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مدیران هم سوار 
اتوبوس شوند!

زیر میز چه خبر است؟

۳

فراخوان خدمات
در فضاهای فرهنگی

       

دارچین قاتل

آلزایمر است!

سرنوشت 721 طرح نیمه تمام در اصفهان
۳

دستگیری ۷۴ 
سارق در اصفهان 
طی ۴۸ ساعت

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از دستگیرى 74 
نفر سارق و کشــف 83 فقره انواع سرقت طى اجراى 
طرح امنیت محله محور در این شهرســتان خبر داد. 
سرهنگ حسین بساطى اظهار داشت: مرحله دیگرى 
از طرح امنیت محله محور با هدف پاکســازى نقاط 
آلوده و جرم خیز و دستگیرى ســارقان در 48 ساعت 
در این شهرســتان به اجرا گذاشته شد. وى افزود: در 
طى اجراى این طرح که با استفاده از توان حداکثرى 
کارکنان فرماندهى انتظامى شهرستان و هماهنگى با 
مرجع قضائى انجام شد تعداد 74 نفر سارق شناسایى 
و در چند عملیات منسجم و هماهنگ دستگیر شدند. 

وى تصریح کرد: کشف 18 ...

اصفهان دوباره قطب پنبه مى شود؟اصفهان دوباره قطب پنبه مى شود؟
برنامه جدید جهادکشاورزی برای رونق کشت و کار پنبه در استانبرنامه جدید جهادکشاورزی برای رونق کشت و کار پنبه در استان

۳

اما و اگر تحقق یک شرط تا 10 سال دیگر

ستاره ایرانی پورتوستاره ایرانی پورتو
برنده برنده ۲۲ جایزه در یک ماه جایزه در یک ماه

در ادامه دریافت جوایز متعدد در فوتبال پرتغال، این بار 
نوبت به جوایز فردى بهترین هاى ماه سپتامبر رسید تا 
مهدى طارمى آنها را یکى پــس از دیگرى درو کند و 
دســتاورد جدیدى براى مهاجم ایرانى پورتو رقم زده 

شود. طبق رسم هر ماه، سرمربیان...
۲

در صفحه ۳ بخوانید

سود میلیونی
در هر قطره از
زهر عقرب 

۵

امید ابراهیمی به قطر نمی رسدامید ابراهیمی به قطر نمی رسد

دردسر بزرگ کی روش 
قبل از

جام جهانی

دارچین و بــه ویژه ماده موثر "ســینامالدئید" 
ترکیــب موثــر و ایمن بــراى درمان و 
پیشگیرى از شروع و یا پیشرفت آلزایمر 

است. دارچین حاوى میزان قابل 
توجهى از ترکیبات با قدرت...

کشاورزی، فراتر از سرزمین 
راهی برای عبور از بحران بی آبی در کشورراهی برای عبور از بحران بی آبی در کشور

 رئیس اتحادیه رئیس اتحادیه۲

مشاوران امالک اصفهان:مشاوران امالک اصفهان:

میانگین قیمت مسکن در میانگین قیمت مسکن در 
اصفهان مانند تهران استاصفهان مانند تهران است

۶

۲۴ آبان، عضویت در کتابخانه ها رایگان است جهان نما تورهای جام جهانی روی دست آژانس ها ماند! از سیم کارت الکترونیکى چه مى دانید؟استان ۵ ویتامین مورد نیاز بدن براى فصل سرد سالتکنولوژی سالمت
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در صفحه در صفحه ۷۷

"ر "ســینامالدئید"

ى درمان و 
فت آلزایمر 

ابل 

آبان ۲۴ اند! ها ژان

۷

 به نظر مى رســد که هیچ مدیریت درســتى در 
زمانبندى و تعداد اتوبوس در مســیرهاى شلوغ 

تردد با این وسیله نقلیه وجود ندارد...

۳
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تورهاى جام جهانى روى 
دست آژانس ها ماند!

40 درصد مواد اولیه
 تولید دارو وارداتى است

خبرخوان
رتبه اول مصرف انرژى 

شدیم!
  رکنا |  داریوش گل علیزاده، سرپرســت 
مرکز ملى هــوا و تغییر اقلیم در یــک برنامه 
تلویزیونى گفت: ایران رتبه اول شدت مصرف 
انرژى در جهــان را دارد؛ 2/5 برابر دنیا و حدود 
15 برابر ژاپن. وى گفت: از 25 میلیون خودروى 
شماره گذارى شــده حدود 6/5 میلیون و از 12 
میلیون موتورســیکلت شماره گذارى شده 9/5 
میلیون موتورســیکلت فرسوده در کشور وجود 
دارد. خودروهاى فرسوده، هم از لحاظ مصرف 
ســوخت هم از منظر آلودگى هوا نگران کننده 

هستند.

نسل جدید چک از راه 
رسید

  خبرآنالین |چــک الکترونیکــى آخرین 
مرحله از اجراى اصالح قانون چک اســت و با 
پیاده سازى و اجراى سامانه چکاد، امکان صدور 
چک الکترونیکى نیز فراهم خواهد شد. مراسم 
رونمایى از چک الکترونیک دیروز برگزار  شد. 
در چک دیجیتال کاغذ از موجودیت چک، حذف 
خواهد شد و داده هاى چک در سامانه مرکزى 
چکاد نگهدارى و با استفاده از امضاى دیجیتال، 
معتبر و مستند مى شود. این طرح در سه بانک 
اجرا خواهد شد و به تدریج بانک هاى کشور در 

صورت آمادگى به آن متصل مى شوند.

پالس هم جواب نمى دهد
  خبرگزارى صدا و سیما|جانشــین 
پلیس راهور فراجا گفت: موضوعى که االن جا 
افتاده این است که خودروساز ها یک پسوند مانند 
اس و پالس به اسم خودرو ها اضافه مى کنند و 
به اسم محصول برتر، پول گزاف ترى مى گیرند 
و دوباره مجوز اســتاندارد هم دریافت مى کنند 
در حالى که هیچ تغییر خاصى رخ نداده اســت. 
سردار سیدتیمور حسینى تأکید کرد: شرایط ما 
در حوزه خودرو اصًال شرایط خوب، قابل قبول 
و پسندیده اى نیست و خدماتى که در این حوزه 
ارائه مى شود به هیچ عنوان در شأن مردم عزیز 

کشورمان نیست.

خداحافظى با رنگ قرمز 
مرکز روابــط عمومى و اطالع    تسنیم|
رســانى وزارت بهداشــت، درمان و  آموزش 
پزشکى در اطالعیه اى اعالم کرد که 98 درصد 
شهرهاى کشور در وضعیت زرد و آبى قرار دارند. 
تعداد شهرهاى با وضعیت قرمز از یک به صفر 
و تعداد شــهرهاى با وضعیت نارنجى نیز از 12 
به 7 شهر از جمله فریدونشهر و نایین در استان 
اصفهان کاهش یافت. همچنین تعداد شهرهاى 
با وضعیت زرد از 211 به 180 و تعداد شهرهاى 

با وضعیت آبى از 224 به 261 شهر رسید.

هندوانه  
عصر حجر تلخ بود!

  ایلنا |دانشــمندان DNA یــک هندوانه 
باستانى را توالى یابى کردند و دریافتند که این 
هندوانه حــاوى قدیمى ترین ژنــوم گیاهى در 
جهان اســت. ضمن آنکه دریافتند که هندوانه 
همیشه میوه اى شــیرین و آبدار نبود که امروز 
مى خوریم بلکه درواقع میوه اى با گوشــتى تلخ 
بوده است. دانه هاى هندوانه 6000ساله در دهه 
1990 در حفارى باستان شناسى در محل غارى 
در امتداد نوارى از صحراى بــزرگ آفریقا که 
اکنون لیبى است، ظاهر شدند. با توجه به شرایط 
خشک و شــور غار، دانه هایى که ممکن است 
در حین صرف غذا روى زمین افتاده باشند، به 
خوبى حفظ شدند. حال این سئ وال پیش مى آید 
که چرا کســى مى خواهد دانه هاى چنین میوه 
تلخى را بخورد؟ دوریان فولر باستان شــناس و 
گیاه شناس در دانشــگاه کالج لندن گفت: این 
دانه سرشار از چربى هاى خوراکى است و قابل 

ذخیره و حمل است. 

معناى صدور انقالب 
  دیده بان ایران | آیــت ا...علــم الهــدى، 
نماینده ولى فقیه در خراســان رضوى گفت: صدور 
انقالب، صدور جمهورى اســالمى و حاکمیت آن 
به معناى کشورگشایى نیست، بلکه به معنى صدور 
اندیشه اى است که در آن، آقاپســر 18 یا 20 ساله 
در کانون فوران غرایز و شــهوات، آرزوى شهادت 
مى کند و این منطق مى تواند ملت هاى مســتضعف

 را آزاد کند. 

حمله «کیهان» 
به ترانه علیدوستى

  روزنامه کیهان|خانم بازیگــرى که قبًال 
در ســریالى با بودجه حاصل از اختالس بازى کرده 
بود، اخیراً اقدام به انتشار تصویر بى حجاب همراه با 
کاغذى که روى آن شعار- به زعم خودش حمایت 
از آزادى و زنان- نوشته را منتشر کرده است... خانم 
بازیگر که سال هاست در حال تکرار یک نقش است 
و مدت هاست هیچ بازى درخشان و موفقیت آمیزى 
نداشته، این بار ضعیف ترین بازى خودش را در یک 
نمایش پیش پاافتاده و ســطحى ایفــا کرد! نمایش 
اعتراض گونه ترانه- که گویى هنوز 15 سال دارد- 
تفاوتى با سکوت او در مقابل اختالس تولیدکنندگان 
سریال «شهرزاد» ندارد؛ آن موقع سکوت کرد چون 
در داخل براى وى منفعت مالى به همراه داشت و این 
موقع تظاهر به اعتراض مى کند چون این بار در خارج 
از کشور و جشــنواره هاى ضدایرانى براى او منفعت 

خواهد داشت.

حکم خنده دار تخم مرغى!
  جماران | معترضى که به سوى شاه «چارلز»، 
پادشاه انگلستان تخم مرغ پرتاب کرده بود، به شرط 
اینکه دیگر با تخم  مرغ در مأل عام حاضر نشــود و 
دیگر به پادشاه نزدیک نشود آزاد شد! این معترض 
انگلیسى هفته گذشــته تالش کرد به سمت پادشاه 
این کشور و همسرش تخم مرغ پرتاب کند. همچنین 
دستور داده شده اســت که متهم از این به بعد باید 
500متر از شــاه چارلز دور بماند.  «پاتریک تلول»، 
23 ساله، روز چهارشــنبه پس از پرتاب تخم مرغ به 
سوى همسر پادشــاه و ملکه در یورك دستگیر شد. 
هیچ کدام از سه تخم مرغ به شاه چارلز و همسرش

 برخورد نکرد.

گاف دبیرکل 
  فرارو | دبیرکل سازمان ملل که قصد داشت 
در یکى از نشست هاى اجالس تغییرات آب و هوایى 
ســخنرانى کند، حاضــران در نشســت را به خنده 
انداخت. «آنتونیو گوترش» پــس از خواندن اولین 
کلمات سخنرانى، متوجه شد متنى که با خود آورده 
مربوط به این نشست نیســت. گوترش خیلى زود 
سخنرانى اش را متوقف کرد و پس از ورق زدن متن 
سخنرانى، خندید و گفت: فکر مى کنم متن اشتباهى 
به من داده اند. این اظهارات گوترش موجى از خنده 
را در میان حاضران در ســالن برانگیخت. دبیرکل 
ســازمان ملل خودش هم خندید و توضیح داد که 
قرار بود پس از سخنرانى در این نشست، با گروهى از 
جوانان صحبت کند و این متن مربوط به آن نشست 
بوده اســت. لحظاتى بعد متن صحیح سخنرانى را 

براى او آوردند.

آزادى 16 ملوان 
  ایسنا |رئیس نمایندگــى وزارت امورخارجه 
در منطقــه آزاد چابهــار گفت: 16 ملــوان زندانى 
اهل سیســتان و بلوچســتان در تانزانیا با تالش و 
پیگیــرى وزارت امورخارجه و ســفارت جمهورى 
اسالمى ایران در دارالسالم در کشــور تانزانیا آزاد 
شــده و بامداد دیروز  به میهن اســالمى بازگشتند.  
حســن کرابى افزود: ایــن افراد حدود 10 ســال 
پیش همــراه با لنــج خود بــه اتهامــات مختلف 
در اقیانوس هند توســط پلیس تانزانیا بازداشــت 
شده و تاکنون در شهر دارالســالم در حبس به سر

 مى بردند.

ایران نه تنها نتوانســت گردشگر خارجى از جام جهانى 
2022 جذب کند، بلکه در جذب عالقه مندان ایرانى در 
داخل کشور هم موفق نشــد. برخى بر این باور بودند 
که میزبانى قطــر، فرصتى براى ایــران و رونق بازار 
گردشگرى است.  با نزدیک شدن به تاریخ برگزارى این 
رویداد بزرگ ورزشى، رفته رفته اظهارات مقامات به اما 
و اگر رسید تا جایى که اعالم شد هیچ گردشگرى از جام 
جهانى براى سفر به ایران درخواست نداده است. این در 
حالى است که نه تنها گردشــگرى به ایران نیامد، بلکه 
بازار داخلى براى جذب عالقه مندان ایرانى فوتبال نیز 
کساد است. مردادماه، یکى از آژانس هاى هواپیمایى، 

تور سه بازى ایران براى دو نفر را به قیمت حدود 633 
میلیون تومان مى فروخت. حــاال اما همان تور را 211 
میلیون تومان مى فروشــد. به عبارتى این آژانس بیش 
از 400 میلیون تومان از قیمت اولیه عقب کشیده است.

یک آژانس دیگر تور ســه بازى جــام جهانى را حدود 
115 میلیون تومان تا 155 میلیــون تومان به فروش 
گذاشــته اســت. در حالى که پیش از این، در سایت ها 
کمتر از 200 میلیون تومان براى تور ســه بازى ایران 
آگهى پیدا نمى شد. البته با این قیمت ها باز هم تماشاى 
بازى ها در قطر براى بســیارى از عالقه مندان ایرانى 

دست نیافتنى است.

سرپرست مجموعه داروخانه هاى دانشگاه علوم پزشکى 
ایران، با اشــاره به اهمیت کنترل تمــام اجزاى زنجیره 
تأمین دارو، گفت: 96 درصد داروهاى مصرفى کشــور، 
تولید داخل هستند.محسن عبداله زاده اظهار کرد: دلیل 
کمبود هر کاالى استراتژیک از جمله دارو را باید در دو 
منشأ واردات و تولید داخلى جستجو کرد.وى افزود: براى 
برنامه ریزى صحیــح در حوزه تأمیــن دارو باید بدانیم 
ظرفیت تولید کارخانه هاى داخلى چقدر است، موجودى 
ماده اولیه و داروى قابل اتکاء در داخل کشور به چه میزان 
است، چقدر داروى خارجى ثبت سفارش شده و چه میزان 
دارو در گمرك داریم و اینکــه چه برآوردى از مصرف و 

نیاز بازار وجود دارد.
عبداله زاده خاطر نشــان کرد: اگر پاسخ این پرسش ها 
داده شده باشند، نباید دچار کمبود دارو شویم، مگر اینکه 
یک اتفاق جهانى مانند جنگ و یا حوادث غیرمترقبه این 

شاخص ها را تحت تأثیر قرار دهند.
وى از وابستگى حداکثر 40 درصدى کارخانه هاى تولید 
داروى داخلى به ماده اولیه وارداتى خبر داد و افزود: 96 
درصد داروهاى مورد نیاز کشــور تولید داخل هستند؛ 4 
درصد مابقى هم داروهایى هستند که دانش یا تکنولوژى 
تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد و معموًال این دسته 

از داروها ارزبرى باالیى دارند.

الدن ایرانمنش
با وجود اینکه گفته مى شود راهى طوالنى براى رسیدن 
به کشت فراســرزمینى براى ایران متصور است اما این 
تنها راه ممکن و بهترین راه براى کشورى است که در 

زمره خشک ترین کشورهاى جهان قرار گرفته است. 
اکنون میانگین بارندگى سالیانه در ایران چیزى حدود 
250 میلیمتر اســت، این موضوع در کنار سایه افکندن 
وضعیت نامناســب خــاك و آفت هایى که ناشــى از 
خشکسالى ها براى باغ ها و کشاورزان ایجاد کرده باعث 
شــده کشــورمان با چالش بزرگى در زمینه کشاورزى 

روبه رو باشد.
ایده کشاورزى فراســرزمینى بیش از دو دهه است که 
مطرح شــده و مفهوم جدیدى نیست، حداقل 25 سال 
از الگوهاى بین المللى که در قالب قرارداد بین کشورها 
بسته مى شد وجود داشته اما ایرانى ها به دلیل سیاست 
هاى آبى دولت ها که مبتنى بر کشت نامحدود همه چیز 
و حفر بى رویه چاه براى این همه چیز بود، خیلى دیر با 

این الگوى همکارى آشنا شدند. 
ایرانى ها از حدود 15ســال پیش در حوزه کشــاورزى 
فراسرزمینى ورود کردند. براســاس گزارش ها، هیئت 
وزیران در جلسه فروردین  سال 1395 به پیشنهاد وزارت 
جهاد کشاورزى آیین  نامه کشت فراسرزمینى را تصویب 
کرد اما تاکنون در این بخش اقدام عاجلى انجام  نشده 
است و با اینکه براى شش میلیون هکتار هدفگذارى شده 
بود و با 28 کشور وارد همکارى شدیم اما بیشتر از 800 

هزار هکتار را در اختیار نگرفتیم. 
وخیم تر شــدن وضعیت تغییرات اقلیمى و کاهش هر 
چه بیشتر منابع آب در کشــور باعث شده که نگاه ها به 
موضوع کشت فراسرزمینى بیشتر از همیشه جلب شود؛ 
حاال کشورهاى بیشترى براى این اقدام در نظر گرفته 
شده اند تا آمار 800 هزار هکتار افزایش یابد. اخیراً متحد 
ایران در آمریکاى التین یعنى کشور ونزوئال یک میلیون 
هکتار زمین کشاورزى را براى کشاورزى فراسرزمینى 
پیشنهاد داده است. گزارش شده که روسیه نیز 100 هزار 
هکتار زمین کشــاورزى را به ایران پیشنهاد داده است، 
مسئله اى که حاکى از این موضوع است که کشورمان 
طرح هاى خود در این حوزه کشاورزى فراسرزمینى را در 

کشورهاى مختلف با جدیت دنبال مى کند.
گرچه ســابقًا گزارش هایى از نامطلــوب بودن تجربه 
ایران در تاجیکستان و قزاقستان منتشر شده بود و این
گزارش ها حاکى از رها شدن بسیارى از این همکارى 
هاست اما ایران به سرعت نیاز به کشاورزى فراسرزمینى 
براى تهیه گندم و محصوالت آبى داشت و در پى چراغ 

سبز روسیه به ایران براى این نوع کشت، تالش مى کند.
به رغم اینکه کارشناسان معتقدند فرصت هاى زیادى 
در این نوع کشــت براى ایران متصور است اما برخى از 
تحلیلگران، نسبت به این قضیه نگاهى بدبینانه دارند. 
به نظر آنها با توجه به بى ثباتى هایــى که در برخى از 
کشــورها وجود دارد ایران نمى تواند در آن کشــورها 
موفق عمل کند. مسعود دانشــمند، رئیس سابق خانه 
اقتصاد ایران چنین موضع گیــرى را دارد و اخیراً گفته 
سرمایه گذارى ایران در تولید غالت و محصوالتى نظیر 
ذرت و سویا در کشورى نظیر ونزوئال از منظر اقتصادى 
به صرفه و شــدنى نیســت زیرا فاصله زیادى میان دو 
کشــور اســت و هزینه حمل و نقل میان این دو نیز به 

شدت باالست.
محمد اکبرى، مشاور سابق وزیر کشاورزى ایران حتى 
دیدگاه به مراتب بدبینانه ترى هم دارد. وى چندى پیش 
اعالم کرد با این نوع کشت به دلیل روابط نسبتًا متشنج 
ایران در عرصه بین المللى، مخالف است، به این خاطر 
که این بى ثباتى ها باعث مى شــود سرمایه گذارى در 
این عرصه براى ما نفعى نداشته باشد. در این چهارچوب

 مى توان گفت على رغم اولویتى که دولت ایران براى 
کشت فراسرزمینى قائل اســت، هنوز کارهاى زیادى 
باید انجام شود تا این دستورکار به درستى به پیش رود.

تاکنون دولت ایران صرفًا با کشت فراسرزمینى در قالب 
محصوالتى نظیر ذرت، ســویا، دانه هاى روغنى و جو 
موافقت کرده اســت که این بدان معناست آنهایى که 
در زمینه دیگر غالت بخواهند سرمایه گذارى کنند، از 
طرح مد نظر دولت ایران بهره مند نخواهند شد. در عین 
حال یکى دیگر از چالش هاى طرح کشت فراسرزمینى 
که ایران با آن رو به رو اســت، وجود مافیاهاى واردات 

محصوالت در کشورهایى نظیر برزیل است. 
در مقابل مخالفان کشت فراســرزمینى، موافقانى هم 
هستند که اولین و مهمترین مزیت کشت فراسرزمینى 
را جلوگیرى از هدررفت آب مى دانند و اعالم مى کنند 
که با توجه به  شــدت بحران آب باید در جهت بهره ور 
کردن کشاورزى موجود و استفاده از روش هاى آبیارى 
و کاشت، داشت و برداشت نوین و کاشت محصوالت 
آب بر در سایر کشورها و ایجاد کشت فراسرزمینى گام 
برداشت.آنها همچنین از آســودگى خیال براى تأمین 

امنیت غذایى سخن مى گویند.
طبق آمار اعالمى وزارت جهاد کشاورزى، در حال حاضر 
90 درصد از محصوالت روغنى و بخش قابل  توجهى از 
برنج مصرفى کشور وارداتى است، به همین دلیل ایرادى 
ندارد که محصوالت راهبردى مثل گندم، خوراك دام و 
دانه هاى روغنى به وسیله کشاورزان ایرانى در خارج از 

مرزهاى کشور کشت و تولیدشده و براى تأمین نیازهاى 
داخلى مورد اســتفاده قرار گیرد، ضمــن اینکه تبدیل 
فناورى و دانش به محصول، یکى دیگر از مزایاى کشت 

فراسرزمینى به شمار مى آید.
به  هر روى ایران به سبب قرارگیرى در کمربند خشک 
جهانى، تغییرپذیرى شــدید اقلیمى، بــارش به میزان 
یک ســوم متوســط جهانى، خشکســالى هاى متعدد 
و مصرف بــاالى آب، نیازمند ایجاد تنوع کشــت در 
محصوالت غذایى و کشــاورزى به روش هاى متنوع 
است و کشــت فراســرزمینى راهکار نجات ایران از 
بحران آب به شمار مى آید. به باور کارشناسان،  کشت 
فراسرزمینى مى تواند راهکارى جایگزین براى تأمین 
محصوالت کشاورزى و مواد غذایى در کشور به شمار 

آید.
در حالى که به نظر مى رســد ایران مزایا و منافع قابل 
توجهــى را در تعقیــب برنامه هاى مرتبط با کشــت 
فراسرزمینى به مثابه بخشى از طرح هایش، هم جهت 
دور زدن تحریم هــا و هم تأمین امنیــت غذایى خود 
مى بیند، بــا این حال، واقعیت ها نشــان مى دهند که 
چالش هاى بزرگى در این مســیر وجود دارند که مى 
توانند در روند دستورکارهاى ایران، موانع و آسیب هاى 

جدى را ایجاد کنند.

راهى براى عبور از بحران بى آبى در کشور

کشاورزى، فراتر از سرزمین 

سود میلیونى از هر گرم زهر عقرب مى تواند اقتصاد یک کشور را تکان دهد. در 
حال حاضر یک گرم زهر عقرب که کاربردهاى بسیارى در صنایع دارویى دارد، 
بیش از 80 میلیون تومان به فروش مى رسد و گران ترین مایع جهان به حساب
 مى آید. زهرى که گفته مى شود هر لیتر از آن بیش از 120 میلیون تومان قیمت 
دارد. گرچه به اعتقاد عضو انجمن علمى حشــره شناسى پزشــکى ایران این 
قیمتگذارى ها چندان حساب شده هم نیست به این علت که هر گرم از زهر عقرب 

با مشقت بسیارى تهیه مى شود و باید به شکل علمى انجام شود.
به گفته محمدرضا باصرى، هر قطره از زهر نوعى عقرب که میزان آن از شن هم 
ریزتر است بیش از سه میلیون تومان به فروش مى رسد اما گرفتن آن پروسه اى 
زمان بر و طاقت فرساست، به این علت که باید عقرب ها را دانه به دانه زهرگیرى 
کرد و از هر عقرب تنها دو میلى گرم زهر گرفته مى شود. از سوى دیگر افرادى که 

در این کار مشغولند، همواره در معرض خطر نیش عقرب قرار دارند.
در حال حاضر در ایران 60 گونه عقرب وجود دارد که زهر چهار نوع از این گونه ها 
بسیار با اهمیت و ارزشمند است و با توجه به اینکه قیمت زهر انواع عقرب ها باهم 
متفاوت است، هر گرم زهر عقرب به طور میانگین بین 80 تا 100 میلیون به تناسب 
غلظت آن خریدارى مى شود؛ زهرى که براى انواع داروها استفاده مى شود و در 

درمان تومورها، سرطان، روماتیسم و دیابت استفاده مى شود. 
جالب اینکه ارزش میلیونى هر گرم زهر عقرب وسوسه زیادى ایجاد مى کند که 
باعث ورود افراد عادى به این صنعت مى شود؛ اما به گفته یک حشره شناس، این 
کار، کار هر کسى نیست و باید این را در نظر داشت که تحقق کامل این سودآورى 
از زمان خرید، راه اندازى کارگاه، پرورش تا مرحله زهرگیرى کژدم و سپس فروش 
آن به ارزش ادعا شده، چیزى شبیه هفت خوان رستم است که البته تاکنون کسى 

به خوان هفتم آن نرسیده است. 
روح ا... مظاهرى پرورش این گونه بندپــا و زهرگیرى از آن به هیچ وجه کار افراد 
عادى نیست و تنها شرکت هاى داروســازى و افراد مرتبط و داراى مجوز با این 
شرکت ها به انجام چنین کارى قادر هستند. همین باعث شده که فراورى این ماده 

ارزشمند با مشقت هاى فراوان باشد و ما نتوانیم آنطور که باید و شاید از این جانور 
استفاده کنیم و گونه ارزشمند آن وارد چرخه خرید و فروش قاچاقچیان شده تا به 

شکل خام آن را به کشورهاى دیگر بفروشند. 
سیداحسان حسنى، مدیرعامل شرکت دانش بنیان زهر زیست آزماى رازى، علت 
اینکه ما نتوانسته ایم از این ذخایر استفاده کنیم را نوپا بودن این بازار در ایران مى 
داند که باعث شده صرفًا پادزهر عقرب از زهر آن تولید  شود اما در خارج از ایران 
خطوط تولیدى زیادى براى اســتفاده از پروتئین زهرهاى جانورى شکل گرفته 

است.
حسنى همچنین با انتقاد از عدم توجه به بازار زهر عقرب در ایران تصریح مى کند: 
البته این عدم توجه به بازار زهر عقرب فقط مربوط به این حوزه نیست و در بسیارى 
از حوزه هاى دیگر نیز کم توجهى وجود دارد تا جایى که امروز مشاهده مى شود که 
ذخایر ژنتیک ما به خارج از کشــور مى رود و فرآورى شده آن چندین برابر قیمت 

دوباره به کشور فروخته مى شود!
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان زهر زیســت آزماى رازى تأکید مى کند: بازار 
محصوالت این شرکت فقط در خارج از کشور اســت و در ایران با شرکت هاى 
داروسازى قرارداد و همکارى نداریم چرا که موضوع دارو، مافیاى گسترده اى در 

کشور دارد و به این  راحتى ها به کسى اجازه ورود نمى دهند.
این در حالى است که تجارت زهر عقرب در دنیا یکى از پردرآمدترین تجارت ها 
و در رتبه نخست گران ترین مایع در جهان بوده که استحصال و فروش زهر آن 
در فعالیت هاى درمانى و پزشکى کاربردهاى فراوانى داشته و مورد استفاده قرار 

مى گیرد.
هم اکنون از 25 گونه عقرب در ایران تنها 10 گونه است که کاربرد دارویى دارد و 
زهر بقیه تنها براى تهیه پادزهر کاربرد دارند. حدود هزار نوع  عقرب شناخته شده 
جهان در کمتر از 10 کشور زندگى مى کنند و در این میان خاورمیانه را باید اصلى 
ترین زیستگاه آن ها دانست. از کل عقرب ها حدود 20 نمونه قابلیت به کارگیرى در 
امور پزشکى داشته و در این بین تنها هشت گونه عقرب صرفه اقتصادى پرورش 

عقرب دارند.

سود میلیونى در هر قطره از زهر عقرب 
مریم محسنى

رئیس جامعه گردشگرى سالمت ایران با بیان اینکه گردشگرى 
در ایام کرونا با آســیب جدى مواجه بود گفت: خوشــبختانه از 
فروردین ماه امسال شاهد یک رشد صعودى در این حوزه بودیم، 
یک رشد 200 درصدى که تا اواخر شهریور ماه هم ادامه داشت.
حسین نکونام افزود: با توجه به اینکه عمده گردشگران سالمت 
که به ایران سفر مى کنند از کشور عراق هستند، با فرارسیدن ماه 
محرم و صفر افت محسوسى داشتیم و انتظارمان این بود که این 
افت جبران شود اما اعتراضات مردمى و اغتشاشات اخیر آسیب 
زیادى به گردشگرى سالمت وارد کرد، تا جایى که گردشگرى 

سالمت به 25 تا 30 درصد رسید.
وى در ادامه با بیان اینکه ما آمار دقیقى از گردشگرى سالمت 
نداریم، افزود: بر اســاس آمارهاى میدانى از 52 ملیت پذیرش 
داریم که عمده آنها از کشور عراق هستند و بعد از آن افغانستان، 
چند درصد باقیمانده هم مربوط به کشورهاى حوزه آسیاى میانه، 

آسیاى مرکزى و خلیج فارس مى شوند.
رئیس جامعه گردشــگرى سالمت ایران با اشــاره به کارنامه 
درخشــان ایران در حوزه IVF، گفت: اعمال جراحى زیبایى، 
درمان ســرطان، ارتوپد، جراحى مغز و اعصاب، قلب و عروق 
و کودکان عمده فعالیت هاى ما در حوزه گردشــگرى سالمت 

محسوب مى شود.
وى ادامه داد: ما آنقدر بد کار کردیم که متأسفانه کشورى مثل 
اردن با 64 بیمارستان توانست طى ســال گذشته سه میلیارد 
دالر ارزآورى داشــته باشــد، در حالى که ارزآورى ما از حوزه 
گردشگرى سالمت در سال گذشته کمتر از 400 میلیون دالر 
بود. حتى سوریه جنگ زده هم گردشگرى سالمت موفقى دارد 
و متأسفانه امارات هم به یکى از رقباى نوظهور  تبدیل شده که 

رقابت سرسختانه اى با ایران دارد.

استقبال عراقى ها از 
«جراحى زیبایى» در ایران
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دستگیرى 74 سارق در 
اصفهان طى 48 ساعت

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از دستگیرى 74 
نفر سارق و کشــف 83 فقره انواع سرقت طى اجراى 
طرح امنیت محله محور در این شهرســتان خبر داد. 
سرهنگ حسین بساطى اظهار داشت: مرحله دیگرى 
از طرح امنیت محله محور با هدف پاکســازى نقاط 
آلوده و جرم خیز و دستگیرى ســارقان در 48 ساعت 
در این شهرستان به اجرا گذاشته شــد. وى افزود: در 
طى اجراى این طرح که با استفاده از توان حداکثرى 
کارکنان فرماندهى انتظامى شهرستان و هماهنگى با 
مرجع قضائى انجام شد تعداد 74 نفر سارق شناسایى 
و در چند عملیات منسجم و هماهنگ دستگیر شدند. 
وى تصریح کرد: کشف 18 دستگاه خودرو و 2 دستگاه 
موتور سیکلت مسروقه ،9 فقره سرقت اماکن و کشف 
54 فقره سایر سرقت ها از دیگر دستاوردهاى اجراى 

این طرح بود.

دلیل قطع آب در تیران و 
کرون

عملیات رفع حادثــه لوله به قطــر 400 میلیمتر خط 
انتقال آب شهر تیران با موفقیت به پایان رسید. در این 
عملیات که به علت مشاهده نشــتى بر روى آسفالت 
گزارش شــده بود، اکیــپ حوادث منطقــه به محل 
حادثه اعزام و نسبت به تعویض لوله 400 میلیمترى 
از جنس ایرانیت به طول 5 متر اقدام نمودند. الزم به 
ذکر اســت طى این عملیات که حدود 30 ساعت به 
طول انجامید و 5 متر حفارى آســفالت به عمق 2/5 
متر را همراه داشــت، به علت خالى شــدن مخازن، 
آب 6 منطقه شهر به مدت 48 ساعت قطع گردید که 
جهت تامین آب آشامیدنى شهروندان به صورت شبانه 
روزى از6 دســتگاه تانکر آبرسان سیار آبفاى استان و 
4 تانکر آبرسان مدیریت بحران فرماندارى شهرستان 

استفاده شد.

مجتمع هاى بین راهى 
امتیازبندى مى شود

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
براساس گزارش و چک لیســت هایى که وجود دارد، 
مجتمع هاى خدماتى رفاهى بین راهى استان اصفهان 
امتیازبندى مى شود. مهران زینلیان در خصوص اعطاى 
مجوزهاى مجتمع هاى خدماتى رفاهى بین راهى، گفت: 
مقرر شد با توجه به هماهنگى که بین دستگاه ها وجود 
دارد در اسرع وقت و کمتر از یک ماه مساعدت هاى الزم 

براى اعطاى مجوز این مجتمع ها انجام شود.

انتخاب هیئت مدیره انجمن 
کارگزاران گمرکى 

مجمع عمومى موسسین انجمن کارگزاران گمرکى 
اســتان در اتاق بازرگانى اصفهان برگــزار و اعضاى 
هیئت مدیره و بــازرس این انجمن انتخاب شــدند. 
به گزارش روابــط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان، 
در ابتداى جلســه مجمع عمومى موسســین انجمن 
کارگزاران گمرکى استان اصفهان اساسنامه تشکیل 
این انجمن قرائت، بررسى و با حداکثر آرا مورد تصویب 
اعضاى مجمع قرار گرفت. در پایان، پنج نفر به عنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیــره، دو نفر به عنوان اعضاى 
على البدل هیئت مدیــره، یک نفر بــازرس اصلى و 
یک نفر نیز به عنوان بــازرس على البدل این انجمن 

انتخاب شدند. 

بازداشت 2 شکارچى
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردستان از دستگیرى 
دو شکارچى متخلف که در کوه هاى روستاى اونج که 
اقدام به شــکار غیرمجاز کرده بودند، خبر داد. حسین 
شواخى اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست 
شهرستان اردستان پس از ساعت ها تعقیب و مراقبت دو 
نفر متخلف شکار غیرمجاز که اقدام به شکار یک رأس 
قوچ وحشى در کوه هاى منطقه روستاى «اونج»کرده 
بودند را در هنــگام انتقال صید مورد نظر در پوشــش 

خودروهاى خانوادگى دستگیر کردند. 

خبر

معاون سیاســى امنیتى فرماندارى فریدونشهر گفت: تمام 
جاده هاى مواصالتى، اصلى و فرعى شهر و روستا باز و تردد 
در مناطق صعب العبور و گردنه برف گیر کلوسه با زنجیر چرخ 

امکان پذیر است.
على کاظمى درباره وضعیت بارش ها در فریدونشهر، اظهار 
کرد: فریدونشهر، شهرستانى کوهستانى است و حجم زیادى 
از جاده هاى مواصالتى در روستاهاى مناطق صعب العبور و 
گردنه هایى مانند گردنه کلوسه، گالزون و گله نر است که 
برف گیر هســتند به همین دلیل ماشین آالت برف روبى در 
منطقه مستقر هستند. معاون سیاســى امنیتى فرماندارى 
فریدونشــهر، گفت: طبق آخرین گــزارش دریافتى تمام 

جاده هاى مواصالتى، اصلى و فرعى شهر و روستا باز است و 
در زیرساخت هایى مانند آب، برق، گاز و تلفن مشکلى نداریم.

کاظمى تصریح کرد: بارش برف در گردنه کلوسه رخ داده 
است. هفت روستا در پشت این گردنه وجود دارد و رفت و آمد 
روستائیان به دلیل شیب زیاد و ارتفاع باالى گردنه کلوسه 
در زمستان با مشکل مواجه اســت به همین دلیل بیشتر با 
ماشین هاى کمک دار تردد انجام مى شود و اکنون نیز گردنه 
کلوسه باز است. وى ادامه داد: هشدار زرد هواشناسى براى 
فریدونشهر داده شده و به این دلیل که هنوز هوا به زیر صفر 
نرسیده بیشتر بارندگى ها به شکل باران است، اما در گردنه 

کلوسه شاهد بارش برف بودیم.

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان 
گفت: اســتان اصفهان، با توجه به مردم والیتى و مذهبى 
کــه دارد، در تمام عرصه ها خوش درخشــیده  و در عرصه 
کتاب خوانى نیز پیشتاز است و در این راستا بیشترین تعداد 

کتابخانه را دارد.
حجت االسالم رمضان على معتمدى تأکید کرد: با بیان اینکه 
209 کتابخانه در اســتان اصفهان، راه اندازى شده  و مورد 
استفاده مردم قرار گرفته  است، تصریح کرد: 80 کتابخانه هم 
به صورت مردمى و بخش خصوصى در حال فعالیت هستند 
که این تعداد بدون در نظرگیرى کتاب خانه هاى مســاجد، 

مدارس، دانشگاه ها و ... است.

وى ضمن اشاره به اینکه کتا خانه ها از «تک خدمتى» بودن 
خارج شــده اند، مطرح کرد: در نظر گرفته شده  تا کتابخانه، 
تمام نیازهاى فرهنگى مردم را بــرآورده کنند و در همین 
راستا در هفته  کتاب خوانى بیش از 2 هزار برنامه فرهنگى 
و آموزشى انجام خواهد شــد. معتمدى  با بیان اینکه مردم 
مى توانند کتاب هایى را که در خانه  بــه آن نیاز ندارند را به 
کتاب خانه هاى محل خود اهداء کنند، اعالم کرد: از مردم 
دعوت مى کنیم که روز 24 آبان به کتابخانه ها مراجعه کنند و 
عضویت یکساله رایگان داشته باشند؛ روز 24 آبان، عضویت 
در کتابخانه هاى کشور رایگان است که در استان اصفهان 

نیز این برنامه فرهنگى انجام مى شود.

24 آبان، عضویت در 
کتابخانه ها رایگان است

برف گیر شدن
 گردنه کلوسه 

تا چند دهه پیش اصفهان به عنوان قطب پنبه کشــور 
شناخته مى شد؛ روزگارى که طالى سفید در استان نام و 
آوازه زیادى داشت و اصفهان به خاطر وجود کارخانه هاى 
نساجى در آن، منچستر کشور شناخته مى شد اما اکنون 

دیگر مزارع اصفهان مثل قبل روزگار سفیدى ندارند.
در حال حاضر از چهــار، پنج هزار هکتــار تولید پنبه در 
اصفهان تنها 980 هکتار باقى مانده است و خشکسالى 
و مشکالت کم آبى نگذاشــته که این استان مثل قبل 
بتواند در زمینه تولید این محصول اســتراتژیک زبانزد 
باشد. محصولى با ارزش که به دلیل کمبود تولید و عدم 
تولید کافى در کشور، فرصتى را ایجاد کرده که کشورهاى 
همسایه به این بازار سفید چنگ اندازى کرده و میدان را 

براى فعاالن این محصول تنگ کنند.
 به گفته رئیس ســابق اتحادیه صنایع نساجى اصفهان، 
اصلى ترین علت این مشــکالت بى آبى است. مرتضى 
منصورى با اشاره به اینکه کشــت پنبه به علت فصلى 
بودن زمانبر بوده و  نیاز به مصرف باالى آب و شرایط آب و 
هوایى داراى رطوبت باال دارد، مى گوید: خشکسالى تیشه 
به ریشه این محصول مى زند و بنابراین اکنون بیشترین 
کشت پنبه در ایران در استان هاى شمالى از جمله گلستان 
و خراسان انجام مى شود و به همین دلیل سطح زیر کشت 
اصفهان با توجه به خشکسالى اخیر و نیاز داخلى کاهش 

یافته است.
وى با اشــاره به اینکه پنبــه به عنوان یــک محصول 
کشــاورزى، صنعتى و بازرگانى، یکــى از مهم ترین و 
باارزش ترین لیف  هاى طبیعى است و جزو مهم ترین مواد 
اولیه صنعت نساجى به شمار مى رود اعالم کرده که این 
مشکالت باعث شده بقیه نیاز پنبه داخل از طریق واردات از 
کشورهایى همچون ازبکستان و تاجیکستان تأمین  شود.

از گفته هاى او اینطور برآورد مى شود که در حال حاضر هر 
یک کیلو پنبه داخلى با توجه به مصرف آب باال هزینه اى 
زیــادى دارد، درحالى که همین پنبه بــا کیفیت باالتر از 

کشورهاى همسایه همچون تاجیکستان و ازبکستان با 
یک چهارم قیمت تمام شده وارد مى شود.

بنابراین پایین بودن قیمت خرید، نبود تجهیزات و امکانات 
الزم و باالبودن هزینه هاى تولید کشت پنبه باعث شده که 
اصفهان دیگر نتواند در این عرصه موفق باشد.این در حالى 
است که میزان اشتغالزایى در این زمینه باال است چراکه 
در صنعت کشت پنبه، براى هر هکتار اراضى زراعى سه تا 
پنج نفر نیروى انسانى مى توانند فعالیت داشته باشند، البته 
فعالیت این تعداد به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بوده 
و این مقوله موجب ارتقاى اقتصاد کشاورزى در مناطقى 

خواهد شد که پنبه در آنها کشت مى شود.
اخیراً مدیرکل صنایع نساجى و منسوجات وزارت صمت 
نیز از پاسخگو نبودن تولید داخلى محصول پنبه مورد نیاز 
صنایع نساجى و پوشاك به دلیل مشکالت به وجود آمده 
خبر داده و اعالم کرده رفع این مشکل در دستور کار این 

وزارتخانه قرار گرفته است.
محسن گرجى تاکید کرده که در زنجیره تامین نیاز مواد 
اولیه صنعت نساجى به صورت مستمر با روند افزایش تولید 
منسوجات و پوشاك مواجه ایم و باید براى تامین پنبه مورد 

نیاز این صنایع برنامه مناسبى را به مرحله اجرا درآوریم.
وى این توجه را ناشى از استقبال بازار مصرف از پوشاك 
تولید داخلى و تالش و همت صنایع نســاجى و پوشاك 
کشور در روند افزایش کمى و کیفى محصول، دانسته و 

گفته این صنایع ساالنه به 150 هزار تن پنبه نیاز دارند.
این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت و راهبردى بودن نیاز 
صنایع نساجى و پوشاك کشور به پنبه، یکى از راهکارهاى 
تامین پنبه این صنایع را  اقدام در مســیر بهره گیرى از 
کشت فرا سرزمینى عنوان کرده و از اعالم آمادگى دفتر 
صنایع پوشاك و منسوجات وزارت صمت خبر داده تا در 
بستر تفاهم نامه اى با این کمیسیون کشاورزى و صنایع 
وابسته اتاق بازرگانى ایران تصمیم گیرى هاى خوبى در 

این زمینه گرفته شود. 
در همین رابطه و در راستاى حمایت از پنبه کاران، مدیر 

امور زراعت جهاد کشاورزى اصفهان نیز با اشاره به لزوم 
ایجاد صنایع تبدیلى پنبه گفته: یکى از کشورهاى مهم در 
تولید پنبه ازبکستان است، این کشور در سال هاى اخیر 
برنامه ریزى هاى خوبى در زمینه توسعه سطح زیرکشت 
داشت و بسیارى از کشورها با توجه به نرخ پایین محصول 

این کشور، واردات پنبه را از ازبکستان انجام دادند.
پیمان فیروزنیا با اشاره به اینکه ازبکستان صنایع جانبى 
پنبه را نیز توسعه و افزایش داد، تاکید کرده که این کشور 
تالش کرده به جاى خام فروشى، صنایع تبدیلى پنبه را 
رونق دهند و محصــوالت آن را فرآورى کنند و با قیمت 

باالترى نخ یا هر فرآورده دیگر را صادر کنند.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
مهم ترین شهرستان هاى پنبه کار استان را جرقویه، ورزنه، 
کاشان و آران و بیدگل نام برد و افزود: طى یکى دو سال 
اخیر در زمینه کاشت پنبه در سایر شهرستان هاى استان 
نیز برنامه ریزى شد که در شهرستان برخوار نتیجه بسیار 
خوبى داشت و اکنون توسعه سطح زیرکشت پنبه در این 

شهرستان نیز در دستور کار است. 
به گفته فیروزنیا اقدامى که سال جارى در زمینه کاشت 
پنبه در استان شده استفاده از بذرهاى جدید با دوره رویش 
کوتاه ترى نسبت به ارقام قدیمى است و همچنین بذرهاى 

یارانه دار که در اختیار کشاورزان قرار داده مى شود.
وى اظهار امیدوارى کرده که با توجه به خشکسالى که در 
استان حاکم است استفاده از این بذرهاى زودرس کمک 
کننده باشد و همین امر سبب شــده تا کشاورزان اقبال 

خوبى از این ارقام داشته باشند.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزى اصفهان با بیان 
اینکه سال آینده نیز ارقام جدید بذر پنبه تأمین خواهد شد و 
در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت، گفت: براى توسعه 
کاشت پنبه در استان به طور جدى برنامه ریزى شده و در 
این راستا اجراى طرح پى -وى- اس پنبه (کشت مشترك 
چند بذر مختلف پنبه) با ارقام وارداتى و داخلى در دستور 

کار قرار گرفته است.

برنامه جدید جهادکشاورزى براى رونق کشت و کار پنبه در استان

اصفهان دوباره قطب پنبه 
مى شود؟

زیر میز چه خبر است؟
نصف جهان  روزنامه «اصفهان زیبا» در گزارشى در 
شماره 21 آبانماه خود با عنوان «زیر و زبر زیرمیزى» 
به یکى از معضالت نظام بهداشت و درمان پرداخته 
است و نوشته: «گرفتن زیرمیزى پدیده غیراخالقى 
و غیرقانونى است که پزشک یا اعضاى کادر درمان 
مبلغى را اضافه بر هزینه هاى قانونى از بیمار مطالبه 
مى کنند، گاهى هم پزشکان باسابقه اى که با انجام 
این کار الگویى مى شــوند براى ســایر پزشکان! 
پزشکانى که بدون هیچ نگرانى به خود اجازه مى دهند 
مبالغ میلیونى را از بیمار یا خانواده بیمار دریافت کنند. 
در اغلب موارد هم مشاهده مى شود این پزشکان با 
شــیوه هاى مختلفى از جمله داشتن حساب بانکى 
متعلق به شخصى دیگر، خواهان زیرمیزى مى شوند 

و با چنان ظرافتى اقدام به دریافت زیرمیزى مى کنند 
که به سختى مى توان تخلفات را شناسایى و این افراد 

را متهم به اقدامات غیرقانونى کرد.» 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «از سوى 
دیگر بیمارانى که ناچار به پرداخت این مبلغ شده اند، 
از ترس اینکه شاید دوباره گذرشان براى ادامه روند 
درمان به این پزشکان بیفتد از پیگیرى و اعتراض به 
این موضوع پرهیز مى کنند. گرفتن زیرمیزى درحالى 
بین تعدادى از پزشکان مجرب اتفاق افتاده که این 
گمان در اذهان شــکل مى گیرد که شــاید رؤساى 
بیمارستان ها نیز با این پزشکان جیب یکسانى دارند 
و به قول معروف شاید دستشان با پزشکان در یک 

کاسه باشد.»

مریم محسنى
 به نظر مى رسد که هیچ مدیریت درستى در زمانبندى 
و تعداد اتوبوس در مســیرهاى شلوغ تردد با این وسیله 
نقلیه وجود ندارد چرا که به خوبى مشاهده مى شود که در 
مسیرهاى شلوغى که باید اتوبوس هایى تعبیه شود که 
حجم مسافر بیشترى مى گیرند از اتوبوس هاى کوچک 
تر استفاده شده و این مساله نتیجه اى جز شلوغى و درد 
سر براى کسانى که با ناوگان اتوبوسرانى تردد مى کنند 

ایجاد نمى کند.
شاهد این مدعا هم اتوبوس هاى مربوط به خط میدان 
جمهورى به آبشار است که در مسیر خود در میدان 25 
آبان و سایر ایستگاه هاى مرکزى این مسیر طوالنى، با 
موجى از مسافران روبرو مى شوند که باعث مى شود در 
بیشترساعات و نه تنها در ســاعات شلوغى با اتوبوسى 
شلوغ روبرو باشیم . همین قضیه را در خط خانه اصفهان 

به انقالب مشاهده مى کنیم که در این مسیر شلوغ هم از 
میدل باس ها استفاده شده در حالى که این خط نیازمند 

تعداد اتوبوس هاى بیشتر و همچنین بزرگتر است . 
اکنون این شبهه ایجاد شده که آیا مدیران شهرى اصًال 
سوار اتوبوس مى شــوند تا بدانند کدام خطوط نیازمند 
اتوبوس هاى بیشترى است؟ شــاید باید مدیران هم 
بخشــى از روزهاى هفته را با اتوبوس تردد کنند تا رنج 
حاصل از نبود یا کمبود اتوبوس در برخى از خطوط که 
نیازمند اتوبوس هاى بیشترى است را درك کنند و در 
مدیریت خطوط اشراف بیشــترى پیدا کنند با توجه به 
اینکه مدیریت سیســتم زمان بندى اعزام اتوبوس ها 
تنها با اپراتورها قابل لمس نیست که اگر بود مشکالت 
مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومى خیلى وقت پیش 
با زمانبندى مناسب حل شده بود و تا این حد شاهد پایین 

بودن خدمات در این بخش نبودیم.

مدیران هم سوار اتوبوس شوند!

فراخوان خدمات در فضاهاى فرهنگى 
نصف جهان فراخوان اداره و ارائه خدمات در فضاهاى 
فرهنگى متعلق به ســازمان فرهنگــى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان ویژه اشخاص حقیقى و 

حقوقى واجد شرایط منتشر شد.
ایــن فراخوان ویــژه مجموعــه فرهنگــى امام 
حسین (ع) در میدان استقالل، خانه فرهنگ احسان 
در خیابان جى، فرهنگسراى گلستانه در خیابان امام 
خمینى (ره)، مرکز توانمندســازى زنان سرپرست 
خانوار مرآت در خیابان اوحدى، مرکز توانمندسازى 
کیمیا در رهنــان و مرکز فرهنگى گلزار شــهداى 

رهنان است.مرحله دریافت اسناد حداکثر تا ساعت 
14 روز سه شنبه 24آبان مهلت دارد.

گفتنى اســت؛ واجدان شــرایطى که عالقه مند به 
شرکت در این طرح هستند مى توانند براى دریافت 
و تحویل اسناد به اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان 
22بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، امور قراردادهاى 
ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى شهردارى 
اصفهان مراجعه کرده و یا اطالعات مورد نیاز خود 
را از طریق سایت www.esfahanfarhang.ir یا 

شماره تلفن 137 دریافت کنند.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

استاندار اصفهان گفت: الزم است طرح هاى نیمه تمام دولتى 
با نگاه فنى و اقتصادى توجیه پذیر براى سرمایه گذارى به 
بخش خصوصى ارائه شود تا اســتمرار این مسیر در آینده 

تضمین شود.
سید رضا مرتضوى در جلسه شوراى برنامه ریزى و توسعه 
استان اصفهان گفت: نگاه مشترك مسووالن استان بر این 
است که سرمایه بخش خصوصى براى تکمیل طرح هاى 
نیمه تمام جذب شود. وى از دســتگاه هاى اجرایى استان 

خواســت تا اطالعات مربوط به طرح هاى نیمه تمام را در 
سامانه هاى مربوطه، بارگذارى کنند و گفت: در واگذارى 
طرح هاى نیمه تمام به بخش خصوصى باید از ظرفیت مردم 
و دستگاه هاى نظارتى نیز استفاده شود و آنها نماینده ثابت در 

کارگروه ها یا شوراهاى مربوطه داشته باشند.
رییس دبیرخانه شوراى برنامه ریزى و توسعه اصفهان نیز 
در این جلسه گفت: 721 طرح عمرانى نیمه تمام در استان 
اصفهان شناسایى شده است که از یک تا 99 درصد پیشرفت 

فیزیکى دارند. احمد فروزنده افزود: براى تکمیل این طرح ها 
با نرخ تورم موجود به چهار هزار و 260 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز اســت که در صورت تامین این بودجه و پرداخت 100 
درصد نقدینگى مورد نیاز تا 10 ســال آینده همه این طرح 

ها به اتمام مى رسد.
وى با بیان اینکه برخى از این طرح ها داراى توجیه اقتصادى 
نیست، خاطرنشان کرد: مواد و تبصره هایى براى واگذارى 

طرح هاى نیمه تمام وجود دارد.

سرنوشت 721 طرح نیمه تمام در اصفهان

ورزنه گواهینامه شهر تاالبى
 دریافت کرد

نصف جهان  شــهردار ورزنه گفت: 25 شهر جهان 
از جمله شــهر ورزنه نوزدهم آبان ماه سالجارى در 
چهاردهمین اجالســیه کاپ که در ژنو برگزار شد، 

موفق به کسب گواهینامه شهر تاالبى شدند.
حامد اخگر با بیان اینکه در حال حاضر 43 شهر به 
عنوان شهر تاالبى در جهان انتخاب شده اند، تصریح 
کرد: اســتفاده از ظرفیت جامعــه محلى به منظور 

حفاظت از تاالب ها به ویژه تاالب گاوخونى در مرکز 
فالت ایران اهمیت ویژه اى دارد.

شــهردار ورزنه تاکید کــرد: یکــى از مهمترین 
موضوعات براى شــهردارى، تحقق حقابه تاالب 
گاوخونى اســت تا بتوان از بحران هــاى پیش رو 
که تاالب گاوخونــى و منطقــه را تهدید مى کند، 

جلوگیرى کرد.

تغییر مکان زمین هاى اختصاصى
 به مسکن ملى در نطنز

نصف جهان فرماندار نطنز از تغییر مکان زمین هاى 
اختصاصى بــراى متقاضیان مســکن ملى در این 

شهرستان خبر داد.
محمد ظریفى گفت: 28 پالك براى 56 واحد تامین 
و تحویل بنیاد مسکن شده و بزودى 20 پالك دیگر 

براى 40 متقاضى تحویل بنیاد مسکن خواهد شد.
وى با بیــان اینکه واگذارى یــک قطعه زمین 40 
پالکى هم در دســتور کار اســت، افزود: در اجراى 
ماده 10 قانون جهش تولید هم یک قطعه زمین به 

مساحت 1/5 هکتارى به زودى تحویل خواهد شد.
ظریفى با بیان تغییر زمین اجراى طرح مسکن ملى 
گفت: وجود مشــکالت جانمایى زمین قبلى نظیر 
عدم پیش بینى شــبکه دفع فاضالب، مشکالت 
ترافیکــى در محدوده، وجــود معابــر باریک در

 نقشه ها، مشــکل دفع آب هاى ســطحى و غیره 
منجر به تغییر مکان این اراضى شد و هم اکنون 4 
هکتار زمین به محدوده شهرى الحاق و زمین الزم

 هم تامین شد.
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اگر از گوشى هاى جدید، مثل آیفون و سامسونگ استفاده 
کرده باشید یا مشخصات آن را خوانده باشید، احتماال اسم 
«سیم کارت الکترونیک یا eSIM» به گوش تان خورده 

است؛ اما سیم کارت الکترونیک چیست؟
سیم کارت ها وسیله هایى براى برقرارى ارتباط به وسیله 
تلفن هاى همراه یا دستگاه هاى الکترونیک هستند و بر 
روى خود یک شماره شناســایى منحصر به فرد ذخیره 
مى کنند که همان شــماره تماس بوده و براى برقرارى 
تماس این شماره الزم اســت؛ به عبارتى سیم کارت ها 
در واقع کارت حافظه هاى کوچکى هستند که اطالعات 
مربوط به مشترکان یک تلفن همراه را درون خود نگه 

مى دارند.
واژه سیم کارت اى سیم(eSIM) به معناى سیم کارت قابل 
 Embedded Subscriber) ادغام و مخفف عبــارت
Identity Module) اســت و همانطور کــه از نامش 

مشخص است، بخش جداناپذیرى از برد اصلى گوشى 
هوشمند موردنظر محســوب مى شود. کلمه اى سیم به 
معناى یک سیم کارت یکپارچه با گوشى هوشمند است 
و این بدان معناســت که دیگر سیم کارت فیزیکى قابل 
خروج از گوشى هوشــمند نخواهد بود و اپراتور مربوطه 

در کشورهاى محل سکونت باید از آن پشتیبانى کند.
برخالف سیم کارت هاى معمولى که قطعه هایى فیزیکى 
هستند و مى  توان آن ها را از دستگاهى به دستگاه دیگر جا 
به جا کرد، سیم کارت هاى الکترونیکى قطعات کوچکى 
هســتند که امکان خارج کردن آن ها از دســتگاه یا جا 
به جایى شــان وجود ندارد. در توضیح سیم کارت هاى 
معمولى، گفته شــد که یک شــماره شناسایى منحصر 
به فرد را بر روى خود ذخیره مى کنند اما «ســیم کارت 
الکترونیکى» قطعه اى کوچک است که درون دستگاه 
قرار دارد و هیچ داده ى از پیش تعیین شده اى روى حافظه 

آن نیست.

هنگامى که شما دســتگاهى را می خرید، به جاى آن که 
سیم کارت خود را در دستگاه بگذارید، شرکت مخابراتى 
اطالعات مورد نظر و شــماره شناسایى منحصر به فرد 
شما را به وسیله اینترنت، به eSIM که در دستگاه وجود 
دارد، منتقل مى کند. براى درك بهتر این روند دو مثال 
از مراحل خرید و فعال سازى سیم کارت هاى معمولى و 

ســیم کارت هاى الکترونیک ذکر مى کنیم. شخصى را 
تصور کنید که مى  خواهد یک سیم کارت معمولى بخرد، 
در شرکت مخابراتى از بین شــماره هاى موجود یکى را 
انتخاب و ســیم کارت فیزیکى را تحویل مى گیرد و در 
دستگاه خود می گذارد، دستگاه از اطالعات ذخیره شده بر 
روى سیم کارت استفاده مى کند و به شرکت مخابراتى 
وصل مى شود، اگر شخص بخواهد دستگاه خود را تغییر 
دهد، سیم کارت را خارج کرده و بر روى دستگاه دیگرى 

نصب مى کند.
 حاال همین شخص را تصور کنید که براى تهیه ى یک 
ســیم کارت الکترونیکى اقدام مى کند و مراحلى را طى 
خواهد کرد: در شرکت مخابراتى شماره ى مورد نظر خود 
را انتخاب مى کند، شرکت مخابراتى به جاى ارسال یک 
قطعه فیزیکى، براى او یک QR کد می فرستند، پس از آن 
شخص با دســتگاه خود کد مورد نظر را اسکن مى کند، 
شــرکت مخابراتى اطالعاتى که تا قبل از این بر روى 
سیم کارت هاى فیزیکى ذخیره مى شد را به سیم کارت 
الکترونیکى ارســال و eSIM موجود در دستگاه را فعال 
مى کند. اگر شخص تصمیم بگیرد که شرکت مخابراتى 
خود را تغییر دهد نیازى به تعویض مجدد ســیم کارت 
ندارد و مى تواند با همان یک eSIM که در دستگاهش 
وجود دارد از خدمات شــرکت هاى مخابراتى دیگر هم 

استفاده کند.

مزایا و چالش ها
از آن جایــى کــه ســیم کارت هاى الکترونیکى جزو 
فناورى هاى جدید محسوب مى شوند، همه ى تلفن هاى 
همراه به آن مجهز نیستند. در حال حاضر eSIM تنها بر 
روى بعضى گوشى ها مثل آیفون 11 و گوگل پیکسل4 
در دسترس اســت، به خاطر همین بهتر است که قبل 
از خرید این گوشى ها، بیشــتر از مزایا و محدودیت هاى 

سیم کارت هاى الکترونیکى بدانید.
اتصال سریع یکى از مزایاى سیم کارت هاى الکترونیکى 
است. دیگر الزم نیســت در انتظار ارسال سیم کارت از 
شرکت مخابراتى بمانید و تنها با اسکن یک ُکد مى توانید 
ســیم کارت خود را داشته باشید. داشــتن شماره هاى 
نامحــدود، یکــى دیگــر از مزایاى ســیم کارت هاى 
الکترونیکى است. شما مى توانید هر تعداد شماره تماس 

را که مى خواهید  فقط بر روى یک eSIM فعال کنید به 
این ترتیب مى توانید شماره تماسى براى کار، شماره اى 

براى دوستان و… داشته باشید.
همچنین در مسافرت هاى خارجى الزم نیست سیم کارت 

 QR code خود را عــوض کنیــد، کافى اســت
مشــخصى را اســکن کنید، تا شماره ى 

جدید کشــور مقصد، روى دســتگاه 
 ،eSIM شما فعال شــود. با استفاده از

شکاف ســیم کارت بر روى 
دستگاه شــما حذف 

مى شــود و شما 
دستگاهى با قطر 
نازك تر و ظاهرى 
ظریف تر خواهید 

داشت. اطالعات 
ســیم کارت هاى 

الکترونیکــى از آن 
جهت که بــه صورت 

دیجیتال و در یک فضاى ابرى جا به جا مى شود امن تر 
هستند، در این حالت امکان این که سیم کارتى با شماره 

اشتباه را روى دستگاه خود فعال کنید، از بین مى رود.
کار با eSIM در کشــورهایى که از اینترنت اشــیاء، در 
حوزه هاى مختلف استفاده مى کنند، راحت تر است چون 
در این کشورها دستگاه هاى زیادى هوشمند و متصل به 
اینترنت هستند و شرکت هاى IOT دیگر نیازى ندارند که 
میلیون ها سیم کارت را روى دستگاه هایشان نصب کنند 
و با یک eSIM مى توانند تمام دستگاه ها را پوشش دهند.

چه کشورهایى پشتیبانى مى کنند؟
طبق این گزارش و به نقل از وب سایت سى نت، اپل در 
جریان رویدادى از محصوالت جدیدش از جمله آیفون 

هاى جدید مدل 2018  رونمایى کرد و مشخص شد دو 
مدل پرچمــدار اپل از قابلیت دو ســیم کارته بودن مى 
برند که گزارش ها حاکى از آن است این قابلیت تنها در 
10 کشورى که اپراتورهاى 
مخابراتــى آن ها چنین 

سرویسى را ارائه داده و از فناورى سیم کارت هاى اى سیم 
(eSIM) پشتیبانى مى کنند، قابل استفاده خواهد بود.

بنابراین با توجه به پشتیبانى این دو پرچمدار جدید اپل 
از ســیم کارت اى سیم، بســیارى از کاربران در سراسر 
جهان خواستار بدســت آوردن اطالعات مربوط به این 
فناورى جدید شــده اند و مى خواهنــد از مزایا و معایب 
این ســیم کارت هاى جدید مطلع شوند. طى سال هاى 
گذشته گفته شــده بود کشــورهایى که از این قابلیت 
سیم کارت هاى اى سیم پشتیبانى مى کنند اتریش، کانادا، 
کرواسى، جمهورى چک، آلمان، مجارستان، هند، اسپانیا، 
انگلیس و ایاالت متحده آمریکا هستند و به نظر مى رسد 

که تنها کاربران ساکن در کشورهاى مذکور قادر خواهند 
بود از این نسخه هاى دو سیم کارته گوشى هاى آیفون 

2018 بهره مند شوند.
پس از این موضوع گوگل هم به عنوان شرکت توسعه 
دهنده سیستم عامل اندروید و بزرگترین رقیب سیستم 
عامل iOS اپل اعالم کرد که تصمیــم گرفته قابلیت 
جدید پشتیبانى از ســیم کارت هاى اى سیم را به 
گوشى هاى هوشــمند اندرویدى اضافه کند تا 
به این ترتیب سازندگان و شــرکت هاى تولید 
کننده گوشى هاى اندرویدى مانند 
سامسونگ، ال جى، هواوى و 
شیائومى بتوانند گوشى هاى 
جدیدى را به تولید برسانند 
که از این فنــاورى جدید 

پشتیبانى خواهد کرد.
طبق اطالعات وبالگ ســایت 
اپراتــور دوم تلفــن همــراه، 
ســیم کارت هاى الکترونیکى 
با گوشى هاى قدیمى سازگار 
نیستند و براى استفاده از آن ها 
الزم اســت تا هزینه ى بیشــترى 
پرداخت کنید و یک دســتگاه جدید تهیه 
کنید. در حال حاضر دســتگاه هایى که در آن ها 
eSIM به کار رفته اســت، قیمت نســبتا باالیى 

دارند. ســیم کارت الکترونیکى قابلیت جا به جایى بین 
دســتگاه هاى مختلف را ندارد و فقط در یک دســتگاه 
مى توان از آن اســتفاده کرد. گفتنى است براى ذخیره 
اطالعات تماس بر روى eSIM و انتقال آن به دستگاه 
دیگر، باید اول اطالعات را آپلود و سپس روى دستگاه 

دیگرى دانلود کنید.

آینده پیش روى سیم کارت الکترونیکى
eSIM، پتانسیل هاى باالیى دارد که مى توان از آن براى 

پیشرفت اینترنت اشیاء استفاده کرد؛ عالوه بر این آسان 
 ۵G بودن استفاده از این سیم کارت ها و پیشرفت شبکه
و۶G، حتما در سال هاى آینده، شرکت هاى تلفن همراه 

بیشترى را تشویق مى  کند تا از این تکنولوژى در بیشتر 
دستگاه هاى خود استفاده کنند.

از سیم کارت الکترونیکى چه مى دانید؟

فتوشاپ ابزارى است که مى توانید آنچه که فقط در 
تصور مى گنجد را حداقل به انــدازه یک تصویر به 

واقعیت تبدیل کنید.
حذف پس زمینــه در فتوشــاپ راه را بــراى لذت 
بخش ترین کاربرد هاى این برنامــه هموار مى کند. 
على رغم راه هــاى پیچیده و وقتگیــرى که براى 
حذف پس زمینــه یک تصویر وجــود دارد، یک راه 
آســان از طریق اســتفاده از ابزار انتخاب سریع در

 Adobe Photoshop CC۲۰۲۰K نیز وجود دارد.

نحوه حذف پس زمینه در فتوشاپ
1. فتوشــاپ را در مک یا رایانه شــخصى خود راه 

اندازى کنید.
 تصویرى را که مى خواهید پس زمینه را از آن حذف 
کنید با کلیک بر روى "File" و سپس "Open... " از 

منو باال بکشید.
2. از ابزار انتخاب سریع اســتفاده کنید و نماد را که 
یک مستطیل سخت احاطه شــده با خط نقطه چین 

است را پیدا کنید. 
این گزینه در نوار ابزار ســمت چپ با کلیک راست 
بر روى ابزار انتخاب شى و کلیک بر روى نماد سوم 

یافت مى شود.

3. بــراى احاطــه کــردن تصویــرى که 
مى خواهید در پیش زمینه باقى بماند یا بخشى 

از تصویــر که پس از حــذف در پــس زمینه باقى 
مى ماند، تکه تکه کلیک کنید. 

همچنین مى توانید "Select Subject" را 
در نوار منوى باالى "Options" فشار دهید.

4. بــراى رفع هر گونــه نقص در مورد ســوژه خود 
بزرگنمایــى کنیــد. مى توانید ایــن کار را در حالت 

"Quick Mask" انجام دهید.

5. وقتى از عکســى که مى خواهید از پس زمینه جدا 
شــود راضى هســتید، روى موضوع انتخاب شده 
راست کلیک کرده و روى Layer via Copy کلیک 

کنید.
6. روى نماد کره چشــم در پانل الیه ها در کنار الیه 
صفر کلیک کنیــد؛ زیرا به طور پیــش فرض براى 
مخفى کردن پس زمینه، در منوى ســمت راســت 

صفحه فراخوانى مى شود.
از طرف دیگر، اگر به حاشیه هاى تقریبًا عالى در سوژه 
خود نیاز ندارید، راه آسان ترى براى حذف پس زمینه 

وجود دارد.
1. عکس خود را باز کنید.

2. یک الیه جدید در سمت راست پنل الیه ها ایجاد 

کنید. الیه 1 را از حالت انتخاب خــارج کنید و الیه 
Background را بــا تصویر خود بــه عنوان تصویر 

آیکون در زیر الیه ها انتخاب کنید.
 Remove 3. با انتخاب ایــن الیه، اکنــون گزینه
 Quick Actions را در زیــر پنــل Background

مشاهده مى کنید، روى آن کلیک کنید.
4. اگر از صفحه نمایش کوچکترى استفاده مى کنید، 
ممکن است الزم باشد روى فلش هاى دوتایى براى 
گســترش پانل ها ضربه بزنید تا اقدامات ســریع را 

ببینید.

عضو هیــات مدیــره اتحادیه فنــاوران رایانه خاطر 
نشان کرد: ارز براى واردات آیفون 14 تخصیص داده 
نمى شود؛ و امروز هم کســانى که به صورت چمدانى 
یا مســافرى اقدام به واردات این نوع گوشى مى کنند 
نمى توانند آن را ریجستر کنند و مدت فعال بودن این 

مدل از تلفن همراه 15 روزه تا یک ماهه است.
احســان بیات، با بیان اینکه از تاکنون هیچ شرکتى 
به شــکل قانونى اقدام بــه واردات آیفون 14 نکرده 
اســت، گفت: ارز براى واردات آیفون 14 تخصیص 
داده نمى شــود؛ و امروز هم کســانى که به صورت 
چمدانى یا مســافرى اقدام به واردات این نوع گوشى 
مى کنند نمى توانند آن را ریجستر کنند و مدت فعال

 بودن این مدل از تلفن همــراه 15 روزه تا یک ماهه 
است.

وى با اشاره به دالیل ریجســتر نشدن آیفون 14 در 
کشــور، تصریح کرد: آیفون 14 را مى توان مسافرى 
وارد و در گمرك اظهار کرد؛ اما از آنجایى که شناسه 
کاال از سمت همتا ایجاد نشــده نمى توان براى فعال 

سازى آن کد همتا دریافت کرد.
عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه ادامه داد: اگر 

کمیته ریجسترى در هفته پیشرو تشکیل جلسه بدهد 
بدون تردید بحث ریجستر شدن کاالهاى باالى 600 

دالر را مطرح خواهیم کرد.
بیات با اشــاره به وجود تقاضا بــراى خرید برند اپل، 
گفت: متقاضى خرید این نوع گوشــى ها در بازار زیاد 
است؛ برخى از فروشگاه ها به دلیل نوسان هاى نرخ ارز 
مدل هاى قدیمى 12 و 13 آیفون را که در بازار موجود 
است نگه داشته اند و متاسفانه قیمت آن افزایش پیدا 

کرده است.
وى تصمیموزارت صمــت براى وضــع ممنوعیت 
واردات کاالى باالى 600 دالر را اشــتباه دانست و 
افــزود: ممنوعیت واردات موبایل هــاى باالى 600 
دالر باعث نشــد که ارز از کشــور خارج نشود و این 
مدل گوشــى با ارز قاچاق و در قالــب کاالى قاچاق 
وارد کشور شد و در بازار به وفور این مدل  از گوشى ها 

موجود است.
این فعال صنفــى بر ایجاد یــک روش قانونى براى 
واردات اپل، تاکید کرد و افزود: باید مشکل بازار براى 

واردات تلفن همراه مدل آیفون حل شود.
بیات با بیان اینکه بازار در شــرایط رکود است، گفت: 

بازار در ماه گذشته به شدت در شرایط رکود بود اما در 
هفته هاى ابتداى آبان تکان خورد و تقاضا تاحدودى 

افزایش پیدا کرد.
عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه، خاطر نشان 
کرد: موبایل با ارز نیمایى وارد کشور مى شود و افزایش 
نرخ ارز در بــازار آزاد تاثیرچندانى در قیمت گوشــى 
همراه نمى گذارد، نوســان هاى نرخ نیما در یک ماه 
گذشــته حدود 2 درصد در نرخ گوشى هاى همراه در 

بازار تاثیر گذاشته است.
به گفتــه وى؛ قیمت تلفن هاى همراه هوشــمند که 
تقاضا براى خرید آنها وجــود دارد از حدود 2 میلیون 
500 هزار تومان شروع مى شود؛ اما نرخ گوشى هایى 
که بیشــترین تقاضا را دارند بین 5 تا 7 میلیون تومان 
است. باالترین نرخ موبایل در بازار پرومکس 13 است 

که قیمت آن 58 میلیون تومان است.
بیات در پایان تصریح کرد: بازار با کمبود کاال مواجه 
نیست و انواع مدل هاى گوشــى  از برند سامسونگ، 
شیائومى و در بازار موجود اســت و نوسان هاى نرخ 
ارز به  این دلیل که این گوشــى ها با نرخ نیمایى وارد 

مى شوند در قیمت آنها تاثیر چندانى نمى گذارد.

 بنچمارك محبوب آنتوتو لیستى از 10 گوشى پرچمدار 
و باالرده قدرتمند اندرویــدى در بازار جهانى براى ماه 
اکتبر 2022 را منتشر کرد که شامل محصوالت مجهز 

به تراشه هاى کوالکام و مدیاتک مى شود.
در لیست مربوط به گوشى هاى پرچمدار، اکثر آن ها به 
تراشه هاى اسنپدراگون مجهز شــده اند و در فهرست 
گوشى هاى باالرده، سهم چیپ هاى مدیاتک بیشتر از 

دنیاى پرچمدارهاست.
در لیست مربوط به قدرتمندترین گوشى هاى پرچمدار، 
دو موبایل ایسوس در صدر قرار گرفته اند: ایسوس راگ 
فون 6 و 6 پرو که هردوى آن ها به اسنپدراگون 8 پالس 

نسل 1 مجهز شده اند. نکته جالب اینکه ایسوس راگ 
فون با 16 گیگابایت رم، باالتر از مدل پرو با 18 گیگابایت 
رم قرار گرفته است. این گوشى هاى هوشمند به ترتیب 
امتیازهاى 1,117,077 و 1,116,637 را کسب کرده اند.

در رتبه ســوم گوشــى شــیائومى ۱۲T پرو با امتیاز 
1,061,590 به چشــم مى خورد؛ گوشى هوشمندى 
که دوباره به اســنپدراگون 8 پالس نسل یک مجهز 

شده است.
در این فهرست تنها یک گوشى از تراشه مدیاتک بهره 
مى برد: ویوو X۸۰. این موبایل به چیپ دیمنسیتى 9000 
به همراه 12 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه داخلى 
مجهز شده و توانسته امتیاز 1,005,160 را به دست آورد.

در فهرست مربوط به قدرتمندترین گوشى هاى باالرده 
اندرویدى، در رتبه هاى اول تا چهارم با گوشــى هاى 
مجهز به تراشه دیمنســیتى 8100 روبه رو هستیم. در 
رده اول گوشــى ریلمى GTNeo3 با امتیاز 817,197 
به چشم مى خورد و در رتبه دوم پوکو GT X۴ با امتیاز 

797,324 قرار گرفته است.
از رتبه پنجم تا دهم لیست همگى به چیپ اسنپدراگون 
870 مجهز شده اند و امتیازى در بازه 693 هزار تا 727 
هزار کســب کرده اند. عالوه بر این، تمــام آن ها از 8 

گیگابایت رم بهره مى برند.

قدرتمندترین گوشى هاى جهان معرفى شدند

چرا گوشى هاى آیفون 14 رجیسترى نمى شوند؟

چگونه پس زمینه یک تصویر را در فتوشاپ حذف کنیم؟

برنامه هاى زیادى در گوشى هوشمند هر فرد 
وجود دارد کــه اطالعات شــخصى زیادى را 

ذخیره مى کند. 
حتى با رمز عبور ایمن قفل صفحه نمایش، اگر 
کسى موفق به باز کردن قفل گوشى هوشمند 
شما شود، ممکن است اطالعات شخصى شما 

به خطر بیفتد.
براى مقابله با چنین شرایطى، مى توانید برنامه 
هاى خصوصى یــا مهم خــود را از دید پنهان 

نگه دارید.
فقط غیرفعال کردن یا حذف نصب یک برنامه 
تنها راه براى مخفى کردن یک برنامه نیســت 
زیرا ممکن اســت منجر به از دست دادن تمام 

داده هاى برنامه شود.
 براى جلوگیرى از همه این مــوارد، مى توانید 
برنامه ها را روى گوشــى اندرویــد خود بدون 
حذف یا غیرفعال کردن آن ها مخفى کنید. در 

اینجا نحوه انجام آن آمده است:
گوشــى هاى اندرویدى داراى ویژگى داخلى 
هستند که به شما امکان مى دهد برنامه هاى 
خود را بدون حذف یا غیرفعــال کردن آن ها 

مخفى کنید. 
این ویژگى همچنین به شــما امکان مى دهد 
یک رمز عبور تنظیم کنید و به شما کمک مى 
کند هر زمان کــه بخواهید برنامه هاى مخفى 

خود را بازیابى کنید.
1.به تنظیمات گوشى هوشمند خود بروید.

 Privacy 2.به پایین اســکرول کنید و به تب
بروید.

3.در تب Privacy Protection، روى گزینه 
Hide apps ضربه بزنید.

4.رمز عبور حریم خصوصى خود را وارد کنید و 
در صفحه بعدى، لیســتى از برنامه هایى را که 
مى توانید در تلفن هوشــمند خود پنهان کنید، 

پیدا خواهید کرد.
5.ضامن را براى برنامــه هایى که مى خواهید 

پنهان کنید روشن کنید.
6.یک رمز عبور براى برنامه هاى مخفى تنظیم 
کنید. الزم به ذکر اســت که رمــز عبور باید با 
# شــروع و پایان یابد. این رمز به شما کمک 

مى کند تا برنامه هاى مخفــى خود را در تلفن 
هوشمند خود مشاهده کنید.

7.اکنــون، برنامه هاى انتخابى شــما مخفى 
هستند.

مى توانید از برنامه هاى مخفى به ســادگى با 
وارد کردن رمز عبور روى صفحه شماره گیرى 
تلفنتان استفاده کنید زیرا در کشوى برنامه هاى 
گوشــى هوشــمندتان ظاهــر نمى شــوند. 
برنامه هــاى مخفى بــه طور معمــول اجرا 

مى شوند.

نحوه پنهان کردن برنامه
 در اندروید

جود یکى را
ى گیرد و در
خیره شده بر
ت مخابراتى
خود را تغییر
گاه دیگرى

هیه ى یک 
حلى را طى 
رد نظر خود 
 ارسال یک 
د، پس از آن 
کنمى کند،
ین بر روى
 سیم کارت
گاه را فعال
ت مخابراتى
ــیم کارت
دستگاهش
ى دیگر هم

ونیکى جزو

براى دوستان و… داشته باشید.
همچنین در مسافرت هاى خارجى الزم نیست سیم کارت 

QR code را عــوض کنیــد، کافى اســت eخود

ىىىىىىىىه ى مشــخصى را اســکن کنید، تا شمار
جدید کشــور مقصد، روى دســتگاه 
،eSIM Mشما فعال شــود. با استفاده از

روى شکاف ســیم کارت بر
فحذف دستگاه شــما 

مىشــود و شما 
دستگاهى با قطر 
نازك تر و ظاهرى 
ظریفففف تررترفترف ترفف ترف ت تر تف ترف تف تررف ترترفترف ترف ترترف ترف ترف تر خواهید 

داشت. اطالعات 
ســیم کارت هاى 

الکترونیکــى از آن 
جهت که بــه صورت

دیجیتال و در یک فضاى ابرى جا به جا مى شود امن تر 

برند که گزارش ها حاکى از آن است این قابلیت تنها در 
10 کشورى که اپراتورهاى 
مخابراتــى آن ها چنین

2018 بهره مند شوند.
پس از این موضوع گوگل هم به عنوان شرکت
بزرگترین رقیب دهنده سیستم عامل اندروید و
iOS اپل اعالم کرد که تصمیــم گرفت Sعامل

جدید پشتیبانى از ســیم کارت هاى اى
گوشى هاى هوشــمند اندرویدى اضا
به این ترتیبسازندگان و شــرکت ه
کننده گوشى هاى اندروید
سامسونگ، ال جى،
شیائومى بتوانند گو
جدیدى را به تولید
که از این فنــاور
پشتیبانى خواهد کر
طبق اطالعات وبالگ
اپراتــور دوم تلفــن
ســیمکارت هاى الک
با گوشى هاى قدیمى
نیستند و براى استفاد
الزم اســت تا هزینه ى بی
پرداخت کنید و یک دســتگاه ج
کنید. در حال حاضر دســتگاه هایى که
eSIM به کار رفته اســت، قیمت نســب

ج دارند. ســیم کارت الکترونیکى قابلیت جا به
دســتگاه هاى مختلف را ندارد و فقط در یک د

آ

 که 
 بخشى

 زمینه باقى 

 را 
هید.

 ســوژه خود 
ار را در حالت 

س زمینه جدا 
 انتخاب شده 
Laye کلیک 

الیه کنار در ا
الیه 1 را از حالت انتخاب خــارج کنید و کنید. الیه
عنوانتصویر بــه خود تصویر بــا Backgroundرا

در فتوشاپ حذف کنیم؟

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5443 مورخ 1401/07/27 به شماره کالسه 0054 مالکیت آقاى/ خانم 
ابراهیم بلور به شناسنامه شماره 1909 کدملى 1755471831 صادره فرزند اسمعیل در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مســاحت 336,16 مترمربع پالك 
شماره 1797 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
مستندات ضمیمه ذیل صفحه 501 دفتر 96 و صفحه 572 دفتر 279 و صفحه 317 دفتر 
523 و صفحه 329 دفتر 523 و  مالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است. 
برابر راى شماره 5444 مورخ 1401/07/27 به شماره کالسه 0056 مالکیت آقاى/ خانم 
زهرا کردسدهى به شناسنامه شماره 14693 کدملى 1140520318 صادره فرزند رجبعلى 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 336,16 مترمربع پالك 
شماره 1797 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
مستندات ضمیمه ذیل صفحه 501 دفتر 96 و صفحه 572 دفتر 279 و صفحه 317 دفتر 
523 و صفحه 329 دفتر 523 و  مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است. 
برابر راى شــماره 5442 مورخ 1401/07/27 به شماره کالســه 0053 مالکیت آقاى/ 
خانم سمانه جعفرى پور به شناسنامه شماره 7352 کدملى 1142298442 صادره فرزند 
رسول در یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 318,24 
مترمربع پالك شماره 1797 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر مستندات ضمیمه به موجب صفحه 577 دفتر 518 و صفحه 565 دفتر 518 و 
صفحه 332 دفتر 523 و صفحه 314 دفتر 523 و صفحه 580 دفتر 518 و  مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 5441 مورخ 1401/07/27 به شماره کالســه 0052 مالکیت آقاى/ 
خانم محمدصادق بلور به شناسنامه شــماره 2214 کدملى 1141224836 صادره فرزند 

اسماعیل در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 318,24 
مترمربع پالك شماره 1797 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب صفحه 577 دفتر 518 و صفحه 565 دفتر 518 و صفحه 332 دفتر 
523 و صفحه 314 دفتر 523 و صفحه 580 دفتر 518 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5908 مورخ 1401/07/27 به شماره کالسه 0050 مالکیت آقاى/ خانم 
على بلور به شناسنامه شماره 886 کدملى 1141316838 صادره فرزند اسمعیل درچهار 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب زمین محصور داراى اعیانى به مساحت 294,54 
مترمربع پالك شماره 1797 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر و  مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5909 مورخ 1401/07/27 به شماره کالسه 0051 مالکیت آقاى/ خانم 
معصومه حسین بهبودى به شناسنامه شماره 2365 کدملى 1141332604 صادره فرزند 
اصغر در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب زمین محصور داراى اعیانى به مساحت 
294,54 مترمربع پالك شماره 1797 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 338 و 326 و 341 دفتر 523 و صفحه 568 دفتر 

518 و مالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/09/07- م الف: 1408039 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/289
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با خواص درمانى 
لیموترش سبز آشنا شوید

دارچین و به ویژه ماده موثر "سینامالدئید" ترکیب موثر 
و ایمن براى درمان و پیشگیرى از شروع و یا پیشرفت 

آلزایمر است.
دارچین حاوى میزان قابل توجهى از ترکیبات با قدرت 
آنتى اکسیدانى است و به همین دلیل با رادیکال هاى 
آزادى که باعث پیرى سلول ها مى شود مقابله مى کند. 
دارچین فعالیت مغز را افزایش مى دهد و فشــارهاى 
عصبى را از بین مى برد. ترکیباتى در دارچین دیده شده 
است که از بروز زوال عقل و مشخصا آلزایمر جلوگیرى 
 cinnamaldehyde, مى کنند. این ترکیبات شــامل
 epicatechins, CEppt (Cinnamon Extract

precipitate) مى باشند.

عصاره دارچین به طور موثر مانع انباشــتگى آمیلوئید 
بتا و پروتئین تائو که از مشخصه هاى بیمارى آلزایمر 
هستند مى شود. همچنین دارچین مانع از ایجاد سمیت 
در سلول هاى سیســتم عصبى در مدل هاى بالینى و 
حیوانات آزمایشگاهى مى شود. در واقع دارچین داراى 
اثرات محافظت کننده سیستم عصبى است که باعث 
پیشگیرى و کنترل استرس اکسیداتیو و پروتئین هاى 

التهابى مى شود.
 دارچین و به ویژه ماده موثر "سینامالدئید" به نظر مى 
رســد ترکیب موثر و ایمن براى درمان و پیشگیرى از 

شروع و یا پیشرفت آلزایمر است.
در تحقیقى که توسط محققان دانشگاه 
راش آمریــکا با همــکارى مرکز 
پزشکى امور بازنشستگان «جیمز 
براون» در شــیکاگو ارائه شده است 
بهبــود در عملکرد مغــز موش هاى 
آزمایشگاهى و بهتر شدن فرآیند 
یادگیرى در آن ها پس از استفاده 
از درمان هاى مبتنــى بر دارچین 

بخوبى مشخص است.
 این دانشــمندان اثــر درمانى فوق 
را مرتبط با حضور ترکیب شــیمیایى 

«بنزوات ســدیم» در دارچین مى داننــد. این ترکیب 
زمانى آزاد مى شــود که دارچین درون بدن خرد شود. 
دکتر پاهان مى گوید: ما درباره ایــن که چرا و چگونه 
تغییراتى در مغز افــرادى روى مى دهد کــه توانایى 
چشــمگیرى در یادگیرى ندارند، هنــوز چیز زیادى 

نمى دانیم.
 به طور کلى در مغز افرادى که در امر یادگیرى ضعف 
دارند ســطح پروتئین GABRA۵ هیپوکامپوس باال و 
در مقابل میزان CREB در ســطح پایینى قرار دارد، 
اما مشخص شــده که پس از یک ماه درمان مبتنى بر 
دارچین این وضعیت به طور چشمگیرى روند معکوس 

پیدا مى کند.
همچنین مشخص شده این ادویه در کمک به کاهش 
روند پیشــرفت بیمارى پارکینســون نیز مؤثر است. 
در مطالعــه اى کــه در موش هاى مبتال بــه بیمارى 
پارکینسون انجام شد، مصرف دارچین به محافظت از 
نورون ها کمک کرده و باعث بهبود عملکرد عضالنى 

گردید.
 البته توصیه مى شود دارچین از نوع سریالنکایى و نه 
چینى استفاده شود، زیرا نوع سریالنکایى دارچین حاوى 
ترکیبات سمى کومارینى به میزان کمترى است. این 

ترکیبات بر عملکرد کبد تأثیر منفى مى گذارند.

یکى از مسائلى که در مصرف دارو ها باید به آن توجه کرد، 
زمان استفاده از دارو ها قبل یا بعد غذاست.

قرص و داروهایى که نباید با غذا بخوریم
 یکى از مســائلى که هنگام مصرف دارو ها اهمیت دارد، 
زمان مصرف آن است و اینکه آیا باید به همراه غذا مصرف 
شوند یا پس از آن. در این گزارش قصد داریم تا به 6 دلیل 
مهمى که چرا باید برخى از دارو ها همراه با غذا یا بعد از آن 

مصرف شوند، اشاره کنیم.

کاهش عوارض جانبى تهوع یا استفراغ
بهتر اســت برخى دارو هایى را که مى تواند ســبب تهوع 
و اســتفراغ شــود «پس از غــذا» مصرف کنیــد تا این 
عوارض جانبى کاهش یابد. به طور مثــال مى توانیم به 
«آلوپورینول»، «بروموکریپتین» و «مدوپار» اشاره کنیم.

  کاهش عوارض جانبى سوزش معده، سوء 
هاضمه، التهاب یا زخم معده 

برخى دارو ها مى توانند ســبب ســوزش معده شوند و به 
همین دلیل خوردن آن هــا با غذا مى تواند ایــن تأثیر را 
کاهش دهد. خــوردن چیز هایى مانند بیســکوئیت، یک 
ســاندویچ یا یک لیوان شــیر معموال کفایــت مى کند. 

نمونه هایى از چنین دارو هایى شامل موارد زیر است:
1- آسپرین

2- دارو هاى ضد التهاب اســتروئیدى (NSAIDs) مانند 
دیکلوفناك و ایبوپروفن.

دارو هاى اســتروئیدى (کورتیکواســتروئیدها) به مانند 
پردنیزولون و دگزامتازون.

  درمان مشکالتى نظیر سوزش سر دل، 
رفالکس معده یا سوء هاضمه

دارو هایى با نــام «آنتى اســید» وجود دارنــد که براى 
جلوگیرى از سوزش ســر معده، رفالکس و سوء هاضمه 
مصرف مى شــوند. این دارو ها در صورتــى که بالفاصله 
پس از غذا یا در طول غذا مصرف شــوند، بســیار مؤثر

 هستند.
براى اطمینان از اثر دارو

مواد دارویى مانند دهان شویه ها، «مایع نیستاتین»، «ژل 
میکونازول» براى برفک دهان یا زخم دهان باید بعد از 
غذا مصرف شــود. این به آن دلیل است که خوردن غذا 

خیلى زود دارو را مى شوید.

 اطمینان از جذب صحیح دارو در جریان 
خون

برخى از دارو ها بــراى جذب صحیح در بــدن، به غذا 
 ،HIV در معده و روده نیــاز دارند؛ به ماننــد دارو هاى

«ریتوناویر»، «ساکویناویر» و «نلفیناویر».

براى کمک به بدن در گوارش غذا
دارو هاى دیابت در صورتــى که از طریق دهان مصرف 
یشــوند؛ باید در حدود زمانى ســرو وعده هاى غذایى 
مصرف شــوند تا ســطح قند خون پس از غذا خوردن 
کاهش یافتــه و از کاهش قند خون (هیپوگلیســمى) 

جلوگیرى شود.
همچنیــن «مکمل هاى آنزیمى» کــه مى توانند براى 
کمک به افراد مبتال به پانکراتیت مزمن استفاده شوند، 
باید همــراه غذا مصرف شــوند تا به بــدن در گوارش 

وعده هاى غذایى کمک کنند.

بیمارى اگزما (درماتیت آتوپیک) در نوزادان شایع 
است و مى تواند براى والدین استرس زا باشد.

 به گفته متخصصان کانادایى، بیمارى درماتیت 
آتوپیک 10 تــا 20 درصد از نــوزادان را در این 

کشور تحت تاثیر قرار مى دهد.
 روند تشخیص این بیمارى، شروع فرایند درمان 
و ســپس کنترل آن مى تواند هم براى پزشکان 
و هم براى پرســتاران و والدین کودك چالش  

برانگیز باشد.
بروز درماتیت آتوپیــک روى گونه ها، اندام هاى 
بیرونى و ناحیه سینه و شکم نوزادان شایع است 
و اگزماى کالسیک که قسمت پشت زانو و آرنج 
را تحت تاثیر قرار مى دهد ممکن اســت تا اواخر 

دوران کودکى ایجاد نشود.
شــواهد جدید نشــان مى دهد هر نوع مرطوب 
کننده (لوســیون، کرم، ژل یا پمــاد) که حداقل 
دو بار در روز استفاده شــود به کنترل درماتیت 

آتوپیک کمک مى کند.
درماتیت آتوپیک یک بیمارى التهابى است که 
نیاز به درمان ضد التهابــى دارد. کمترین ُدز از 
اســتروئیدهاى موضعى باید براى کنترل عالئم 
استفاده شود و استفاده روزانه یک بار به اندازه دو 

بار در روز موثر است.
به گزارش مدیکال اکســپرس، بــا این حال در 
صورت عود مکرر عالئم بیمارى استفاده متناوب 
از داروهاى موضعى مى توانــد از بروز مجدد آن 

جلوگیرى کند.

محققــان برزیلى، نشــان داده انــد که مصرف 
غذاهاى فوق فرآورى شــده بــا 57 هزار مرگ 
زودرس در برزیل، در ســال 2019 مرتبط بوده 

است.
غذاهاى فوق فرآورى شــده (UPF)، که با مواد 
اســتخراج شــده از غذاها یا ترکیبات غذایى در 
آزمایشگاه ها، تولید مى شود، به تدریج جایگزین 
وعده هاى غذایى سنتى و حداقل فرآورى شده در 

بسیارى از کشورها شده اند.
محققان دانشگاه ســائوپائولو در مطالعه جدیدى 
نشــان داده اند؛ افزایش مصرف ایــن غذاها با 
افزایش 10 درصدى مرگ هاى زودرس و قابل 
پیشــگیرى در برزیل طى ســال 2019 مرتبط 
بوده است.سوپ هاى بســته بندى شده، سس 
ها، پیتزاى منجمد، غذاهــاى آماده، هات داگ، 
سوسیس، نوشابه، بســتنى و کلوچه ها، کیک ها 
و آب نبات هــا، همگى نمونه هــاى از UPF به 

شمار مى روند.
به گفته دانشــمندان، مصرف UPF با پیامدهاى 
بسیارى مانند چاقى، بیمارى هاى قلبى عروقى، 
دیابت، برخى سرطان  ها و سایر بیمارى  ها مرتبط 

اســت و از این رو عامل مهمى براى مرگ  هاى 
قابل پیشــگیرى و زودرس در میان بزرگساالن 

به حساب مى آید.
پژوهشگران با بررســى داده هاى افراد در تمام 
گروه  هاى سنى و اقشار جنسى، مشاهده کردند که 
UPFھــا بین 13 تا 21 درصد کل غذاى مصرفى 

در برزیل را تشکیل مى دهد. در مجموع 541 هزار 
بزرگسال 30 تا 69 ساله در سال 2019 جان خود را 
از دست دادند که حدود 261 هزار نفر از این افراد، 
به دلیل بیمارى هاى قابل پیشگیرى و غیرواگیر 

درگذشتند.
نتایج این تحقیقات نشان داد: تقریباً 57 هزار مرگ 
در آن سال را مى  توان به مصرف UPF نسبت داد 
که 10.5 درصد از کل مرگ  هاى زودرس و 21.8 
درصد از کل مرگ  هاى ناشــى از بیمارى  هاى 
غیرواگیر قابل پیشگیرى در بزرگساالن 30 تا 69 

ساله را شامل مى شود.
محققان اظهار داشته اند: تاثیر تخمین زده شده 
در کشــورهاى با درآمد باال مانند ایاالت متحده، 
کانادا، بریتانیا و استرالیا، که UPF ها بیش از نیمى 
از کل کالرى دریافتى را تشکیل مى دهند، بسیار 

بیشتر خواهد بود.
پژوهشگران همچنین افزوده اند: در طول زمان، 
UPF ها به طور پیوسته جایگزین غذاهاى سنتى، 

شــده اند. کاهش مصرف غذاهاى فوق فرآورى 
شده به میزان 10 تا 50 درصد مى تواند ساالنه به 
طور بالقوه از حدود 5900 تا 29300 مرگ زودرس 

در برزیل جلوگیرى کند.

وقتى استرس و اضطراب به سراغ مان مى آید، میزان ویتامین C در بدن 
کم مى شود و در این شــرایط بهترین و ســریع ترین راه، رفتن به سراغ 

سلطان ویتامین C یعنى آبلیمو است.
لیمو ترش از آن دســته میوه هایى اســت که کاربردهاى مختلفى دارد، 
از اســتفاده آن در صنعت غذا گرفته تــا کاربرد درمانى که البته شــاید 
معروفترین آن براى ما درمان سرماخوردگى باشد و همچنین کاربرد آن 

در زمینه پوست و مو و زیبایى.

بهترین زمان مصرف لیمو ترش
آبلیمو میوه اى است که اگر با کمى شکر و آب سرد تبدیل به شربت آبلیمو 
شود در روزهاى گرم تابســتان عطش را از بین مى برد؛ این میوه حاوى 
اسید سیتریک است و طعم ترش لیمو به خاطر وجود همین اسید است. 
 ،C البته این تنها ماده مغذى این میوه نیست؛ لیمو ترش حاوى ویتامین
کلسیم، ویتامین B۱ ،B۲ ،B۳ , B۵، آهن، منیزیم، فسفر، پتاسیم، روى و 
همچنین شکر، کربوهیدرات، فیبر غذایى، چربى و پروتئین است و قطعا 

این همه ویتامین این میوه را خیلى غنى و ثروتمند کرده است.

خواص لیمو ترش براى دستگاه گوارش
گفته مى شود زمانى که مضطرب مى شویم و استرس به سراغ مان مى آید، 
یکى از اولین ویتامین هایى که در بدن کم مى شود، ویتامین C است که 
نقش مهمى براى ایجاد ایمنى در بدن ایفا مى کند به همین دلیل توصیه 

مى شود در روزهایى اینچنینى که استرس و اضطراب 
به ســراغ مان مى آید ویتامین C بیشترى 

مصرف کنیــم. البته قطعــا تا زمانى 
که ویتامیــن C طبیعى به وفور در 

دسترس ماســت الزم نیست به 
سراغ مکمل ها و قرص ها برویم. 
آبلیمو سرشار از ویتامین C است 
و شــاید هم اگــر منصفانه نگاه 
کنیم سلطان ویتامین C باشد پس 

خود را از این میوه غنى و ثروتمند محروم نکنید و با استفاده از 
این معجون هم سیســتم ایمنى خود را قوى کنید و هم استرس و 

اضطراب را از خود دور نگه دارید.
در این روزها که کرونا نه تنها به طور کامل شکل زندگى ها را تغییر داده، 
بلکه ترس و نگرانى و شــنیدن اخبار مربوط به این ویروس، استرس و 
اضطراب را هم مهمان ناخوانده خیلى از ما کرده، شاید بد نباشد تا در کنار 
رعایت توصیه هاى بهداشتى و البته دورى کردن از محیط هاى پراسترس 
و گوش ندادن به اخبار، کمى هم آبلیمو بخوریم تا اســترس مان کمتر 

شود. 
توصیه مى شــود صبح به جاى خوردن قهوه، آب لیمو نوش جان کنید تا 
در نتیجه آن احساس شــادابى کنید و خبر خوش دیگر اینکه با این کار، 

خستگى و کسالت بعدازظهر هم به سراغ تان نخواهد آمد.

خواص خوردن لیمو ترش بعد از غذا
اگر شــما هم از آن دســته افرادى هســتید که همراه غذا لیمو ترش یا 
آبلیمو مصرف مى کنید قطعا خوشحال مى شوید اگر بشنوید که خوردن 
آبلیمو همراه با غذا نه تنها باعث هضم بهتر غذا مى شــود، بلکه ســموم 
(زهرابه هاى) دستگاه گوارش شــما را رقیق مى کند و 
باعث از بین رفتن عالئم سوءهاضمه نظیر سوزش شکم، 

آروغ و نفخ هم مى شود.
یک توصیه به کســانى کــه لیمو ترش 
مصــرف مى کنند، این اســت که 
از آنجایى کــه آبلیمو مى تواند 
میناى دندان را از بین ببرد، 
حتما آن را با آب البته از نوع 
ولرم، رقیق و سپس میل 
کنید. یک خاصیت دیگر 
این میوه هم این اســت که آب 
لیمو ترش، اوریک اســید موجود 
در مفاصل را از بین مى برد، اسیدى 

که یکى از عوامل اصلى التهاب در 
ناحیه مفاصل اســت؛ پس نتیجه مى گیریم لیمو ترش براى کسانى که 

مشکل التهاب مفصل هم دارند، مفید است.

تاثیر استفاده از لیمو براى پوست صورت
لیمو ترش و آبلیمو در بحث ســالمتى پوست و مو هم حرف هاى زیادى 
براى گفتن دارد؛ چرا که هم مى تواند پوست شما را روشن و زیبا کند و هم 

جاى جوش و اکنه و لک هاى روى صورت را از بین ببرد.
ویتامین C موجود در لیمو ترش باعث ســالمت و اســتحکام ناخن ها 
مى شود و همچنین در سالمتى مو نیز به دلیل انواع و اقسام مواد مغذى 

که دارد، کاربرد دارد و باعث جلوگیرى از ریزش مو مى شود. 
درســت اســت که خیلى از این میوه تعریف کردیم، اما بــا وجود همه 
این خوبى هــا، قطعا باید در اســتفاده و خــوردن آن جانــب تعادل را

 نگه داشت.
شــاید ذکر تاریخچه اى از این میوه معجزه گر هم خالى از لطف نباشد. 
لیموترش فقط در مناطق گرمســیر و آب و هواى مدیترانه اى کشــت 
مى شود. گل هاى ســفید و ارغوانى لیمو ترش بى نهایت خوشبو است و 
میوه این درخت دست و دل باز که همه جور ویتامینى را در خود جاى داده، 
به رنگ زرد و سبز و به شکل بیضى اســت و در اواخر فصل پاییز و اوایل 

زمستان آبدارتر است.

لیمو ترش را با چى بخوریم؟
لیمو ترش را مى توان با مواد زیادى مصرف کرد که از جمله آن مى توان به 
عسل، نعنا، زنجبیل، نارنج، روغن زیتون، سیر ، نعنا و دارچین اشاره کرد.

مارچوبه
پختن مارچوبه باعث مى شود که دیواره هاى سلولى آن شکسته 
شده و در نتیجه ویتامین هاى C ،A، B۹ و E موجود در این سبزى 

بهتر جذب بدن مى شوند.

قارچ
قارچ حاوى مقادیر زیادى آنتى اکســیدان "ارگوتیونئین" است 
که در طول پخت وپز آزاد مى شود. آنتى اکسیدان ها به شکستن 

رادیکال هاى آزاد کمک مى کنند. 

رادیکال هــاى آزاد مواد شــیمیایى هســتند کــه مى توانند 
به ســلول هاى ما آســیب برســانند و باعث بیمارى و پیرى 

شوند.

اسفناج
اسفناج سرشار از مواد مغذى از جمله آهن، منیزیم، کلسیم و روى 
است. با این  حال وقتى اســفناج پخته مى شود، این مواد مغذِى 

موجود در آن راحت تر جذب بدن مى شوند.
 تحقیقات نشان مى دهد که بخارپز کردن اسفناج سطح فوالت 

(B۹) آن را حفظ مى کند که ممکن اســت خطر ابتال به برخى 
سرطان ها را کاهش دهد.

گوجه فرنگى
پخت وپز با استفاده از هر روشى، ســطح آنتى اکسیدان لیکوپن 
موجود در گوجه فرنگى را افزایش مى دهــد. لیکوپن با کاهش 
خطر ابتال به طیف وسیعى از بیمارى هاى مزمن از جمله بیمارى 
قلبى و سرطان مرتبط است. اگرچه پختن گوجه فرنگى محتواى 
ویتامین C آن را تا 29 درصد کاهش مى دهد اما میزان لیکوپن 

آن در 30 دقیقه پس از پخت بیش از 50 درصد افزایش مى یابد.

هویج
هویج پخته شده حاوى بتاکاروتن بیشترى نسبت به هویج خام 
است. بتاکاروتن نوعى کاروتنوئید است که بدن، آن را به ویتامین 

A تبدیل مى کند. 
این ویتامین محلول در چربى از رشد استخوان، بینایى و سیستم 
ایمنى حمایت مى کند. پختن هویج با پوســت، بیش از دو برابر 

قدرت آنتى اکسیدانى آن را افزایش مى دهد.

5 نوع سبزى را به صورت خام مصرف نکنید

مصرف کدام داروها همراه غذا ممنوع استدارچین قاتل آلزایمر است!

بیمارى شایع در نوزادان

خوردنى هاى محبوبى
 که باعث مرگ زودرس مى شوند

خام گیاه خوارى یک سبک غذایى نسبتاً جدید است و طرفداران این رژیم بر این باورند که هرچه غذا کمتر فرآورى شود، سالم تر است. با  این حال همه غذاها وقتى خام مصرف  شوند، مغذى تر نیستند. در واقع برخى از سبزیجات در صورت پخته  شدن، مغذى تر هستند. 
در این مطلب چند نمونه از این سبزیجات معرفى شده است:

در تحقیقprecipitate) مى باشند.
راش
پزش
براون
بهبــود
آزم
یادگ
از د
بخوبى
 این دا
را مرتبط

شوید
ه غنى و ثروتمند محروم نکنید و با استفاده ازز

استرس و سیســتم ایمنى خود را قوى کنید و هم
د دور نگه دارید.

کرونا نه تنها به طور کامل شکل زندگى ها را تغییر داده، 
مربوط به این ویروس، استرس و  و شــنیدن اخبار نى
همان ناخوانده خیلى از ما کرده، شاید بد نباشد تا در کنار 
از محیط هاى پراسترس البته دورى کردن ى بهداشتى و

اخبار، کمى هم آبلیمو بخوریم تا اســترس مان کمتر 

 صبح به جاى خوردن قهوه، آب لیمو نوش جان کنید تا 

از عوامل اصلى التهاب در  که یکى
ناحیه مفاصل اســت؛ پس نتیجه مى گیریم لیمو ترش براى کسانى که 

مشکل التهاب مفصل هم دارند، مفید است.

ا ل ا فا ا اث

یوه را خیلى غنى و ثروتمند کرده است.

ش براى دستگاه گوارش
مضطرب مى شویم و استرس به سراغ مان مى آید، 
Cایى که در بدن کم مى شود، ویتامینC است که 

 ایمنى در بدن ایفا مى کند به همین دلیل توصیه 
چنینى که استرس و اضطراب 

C بیشترى  ویتامین
طعــا تا زمانى 

 به وفور در 
نیست به 
ها برویم. 
Cن C است 

صفانه نگاه 
 باشد پس

آبلیمو مصرف مى کنید قطعا خوشحال مى شوید اگر بش
آبلیمو همراه با غذا نه تنها باعث هضم بهتر غذا مى شــ
ر دستگاه گوارش شــما (زهرابه هاى)
باعث از بین رفتن عالئم سوءهاضمه نظ

آروغ و نفخ هم مى شود.
یک توصیه به کســانى
مصــرف مى کنند
آنجایى کــ از
میناى دندا
حتما آن ر
ولرم، رق

کنید. یک
این میوه هم این
لیمو ترش، اوریک
را از بین در مفاصل

در فصل پاییز و زمستان نیاز بدن به انرژى افزایش مى یابد. در این فصل، سرما 
باعث ایجاد التهاب مفصل و درد مى شــود و از طرفى سرماخوردگى و آنفلوآنزا 
شــیوع پیدا مى کند؛ بنابراین مهم اســت که بتوان از بروز چنین بیمارى هایى 

پیشگیرى کرد.
بنابر اعالم دفتر آموزش و ارتقاى سالمت وزارت بهداشت، پنج ویتامین مورد نیاز 

بدن براى فصول سرد سال شامل موارد ذیل است:
ویتامین C: شروع  پاییز و زمستان همراه با عفونت هایى مانند سرماخوردگى، 
سرفه، تب و آنفلوآنزا اســت. این در حالى است که مصرف ویتامین C منجر به 
 C تقویت سیستم ایمنى بدن و کاهش طول دوره این بیمارى ها مى شود. ویتامین

نوعى آنتى اکسیدان است که باعث کاهش التهاب در بدن نیز مى شود. 
ویتامین D: اگرچه مصرف ویتامین D در تمام طول سال مورد نیاز است، اما در 
فصل زمستان و با مایل شدن نور خورشید، نیاز شما به این ویتامین بیشتر مى شود. 
در طول زمستان احتمال بروز دردهاى استخوانى و مفصلى به دلیل عدم تابش 

کافى نور خورشید بیشتر است. 
ویتامین E: مصرف این ویتامین براى کمک به حفظ سالمت پوست ضرورى 
است و از خشکى پوست در زمستان جلوگیرى مى کند. گوشت و ماهى، اسفناج، 

بروکلى، بادام سرشار از این ویتامین هستند.
ویتامین B کمپلکس: تمام ویتامین هاى گروه B را در زمســتان به میزان 

کافى مصرف کنید. این ویتامین ها کربوهیــدرات را به انرژى تبدیل مى کند تا 
چربى ها و پروتئین ها براى سوخت، مصرف شــود. به همین دلیل است که با 
مصرف ویتامین B به ویژه ویتامین B 12 افسردگى و اضطراب ناشى از کوتاه 

شدن روزها در زمستان را کاهش مى دهد.
امگا 3: این یک ویتامین نیست اما نقش مهمى در فصل زمستان براى سالمت 
شما دارد. اسیدهاى چرب امگا 3 سطح چربى خوب خون یا "اچ دى ال" را حفظ 
مى کنند. بسیارى از افراد در طول زمستان دچار بیمارى هاى مفصلى مى شوند و 
این در حالى است که مصرف امگا 3 منجر به کاهش درد و سفتى مفصلى که از 

نشانه هاى آرتروز و آرتریت روماتوئید است، مى شود.

5 ویتامین مورد نیاز بدن براى فصل سرد سال
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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 140160302026006748 مورخ 1401/05/12 مالکیت آقاى/ خانم بتول 
موذنى آفارانى به شناسنامه شــماره 42 کدملى 1290186987 صادره اصفهان فرزند رحیم 
به ششدانگ یک باب ساختمان پالك شــماره از 13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان به مســاحت 219,54 مترمربع پالك شماره فرعى از 13900 
اصلى واقع در اصبه به موجب سند انتقال 94599 مورخ 99/10/13 دفترخانه 108 به نامش 

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 نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال 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 تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/07 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/08/22 - م الف: 1400836 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى /8/131

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

آگهى اصالحى
1. باتوجــه بــه اینکــه در اجــراى راى شــماره 140160302026002389 مــورخ 
1401/02/08 مســاحت به اشــتباه قید گردیده اســت هم اکنون در راى اصالحى شماره 
140160302026009784 مورخ 1401/07/17 به شرح زیر اصالح مى گردد. مساحت ملک 

به پالك 15029,18 مالکیت آقاى حمید سروش 81,32 صحیح مى باشد. 
2. باتوجــه بــه اینکــه در اجــراى راى شــماره 140160302026002390 مــورخ 
1401/02/08 مســاحت به اشــتباه قید گردیده اســت هم اکنون در راى اصالحى شماره 
140160302026009784 مورخ 1401/07/17 به شرح زیر اصالح مى گردد. مساحت ملک 
به پالك 15029,18 مالکیت آقاى حمید سروش 81,32 صحیح مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول:1401/08/07 – تاریخ انتشــار  نوبت دوم:1401/08/22 - م الف: 1401309 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/134

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

1. راى شماره 140160302026006757 مورخ 1401/05/12 مالکیت آقاى/ خانم ماهزاده 
نادرى بلداجى به شناســنامه شــماره 3767 کدملى 6299488387 صــادره بروجن فرزند 
عباسعلى نســبت به چهار دانگ از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 196 مترمربع 
پالك 12913 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك 
شمال اصفهان موجب سند کاداسترى به شناسه الکترونیکى 139920302026028199 و 

1399203026028198 بنامشان سابقه ثبت و سند دارد 
2. راى شــماره 140160302026006756 مــورخ 1401/05/12 مالکیــت آقاى/ خانم 
زهرا برنابلداجى به شناسنامه شــماره 3023 کدملى 1285161041 صادره اصفهان فرزند 
على داد نســبت به دو دانگ از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 196 مترمربع 
پالك 12913 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك 
شمال اصفهان موجب سند کاداسترى به شناســه الکترنیکى 139920302026028119 و 

1399203026028198 بنامشان سابقه ثبت و سند دارد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال 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 تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/09/07 - م الف: 1404959 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى8/275 

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

1. راى شماره 1401603021026002740 مورخ مالکیت آقاى مرتضى عطائى به شناسنامه 
شــماره 58080 کدملى 1281678783 صادره از اصفهان فرزند محمد ششدانگ بصورت 
ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 7,88 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع 

سند انتقال شماره 85045 مورخ 72/2/26 دفترخانه 36 اصفهان 1401/02/19 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال 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 تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/09/07 - م الف: 1405188 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى/8/276 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006004433- تاریخ: 1401/6/17- برابر راى شماره 4433 مورخ 
1401/06/17 به شماره کالسه 60013 مالکیت آقاى/ خانم اصغر نقدى به شناسنامه شماره 
83 کدملى 1141056811 صادره فرزنــد نعمت اهللا تمامت ششــدانگ یکباب خانه منزل 
مسکونى به مساحت 232,36 مترمربع پالك شماره 292 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شــماره 45387 مورخ 1401/6/14 دفتر 
322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 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 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: 1401/08/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07- م الف: 1397447 
– رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/8/277

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5930 مورخ 1401/06/17 به شماره کالســه 2194 مالکیت آقاى/ خانم 
صدیقه حاجى هاشــمى ورنوســفادرانى به شناسنامه شــماره 154 کدملى 1140948687 
صادره فرزند حسن تمامت شــش دانگ یک قطعه زمین محصور و دو باب مغازه به مساحت 
333,30 مترمربع پالك شماره 29 فرعى از 118 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر مستندات ضمیمه دفتر 426 صفحه 550 و مالحضه 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 داشته 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 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: 1401/08/22- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07- م الف: 1408220 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/278

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 3343 مورخ 1401/05/09 به شماره کالســه 0353 مالکیت آقاى/ خانم 
عزت زمانى فروشانى به شناسنامه شــماره 128 کدملى 1141088282 صادره فرزند حاجى 
بابا در شش دانگ یکباب خانه به مساحت 121,02 مترمربع پالك شماره 3102 فرعى از 72 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل ذیل ثبت و صفحه هاى 
176 و 417 و 420 و 128 دفاتر 220 و 72 و 72 و 574 و به موجب سند قطعى شماره 115329 
مورخ 1383/4/30 دفتر 63 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحضه و محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07- م الف: 
1408045 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/8/280

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006007931 تاریخ ارسال نامه: 1401/08/17 خانم مریم رحیمى 
فرزند جعفر به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شده 
مدعى است که سند مالکیت دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ پالك ثبتى 571 فرعى از 122 
اصلى واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که ذیل دفتر امالك 144 صفحه 46 به 
شماره ثبت 35767 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند صداق 46423 
مورخ 1367/12/14 دفترخانه اسناد رسمى 59 خمینى شهر به نامبرده انتقال یافته و معامله 
دیگرى هم انجام نشده و متقاضى اظهار نموده که ســند مالکیت در اثر جابجایى از بین رفته 
و چون نامبرده تقاضاى صدور ســند مالکیت المثنى را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه 
در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه کننده مسترد گردد، 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:1 1401/08/22 - م الف: 
1408041- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهرـ  سید محمدحسن مصطفوى 

از طرف زهره عموشاهى خوزانى/8/282 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5930 مورخ 1401/08/07 به شماره کالسه 0209 مالکیت آقاى/ خانم نوراله 
امینى فروشانى به شناسنامه شــماره 442 کدملى 1141571749 صادره خمینى شهر فرزند 
سیف اله در 38 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ به مساحت 148,61 مترمربع پالك شماره 647 
باقیمانده فرعى که به 6322 استانداردسازى شده از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 10 دفتر 129 و سند صداق 34336 مورخ 63/12/4 
دفتر 59 و سند 217545 مورخ 92/3/20 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5929 مورخ 1401/08/07 به شماره کالسه 0208 مالکیت آقاى/ خانم شیما 
پیمانى به شناسنامه شماره 1130226417 کدملى 1130226417 صادره خمینى شهر فرزند 
غالمرضا در 18 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ به مساحت 148,61 مترمربع پالك شماره 
647 باقیمانده فرعى که به 6322 استانداردسازى شــده از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 10 دفتر 129 و سند صداق 34336 مورخ 
63/12/4 دفتر 59 و سند 217545 مورخ 92/3/20 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 5931 مورخ 1401/08/07 به شماره کالســه 0210 مالکیت آقاى/ خانم 
زهره پریشانى به شناسنامه شــماره 313 کدملى 1141642921 صادره خمینى شهر فرزند 
ایماعیل در 16 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ به مساحت 148,61 مترمربع پالك شماره 647 
باقیمانده فرعى که به 6322 استانداردسازى شده از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 10 دفتر 129 و سند صداق 34336 مورخ 63/12/4 
دفتر 59 و سند 217545 مورخ 92/3/20 دفتر 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 سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07- م الف: 
1408057 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/8/283

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 3680  مورخ 1401/05/30 خانم زهره چترائى عزیزآبــادى فرزند محمد على 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 368/45  متر مربع قســمتى از پالکهاى شماره 2 فرعى از 
168 اصلى و 168 واقعات در قطعه 11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى میباشد.
نتشــار نوبــت دوم : 1401  تاریــخ ا /08 /22 نتشــار نوبــت اول :   تاریــخ ا

 09/07/ 1401 – م الف:1408595 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/8/285

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5149 مورخ 1401/07/19 به شماره کالسه 0581 مالکیت آقاى/ خانم گیتى 
فتح اهللا زاده به شناسنامه شماره 1350 کدملى 3920376692 صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
در ششدانگ یکباب خانه به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 155/85 مترمربع پالك 
شماره 685 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل 
دفتر 8 صفحه 149 و دفتر 245 صفحه 483 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس 
مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/22- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/09/07- م الف: 1408186 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/287

معاون وزیر صنعت، تجارت و توســعه سرمایه گذارى 
عمان گفــت: در جریان ســفر از تجربه شــرکت ها و 
شهرك هاى صنعتى اصفهان اســتفاده کردیم و براى 

سرمایه گذارى و توسعه روابط آمادگى داریم.
، صالح بن سعید َمَســن در دیدار با سید رضا مرتضوى 
استاندار اظهار داشــت: هیئت همراه ما جذب اصفهان 
شدند. اصفهان و مردمش بســیار زیبا هستند و میان دو 

کشور عمان و ایران دوستى و برادرى حاکم است.
معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذارى عمان 
ابراز داشت: ارتباط صمیمى و گرم مردم اصفهان براى ما 
بسیار لذت بخش بود و بى تردید این دیدارها ادامه خواهد 

داشت و در حوزه تجارت به اوج مى رسد.
َمَســن با اشــاره به اینکه در این ســفر با بســیارى از 
ظرفیت هــاى صنعتــى اصفهان آشــنا شــدیم و در 
آینــده مذاکرات آغــاز خواهد شــد، گفت: بــه دنبال 
ارتبــاط دو جانبــه اقتصادى بــا اصفهان هســتیم و 
از طــرف دولت ما حمایــت خوبى بــراى فعالیت هاى

 اقتصادى وجود دارد.
وى خاطرنشان کرد: در جریان این سفر از نهضت صنعتى 
موجود در اصفهان آگاه شــدیم، از تجربه شــرکت ها و 
شهرك هاى صنعتى اصفهان اســتفاده کردیم و آماده 

سرمایه گذارى و توسعه ارتباط هستیم. 

مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان گفت: گام نخست 
طرح " تئاتر شهر" اصفهان بیش از یکصد میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد و بر این اساس استفاده از سرمایه بخش 
خصوصى بــراى تکمیل و بهره بــردارى از آن اهمیت 
خود را نشــان مى دهد. میثم بَکتاشیان افزود: بر اساس 
پیش بینى هاى انجام شده، ســالن "تئاتر شهر " اصفهان 
قرار اســت درگذر تاریخى و فرهنگى (خیابان) چهارباغ 
عباسى ساخته  شود. وى گنجایش این سالن را بر اساس 
طرح، 300 نفر عنوان کرد و گفــت : اجراى این طرح، 
احیاى هنر نمایش را  به عنوان یک هنر ریشه دار در این 
دیار در پى دارد  و ازلحاظ فنى به نوعى فضاى سه بعدى 

خواهد داشت. وى با اشاره به بهره گیرى از بافت تاریخى 
و گردشگرى براى توســعه هنر ادامه داد: ازآنجاکه گذر 
چهارباغ عباسى پیش تر محل اجراى تئاتر و نمایش بوده 
است، احداث دوباره سالن بزرگ تئاتر روزهاى خوب این 

هنر در اصفهان را تداعى خواهد کرد. 
مدیر شهردارى منطقه یک اصفهان افزود:  تفاهم نامه 
نهایى طــرح تا پایــان ماه جــارى منعقد مى شــود و 
پیش بینى شده است گام اول طرح دستکم تا سال آینده 

به بهره بردارى برسد.
اکنون نزدیک به 40 گروه ثبت شده و داراى پروانه تئاتر 

در استان اصفهان فعالیت دارند.

آمادگى ع مان براى
سرمایه گذارى در اصفهان

شرط اجراى طرح
« تئاتر شهر » اصفهان

روند انتخاب شهردار اردستان 
را تسریع کنید

امام جمعه اردسـتان بـا اشـاره به اینکـه چنـد اداره در 
شهرستان ما وجود دارد که با سرپرسـت اداره مى شود 
و این موضـوع زیبنده ادارات اردسـتان نیسـت، گفت: 
یکى از اداراتى که با سرپرست اداره مى شود شهردارى 
اردستان اسـت که انتظار مى رود، شـوراى شهر برنامه 
ریزى دقیق ترى براى سر و سـامان دادن به شهردارى 
داشـته باشـند و هر چه زودتر گزینه اى بـراى مدیریت 
شهرى انتخاب کنند که همراه شوراى شـهر بوده و به 
درد شهر بخورد. حجت االسالم حسن دهشیرى با بیان 
اینکه فعالیت هاى مدیریتى شهرى در اردستان ساکت 
و راکد مانـده، اضافه کرد: با وضعیتى که در شـهردارى 
اردستان به وجود آمده مردم ضرر مى کنند. از مسئوالن 
استان درخواست داریم روند انتخاب گزینه شوراى شهر 
اردسـتان براى شـهردارى را زودتر بررسـى کنند، زیرا 

بالتکلیفى در معرفى شهردار به شهر آسیب مى زند.

نجات جان 14 دانش آموز
صبح روز جمعه حادثه گرفتار شدن تعدادى دانش آموزان 
در کوه چشـمه الدر به آتش نشانى خمینى شهر اطالع 
داده شد. تیم امداد کوهستان آتش همراه عوامل هالل 
احمر و اورژانس به محل مورد حادثه اعزام شدند  و پس 
از دوساعت تالش، افراد گرفتار در کوه را به پایین هدایت 
کردند  و تحویل خانواده هایشـان دادند. آشـنانبودن با 
مسیر کوهستان و نداشتن تجهیزات مناسب کوهنوردى 

علت این حادثه بیان شد.

خبر

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان با پیش بینى تداوم 
رکود تورمى در بازار مسکن تا پایان امسال، گفت: میانگین 
قیمت یــک مترمکعب آپارتمان در اصفهــان با درصدى 

پایین تر همانند تهران است.
رسول جهانگیرى در گفت وگو با ایسنا با اشاره به بازار مسکن 
در اصفهان، اظهار کرد: متأسفانه همچنان رکود تورمى بر 
بازار مســکن حاکم اســت و قیمت ها نه تنها کاهش پیدا 
نکرده، بلکه خرید و فروش ها نسبت به دوره قبل و مشابه 

درصد کمتر شده است.
وى تصریح کرد: امروز بازار مسکن متأثر از شرایط اقتصادى 
و سیاسى جامعه اســت و اکنون از محرکه هایى که باید به 
حوزه مسکن وارد مى شــد و عمًال ساخت و ساز مسکن را 

رونق مى داد، چیزى نمى بینیم.
رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان با اشاره به اینکه 

بعد از نفت و پتروشیمى بزرگ ترین صنعت گرداننده اقتصاد 
کشور، صنعت ساخت و ساز اســت که ده ها و صدها شغل 
مستقیم و غیرمستقیم را ایجاد مى کند، گفت: متأسفانه هنوز 
تورم در حوزه مسکن جریان دارد، اما بحث خرید و فروش 
متأسفانه نسبت به دوره قبل کمتر است، البته امکان دارد 
نسبت به دوره مشــابه برخى ملک خود را به دلیل احتیاج 
مالى زیر قیمت بفروشند، اما به طور کلى ما کاهش قیمت 

مسکن را نداریم.
وى درباره آخرین آمار بانک مرکزى مبنى بر متوسط یک 
مترمربع مسکن به ارزش حدود 43 میلیون تومان در تهران 
و با تحلیل شرایط اصفهان، گفت: اقتصاد دیگر جهانى است 
و نمى توان گفت که قیمت مسکن در تهران یک قیمتى دارد 
و اصفهان کاهشى است و در حالیکه امروز شهرهاى کوچک 

و روستاها نیز از این مدل تبعیت مى کنند.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان، میانگین 
قیمت یــک مترمکعب آپارتمان در اصفهــان با درصدى 

پایین تر همانند تهران است.
وى با اشاره به اینکه زمانى در روستاها زمین ارزش ریالى 
نداشت، اما اکنون زمین ها در روستاها ارزش سرمایه گذارى 
پیدا کرده اســت، گفت: امروز قیمت یــک مترمربع واحد 
آپارتمانى، با قدمت بسیار باال و حداقل 10 سال ساخت در 

اصفهان بین 15 تا 20 میلیون تومان است.
جهانگیرى با بیان اینکه میانگین پایین ترین متراژ آپارتمان 
در اصفهان حدود 60 یا 70 متر اســت و به صورت موردى 
آپارتمان 50 مترى داریم، ادامــه داد: تعداد آپارتمان هاى 
متراژ پایین در اصفهان بسیار کم است و با وجود سیاست 

افزایش جمعیت خانواده ها، متأسفانه جمعیت خانوار در کشور 
کاهشى و خانوارها دو نفره و یا تک نفره شده اند، بنابراین 
عمًال جاى آپارتمان هاى 50 مترى در ســاخت و سازهاى 
اصفهان خالى است، بنابراین ساخت و سازها باید متناسب با 

ذائقه مصرف کنندگان تغییر کند.
وى با پیش بینى بازار مســکن اصفهان تا پایان امســال، 
توضیح داد: بازار مسکن همچنان در رکود تورمى خود باقى 
خواهد ماند در حالیکه دولت باید با سیاســت هاى درست، 
رکود خرید و فروش را از بین ببرد، چراکه قیمت مسکن بسیار 
افسارگسیخته شــده که قدرت خرید مردم دیگر پاسخگو 
خرید مسکن نیست، بنابراین اکنون باید متناسب با نیاز مردم 

ساخت و ساز داشته باشیم تا تقاضاى بازار را کاهش دهیم.

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان: 

میانگین قیمت مسکن در 
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: در اصفهان مانند تهران است

هفت ماهه اول ســال جارى با تالش ستاد دیه، 
474 نفــر از زندانیان مالى و جرائــم غیرعمد با 
مجموع بدهى 223 میلیارد و 400 میلیون تومان 

از زندان هاى استان اصفهان آزاد شدند.
حجت االســالم اســدا... جعفرى اظهار داشت: 
در هفت ماهه اول ســال جارى با تالش ســتاد 
دیه 474 نفر از زندانیــان مالى و جرائم غیرعمد 
با مجموع بدهــى 223 میلیــارد و 400 میلیون 
تومان از زندان هاى اســتان اصفهان آزاد شدند 
که این مبلغ شــامل گذشت شــکات، پذیرش 
اعسار زندانیان، نقدینگى محکومان، کمک هاى 
خیرین و تسهیالت ستاد دیه و تسهیالت بانکى 

بوده است.
وى با بیان اینکه تعداد افراد آزاد شده در مهر ماه را 
47 نفر با مجموع بدهى 29 میلیارد و 460 میلیون 
تومان بود، افزود: از 474 نفر، 454 زندانى، مرد و 

20 زندانى زن بوده  اند.

شــهردار اصفهان گفت: به مناســبت 25 آبــان «روز 
اصفهان»، ویژه برنامه هایى تدارك دیده شــده است که 

جزئیات آن از طریق رسانه ها اعالم خواهد شد.
على قاســم زاده در برنامه رادیویى «سالم اصفهان»، با 
اشاره به حماســه و ایثار مردم این کالن شهر در روز 25 

آبان، اظهار کرد: بر اســاس مصوبه شوراى عالى انقالب 
فرهنگى، بیست وپنجم آبان ماه در تقویم رسمى کشور به 
نام روز اصفهان ثبت شد تا این روز به آیین ملى تبدیل شود.

وى با بیان اینکه نخســتین سال اســت که روز اصفهان 
به صورت رسمى و بعد از مصوبه شــوراى عالى انقالب 

فرهنگى، گرامى داشته مى شود، افزود: جزئیات برنامه هاى 
روز اصفهان از طریق رسانه ها اعالم مى شود و شهروندان 
مى توانند تبلیغ آن را در ســطح شهر مشــاهده کنند، لذا 
امیدواریم روزهاى پرشورى را به کمک مردم اصفهان و به 

مناسبت 25 آبان ماه در شهر ایجاد کنیم.

آزادى 474 نفر از 
زندانیان اصفهانى
با تالش ستاد دیه

ویژه برنامه هاى 
شهردارى اصفهان
براى 25 آبان
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مسابقات جام جهانى 2022 کمتر از 10 روز دیگر به میزبانى 
قطر برگزار مى شــود. در همین رابطه زاچ لووى خبرنگار 
آمریکایى به معرفى بهترین گلزنان حاضر در جام جهانى 
در سال 2022 به همراه باشگاه هاى خود پرداخت. در این 
رده بندى مهدى طارمى ستاره تیم ملى کشورمان و عضو 
باشگاه پورتو با به ثمر رســاندن 29 گل در سال 2022 در 
رده سومین گلزن برتر شرکت کننده در جام جهانى 2022 
قطر قرار گرفت. در این رده بندى کیلیان امپاپه ستاره تیم 
ملى فرانســه مدافع عنوان قهرمانى با به ثمر رساندن 42 
گل در ســال 2022 خطرناك ترین مهاجــم جام جهانى 
لقب گرفــت. رابرت 
لواندوفســکى ستاره 
سابق بایرن مونیخ و 
کنونى بارسلونا با 
به ثمر رساندن 
38 گل در رده 
باالتــر  دوم 
مهــدى  از 
مــى  ر طا

ایستاد.

طارمى سومین گلزن 
جام جهانى

تیم ملى فوتبال کشورمان قبل از جام جهانى 2022 
قطر با دردسر بزرگى مواجه شد.

تیم ملى فوتبال کشــورمان در آخرین بازى دوستانه 
خود پیش از جام جهانى 2022 قطر، مقابل نیکاراگوئه 

به برترى خفیف یک بر صفر رسید.
کارلوس کــى روش پــس از اتمام این مســابقه در 
شرایطى که چهار بازیکن رده ســنى امید یعنى آریا 
برزگر، امیرعلى صادقى، ســامان تورانیان و مهدى 
هاشم نژاد اولین بازى ملى خود را انجام داده و هدف 
کادرفنى نیز به دست آوردن شناخت کامل از وضعیت 
ملى پوشــان لیگ برترى بود، از پیروزى در این بازى 

تمرینى اعالم رضایت کرد.
با این وجود بدترین قســمت بازى با ایــن تیم قاره 
آمریکاى مرکزى که خود کى روش نیز به آن اعتراف 
کرد، مصدومیت امید ابراهیمى در کمتر از یک دقیقه 

پس از حضور این بازیکن در زمین بود.
هافبک باتجربه تیم ملى کــه در تمرینات روزهاى 
اخیر آمادگــى باالیى از خود نشــان داده بود، پس از 
این مصدومیت با برانکارد راهــى رختکن و در پایان 
بازى نیز راهى بیمارستان شد تا شانس چندانى براى 
دومین حضورش در مهم ترین آوردگاه جهان فوتبال 

نداشته باشد.
ابراهیمى بــه دلیل بر اثر پارگى کشــاله تحت عمل 
جراحى قرار مى گیرد که به غیــر از جام جهانى براى 
یک ماه هم نمى تواند تیــم الوکره را همراهى کند. او 
در دقیقه 65 بر اثر برخورد با بازیکن حریف نتوانست 

به بازى ادامه بدهد و با برانکارد راهى رختکن شد.
امید ابراهیمى دومین حضور در جام جهانى را درحالى 
از دست داده که در دوره گذشــته یکى از مهره هاى 

اصلى و قابل اعتماد کارلوس کى روش در روســیه 
2018 بود.

شاید از دست رفتن فرصت بازى در جام جهانى شوك 
بزرگى براى مرد پرتغالى باشد. این در شرایطى است 

که کى روش روى توانمندى هاى این هافبک متعصب 
و جنجگو براى تقابل با انگلیس، ولز و آمریکا حساب 

خاصى باز کرده بود.
کى روش پس از دیدار مقابل نیکاراگوئه از مصدومیت 

ابراهیمى ابراز ناراحتى کرد و گفت: «خیلى نگران این 
مساله هستم، باید ببینم شــرایط چطور خواهد بود. 
بدترین قســمت بازى مصدومیت ابراهیمى بود البته 

باید ببینیم نتایج پزشکى چه خواهد شد.»

نکته نگران کننده تر براى کى روش این اســت که 
احمد نوراللهى پس از مصدومیت در بازى االهلى دبى 
و العین به تازگى به تمرینات تیمش بازگشته  و قطعًا 
به زمان بیشترى براى رسیدن به فرم ایده آل نیاز دارد. 
سعید عزت اللهى، دیگر هافبک دفاعى تیم ملى نیز 
این فصل در لیگ دو دانمارك که قطعًا سطح رقابتى 
باالیى ندارد براى تیم وایله بولد کالب به بازى گرفته 

مى شود.
این خبر خوشى اســت که به سعید عزت اللهى ستاره 
ایرانى مخابره شــد تا او نیز در کنار چند نفر دیگر از 
حضور در فهرست کارلوس کى روش مطمئن شود و 
وایله بولدکالب نیز در جام جهانى داراى یک سهمیه 
ارزشمند باشد؛ سهمیه اى که حداقل 160 هزار دالر 
براى این باشــگاه آورده مالى خواهد داشت. به این 
ترتیب سعید عزت اللهى در 26 ســالکى دومین جام 
جهانى خــود را تجربه خواهد کرد و احتماال نقشــى 

کلیدى در سه دیدار سرنوشت ساز خواهد داشت.
عزت اللهى البته هنوز یک بازى دیگــر با وایله دارد 
که روز دوشنبه برگزار مى شود و پس از آن کارلوس 
کى روش هافبــک دفاعى خــود را در اختیار خواهد 

داشت .
از سویى در این شــرایط حســاس از روزبه چشمى 
و میــالد ســرلک مى توان بــه عنــوان آماده ترین 
هافبک هــاى دفاعــى حال حاضــر تیم ملــى نام 
برد. هرچند احســان حــاج صفى نیز جدا از پســت 
تخصصى اش یعنى دفاع چــپ توانایى هاى بازى در 
هافبک دفاعى را دارد و شــاید کــى روش در نهایت 
مجبور شــود از کاپیتان تیم ملى در این پست بازى 

بگیرد .

دردسر بزرگ کى روش قبل از جام جهانى
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در یکى از مسابقات مرحله چهارم جام حذفى فوتبال ترکیه، 
تیم کایسرى اســپور در حالى که على کریمى را برخالف 
دیدار اخیرش در ترکیب داشت و سید مجید حسینى را روى 
نیمکت مى دید توانستند مقابل سیواس بلدیه اسپور به روند 
موفقیت آمیزشان ادامه بدهند و به پیروزى دست پیدا کنند. 
تیم فوتبال کایسرى اسپور مقابل سیواس بلدیه اسپور به 
پیروزى یک بر صفر دست یافت و به مرحله یک شانزدهم 
نهایى ترکیش کاپ صعود کرد. على کریمى، هافبک ایرانى 
کایسرى اسپور که در مرحله گذشته جام حذفى حضور ثابت 
در ترکیب تیمش داشت، مقابل سیواس بلدیه اسپور تا دقیقه 
73 در زمین بود. سید مجید حسینى که در مرحله قبل یکى 
از دو گل برترى تیمش مقابل ایگدیر را به ثمر رسانده بود، 
براى نخستین بار در فصل 23-2022 نیمکت نشینى را در 

یک دیدار نه چندان مهم تجربه کرد.

صعود با کریمى
 در غیاب حسینى
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یاران ســردار آزمون در دیدار با کلن به پیروزى رسیدند. 
در ادامه مســابقات هفتــه چهاردهم بونــدس لیگا تیم 
فوتبــال بایرلورکوزن در خانه کلن بــه برترى 2 بر یک 
رسید و جشــن پیروزى گرفت. سردار آزمون کماکان به 
دلیل عدم آمادگى کامل در پى مصدومیتى بلندمدت به 

بازى گرفته نشد.

آزمون همچنان نیست

شــباب االهلى در حضور تاثیرگــذار هافبک 
ایرانى خود موفق به کســب پیــروزى مقابل

 النصر شد.
در یکى از دو دیــدار آغازین هفته دهم 
لیگ برتر امارات، تیم فوتبال شــباب 
االهلى که پس از یک مسابقه غیبت 
دوباره احمد نوراللهى را در فهرســت 

نفراتش داشت و روى نیمکت مى دید، 
در ورزشگاه راشد دبى به مصاف 

تیم رده دوازدهمى النصر 
رفت.

یاران نوراللهى که در 
پنج هفته گذشته لیگ 
برتر امارات فوق العاده 

ظاهر شــده و در کنار 
روند شکست ناپذیرى، 
یک تســاوى و چهار 
پیروزى متوالى داشتند، 

باز هم توانستند به نتایج 
خوب خود ادامه بدهند و به 
برد ُپر گل مقابــل النصر 

دست پیدا کنند.
تیم فوتبال شباب االهلى 
در شــرایطى که احمد 
نوراللهى را به عنوان یار 
جانشین در اختیار داشت 

و پس از ورود این بازیکن به زمین هجومى تر کار 
کرد و دو گل زد، به برترى 3 بر صفر مقابل النصر 
رسید تا 22 امتیازى شــود و با سه امتیاز 
باالتر و یک بازى بیشتر نسبت الوحده و 
شارجه، در صدر جدول لیگ برتر امارات 

قرار بگیرد.
احمد نوراللهى، ســتاره ایرانى شباب 
االهلى از دقیقه 79 دیدار مقابل النصر 
همراه با عمر خربین وارد زمین 
شــد و گل دوم تیمش با 
شوت ریباند شده او و 
ضربه سر فدریکو 
کارتابیــا به ثمر 

رسید.
ایرانى  هافبک 
شــباب االهلى 
هفتــه  کــه 
بخاطر  گذشته 
آسیب دیدگى در 
فهرست دیدار مقابل 
البطائح قــرار نگرفتــه بود، 
نُهمین بازى فصل خود را در 
حالى برابر النصر انجام داد که 
در هشت حضور قبلى اش در 
این فصل همواره در ترکیب 

حضور داشت.

برترى شباب االهلى در حضور تأثیرگذار 
نوراللهى

در ادامه دریافت جوایز متعدد در فوتبال پرتغال، این 
بار نوبت به جوایز فردى بهترین هاى ماه سپتامبر 
رسید تا مهدى طارمى آنها را یکى پس از دیگرى 
درو کند و دســتاورد جدیدى براى مهاجم ایرانى 

پورتو رقم زده شود.
طبق رسم هر ماه، سرمربیان تیم هاى حاضر در 
لیگ برتر پرتغال، اقدام بــه انتخاب برترین هاى 
هر پســت مى کنند که مهــدى طارمى مهاجم 
ایرانى پورتو توانســت عنوان برترین مهاجم را از 
آن خود کند. اوســتاکیو هم تیمى او در پورتو نیز 
جایزه بهترین هافبک ماه پرتغال را تصاحب کرد. 
در پســت هاى دروازه و دفاع نیــز بازیکنان برتر 

انتخاب شدند.
عالوه بر این، ســرمربیان شاغل در لیگا، بهترین 
بازیکن ماه (بدون در نظر گرفتن پســت بازیکن) 
را هم انتخاب کردند کــه این جایزه نیز به مهدى 
طارمى رســید تا مهاجم ایرانــى پورتو عالوه بر 
برترین مهاجم، عنوان بهترین بازیکن ماه سپتامبر 

را نیز به خود اختصاص دهد.
طارمى در ماه سپتامبر در چهار مسابقه براى پورتو 
به میدان رفت و توانست دروازه ژیل ویسنته، چاوز 
و اســتوریل پرایا را باز کند و برابر چاوز و براگا نیز 
پاس گل داد تا در این چهار مسابقه، روى پنج گل 

تیمش تأثیر مستقیم داشته باشد.

باشگاه استقالل طى قرارداد عجیبى مجبور به پرداخت 
اجاره 250 میلیون تومان به صورت ماهیانه است.

باشگاه استقالل در زمان مدیریت مصطفى آجورلو چند 
ماشین لوکس خارجى را براى رفت و آمد خارجى هاى 
خود اجازه کرده بوده که حاال هزینه هاى سنگین این 
اجاره ها باقى مانده و استقالل حدود 750 میلیون تومان 
بابت اجاره این ماشین ها که براى رفت و آمد خارجى 

هاى تیم به تمرینات بوده را باید پرداخت کند.
طبق اخبار دریافتى قرارداد اســتقالل بــا آژانس این 
ماشین هاى لوکس ماهیانه 250 میلیون تومان بوده 
که در 3 ماه آخر مدیریت آجورلو هیچ پولى بابت اجاره 
این ماشین ها پرداخت نشده بوده و حاال در این شرایط 
بد مشکالت مالى اســتقالل باید 750 میلیون تومان 
را فقط بابت رفت و آمد خارجى هــاى خود در تهران 

پرداخت کند.
با توجه به هزینه باالیى که در گذشته صرف این مسئله 
شده به نظر مى رسد باشگاه استقالل قرارداد خود را با 
این آژانس کنسل کند چرا که استقاللى ها در شرایطى 
که مشــکالت مالى زیادى دارند، نمى توانند ماهیانه 
250 میلیون تومان هم بابت رفت و آمد خارجى هاى 

خود پرداخت کنند.

ستاره ایرانى پورتو، برنده 2 جایزه در یک ماه

قرارداد عجیب در باشگاه استقالل
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فرهاد مجیدى نتایج خیلى خوبى در امارات گرفته و روند 
نتیجه گیرى مطلوب خود همراه با اســتقالل را به نوعى 
همراه با االتحاد کلبا نیز تداوم بخشیده است. این سرمربى 
ایرانى توانسته است االتحاد را به فاصله دو امتیازى تا صدر 
جدول برساند، کارى که قبل از شروع فصل براى مدیران و 
هوادارانش چیزى شبیه معجزه محسوب مى شد. در همین 
خصوص مفسر شبکه دبى اسپورت روز پنجشنبه مدعى بود 
اگر مجیدى هم این روند خوب نتیجه گیرى را ادامه بدهد، 
هیچ بعید نیست پس از جام ملت هاى آسیا 2023 کاندیداى 
جدى براى جانشینى کارلوس کى روش در تیم ملى ایران 

براى مقطــع کوتاهى در شود. مجیدى 
 98 هدایت تیم امید کشورمان ســال 
داشت.را برعهــده 

فرهاد جانشین کى روش؟

2گل در ســال 2022 خطرناك ترین مهاجــم جا
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براى مقطــع کوتاهى در شود. مجیدى 
98 هدایت تیم امید کشورمان ســال 
داشت.را برعهــده 

رسانه آمریکایى خط دفاع تیم ملى فوتبال ایران را قدرتمند 
خواند و از «آزمون» و «طارمى» به عنوان ستاره  هاى تیم 

ملى یاد کرد.

سایت «هرالد» ضمن تمجید از خط دفاعى تیم کارلوس 
کى روش نوشــت: تیم ملى ایران در مسابقات مقدماتى 
جام جهانى فوتبال با 8 پیروزى و یک تساوى از 10 بازى 

پرقدرت ظاهر شد.، با این حال، برابر تیم هاى آمریکا، ولز 
و انگلیس بازى هاى دشوارى در پیش دارد.البته فوتبال 

یک بازى بسیار غیرقابل پیش بینى است.
این رسانه آمریکایى از خط دفاعى ایران صحبت کرد و 
نوشت که ایران یک ساختار دفاعى قوى دارد زیرا تنها دو 
بار در مرحله گروهى جام جهانى 2018 مقابل تیم هایى 

مانند اسپانیا و پرتغال گل خورد.
سایت هرالد متذکر شد: سردار آزمون، مهاجم 27 ساله 
بایرلورکوزن، بهترین گلزن این کشــور است. او در این 
فصل در «بوندس لیگا» در بهترین حالت خود قرار نداشت، 
اما انگیزه دارد تا براى کشورش در جام جهانى بازى کند.

این رسانه آمریکایى در ادامه نوشت: از طرفى «مهدى 
طارمى» براى پورتو پرتغال عالى کار کرده است. ایران به 
یک تمام کننده باکیفیت نیاز دارد که بتواند موقعیت هاى 
خود را از روى ضربات به پایان برساند و طارمى این گزینه 

براى آنها خواهد بود.

تمجید رسانه آمریکایى از ستاره هاى گلزن ایران

سرمربى ســابق تیم ملى فوتبال ایران به عنوان یکى از 
گزینه هاى مربیگرى تیم رییکا کرواسى معرفى شد.

تیم فوتبال رییکا در این فصل از مسابقات لیگ کرواسى 
شرایط خوبى ندارد و با کســب چهار برد، سه تساوى و 
قبول 9 باخت، در رده هفتم جدول قــرار دارد. رییکا در 
مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى کرواسى هم مغلوب 
یک تیم دسته دومى شد تا شوك بزرگى به هوادارانش 

وارد کند.

سایت nogometne کرواسى خبر داد با نتایجى که رییکا 
کسب کرده، ســرمربى ایتالیایى این تیم مطمئنًا اخراج 
مى شود و این اتفاق احتماًال بعد از بازى روز یکشنبه مقابل 

دینامو رخ خواهد داد.
این رســانه در ادامه چنــد گزینه براى ســرمربیگرى 
رییکا معرفى کرده اســت که در میان آنها نام «دراگان 
اسکوچیچ» ســرمربى ســابق تیم ملى ایران هم دیده 
مى شود؛ کســى که در سال هاى گذشــته در تیم رییکا 

هم کار کرده است.در بخشى از این گزارش آمده است: 
«برجســته ترین گزینه دراگان اسکوچیچ است که قرار 
بود تیم ملى ایران را در جام جهانى هدایت کند اما اخراج 
شد.» اسکوچیچ پیش از این درخواست سرمربیگرى در 
تیم ملى ویتنام را داده بود که با درخواست او موافقت نشد.

بعید است این مربى به پیشنهاد باشگاه رییکا پاسخ مثبت 
بدهد چرا که پیش از این گفته بود قصد دارد در تیم هاى 

بزرگ به مربیگرى ادامه بدهد.

اومونیا در شب نیمکت نشینى مهاجم ایرانى خود مقابل المپیاکوس نیکوزیا 
به برترى رسید.

در چارچوب دیدارهاى هفته یازدهم لیگ یک قبرس، تیم فوتبال اومونیا در 
حالى که برخالف مسابقه اخیرشان کریم انصارى فرد را در ترکیب ابتدایى 
نمى دید و روى نیمکت داشت، به مصاف المپیاکوس نیکوزیا رده سیزدهمى 

رفت.
یاران انصارى فرد که پس از سه شکســت متوالى در لیگ یک قبرس در دو 
هفته گذشته از بحران خارج شده و توانستند یک پیروزى و یک تساوى داشته 
باشند، این بار هم با عملکرد هجومى مقابل المپیاکوس نیکوزیا به یک برد ُپر 
گل دست پیدا کردند. تیم فوتبال اومونیا در غیاب انصارى فرد موفق به کسب 

پیروزى 4 بر صفر خانگى مقابل المپیاکوس نیکوزیا شد 
تا ضمن ثبت بهترین برد این فصل، 16 امتیازى شــود و 

موقتا به رتبه ششم جدول لیگ یک قبرس صعود کند.
کریم انصارى فرد، مهاجم ایرانى اومونیا که در این فصل 9 بازى 

انجام داده و طى هشت دیدار اخیرشان در لیگ یک قبرس حضور 
ثابت در ترکیب را تجربه کرده بود، به طور کامل مقابل المپیاکوس 

نیکوزیا نیمکت نشین بود.
انصارى فرد با تعطیلى مســابقات لیگ یک قبــرس بخاطر جام 
جهانى 2022 به اردوى تیم ملى ایران اضافه خواهد شد و احتماال 

مستقیما به دوحه مى رود.

برترى اومونیا در شب نیمکت نشینى انصارى فرد
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هفدهمین نمایشگاه تخصصى سنگ، معادن، ماشین 
آالت و صنایع وابسته در اصفهان و در سایت نمایشگاه 

بین المللى این شهر برگزار مى گردد.
به گــزارش واحد روابط عمومى شــرکت نمایشــگاه 
بین المللى اصفهان، این نمایشــگاه در فضایى بیش از 
24 هزار متــر مربع برگزار خواهد شــد. از این فضا 16 
هزار متر مربع به صورت سرپوشیده و 8 هزار متر مربع 
از این نمایشگاه به دلیل اســتقرار کوپ هاى سنگ در 
اندازه هاى مختلف و تجهیزات مرتبط با صنعت سنگ و 
ماشین آالت در فضاى باز نمایشگاه اصفهان جانمایى 

شده است.
نمایشگاه صنعت سنگ اصفهان با مشارکت 11 استان 
از جمله اصفهــان، تهران، فارس، خراســان رضوى، 
آذربایجان شــرقى، آذربایجان غربى، یــزد، قم، البرز، 
هرمزگان و اســتان مرکزى و با مشارکت 115 شرکت 
فعــال در بخش هــاى مختلــف برگزار خواهد شــد. 
شرکت هاى حاضر در نمایشگاه صنعت سنگ اصفهان 
در حوزه هاى استخراج، فرآورى، مواد اولیه، ماشین آالت 
و تجهیزات، بازرگانى، خدمات فنى و مهندسى و توزیع 

و فروش در این رویداد نمایشگاهى حاضر خواهند بود.

یکى از مهمتریــن تفاوت هاى این دوره از نمایشــگاه 
با ســایر دوره هاى برگزار شــده حضور شــرکت هاى 
ماشین آالت فرآورى و استخراج، مشارکت بیشتر حوزه 
سنگ هاى کوپ و حمایت و همکارى کلیه تشکل هاى 
تخصصى سنگ در استان اصفهان و سایر استان هاى 

کشور بوده است. 
الزم به ذکر اســت در رویداد نمایشگاه صنعت سنگ 
اصفهــان میزبان نماینــدگان کشــورهاى حاضر در 
هشتمین اجالس اکو اســت؛ نمایندگانى از کشورهاى 
آذربایجــان، قزاقســتان، پاکســتان، تاجیکســتان، 

ازبکستان و ترکیه جهت بازدید و آشنایى با ظرفیت ها 
و پتانسیل هاى تولید کنندگان صنعت سنگ و ماشین 

آالت حضور خواهند یافت.
برگزارى میز سنگ کشــور از جمله برنامه هاى جانبى 
این رویداد اســت. براى اولین بار و بــا همکارى اتاق 
بازرگانى اصفهان، تیمى از دانش پژوهان حوزه صادرات 
سنگ در غرفه اى متحدالشکل، به بازرگانان و واحدهاى 
صادراتى خدمات مشاور رایگان خواهند داد. این گروه از 
دانش پژوهان بازارهاى هدف را به خوبى براى بازرگانان 
ترســیم و هزینه هاى جارى اعم از نرخ و میزان فروش 
و... را براى آنها محاســبه خواهند کــرد. همچنین با 
همکارى اتاق بازرگانى استان و سازمان زمین شناسى 
کشور مدیران و کارشناسان کشورهاى عضو اکو از این 

نمایشگاه بازدید خواهند داشت.
هفدهمین نمایشــگاه ســنگ، معادن، ماشین آالت 
و صنایــع وابســته در تاریــخ 24 تــا 27 آبان ماه در 
ســاعات بازدیــد 10 تــا 18 در محــل نمایشــگاه 
اصفهــان میزبــان حضــور بازدیدکننــدگان داخلى 
و خارجــى عالقه مند بــه رویدادهاى نمایشــگاهى

 خواهد بود.

برپایى بزرگترین رویداد نمایشگاهى صنعت سنگ در اصفهان

مدیر عامل آبفاى اســتان اصفهــان از دریافــت گواهینامه اســتاندار 
IEC/17025 مدیریــت کیفیــت آزمایشــگاه براى ســه آزمایشــگاه 

میکروبیولوژى و  فیزیکوشیمیایى آب و فاضالب در سطح استان اصفهان 
خبر داد.

حسین اکبریان در نشستى که با حضور کارگروه ممیزى شرکت مهندسى 
آبفاى کشور و کارشناسان آزمایشگاه ها برگزار شد، گفت: این گواهینامه ها 
پس از اســتقرار روش هــا و دســتورالعمل هاى انجام آزمــون، آموزش 
کارشناســان این آزمایشــگاه، انجام آزمون هاى مهارت و مقایسات بین 
آزمایشگاهى و بررســى هاى دقیق براى آزمایشگاه هاى باکتریولوژیک 
تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان، آزمایشگاه باکتریولوژیک آب شاهین 

شهر و آزمایشگاه فیزیکو شــیمیایى آب منطقه اردستان اخذ شده که این 
مهم با تالش هاى شبانه روزى مدیر و کارشناسان آزمایشگاه هاى شرکت 

آبفاى اصفهان به دست آمده است.
مدیر عامــل آبفاى اصفهــان با تاکیــد بر این کــه انجــام ممیزى در
 آزمایشگاه هاى سراسر استان باید به صورت مستمر انجام شود، خاطرنشان 
کرد: آزمایشــگاه مرکزى آب و فاضــالب آبفاى اســتان اصفهان تنها 
 17025/IEC آزمایشــگاه مرجع و داراى گواهینامه بین المللى استاندارد
در سطح کشور به شمار مى رود که در مواقع بحران به شرکت هاى آب و 
فاضالب در سایر اســتان ها نیز ارائه خدمات مى کند و جوابیه آزمون هاى 

صادر شده از سوى این آزماشگاه داراى اعتبار بین المللى است.

دریافت گواهینامه استاندارد توسط آزمایشگاه آبفا

آماده سازى بستر رودخانه زاینده رود
 در شهر فالورجان

ســاماندهى رودخانه هاى شهرى در 
رونق اقتصادى شــهرها تأثیر بسزایى 
داشــته و برنامه ریزى جهت رسیدن 
به دســتاوردهاى اجتماعى، اقتصادى 
و زیســت محیطى از ضروریات انکار 
ناپذیر این شهرها اســت. از گذشته تا 
بحال نیز حاشــیه رودخانه ها مکانى 
مناســب جهت احداث تفرجگاه ها در 
تأمین آسایش شهروندان بومى منطقه 
و گردشگران غیر بومى به حساب مى 

آید.
شــهردار فالورجان در ایــن باره مى 
گوید: در راستاى ســاماندهى رودخانه 
و همچنین پدید آوردن محیطى آرام و 
به دور از آلودگى هاى زیست محیطى 
و بصرى(چشــم انداز زیباى رودخانه) 
شــهردارى فالورجان بــا هماهنگى 
هاى انجام شده با آب منطقه اى استان 
اصفهان اقدام به پاکســازى و بســتر 
سازى کف رودخانه و تسهیل در جریان 

آب زاینده رود نموده است.
محمدعلى عزیزى در ادامه خاطر نشان ساخت: معاونت هاى اجرائى_خدمات شهرى و عمرانى با استفاده از 
نیروها، ادوات، تجهیزات و ماشین آالت مکانیکى مورد نیاز اقدام به بسترسازى و پاکسازى رودخانه نمودند.
عزیزى همچنین عنوان نمود: متاسفانه با تغییر دبى آب رودخانه شــرایط براى رشد علف هاى هرز بستر 
رودخانه فراهم مى گردد که این موضوع مشکالت عدیده اى از جمله به آتش کشیده شدن آنها و به دنبال 
آن آلودگى هوا و خســارت بعضا جبران ناپذیرى را در بر دارد و در ماه هاى قبل با جارى شدن آب رودخانه 
رشد علف ها، سازها و جلبک ها منظر شــهرى در حوالى رودخانه را دچار نا زیبایى بصرى نمود که با همت 
معاونت هاى اجرائى_خدمات شهرى و عمرانى عملیات پاکسازى کف رودخانه  انجام شد؛ همچنین حذف 
نقاط حادثه خیز رودخانه زاینده رود از دیگر اقداماتى است که از دید مدیریت شهرى پنهان نماند و در زمان 

پر آبى رودخانه نتیجه آن به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.
شهردار فالورجان گفته هایش را با بیان اینکه نظافت رودخانه زاینده رود در زمان هاى خشکى و جارى بودن 
آب مشکالت خاص خود را دارد، از شهروندان درخواست نمود: در حفظ نظافت و زیبایى بستر رودخانه زاینده 
رود همکارى داشته که حفظ و گسترش زیبایى در مناظر مختلف شهرى، جذابیت هاى بصرى را به همراه 

داشته و تناسب مستقیم با هویت، تمدن و فرهنگ شهر دارد.

بانک ملى ایران اداره امور شعب اســتان اصفهان در نظر دارد، تعدادى از اموال مازاد خود را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir   : مزایده  مزایده دستگاه اجرایى .  
مزایده گر ، مزایده شماره 2001001195000003 مربوط به اموال غیر منقول بر مبناى قیمت پایه مزایده ، با وضعیت 
موجود و به صورت نقدى ، متصرف دار و غیر متصرف دار به فروش برساند . متقاضیان مى توانند ضمن مراجعه به 
سامانه فوق ، مشاهده فهرست اموال و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه ، از ساعت 08:00 صبح مورخ 1401/08/22 
لغایت ساعت 11:30 مورخ 1401/09/06 پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت 
مقرر از طریق سامانه ، ثبت و بارگذارى نموده و سواالت احتمالى خود را در زمینه اموال مورد مزایده ، با شماره 

تلفن 32247380 (واحد امالك اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان) مطرح نمایند. 
توضیحات : 

1-بانک ملى ایران در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
2-پیشنهادات فاقد سپرده یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.

3-رعایت کلیه موارد مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است.
4-متقاضیان جهت شرکت در مزایده مى بایســت پس از مراجعه به آدرس الکترونیکى فوق الذکر و انتخاب 
اموال مورد نظر ، جهت شرکت در مزایده نسبت به تهیه توکن از دفاتر منتخب خدمات پیشخوان دولت اقدام و 
پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاء الکترونیکى ، نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند. متقاضیان مى توانند 
براى دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونیکى دولت با شماره تلفن 

41934 – 021 تماس حاصل نمایند . 
5-سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 ٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان مى بایست وجه مورد نظر 
را به یکى از دو روش پرداختى تصریح شده در سامانه ستاد ، از طریق درگاه سامانه و یا واریز نقدى و بارگذارى 
رسید مربوطه به حساب شماره 0110490056006 به نام اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان منظور نمایند.

6-کلیه پاکتهاى حاوى پیشنهادات متقاضیان راس ساعت 10:00 مورخ 1401/09/07 به صورت الکترونیکى از 
طریق سامانه ستاد بازگشایى و سپس از طریق آدرس الکترونیکى به اطالع متقاضیان خواهد رسید . 

7-در خصوص امالك متصرف دار ، به برنده مزایده وکالتنامه کارى جهت انجام امور قانونى اعطاء گشته و کلیه 
هزینه هاى مربوط به اخذ اســتعالم در ارتباط با نقل و انتقال ، تنظیم وکالتنامه و سایر موارد برعهده خریدار 

مى باشد. 
8-با توجه به اعالن قبلى بانک مبنى بر متصرفدار بودن یا تخلیه امالك ، بانک از پذیرفتن هر گونه اعتراض از 

متقاضیان ، معذور مى باشد. 
9-هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده خریدار بوده و هزینه هاى مذکور مى بایست بر اساس اعالم نظر بانک قبل 

از انقعاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز گردد.
10- در صورتى که مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است.

11- کلیه اموال مشمول فروش نقدى با قیمت پایه مزایده بوده و امالك متصرف دار ، با ارائه وکالتنامه به فروش 
مى رسد و بانک هیچ گونه مسؤولیتى در قبال تخلیه آن ندارد. 

12-شرایط اختصاصى واگذارى امالك در بخش اسناد مزایده بارگذارى گردیده و مى بایست مورد توجه قرار 
گیرد . 

13-بازدید از کلیه امالك الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد . 

آگهی مزایده امالک مازادبر
 نیاز بانک ملی ایران  استان اصفهان

م.الف ۱۴۰۹۵۵۸

روابط عمومی بانک ملی استان اصفهان

نوبت اول


