؛ میانگین کمتر از یک 
گل خورده در هر بازى. اما نکته جالب ماجرا آنجاست 
که تارتار با وجود این، تأکید مى کند که تیم او اصًال 

دفاعى بازى نمى کند. 
شاید هم حق با او باشد. هیچ بعید نیست علت کم گل 
زدن و کم گل خوردن شاگردان تارتار ربطى به دفاعى 
بازى کردن آنها نداشته باشد. بهترین شاهد براى این 
مدعا هم گلزنى این تیم در برابــر تیم هاى مدعى 
تراکتور و ســپاهان و خلق موقعیت گلزنى در برابر 

شاگردان یحیى با یک یار کمتر است. 
علت اصلى تعداد گل هاى پایین ذوب آهن تا پیش 
از هفته یازدهــم، مصدومیت کلیــدى ترین مهره 
هجومى این تیم در هفته هاى نخست، جوان بودن 
سایر مهاجمان ذوب آهن و بى تجربه بودن آنهاست. 
فورواردهاى این تیم اصفهانى در مصاف هاى پیش 
از تقابل با نفت مسجد ســلیمان هم کم روى دروازه 
حریفان موقعیت ایجاد نکردنــد اما کم دقتى آنها در 
اســتفاده کردن از این فرصت ها موجب ناکامى این 
تیم در گلزنى مى شد. گاندوها اما به مرور و با پشت 
سرگذاشتن چند مصاف سخت با تیم هاى مدعى در 
بازى با نفت به آن درجه پختگى الزم رســیده بودند 
ضمن اینکه آنها با علم به اینکه این تیم خوزستانى 
ساختار دفاعى ضعیفى دارد عطش سیرى ناپذیرى 
براى ثبت کردن نام خود در بین گلزنان بازى از خود 
نشان دادند و اعتماد به نفس باالى آنها در این دیدار 
باعث شد تا از فرصت هایى که به دست آوردند بهترین 

استفاده را بکنند. 
بخت با ذوبى ها یار بوده و تیم تارتار فرصت دارد تا با 
استفاده از تعطیالت اجبارى لیگ خود را براى حضور 
پرقدرت تر در ادامه این رقابت ها حاضر کند. بدون 
شک مهاجمان جوان این تیم پس از آتش بازى که 
در نبرد با نفتى ها به راه انداختند انگیزه بیشترى براى 
گلزنى در مســابقات بعدى دارند و مى خواهند ثابت 
کنند گردباد سبز هفته یازدهم جزو حوادث غیرمتنظره 

نبوده است.    
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در شرایطى که شــایعات زیادى پیرامون نقل و انتقاالت 
پرسپولیس به گوش مى رسد، رضا درویش جذب بازیکن را 
تکذیب کرد و گفت: تا امروز کادرفنى بازیکن جدیدى به ما 
معرفى نکردن و این در حیطه اختیارات کادرفنى است. او 
در مورد جدایى احتمالى بازیکنانى نظیر مهدى عبدى نیز 
اظهار داشت: براى فروش هم به تبع کادرفنى باید اعالم 
کند که این اتفاق رخ نداده اســت. این در حالى است که 
مهدى عبدى این فصل فرصت چندانــى براى بازى پیدا 
نکرده و کمتر از بازیکنى نظیر محمد عمرى به میدان رفته 
است. او بهترین گلزن دو فصل اخیر پرسپولیس است که 
در لیگ بیست و دوم هنوز موفق به گلزنى نشده و شایعات 

زیادى را پیرامون جدایى در اطراف خود مى بیند.

تکذیب جدایى عبدى

عیسى بن هویدن مدیریت باشــگاه اتحاد کلباء از جوان 
گرایى و تاکتیک فرهاد مجیدى براى پیشرفت تیم تقدیر 
و تشکر کرد. این مسئول باشگاه اماراتى گفت: آمار گلزنى 
بازیکنان اماراتى نســبت به لژیونرهاى تیم نشــان دهند 
موفقیت تاکتیک مجیدى با تکیه بر بازیکنان اماراتى است. 
از 12 گل زده 5 گل را بازیکنان اماراتى به ثمر رساندند. وى 
افزود: احمد النقبى 3 گل، سلطان الزعابى و حبیب الفردان 
هر کدام یک گل به ثمر رســاندند. تاکتیک مجیدى براى 
پیشرفت تیم ثمر بخش بوده است. اتحاد کلباء در این فصل 
با هدایت مجیدى با گذشــت 8 هفته بــا 14 امتیاز در رده 

چهارم جدول قرار دارد.

مرضیه غفاریان

ذوب آهن، جمعه شب فوالدشهر را تکرار مى کند؟

 گام اول یا گردباد زودگذر؟

مهاجم جوان ذوب آهن با انگیزه زیادى در تمرین تیم 
ملى کار کرد.

تمرین روز دوشنبه تیم ملى فوتبال ایران 11 مهمان 
ویژه داشــت؛ بازیکنانــى که از تیم امیــد به دعوت 
کارلوس کــى روش آمدند و بعید نیســت با نمایش 
خوب در لیگ برتر و اردوهاى ملى، جایگاه شان را در 
اردوهاى بزرگســاالن براى آینده تثبیت کنند که در 
این جمع مى توان به محمدحسین اسالمى اشاره کرد.

اسالمى که طى سالیان اخیر در تیم هاى جوانان و امید 
ایران درخشان ظاهر شــده و طى یک فصل گذشته 
هم در ذوب آهن عملکرد چشــمگیرى داشته، حاال 
با تصمیم کارلوس کى روش در اردوى بزرگســاالن 
تمرین مى کند و دیروز نمایش خوبى در مسابقه درون 

تیمى برابر ملى پوشان بزرگسال داشت.
این بازیکن که از رده هاى پایــه ذوب آهن باال آمده، 
فصل قبل در سن 20 سالگى 15 بار براى ذوب آهن 
به میدان رفت که زدن یک گل، ثبت ســه پاس گل 
و گرفتن دو پنالتى حاصــل عملکردش بود تا همین 
نمایش موجب شــود مهدى تارتار امسال بیشتر به 
او اعتماد کند و در 10 هفته گذشته لیگ برتر او را به 

زمین بفرستد.
اسالمى در شرایطى در مسابقه درون تیمى ملى پوشان 
ایران به میدان رفت و زیر نظر کارلوس کى روش کار 
کرد که در دیدار اخیرشــان در لیگ برتر مقابل نفت 
مسجدســلیمان یک پنالتى گرفت و یک گل به ثمر 
رساند تا این نمایش آمادگى را قبل از اردوى ملى داشته 
باشد و هم با نفراتى مثل امید ابراهیمى تنه به تنه شود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا کاپیتان ایران را قبل از 
جام جهانى 2022 سوژه خود قرار داد.

کمتر از سه هفته تا آغاز مســابقات جام جهانى 
2022 بــه میزبانى قطر باقى مانده اســت. تیم 
ملى کشورمان در این مســابقات در گروه دوم با

 تیم هاى ملــى آمریکا، انگلیــس و ولز رقابت 
مى کند.

در همین رابطه صفحه توییتر رسمى کنفدراسیون 
فوتبال آسیا مهاجمان سرشناس تیم هاى آسیایى 

حاضر در این تورنمنت را سوژه خود قرار داد.
علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملى کشورمان 
ســوژه AFC شــد. کنفدراســیون فوتبــال 
آسیا با انتشــار پوســترى از 6 کاپیتان تیم هاى 
آسیایى(ایران، قطر، عربســتان، استرالیا، ژاپن و 
کره جنوبى) نوشت: کدام مهاجم را در مسابقات 

جام جهانى بیشتر خواهید دید؟
جهانبخش هفته گذشــته در بازى بــا فاینورد 
مصدومیتــى از ناحیــه دســت پیدا کــرد ولى 

خوشبختانه مشــکلى براى حضور در مسابقات 
جام جهانى ندارد.

اولین بازى شــاگردان کارلوس کــى روش در 
مســابقات جام جهانى در تاریخ 30 آبان مقابل 
سه شیرها در ورزشگاه بین المللى خلیفه برگزار 

مى شود.

جهانبخش، سوژه AFC قبل از جام جهانى

بهترین خرید سپاهان در فصل نقل و انتقاالت 
کماکان در لیســت موردعالقه  کى روش براى 

جام جهانى است.
احتماال خوش بخت ترین فوتبالیســت ایرانى 

پس از بازگشت کارلوس کى روش به 
تیم ملى ایران، عنوان برازنده رامین 

رضاییان باشد و بس!
مدافع مغضوب دراگان اسکوچیچ 
که هرگز فرصت حضور در تیم ملى 

را در زمان ســرمربى کروات به 
دست نیاورد، با حضور مجدد 

سى کیو روى نیمکت تیم 
ملى، بالفاصله به جمع 
ملى پوشان اضافه شد و 
از همــان اردوى اول تا 

آخرین اردوى ارزیابى فنى 
عضوى از حاضرین در بین 

ملى پوشان بود.
درحالى کــه رقباى داخلى 
رضاییان براى قرارگیرى در 
پست دفاع راست تیم ملى، 
تهدید آنچنــان جدى اى 
براى گرفتــن جایگاه او به 

شمار نمى روند، این ستاره خط دفاعى سپاهان 
روز گذشته خوش شانس بود که بعد از برخورد با 
بازیکنان جوان حاضر در اردو، دچار مصدومیتى 
جدى نشــد و با وجود ادامه ندادن به تمرین، 
مشکلى براى همراهى تیم ملى ندارد. رضاییان 
که تجربه حضور در ســه تورنمنت بزرگ با 
کارلوس کى روش را پشت ســر گذاشته، 
بسیار امیدوار است که با حضور این سرمربى 
کهنه کار در راس کادر فنى تیم ملى، دومین 
جــام جهانى خودش را هــم تجربه 
کنــد. کارى که رامیــن با کلیت 
آن فاصلــه اى نــدارد و احتماال 
جنگندگى و ماجراجویى او براى 
حضور به عنوان بازیکن فیکس و 
رقابت با صادق محرمى خواهد 
بود. آنچه مشخص است، 
رامین، توقف ناپذیر تا 
جــام جهانى پیش 
آمــده و یکى از 
ین  فر مســا
قطعــى ایران 
در قطــر خواهد 

بود.

رامین کماکان در لیست مورد عالقه  کى روش

مهاجم گاندوها با انگیزه 
فراوان در تمرین تیم ملى

ترین فوتبالیســت ایرانى 
وس کى روشب به
ن برازنده رامین 

اسکوچیچ گان
ضور در تیم ملى 

ى کروات به 
ر مجدد 

تتیم 
جمع
شد و

ل تا 
ىفنى 
بین  در

 داخلى 
یرى در 
م ملى، 
دى اى 
اه او به 

جدى نشــد و با وجود ادامه ندادن به
مشکلى براى همراهى تیم ملى ندارد.
ککه تجربه حضور در ســه تورنمنت
کارلوس کى روش را پشت ســر
بسیار امیدوار است که با حضور این
کهنه کار در راس کادر فنى تیم ملى
جــام جهانى خودش را هــ
کنــد. کارى که رامیــن
آن فاصلــه اى نــدارد
جنگندگى و ماجراجویى
حضور به عنوان بازیکن
رقابت با صادق محرم

بود. آنچه مشخص
رامین، توقف
جــام جه
آمــده
مســ
قطعــ
قطــ در

بود.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مــردم! از آنچــه خداونــد بیــان داشــته بهره گیریــد و از پنــد و اندرزهاى 
خــدا پنــد پذیریــد و نصیحــت هــاى او را قبــول کنیــد، زیــرا خداونــد بــا 
ــر  ــته و حجــت را ب ــما بس ــه روى ش ــذر را ب ــن، راه ع ــاى روش ــل ه دلی
ــوده و از  ــان فرم ــى کــه دوســت دارد بی ــام کــرده اســت و اعمال ــما تم ش
آنچــه کراهــت دارد معرفــى کــرد، تــا از خوبــى هــا پیــروى و از بــدى هــا 
دورى گزینیــد. آگاه باشــید! چیــزى از طاعــت خــدا نیســت جــز آنکــه با 
کراهــت انجــام مــى شــود و چیــزى از معصیــت خــدا نیســت جــز اینکــه بــا 

موال على (ع)میــل و رغبــت عمــل مــى شــود.
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مدیر امور برق منطقه 3 اصفهان:

با مدیریت درست توانستیم از خاموشى ها جلوگیرى کنیم 
دریاقدرتى پور

مدیر امور برق منطقه 3 اصفهان با بیان اینکه محدوده 
عملیاتى غرب اصفهان 85 کیلومتر مربع از سطح شهر 
اصفهان را پوشش مى دهد، اظهار کرد: این منطقه 132 
هزار مشترك را که شامل 10 درصد از مشترکان شرکت 
توزیع برق اصفهان و معادل یک میلیون و 300 هزار نفر 

است تحت پوشش دارد.
ســعید رئوفى در یک مصاحبه مطبوعاتى که جمعى 
از خبرنگاران حضور داشــتند با اشــاره به اقدامات این 
مدیریت در حوزه غــرب اصفهان افــزود: 80 درصد 
مشترکان در این منطقه مشــترکان خانگى هستند و 
مابقى مشترکان شامل مشاغل و کشاورزى و صنعت 

است.
وى ادامه داد: در دوره اى که با رشــد انشعابات برق در 
این منطقه روبه رو بودیم در بحث مشترکان خانگى 12 

درصد و در بخش عمومى 7 درصد رشد داشتیم. 
مدیر امور برق منطقه 3 اصفهان در زمینه بهبود وضعیت 
روشنایى نیز از رشد 100 درصدى در این رابطه سخن 
گفت و اظهار کرد: طى 8 ماه گذشته در ارتباط با پیک بار 
توانستیم سال 1401 را با مدیریت درست با موفقیت طى 
کنیم و یکى از مواردى که امسال شاهد بودیم این بود که 

هیچ خاموشى در بخش خانگى اتفاق نیافتاد.
رئوفى اضافه کرد: با مدیریت درست و از طریق وزارت 
نیرو و شرکت هاى توزیع توانستیم اتاق هاى پایش را راه 
اندازى کنیم و با مدیریت درست مصرف برق در بخش 
صنعتى و ادارى توانستیم سربلند باشیم و هیچ خاموشى 

در سطح شهر نداشتیم.
وى با اعــالم اینکه پیک بار در منطقــه 3 اصفهان در 
تاریخ 1401/5/5 و در دماى 42 درجه ســانتیگراد 97 
مگاوات بود و به نسبت سال گذشته 9 درصد افزایش را 
نشان مى داد تصریح کرد: با وجود این رشد بار توانستیم 

با مدیریت درست از خاموشى ها جلوگیرى کنیم و این 
مدیریت درست توزیع برق استان را نشان مى دهد.

مدیر امور برق منطقه 3 اصفهان افزود: وفاق عمومى و 
اعتمادى که ایجاد شد باعث شد که دوران پیک بار را به 

خوبى پشت سر بگذاریم. 
رئوفى ادامه داد: 545 مورد تفاهمنامه همکارى مدیریت 

مصرف تنظیم کردیم که منجر به این موضوع شد.
وى با اعالم اینکه همه برنامه ریزى ها و تالش ها دراین 
جهت اســت که با کاهش تلفات و افزایش بهره ورى 
نیروگاه ها و همچنین پایدارى شــبکه با ساخت کمتر 
مولدهاى انرژى و افزایــش ظرفیت مدیریت مصرف 
از نقاط اوج مصرف بدون هیــچ دغدغه و نگرانى عبور 
کنیم،اظهار کرد: تلفات شــبکه امســال در بازه زمانى 
1400/3/1 تــا 1401/2/31 ، 4/2 درصد بود و در بازه 
زمانى 1400/8/1 تــا 1401/7/30 این میزان به 3/4 
درصد رســید که کاهش تلفات را نشان مى دهد که با 
توجه با شرایط اقتصادى گام مهمى در افزایش بهره ورى 

شبکه بود.
مدیر امور برق منطقه 3 اصفهان در ادامه پیرامون افزایش 
ضریب ایمنى شبکه نیز گفت: به منظور حذف شبکه هاى 
فرسوده، افزایش ضریب ایمنى شبکه و اصالح ساختار 
شبکه و تبدیل شبکه هاى سیمى به کابل خود نگهدار 
مطابق چشم انداز تعیین شده در این منطقه طى 8 ماه 

گذشته 57 کیلومتر به کابل خودنگهدار تبدیل شد.
وى افزود: کل شبکه در این منطقه شامل 700 کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف است که در این راستا 400 کیلومتر 
شبکه ســیمى ما به شــبکه خودنگهدار تبدیل شده و 
پیش بینى مى کنیم طى ســه سال آینده 450 کیلومتر 

دیگر نیز تبدیل به شبکه کابل خودنگهدار شود.
مدیر امور برق منطقه 3 اصفهان تصریح کرد: در مجموع 
63 درصد از کل شبکه ها اصالح ساختار شده و مابقى 

همانطور که اشاره شد طى سه سال آتى انجام مى شود.
رئوفى با اعالم بودجه صرف شــده براى 75 کیلومتر 
تبدیل شبکه ســیم مســى به کابل خودنگهدار اظهار 
داشــت: بودجه اى که در این رابطه صرف شده بالغ بر 

248 هزار و 924 میلیون ریال بوده است. 
وى ادامه داد: طى این هشــت ماه همچنین 319 واحد 
مسکونى ادارى تجارى با هزینه اى بالغ بر 89 هزار و 59 

میلیون ریال برقدار و کابل کشى شدند. 
مدیر امور برق منطقه 3 اصفهــان همچنین از نصب 
و تجهیز پســت زمینى در کیانپارس خمینى شــهر با 
بودجه اى بالغ بر 10 هــزار و 22 میلیون ریال خبر داد و 
گفت: از این طریق بخش زیادى از مشکالت شبکه هاى 

فشارضعیف مرتفع شد.
وى نصب 4 دســتگاه ترانس هوایى بــراى آمادگى 
شرکت توزیع برق در اوقات پیک تابستان را نیز از دیگر 
فعالیت هاى انجام شده دانســت و افزود: در مجموع در 
پروژه هاى مهندسى بودجه اى بالغ بر 371 هزار و 576 

میلیون ریال را جذب کردیم. 
رئوفى در رابطه با اصالح ساختار شبکه برق در کهن دژ 
و منطقه رهنان نیز گفت: در این مناطق اصالح ساختار 
110 کیلومتر را تعریف کرده ایم که امیدواریم تا پایان 

سال به سرانجام برسد. 
وى با تأکید بر اینکه باید مدیریت مصرف را به عنوان 
یک فرهنگ جارى و سارى کنیم بیان کرد: اگر مدیریت 
مصرف به جا باشــد در همه ابعاد زندگى بســیارى از 

مشکالتمان حل خواهد شد.
مدیر امور برق منطقه 3 اصفهان با اظهار امیدوارى نسبت 
به اینکه این موضوع به خصوص در زمینه مشاغل انجام 
شود تصریح کرد: از مشاغل و به خصوص میوه فروشان 
خواسته ایم که از المپ هاى کم مصرف در شب استفاده 

کنند و در روز آنها را روشن نکنند.

وى با تأکید بر اینکه در زمینه اســتفاده از المپ هاى 
پرمصرف به شدت برخورد مى کنیم ادامه داد: امیدواریم 

که این مسئله به شکل درستى فرهنگسازى شود.
رئوفــى در بخش دیگرى از ســخنانش گفت: یکى از 
مباحثى که آزارمان مى دهد سرقت شبکه هاى مسى 
اســت که جا دارد در این رابطه از حمایت هاى نیروى 
انتظامى در برخورد با باندهاى ســرقت کمال تشکر را 

داریم.
مدیر امور برق منطقه 3 اصفهان در ادامه اظهار خشنودى 
کرد که 90 درصد مطالبات در این منطقه وصول شده 

است.
 وى پیرامون اینکه در محدوده غرب هزار و 696 کنتور 
هوشمند نصب شده اســت گفت: در این رابطه 99/3 
درصد از کنتورهاى از راه دور قرائت مى شــود و همه 

مشترکان دیماند ما کنتور هوشمند دارند.
رئوفى در ادامه از 73 هزار مشــترك برق در محدوده  
مشترکان خوش مصرف خبر داد و اظهار کرد: 70 درصد 
از مشــترکان ما در منطقه خوش مصرف هستند و 25 
درصد نیز در محدوده پر مصرف هستند که شامل هزار 
نفر بودند که به آنها مشاوره هایى در زمینه اصالح الگوى 

مصرف داده شد.
مدیر امور برق منطقه 3 اصفهان افزود: 8 هزار مشترك 
هم جزو مشترکان کم مصرف بودند که با اجرایى شدن 
طرح برق امید و طبق برآوردى که انجام شــد مشمول 
بخشــودگى قرار گرفتند. این در حالى اســت که اگر 
مشــترکان میزان مصرف خود را بــاز کاهش دهند و 
نصف الگوى مصرف برق مصرف کنند به آنها پاداش 
داده مى شــود و بر این اساس، مشــترکان  از تخفیف 
100 درصدى در قبض برق بهره مند مى شوند و هزینه 

برقشان رایگان خواهد شد. 
■■■

مهدى صادقى، مجرى مدیریت مصرف امور برق منطقه 
3 اصفهان نیز در این جلسه در پاسخ به سئوال «نصف 
جهان» مبنى بر اینکه آیا در این منطقه از انرژى پاك و 
خورشیدى نیز در بخش خانگى استفاده شده است یا خیر 
گفت: مشترکان خانگى یا سازمانى که داراى انشعاب 
برق هستند مى توانند نیروگاه هاى خورشیدى احداث 
کنند و به مدت 20 سال به صورت تضمینى برق تولید 
شده توســط این نیروگاه ها را به شبکه سراسرى برق 

تزریق و درآمد کسب کنند.
مجرى مدیریت مصرف امور بــرق منطقه 3 اصفهان 
با بیان اینکه این نیروگاه ها مــى تواند از یک کیلو وات 
برق خانگى تا ظرفیت هاى باالتر با توجه به توان مالى 
سرمایه گذار باشد،گفت: در زمان حاضر اتفاق خوبى که 
افتاده با استفاده از طرح محرومیت زدایى مشترکانى که 

توان مالى ندارند و از بضاعت مالى خوبى نیز برخوردار 
نیستند از طریق بهزیستى بسیج سازندگى و کمیته امداد 
به ما معرفى مى شوند و این متقاضیان 100 میلیون وام 
در اختیارشان قرار مى گیرد و با توجه به خرید تضمینى و 
20 ساله برق تولیدى از آن، بازدهى مالى خود را خواهد 

داشت.
وى از مشــترکان خانگى، اداره ها و نهادهاى مختلف 
خواســت تا با توجه به ظرفیت خوب اصفهان در زمینه 
انرژى خورشــیدى در تولید بــرق از طریق این انرژى 
تجدیدپذیر مشارکت بیشترى داشــته باشند با توجه 
به اینکه عایدى براى 50 متر پشت بامى که متقاضى 
در اختیار اداره برق قرار مــى دهد و معادل یک نیروگاه 
5 کیلوواتى اســت 3/5 میلیون تومــان عایدى براى 

متقاضیان دربردارد. 

 ساسان اکبرزاده
درشانزدهمین گپ و گفت معاونین ومدیران شهردارى اصفهان این بار 
مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان به تشریح اقدامات 
انجام شده دراین بخش پرداخت وبابیان اینکه در گذشته مدیریت زیبا 

سازى در حوزه خدمات شهردارى اصفهان قرار داشت گفت:
سازمان زیبا ســازى شــهردارى اصفهان در ادوار مختلف خدمات 
گوناگونى از جمله طراحى حاشــیه زاینده رود که طرح برگزیده هم 
شناخته شده بود را به انجام رساند وآثار مفاخر دربخش بناى تجسمى 
در فضاى شهر که گنجینه اى براى شهر اصفهان بحساب مى آید که 

میتوان از آن بعنوان سرمایه شهر یاد کردبه انجام رساند.
حمید قنادنیا اثرگذارى زیباسازى در حوزه شهرى را بسیار مهم خواند 
و افزود :اثرگذارى زیبا سازى در حوزه شــهرى عالوه بر مهم بودن 
بسیار سخت بوده وباید بتوان دراین راستا توقع شهروندان را بر آورده 
ساخت.وى در ادامه گفت:درسال 1400ما در حوزه مدیریت زیباسازى 
شهردارى اصفهان که دوره جدید بود اقدامات واهداف جدید و خالق 
بودن را مدنظر قرار مى دادیم که در این راستا در نظر داریم در بهمن 
ماه سال جارى سمپوزیوم  بین المللى را با عنوان نماد و مجسمه برگزار 

کنیم که آثارداورى ونفرات برتر شناخته خواهند شد.
مدیر عامل ســازمان زیبا ســازى شــهردارى اصفهان گفت: این 
سمپوزیوم  بین 10تا 15 روز خواهد بود و در سطح بین المللى از بین 

هنرمندان شهرهاى خواهرخوانده با اصفهان انتخاب خواهند شد.
قنادنیا معتقد اســت نیروى انسانى از ســرمایه ها ى بسیار ارزشمند 
مى باشد.بنابراین براى ایجاد درآمد پایدار راهکارهایى ارایه شده تا در 

بلوغ سازش در آمده قرار گیریم.
وى بااینکه در این دوره چارت ســازمانى را تغییــر دادیم و از منظر 
حرکتى سازمان زیبا سازى شهردارى اصفهان در دو بخش پیرایش 

وآرایــش فعالیت کرد 
خاطرنشان کرد:

پیرایــش  قالــب  در 
باید در ســطح شهر از 
نظرزیبا ســازى المان 
هاى اضافى و آلودگى 
هاى بصــرى   حذف 
شــود تا به پیرایش که 
نیاز شهربراى رسیدن 
بــه آرامش اســت با 
نورپــردازى مطلــوب 
برسیم که در این راستا 

در پروژه  هاى عمرانى فصل جدیدى را آغاز نمودیم که نمونه آن در 
رینگ چهارم بارعایت استانداردهاطرح زیباسازى مدنظر قرار گرفت.
مدیر عامل سازمان زیبا سازى شــهردارى اصفهان گفت: سازمان 
زیبا سازى شهردارى اصفهان براساس چشم انداز و هندسه حرکتى 
و اهداف خود، اتاق فکرى با بهره گیرى از برخى مســئوالن شوراى 
هنرمندان تشکیل داده تا پروژه هاى زیبا سازى با حضور وبهره گیرى 

از تفکر کارکنان داخلى شــهردارى و برخى افراد آشنا بکار از خارج 
شهردارى و تایید و تصویب اعضا شورا و... صورت پذیرد.

قنادنیا با تأکید بر لزوم استفاده شــوراى هنرمندان براى طى طریق 
فعالیت ها در زیباسازى شهر گفت: کار سازمان زیباسازى، سیاست 
گذارى و بسترســازى در حوزه زیباســازى شهر اســت و سال قبل 
بعد از دو ســال کرونا که 
فعالیت چندانــى انجام 
نشــده بود سیاست ما بر 
تعدد و کیفیــت و انجام 
فعالیت ها بود تا نشــاط 
شهرى را شــاهد باشیم. 
البته ما در سطح شهر در 
حوزه نماد زیباسازى دو 
نوع زیباسازى، موقت و 
زیباســازى دائمى داریم 
که برخى زیباســازى ها 
بین 13 تــا 15 روز و به 
صورت موقت بوده که بالطبع هزینــه چندانى هم ندارد و خود المان 
موقت مى باشد که نمونه آن المان هاى شب عید در سال 1401 بود 
که برخى هم از این المان ها حتى کنار گذاشــته شد و در سطح شهر 

نیاوردیم.
وى ادامه داد: در این راستا برخى نمادها هم به صورت دائمى در سطح 
شهر نصب شد. مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان این 

را هم گفت که براى 25 عرصه 120 اثر هنرى داورى شد و در نهایت 
25 اثر براى 25 عرصه، انتخاب و بخشى از آنها نصب گردید.

قنادنیا به هفت محور نماد مجسمه، نورپردازى و ... اشاره کرد و گفت: 
امروز ما در نماد مجسمه، نمایشگاهى از آثار بزرگ را شاهدیم و اگر 
دانشجوى مجسمه ســازى بخواهد کار خوب ببیند، اصفهان در این 
بخش در کشور سرآمد اســت چرا که تهران و اصفهان در این زمینه 

مطرح هستند.
وى از بازخورد برخى مجســمه ها در سال 1401 ســخن به میان 
آورد و گفت: تا پایان ســالجارى از 36 عمارت از دســت رفته، 12 
عمارت بازیابى و در قالب هنرى انجام خواهد شــد تا این عمارت و 

ساختمان ها به صورت فاخر در آیند.
مدیر عامل سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه ما 
نورپردازى به صورت مشارکتى هم انجام مى دهیم گفت: با ادارات 
کار مشترك انجام داده ایم که در این راستا نورپردازى درختان براى 
ما چالش هم شده چرا که برخى هم معتقدند نورپردازى، براى درختان 
مضر است و برخى معتقدند اگر نور کم باشد به درخت صدمه نخواهد 
زد اما در سالجارى ما به دنبال تکنولوژى در حوزه نور رفته و ایده هایى 
هم آمده است که باید روى آنها کار شود. این در حالى است که در شب 
عید سالجارى ما بزرگترین محور نورى در کشور را در خیابان هشت 

بهشت اصفهان داشتیم و در نورپردازى بازخورد به شدت خوب بود.
قنادنیا سپس به مبلمان شهرى اشــاره کرد و گفت: در مبلمان شهر 
ما معتقدیم در میدان امام(ره) و چهارباغ اصفهان قرار نیست مبلمان 
طراحى شــود و ما ادا در آوریم بلکه باید مبلمان شهرى مدرن یعنى 

ساده باشد.
وى گرافیک شــهرى را از دیگر محورها برشــمرد و گفت: در حوزه 
گرافیک شهرى که بخشى از آن تبلیغات شهرى است هم ما سیاست 
گذار هستیم که بخشى از آن دیوار نگاره هاست و ما باید در این حوزه 
یک گام جلو مى رفتیم و امسال تا پایان سالجارى سعى داریم در محور 

خیابان کاوه، سروش 
و ... بســوى دروازه 
شــیراز دیوارنــگاره 
مشخص کرده و انجام 
خواهد شــد که نوعى 
پیوستگى در آن دیده 

مى شود.
مدیر عامل ســازمان 
زیباسازى شهردارى 
اصفهــان از ایجاد ها

رمونــى ســازى در 
زیرگذرهاى صفه، پل 

تمدن و ... خبر داد و گفت: در این پروژه ها قرار اســت با نورپردازى 
اتفاقات بسیار خوبى صورت پذیرد.

وى ادامه داد: در حوزه محوطه ســازى، ســازمان زیباسازى در 25 
نقطه محوطه چند منظوره در مناطق طراحى کرده است و ما در این 
محوطه ها اماکن چند منظوره ایجاد خواهیم کرد. همچنین 20 نقطه 
میراث ماندگار در شهر اجرا خواهد شد اماکنى که الزاما تاریخى نمى 

باشد.
قنادنیا مى گوید: در بخش مبلمان شهرى بخشــى از فعالیت ها در 
سیستم ما بوده و بخشى در اختیار ما نیست و به عهده شهردارى است 

و بخشى هم مربوط به خارج از شهردارى مى باشد .
وى گفت: ما بر سر نظم بخشیدن به صندوق هاى صدقات به توافق 
رسیدیم با اداره پســت مذاکراتى در خصوص فعالیت هاى مشترك 
انجام دادیم و سعى داریم تا با این مشترکات به مدیریت واحد شهرى 

دست یابیم.
وى ساخت مبلمان شــهرى در گلستان شــهدا در 25 آبان ماه را از 
دیگر فعالیت ها دانســت و گفت: ما پارك حیوانات، پارك مکانیزه و 
پارك بازى هاى خالق را تا پایان سالجارى اجرا مى کنیم. همچنین 
در حوزه ورزش نیز در سطح شــهربازى «پینگ پنگ با پا» را نصب 

خواهیم کرد که در منطقه 11 افتتاح خواهد شد.
وى ادامه داد: ما در ســتاد آذین بندى، تقویم مناسبتى داریم که در 
تزیینات شهرى فعال بوده که در این بخش المان ها براى مدت کوتاه 

نصب و بعد جمع آورى مى گردد.
قنادنیا مى گوید: امسال در 19 محله از فضاى شهر، کار زیباسازى، 
دیوارنگاره، پاتوق، روشنایى و ... را انجام داده و 80 پروژه اجرا مى شود 

که ما ناظر بر کارها خواهیم بود.
ایــن در حالى اســت که بــراى پروژه هاى شــب عید امســال با 
جهاددانشگاهى کار کرده و بر اساس نظرسنجى 75 درصد شهروندان 

رضایت خود را اعالم کرده اند.
وى بودجه ســالجارى ســازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان را 
11 میلیارد و 600 میلیون تومان اعالم کرد کــه 10 میلیارد تومان 
آن مربوط به مباحث جارى و 41 میلیــارد و 600 میلیون تومان آن 

پروژه هاى ماندگار، طراحى، نورپردازى و ... است.
بــه گفتــه مدیرعامــل 
زیباســازى  ســازمان 
شهردارى اصفهان بودجه 
سال گذشته این سازمان 
32 میلیارد تومــان بوده 

است.
قنادنیا مى گوید: بر اساس 
آمار بدســت آآمده تا چند 
روز گذشته در اغتشاشات 
اخیر 110 میلیون تومان 
خســارت به این سازمان 

وارد شده است.
وى ادامه داد: سرقت هاى انجام شــده در بخش سازمان زیباسازى 

شهردارى اصفهان بخشى هدفمند و بخشى بازیافتى بوده است.
مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان گفت: براى نصب 
سردیس باید حتما خانواده شــهدا و ... نظر دهند ضمن اینکه ما در 
میدان امام على(ع) مبلمان شــهرى تهیه کرده ولــى هنوز اجرایى 

نشده است.

سمپوزیوم بین المللى نماد و مجسمه در اصفهان برگزار مى شود


