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۳

اصفهان، محروم 
از کیوسک های 

مطبوعاتی 

ابرها، آسمان
یا سخاوت مدیران !

۳

تا «پای جان»
روایتی از یک اسطوره 

۳

       

خواص بی نظیر 
انجیر خشک 
برای سالمتی

صعود اصفهان از پله استارتاپ ها
۳

نیمی از تعاونی های 
اصفهان غیرفعال 

است
معاون توسعه مدیریت و منابع اســتاندارى اصفهان 
بابیان اینکه بیش از 6 هزار و 800 تعاونى در اســتان 
اصفهان ثبت شــده که نیمى از آن فعال است، بیان 
کرد: بیش از ســه میلیون و 400 هزار نفر عضو این 
تشکل هاى اقتصادى هستند که بیش از 2 میلیون و 
600 هزار نفر آنها در تعاونى هاى سهام عدالت و 771 
هزار نفر در دیگر شرکت ها عضویت دارند. روح االمین 
امیرى با اشاره به اینکه پنج درصد از تعاونى هاى فعال 
کشور در این استان مستقر هستند، خاطرنشان کرد: 
شرکت هاى تعاونى اصفهان 54 هزار فرصت شغلى 

ایجاد کرده اند. وى شمار ...

علت عصبانیت غرب، پیشرفت هاى جمهورى اسالمى استعلت عصبانیت غرب، پیشرفت هاى جمهورى اسالمى است
حضرت آیت ا... خامنه اى در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان:حضرت آیت ا... خامنه اى در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان:

۲

نباید اجازه داد کسب و کارهاى مدرن به پایتخت کوچ کنند

ستاره ایرانى پورتو به دنبال 
طلسم شکنى در قطر

۷

در صفحه ۶ بخوانید

لرزه بر تن
سه شیرها از 
مسلسل های
تیم کی روش

۵

بچه عقاب به دنبال بهبود بچه عقاب به دنبال بهبود 

انجیر مقدار زیادى کلســیم، آهن و 
پتاسیم به همراه میزان زیادى فیبر 
دارد. انجیر با وجود قند باال، براى 
سالمتى مفید است و حتى مى تواند 

براى کاهش وزن هم مؤثر...

افزایش ۳ برابری حجم تبادالت تجاری

اصفهان و روسیه در ۶ ماه
۳

۷

سخنگوی صنعت آب خبر داد؛سخنگوی صنعت آب خبر داد؛

توقف روند کاهش حجم توقف روند کاهش حجم 
مخزن سد زاینده رودمخزن سد زاینده رود

۳

مجلس مسئله دانشجویان را پیگیری نمی کند بهترین راه براى افزایش سرعت اینترنت گوشىجهان نما شایع ترین عالمت سکته قلبىتکنولوژی سالمت

به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیاتهاى ورزشى استانى و شهرستانى مقرر است نسبت 
به تشکیل مجمع عمومی انتخابات هیأت جودو استان اصفهان به منظور انتخاب رئیس هیات به همراه اعضاى هیات 
رئیسه: (نایب رئیس ،خزانه دار ،خبره ورزشی ،دونفر عضو هیأت رئیسه  که حداقل یک نفر از بین  بانوان باشد) 
استان اصفهان اقدام گردد ، بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست  هیات دعوت 
مى نمایند جهت ثبت نام ، اعالم فهرست پیشنهادى اعضاى هیات رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز از روز یکشنبه 
مورخ 1401/08/29 لغایت روز یکشنبه مورخ 1401/09/06 به مدت 7 روز کارى از ساعت 10 الى 14 به دبیرخانه مجمع 
واقع دردفتر هیأت جودو استان اصفهان به آدرس: اصفهان -  خیابان چهارباغ پایین - چهارراه تختى – ورزشگاه 

تختى - دفتر هیات جودو استان اصفهان مراجعه نمایند.
شرایط عمومى احراز رئیس هیات استان :

1- التزام به قانون اساسى  جمهورى اسالمى ایران
2-  دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى( لیسانس)

3 دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال
4-  سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال(طبق دستورالعمل)

5-  دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت(خدمت سربازى)یا معافیت ویژه آقایان 
6-فرد واجد شرایط فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد. 

مدارك مورد نیاز:
1. اصل وتصویر آخرین مدرك  تحصیلى معتبر 

2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید
3. اصل و تصویر کارت ملى وشناسنامه( تمام صفحات)

4. تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب
5. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدربراي فرد واجد شرایط احراز پست رئیس هیأت 

وکلیه نفرات هیأت رئیسه پیشنهادي (حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)
6. اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیات رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم اعضاى پیشنهادى 

هیات رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیات استان در زمان ثبت نام 
7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز . (طبق دستورالعمل)

8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 
تبصره: حضور داوطلب ریاست هیات یا وکیل قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام الزامى مى باشد. 

الزم به ذکر است: «آیین نامه نحوه فعالیت هیات هاى استانى و شهرستانى ودستورالعمل نحوه ثبت نام به انضمام 
فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیات ورزشى مربوطه جهت اطالع داوطلبان قرار 

داده شده است»
www.isfahan.msy.gov.ir :نشانى سایت

" اطالعیه"

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان - هیأت جودو استان اصفهان

مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى مسکن کارکنان کل مخابرات استان اصفهان در ساعت 10:00 
صبح روز جمعه مورخ 1401/09/11 در محل سالن کوثر به آدرس: اصفهان، انتهاى خیابان بى سیم شرقى، ورزشگاه 
شهداى مخابرات برگزار مى شود. از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. 
* ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى، تعداد آراء وکالتى هر عضو 
حداکثر 3 رأى و هر شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى، مى بایست 
به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 09/10 /1401 در محل دفتر شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و 

تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند. 
-دستور جلسه :

-  تغییر ماده یک اساسنامه تعاونى (تغییر نام شرکت )
-  تغییر ماده 6 اساسنامه تعاونى (تمدید مدت فعالیت تعاونى )

-  تغییر ردیف 4بند الف ماده 12 اساسنامه تعاونى (تغییر حداقل خرید تعداد سهام )
-  تغییر تبصره ماده 20 اساسنامه تعاونى (تغییر نحوه دعوت از مجامع عمومى )

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

نوبت دوم تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان کل مخابرات استان اصفهان

پست بانک ایران در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود (به نشانى: اصفهان، خ سپه، نبش 
کوچه تلفنخانه) را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیرى از سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 2001003617000003 به صورت 

الکترونیکى به فروش برساند. 
تاریخ انتشار: 1401/08/22 

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/08/30 ساعت 16
تاریخ بازدید: 1401/08/23 لغایت 1401/09/13 

مهلت ارسال پیشنهاد: از 1401/08/22 لغایت 1401/09/13 ساعت 16
تاریخ بازگشایى: 1401/09/14 

تاریخ اعالم به برنده: 1401/09/15
در محل ساختمان سرپرستى پست بانک استان به نشــانى: اصفهان، خیابان محتشم کاشانى، نبش 

بن بست کیوان 

آگهی مزایده عمومی 
فروش امالک و مستغالت شماره ۲۰۰۱۰۰۳۶۱۷۰۰۰۰۰۳

 م.الف:۱۴۱۰۴۷۶

نوبت دوم

مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان
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از تورهای قطر در اصفهان استقبال نشدیکند استان
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اصفهان،
از کیوسک
مطبوع

لستاره ایرانى پورتو به دنبال  و بهرانى دنباست بالپورره ا دورتوایر ه ل ىپستار نبال پوتاره دنبتویران و بهورته ای انىستا
طرکنىطلسم شکنى در قطر در قم شطل طرشکنىى دطلسم قط شکن ر قط شک درسمط نىطلس
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واگذارى 5000 معدن
 متروکه

مجلس مسئله دانشجویان
 را پیگیرى نمى کند 

خبرخوان

تکذیب تماس مستقیم 
«بلینکن» با امیرعبداللهیان 

یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه،    ایسنا |
اظهارات مطرح شــده از ســوى یکى از نمایندگان 
مجلس به نقل از وزیر امور خارجه در خصوص آتش 
سوزى زندان اوین را رد کرد و گفت: تماس مستقیم 
«بلینکن»  با امیرعبداللهیان از اساس عارى از صحت 
است. حجت االسالم جواد نیک بین، نماینده کاشمر 
در اظهاراتى گفته بود: «وزیر خارجه بیان کرد شبى 
که اوین آتش گرفت تازه وارد خانه شدم، هنوز کتم 
را درنیاورده بودم که وزیر خارجــه آمریکا زنگ زد و 
گفت ما چهار زندانى در اوین داریم که قرار است تبادل 
شود. اتفاقى برایشــان پیش نیاید؛ من گفتم خبرى 
نیست؛ وزیر خارجه آمریکا 40 دقیقه قبل از اینکه ما 
اطالع داشته باشیم، اطالع داشت. اوین را خودشان با 

آدم هاى خودشان آتش زدند.»

زمان قهرمانى
 فرا رسیده است 

رئیس جمهور منتخب برزیل براى    تسنیم|
قهرمانى تیم ملى فوتبال کشــورش در جام جهانى 
2022 ابراز امیدوارى کرد. «لوئیز ایناسیو لوال داسیلوا» 
گفت: پس از 20 سال فکر کنم زمان آن رسیده که تیم 
ملى فوتبال برزیل قهرمان جام جهانى شود. تیم هاى 
دیگر چندان خوب نیستند. بنابراین من واقعاً به پیروزى 
و قهرمانى تیم ملى فوتبال برزیل در جام جهانى 2022 

در قطر امیدوار هستم.

غلط مى کنند لج کنند
  انتخاب | آیت ا... ســید احمد خاتمى، خطیب 
نماز جمعه تهــران گفت: برخى مى گوینــد درباره 
اغتشاشگران حرف نزنید و آنها را حساس نکنید چون 
تحریک مى شوند و ســر لج مى افتند. غلط مى کنند 
لج مى کنند. پس قانون کجا نشســته است که این 
اغتشاشگران جنایتکار را سر جاى خود بنشاند؟ اینکه 
کسى یک نظام روسفید را نظامى مسئله دار جلوه دهد 

بى تقوایى است.

واردات ممنوع شد
سخنگوى وزارت صمت اعالم کرد:    تسنیم |
واردات خودروهاى فرانســوى به ایران از سوى این 
وزارتخانه ممنوع و تحریم شــده است. امید قالیباف 
تأکید کرد: وزارت صمت و دولت ایران خودروسازان 
فرانسوى را بخاطر رفتارشــان تحریم کرده است. 
به گفتــه قالیباف، بخاطــر رفتــار غیرحرفه اى که 
فرانسوى ها در سال هاى گذشته داشته اند، دیگر اجازه 
ثبت سفارش و واردات محصوالت رنو، پژو، سیتروئن 

و سایر خودروسازان فرانسوى را نمى دهیم.

دایى را بگیرید
در  تنهــا    روزنامه همشهرى |صــدا 
شبکه هاست که مى چرخد. بهترین محصول رسانه 
ملى نیز به مخاطب نمى رسد. عمق ماجرا را متوجه ایم؟ 
وظیفه آقایان مسئول این است که اول چرخه تولید 
پیام در سرشبکه هاى تروریست رسانه اى را بشکنند. 
چرا امثال هنگامه قاضیان و الناز شاکردوســت نباید 
پاسخگوى اتهام به نظام باشند؟ چرا صادقى و پروانه 
سلحشورى باید آزاد باشند؟ دایى و گل محمدى چه؟ 

مماشات را کنار بگذارید
  روزنامه کیهان| اکنون دستگاه هاى انتظامى 
و امنیتى وظیفه دارند مطابق خواســت ملت با اعالم 
پایان مماشات و به صحنه آمدن همه جانبه از دامنه دار 
شدن فعالیت هاى تروریستى گروهک هاى معاند و 
تجزیه طلب جلوگیرى کنند. براى دفاع از امنیت کشور 
و مردم باید مماشات را کنار گذاشته و در فصل شکار 
کفتارها هسته هاى آشوب را تارومار کرد. تفاوت بارز 
غائله کنونى با فتنه هایى چون حوادث سال 96 یا فتنه 
بنزینى سال 98 آن است که دشمن با اقدامات ضربتى 

کارت آخر را همین ابتدا رو کرده است...

یکى از  فعالیت هاى اقتصادى که به محیط زیست آسیب 
شــدید و جبران ناپذیرى وارد مى کند، معدن کاوى است 
که از جمله آثار آن مى توان به آلودگى آب هاى زیرزمینى، 
جاده سازى، تخریب مناطق کوهستانى همچنین از بین 
رفتن تنوع جانورى و پوشش گیاهى اشاره کرد. به گفته 
یک دکتراى محیط زیست بدون شک تداوم روند فعلى 
معدن کاوى در کشور جبران ناپذیر خواهد بود چراکه زمانى 
که یک معدن باز شــود و اســتخراج از آن صورت گیرد، 
نمى توان براى جبران آن اقدامى کرد اما اگر پیش از اقدام 
به اســتخراج از معادن برنامه ریزى صحیح وجود داشته 
باشد، مى توان آثار مخرب ناشى از آن را کاهش داد.مسعود 

امیرزاده در واکنش به اخبار منتشر شده مبنى بر مزایده و 
واگذارى 5000 معدن متروکه به شرکت هاى خصوصى 
اظهار کرد: یکى از مخرب ترین بخش هاى اقتصادى که 
تخریب بسیار گسترده و غیرقابل برگشتى را به سرزمین 
وارد مى کند و درآمدهاى اقتصادى ناچیزى دارد، صنعت 
معدن است.وى گفت: معادن در داخل پیکره هاى ارزشمند 
طبیعت قرار گرفته اند. آنهــا در همجوارى کوه ها، رودها، 
جنگل ها و مراتع هستند و براى به دست آوردن آن ماده 
معدنى باید پیکره طبیعى متالشى شود که در این صورت 
کارکردهاى طبیعى خود را از دست مى دهند عالوه برآن 

ارزش منظرى پیکره هاى طبیعى نیز از بین مى رود.

رئیس کمیسیون امور داخلى کشــور و شوراها در مورد 
مسئله دانشــجویان ممنوع الورود گفت: این موضوعات 
در اختیار کمیته انضباطى دانشــگاه اســت و بنا نیست 
که از مجلس کسى در این کار ورود پیدا کند، چون اینها 
آیین نامه داخلى دارند و خودشــان تصمیم مى گیرند. او 
همچنین گفت: اگر کســى از ضابطان شکایتى داشته 
باشد، مى تواند در دادســراهاى نظامى شکایت خود را 
مطرح کند.محمدصالح جوکار گفت: اینکه پرونده هاى 
معترضان در حال رســیدگى اســت و در طرف مقابل 
رسیدگى به پرونده ها آغاز نشــده به این علت است که 
احتماًال شکایت انجام نشده است، اما ما در قانون داریم 

که هرکسى مى تواند از قوه قضاییه تظلم خواهى کند و 
دستگاه قضایى رســیدگى کند.  وى ادامه داد: دانشگاه 
محیط متفاوتى دارد و از بیرون کسى نمى تواند برود آنجا 
و بخواهد در خصوص فضاى دانشگاه تصمیم بگیرد. تمام 
قوانین و آیین نامه ها هم به منظور رسیدگى به موضوعات 
اینچنینى در چارچوب مقررات دانشگاه دیده شده است.

جوکار افزود: برخى شهروندان هم که در این قضایا دچار 
آسیب و خسارت شدند مثًال مغازه یا خودرو شان را آتش 
زدند هم خودشــان باید مراجعه کنند تا جبران خسارت 
شــود. اینها باید در وهله اول به وزارت کشور و رده هاى 

مربوطه مراجعه و اعالم خسارت کنند.

حضرت آیت ا... خامنه اى صبح دیروز (شنبه) در دیدار صدها نفر از مردم 
اصفهان، اصفهان را شهِر تحســین برانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد 
خواندند و با اشاره به اینکه چالش اساسى امروز ما، چالش پیشرفت در 
مقابِل «توقف و رکود و ارتجاع» است، افزودند: استکبار در صف آرایى 
مبنایى در مقابل ملت ایران با تشدید ایران ستیزى، همه امکاناتش را 
براى القاى ناامیدى و بن بست به اذهان مردم به خصوص جوانان به کار 
گرفته و امروز مهمترین شاخص اثبات ایران دوستى هر فرد، «پرهیز از 
یأس آفرینى و امیدسوزى» و «ترویج روحیه کار و تالش و امید» است.
رهبر انقالب با تأکید بر تالش روزافزون مسئوالن براى حل مشکالت 
اقتصادى گفتند: صحنه گردانان اصلى اغتشاشات اخیر که نتوانستند 
مردم را به صحنه بیاورند درصددند با ادامه شرارت ها، مسئوالن را خسته 
کنند اما اغتشاشات جمع خواهد شــد و ملت با تنفر روزافزون از آنها با 
نیروى بیشتر و روحیه تازه تر، به کار و تالش و پیشرفت ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب اسالمى در ســخنان خود به تحلیل چالش اصلى دنیاى 
استکبار با ایران اســالمى پرداختند و گفتند: مشکل اصلى استکبار با 
جمهورى اسالمى این اســت که اگر این نظام پیشرفت و در دنیا جلوه 

کند، منطق لیبرال دموکراسى دنیاى غرب باطل خواهد شد.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به سلطه دنیاى غرب بر کشورهاى 
مختلف با منطق لیبرال دموکراسى افزودند: در سه قرن اخیر به بهانه 
نبود آزادى و یا نبود مردم ساالرى، منابع کشــورها را غارت کردند و 
اروپاى فقیر به قیمت به ِگل نشســتن بسیارى از کشورهاى ثروتمند، 

ثروتمند شد.
ایشان با اشاره به شگرد غربى ها که به اسم آزادى و دموکراسى، علیه 
آزادى و مردم ســاالرى در کشــورها اقدام مى کنند، افزودند: کشور 
افغانســتان یک نمونه نزدیک و بارز اســت که آمریکایى ها به بهانه 
مردمى نبودن حکومت، به آنجا حمله نظامى کردند اما بعد از 20 سال 
جنایت و غارت، همان حکومتى که علیه آن اقدام کرده بودند، سرکارآمد 

و آنان با فضاحت خارج شدند.
رهبر انقالب گفتند: اکنون یک نظام، برمبناى دین و مردم ســاالرى 
واقعى در ایران، به مردم خودش هویت داده و آنهــا را زنده و در واقع 

منطق لیبرال دموکراسى غربى را ابطال کرده است.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودند: عده اى در داخل بر مبناى تبلیغات 
غرب، مى گویند در نظام اســالمى آزادى و مردم ســاالرى نیست در 
حالى که بیان همین سخنان نشــانه آزادى اســت و روى کار آمدن 
دولت هایى که از نظر تفکر سیاسى شباهتى به یکدیگر ندارند نیز نشانه 

حق انتخاب مردم و مردمى بودن نظام اسالمى است.
رهبر انقالب اســالمى با اشــاره به اینکه اگر جمهورى اســالمى در 
مقابل آمریکا و استکبار کوتاه مى آمد و زیربار قلدرى و زورگویى آنها
 مى رفت، فشــارها کمتر مى شد اما آنها بر کشــور مسلط مى شدند، 
افزودند: در این ســال ها هرگاه صداى قدرتمندِى جمهورى اسالمى 
بلندتر بوده اســت، تالش دشــمن براى پنجه زدن به نظام اسالمى 

بیشتر شده است.
حضرت آیت ا... خامنه اى تأکید کردند: چالش اساســى و امروز کشور 
ما، چالش «پیشــرفت و توقف و رکود و ارتجاع» است، زیرا ما در حال 
پیشرفت هستیم ولى قدرت هاى استکبارى از پیشرفت ایران اسالمى 

مضطرب و ناراحت مى شوند و حرص مى خورند.
ایشــان افزودند: به دلیل همین ناراحتى و عصبانیت، آمریکایى ها و 
اروپایى ها با همه امکانات وارد میدان مى شــوند اما هیچ غلطى نمى 
توانند بکنند، همانطور کــه قبل از این هم نتوانســتند و در آینده هم 

نخواهند توانست.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به اینکه در کارزار اساسى ایران و استکبار، 
آمریکا در خط مقدم قرار دارد و اروپا پشت ســر آمریکا ایستاده است، 
گفتند: در طول سال هاى بعد از پیروزى انقالب اسالمى همه رؤساى 
جمهور آمریکا اعم از کارتر، کلینتون و اوباماى دموکرات و ریگان، بوش 
و آن سبک مغز قبلِى جمهوریخواه تا رئیس جمهور فعلى بى هوش و 
حواس که مى خواهد مردم ایران را نجات دهد، همه در مقابل جمهورى 
اسالمى ایران ایستادند و از هرکســى هم که توانستند از جمله رژیم 
صهیونیستى به عنوان ســگ هار و زنجیرى خود و برخى کشورهاى 

منطقه کمک گرفتند.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودند: با وجود همه این تالش ها، دشمنان 
ملت در مجموع ناکام ماندند، البته مشــکالتى همچون تحریم، ترور 
دانشمندان هسته اى،  به کارگیرى انواع شگردهاى سیاسى و امنیتى و 
دادن رشوه به عده اى در داخل براى حرف زدن علیه جمهورى اسالمى، 

به وجود آوردند ولى نتوانستند حرکت ملت ایران را متوقف کنند.
ایشان تأکید کردند: در شرایط فعلى که با چنین کارزار و چالشى مواجه 
هستیم،  وظیفه آحاد مردم و مسئوالن و همچنین روشنفکران، نخبگان، 
جوانان و جوامع علمى دانشگاهى و حوزوى،   تالش براى پیشرفت در 
همه عرصه هاى علمى، هنرى، اقتصادى، سیاسى، اخالقى و معنوى 

است.
رهبر انقالب پیشرفت ها را زمینه ساز استحکام و اقتدار نظام خواندند و 
افزودند: هدف دشمن متزلزل کردن ارکان اقتدار نظام است،  بنابراین 

همه باید موضوع پیشرفت را با جدیت دنبال کنند.
حضرت آیت ا... خامنــه اى در ادامه با طرح این ســئوال که «چگونه 

پیشرفت کنیم؟» گفتند: پیشرفت نیازمند ابزارهاى متعددى است اما 
مهمترین ابزار پیشرفت، امید است بنابراین دشمن با همه توان خود بر 

روى القاى ناامیدى و بن بست متمرکز شده است.
ایشان با اشاره به امکانات گسترده رسانه اى دشمن همچون شبکه هاى 
ماهواره اى، فضاى مجازى و تلویزیون هاى مزدور براى از بین بردن 
امید افزودند: با وجود همه این تالش ها، خوشــبختانه امید و حرکت 

براى پیشرفت در کشور زنده است.
رهبر انقالب اسالمى گفتند: دشــمن تالش دارد تا عالوه بر مردم و 
جوانان، حتى مســئوالن نیز امید خود را از دســت بدهند و متأسفانه 
دشمن یک امتداد داخلى هم دارد که آنها هم تالش دارند با استفاده از

 روزنامه ها و فضاى مجازى، القاى یأس و ناامیدى بکنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودند: مشکل اقتصادى داریم که ان شاءا... 
حل خواهد شد اما در بخش هاى دیگر در حال پیشرفت هستیم البته 
همه تمرکز بر این است که نســل جوان از این پیشرفت ها آگاه نشود، 
به همین علت دشمن و امتداد داخلى آن، این پیشرفت ها را کتمان و یا 

کوچک نمایى مى کنند.
ایشــان به چند نمونه از پیشــرفت ها و حرکت هاى رو بــه جلو در 
هفته هاى اخیر اشاره کردند و گفتند: دســتیابى دانشمندان ایرانى به 
روش جدید براى درمان سرطان خون، بومى سازى یکى از تجهیزات 
استخراج نفت و گاز،  افتتاح خط آهن در بخشى از سیستان و بلوچستان 
که بخش مهمى از خط آهن شــمال به جنوب اســت، افتتاح چندین 
کارخانه، راه اندازى اولین پاالیشگاه فراســرزمینى، بهره بردارى از 6 
نیروگاه برق، رونمایى یکى از بزرگ ترین تلسکوپ هاى جهان، پرتاب 
موشک ماهواره بر و رونمایى از یک موشک جدید، همه نمونه هایى از 
حرکت رو به جلو کشور، آن هم در زمانى است که دشمن تالش دارد با 

برخى اغتشاشات مانع این حرکت شود.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه جوان ایرانى در همین روزهاى شرارِت 
دشمن، زنده و با انگیزه اســت، افزودند: یکى از شاخص هاى اساسى 
ایران دوستى، امیدآفرینى اســت، بنابراین کسانى که القاى ناامیدى و 
بن بست مى کنند، ایران ستیز هستند و نمى توانند ادعاى ایران دوستى 

داشته باشند.
حضرت آیت ا... خامنه اى تأکید کردند: نگذارید کســانى که دشــمن 
ایران هستند، در قالب دفاع از منافع ملى،  القاى یأس کنند. نویسندگان، 
شاعران، دانشمندان، روحانیون و همه افراد تأثیرگذار امیدآفرینى کنند 
و شاخص ها و نشانه هاى امید و پیشرفت در جامعه را سِر دست بگیرند.

رهبر انقالب در بخش دیگرى از سخنانشان هدف اصلى صحنه گردانان 
اغتشاشــات اخیر را به میدان آوردن ملت دانســتند و گفتند: حاال که 
نتوانســتند مردم را به میدان بیاورند در حال شــرارتند تا بلکه بتوانند 
مسئوالن را خسته کنند البته اشــتباه مى کنند چرا که این شرارت ها 

موجب مى شود مردم، خسته و از آنها بیزارتر و متنفرتر شوند.
ایشــان در این زمینه افزودند: این حــوادث و جنایت ها و تخریب ها 
مشکالتى براى مردم و کسبه درست مى کند اما افراد در صحنه و پشت 
صحنه این شرارت ها، بســیار حقیرتر از آن هستند که بتوانند به نظام 

آسیب بزنند.
رهبر انقالب اسالمى تأکید کردند: بساط شــرارت بدون شک جمع 
خواهد شد و ملت ایران با نیروى بیشتر و روحیه تازه تر حرکت در میدان 

پیشرفت کشور را ادامه خواهد داد.
حضرت آیت ا... خامنه اى، توانایى فرصت ســازى از تهدیدها را جزو 
طبیعت یک ملت با ایمان دانســتند و با اشــاره به نمونه هاى تاریخى 
همچون جنگ احزاب و همچنین دفاع مقدس، خاطرنشان کردند: در 
جنگ احزاب که همه طوایف مشرکان به میدان آمدند، نه تنها دل هاى 
مؤمنان نلرزید بلکه با یادآورى وعده خداوند، بر ایمانشان افزوده شد و 
از این تهدید، فرصت ساختند همچنانکه ملت ما نیز در دفاع مقدس و 
در مقابل جنگ احزاب و پشتیبانى همه جانبه دنیا از متجاوز، تهدید را به 

فرصت تبدیل کرد و به همه دنیا نشان داد شکست نمى خورد.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: سابقه فرصت سازى مردم ایران در دفاع 
مقدس موجب شد تا همین امروز هم هر گاه دشمنان به فکر استفاده 
از برگ نظامى مى افتند متوجه باشــند که ملت ایران شکست ناپذیر 
است، همچنان که بارها به آمریکایى ها و مخالفان خود گفته «آمدنتان 
با خودتان اســت اما رفتنتان نه» و در صورت تجــاوز، گرفتار و نابود 

خواهید شد.
ایشان حماسه 25 آبان 1361 و اعزام پر شور و انگیزه تر جوانان دالور 
اصفهانى به جبهه هــا را نمونه دیگرى از فرصت ســازى از تهدیدها 
برشمردند و گفتند: در اغتشاشات اخیر نیز ملت از این به اصطالح تهدید، 
فرصت ساخت و حقیقت و جهت گیرى خود را در راهپیمایى عظیم 13 
آبان که با همه سال هاى قبل متفاوت بود با شعار علیه آمریکا نشان داد.

حضرت آیت ا... خامنه اى نمونه دیگرى از تجلّى فرصت سازى ملت را 
تشییع شهداى اغتشاشات اخیر اعم از شهداى مردمى، امنیت و شهداى 
بسیجى و انتظامى دانستند و گفتند: جوان ناشناخته اى همچون روح ا... 
عجمیان به شهادت مى رســد اما جمعیت عظیم مردم در نقطه مقابل 
خواست دشمن به صحنه مى آیند و مى گویند شما جوان ما را به شهادت 

رساندید ولى ما همگى پشت آن جوان هستیم.
ایشان فرصت دیگر ساخته شده از دل اغتشاشات را، عیان شدن چهره 

صحنه گردانــاِن مدعِى طرفدارى ملت ایران برشــمردند و افزودند: 
عداوت با همه خواســته ها و مقدســات ملت ایران یعنى دشمنى با 
اسالم، قرآن سوزى، مسجدسوزى، دشمنى با ایران و سوزاندن پرچم 
و بى احترامى به سرود ملى، چهره صحنه گردانان واقعى را روشن کرد.

رهبر انقالب اســالمى افزودند: ادعا مى کنند طرفــدار ملت ایران 
هســتند در حالى که ملت ایران، «ملت مســلمان» و «ملت قرآن و 
امام حسین(ع)» است؛ آیا کســانى که به امام حسین (ع) و به اربعین 
و راهپیمایى میلیونى آن اهانت و بى حیایــى مى کنند، طرفدار ملت 

ایران هستند؟
ایشــان در تبیین چگونگى برخورد با عناصر مرتبط با اغتشاشات بر 
ضرورت تفکیک صحنه گردانان، فریب خوردگان، عامالن جنایت و 
افراد پول گرفته تأکید کردند و گفتند: این افراد یکجور نیستند. کسى 
را که بى توجه به خواست حقیقى دشــمن، با او همراهى کرده یعنى 
فریب خورده اما جنایتى نکرده است چه دانشجو باشد چه غیر دانشجو، 
باید متنّبه و موعظه و هدایت و بیدار کرد و با پرســش از او که آیا این 
حرکت موجب پیشرفت کشور است یا ضّد آن، او را به فکر کردن وادار 
و هوشیار کرد تا با دشمن هم صدایى نکند و به تعبیر امام بزرگوار همه 

هر چه فریاد دارند بر سر آمریکا بزنند.
حضرت آیت ا... خامنــه اى حکم عامالن جنایــات اخیر را متفاوت 
خواندند و تأکید کردند: عامالن جنایت، قتل، تخریب یا تهدید به آتش 
زدن دکان و ماشین کاسبان و مردم، و آن کسى که با تبلیغات آنها را 
وادار به این کارها کرده، هر یک باید به اندازه گناهشان مجازات شوند.
ایشان در این زمینه افزودند: البته مجازات باید به وسیله قوه قضاییه  
اى که با قدرت و سالمت و پر انگیزه است انجام شود و هیچکس حق 

ندارد خودسرانه و به خیال خود دست به مجازات بزند.
ایشان با اشاره به تعبیر امیرالمؤمنین (ع) از پیامبر اکرم(ص) به طبیبى 
که هم داغ دارد و هم مرهم، استفاده بجا از مجازات و نصیحت را مورد 
تأکید قرار دادند و افزودند: تا این ســاعت بحمدا... دشمن شکست 
خورده است اما دشمن هر روز کید و مکرى دارد و با شکست امروز، 
ممکن است سراغ اقشار مختلف همچون کارگران و زنان برود اگرچه 
شأن بانوان و کارگران با شرف ما بســیار باالتر از آن است که تسلیم 

بدخواهان شوند و فریب آنان را بخورند.
رهبر انقالب با اشــاره به به کارگیرى ترفند «لشکرسازى کاذب» و 
«انبوه سازى دروغ» در رسانه هاى ضد ایران با هدف تأثیرگذارى بر 
افراد غافل و بى خبر، گفتند: آنچه واقعیت دارد، حضور انبوه مردم در 
میدان هاى مختلف دفاع از انقالب، و تودهنى آنها به بدخواهان است.

حضرت آیت ا... خامنه اى در بخش دیگرى از سخنانشان، مشکالت 
اقتصادى را یک واقعیت خواندند و افزودند: نامگذارى سال هاى متعدد 
با شعارهاى اقتصادى و تأکید به مسئوالن براى عالج این مشکالت، 
با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد صورت گرفت اما دهه نود از لحاظ 
اقتصادى دهه خوبى نبود و اگر به آن توصیــه ها عمل مى کردند و 
اقدامات الزم را انجام مى دادند، وضع امروز کشــور و مردم متفاوت 

مى شد البته تحریم ها هم در مشکالت مؤثر بود.
رهبر انقالب با اشــاره بــه تالش جــدى و در برخى مــوارد مؤثر 
مســئوالن براى حل مشــکالت اقتصادى گفتند: تالش بیشــتر 
دســتگاه هــا و همــکارى و همدلــى و هــم افزایــى مــردم و 
مســئوالن، زمینه ســاز حل مشــکالت موجــود خواهــد بود و 

ان شــاءا... در این زمینه نیز مشــت محکمى بر دهان دشــمن زده 
خواهد شد.

رهبر انقالب در آغاز سخنانشــان مردم اصفهان را حقیقتًا شایســته 
تمجید دانستند و افزودند: اصفهان شــهرى با هویت کامل ایرانى و 

اسالمى و شهر زنده  علم و ایمان و هنر و جهاد است.
ایشــان، اســتان اصفهان را عالم پرور خواندند و با تجلیل از علماى 
پرشمار این منطقه گفتند: اصفهان شهر ایمان و محبت به اهل بیت 

و شهر میراث هاى ارزشمند و کم نظیر هنرهاى مطلوب ایرانى است.
حضرت آیت ا... خامنه اى در تشریح جلوه هایى از عمق هویت انقالبى 
مردم اصفهان گفتند: اصفهان اولین شــهرى بــود که در حکومت 

ستم شاهى در آن، حکومت نظامى برقرار شد.
ایشان با اشــاره به حماســه آفرینى هاى لشــکر امام حسین (ع) و 
لشکر نجف به عنوان دو لشــکر رزم آور اســتان اصفهان افزودند: 
تقدیم حدود 24 هزار شــهید، ده ها هزار جانباز، هزاران آزاده و وجود 
خانواده هاى سرافرازى که از 2 تا 7 شــهید تقدیم اسالم و انقالب و 
ایران کرده اند، اسناد افتخار و نشــانه هاى هویت انقالبى و جهادى 
استان است که پاســدارى از این آثار پرعظمت، وظیفه هر انسان با 

وجدان است.
رهبر انقالب با اشاره به تشییع حدود 360 شهید در 25 آبان 1361 در 
اصفهان گفتند: این همه جوان خونین پیکر مى توانست یک شهر را از 
درد و غم فلج کند اما اصفهانى ها با روحیه و انگیزه مضاعِف ایمانى، 
همان روز جوانان بیشــترى را به جبهه ها فرستادند و کاروان عظیم 

کمک هاى خود را راهى مناطق جنگى کردند.
حضرت آیت ا... خامنــه اى مقابله با فتنه هــا را از دیگر خصوصیات 
برجسته مردم اصفهان برشمردند و گفتند: در این چهار دهه هر وقت 
الزم شده مردم اصفهان در دفاع از اسالم و انقالب سینه سپر کرده و 

وارد میدان شده اند.
ایشــان با اشــاره به گله هاى مردم اصفهان در عیــن برخوردارى 
از ویژگى هــاى انقالبــى و ایمانى گفتنــد: مســئله آب اصفهان 
مهم اســت و مســئوالن دولتى که برنامه هاى خوبــى براى حل 
این مشــکالت دارنــد بایــد در کار و تالش بیشــتر، شــب و روز

 نشناسند.
رهبر انقالب، فــداکارى و جهاد مردم دیگر شــهرهاى کشــور را 
در کنــار مجاهدت هاى مــردم اصفهــان باعث پیــروزى کامل و 
درخشــان ایران در دفاع مقدس خواندند و افزودند: جوانان، واقعیات 
آن آزمایش کــم نظیر را نمى داننــد که چگونه ملــت ایران بدون 
هیچگونه حمایــت در مقابل همــه دنیا و کمک هــاى همه جانبه 
ناتو، ورشو،  آمریکا و شوروى ســابق و اروپا به صدام، ایستاد و پیروز

 شد.
در ابتداى این دیدار، نماینده ولى فقیــه و امام جمعه اصفهان، مردم 
اصفهان را پیشــتاز میدان هاى فداکارى بــراى انقالب و خدمات 
اجتماعــى خواند و گفت: جمهورى اســالمى نیــز متقابًال خدمات 
وسیعى در بخش هاى زیرساختى همچون راهسازى و اتصال شهرها 
و روستاهاى اســتان به شــبکه هاى آب، برق و گاز انجام داده است 
البته مشــکل آب اصفهان به خصوص در بخش کشــاورزى هنوز 
برطرف نشده اســت که امیدواریم با اهتمام دولت جدید این مشکل

 نیز حل شود.

حضرت آیت ا... خامنه اى  در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان:

علت عصبانیت غرب، پیشرفت هاى 
جمهورى اسالمى است

دولت در قضیه آب اصفهان بیشتر و سریع تر کار کند
مناقب اصفهان یکى دو تا نیست. اصفهان شهر علم است، شهر هنر است، شهر جهاد است، شهر زنده است. در باب علم، در اصفهان شاید در 
این چهارصد سال اخیر تعداد علماى بزرگ اصفهان که اهمیتشان و ارزششان و شهرتشان مربوط به خصوص اصفهان نیست، بعضى ها همه  دنیاى 
اسالم را، بعضى همه ایران را فرا گرفته، اگر بخواهیم اسم بیاوریم، در فقه و در فلسفه و در حدیث و در تفسیر و امثال اینها یک کتاب قطور خواهد شد 
فقط اسمشان را اگر بنویسیم. بزرگان علماى ما حتى تا زمان نزدیک به ما مثل مرحوم آقاى نائینى، مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانى، مرحوم آشیخ 
محمد حسین اصفهانى، اینها همه بزرگان علم دوران هاى مختلف، قبل از اینها، قبل از اینها، قبل از اینها تا حدود چهارصد سال اصفهانى اند. شهر 
علم است دیگر. یعنى تربیت کننده است، نه فقط در فقه، در فلسفه هم همین جور است، بعضى هم اصفهانى نیستند، لکن در اصفهان رشد کردند، 

در اصفهان بروز کردند، اصفهان اینها را رو آورد. این خصوصیت اصفهان است. شهر ایمان و محبت به اهل بیت(ع)  است.
مسئله  آب اصفهان مسئله  مهمى است. بنده هم دنبال این قضیه بوده ام. دوستان متعددى نامه نوشتند، ما هم ارجاع کردیم،  دنبال گیرى کردیم. 
اخیراً هم من دنبال گیرى کردم. الحمدهللا مشغولند، یعنى کارهاى خوبى دارد انجام مى شود؛ پنج شش اقدام. حاال مثًال ممکن است گفته بشود که 
بعضى از اینها بلندمدت است، خب باشد، باالخره دارد کار انجام مى شود، دارد پیش مى رود و ان شاءا... حل خواهد شد. من حاال به مسئولین محترم 
دولتى که واقعاً  تالش هم مى کنند، کار مى کنند، سفارش مى کنم در این زمینه هرچه ممکن است بیشتر تالش کنند، هرچه ممکن است سریع تر 

کار کنند؛ یعنى واقعًا مردم اصفهان شایسته  این هستند که ما شب و روز نشناسیم.
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توقف روند کاهش حجم مخزن 
سد زاینده رود 

فیروز قاسم زاده سخنگوى صنعت آب با بیان اینکه در 
استان اصفهان ســد زاینده رود بارش هایى را دریافت 
کرد و روند کاهش حجم مخزن ســد متوقف شــده و 
درحال حاضر 11 درصد پرشــدگى را در این سد شاهد 
هستیم، اظهار کرد: براساس برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته، تقریباً در همه اســتان ها آب شرب پایدار تأمین 
خواهد شد و هیچ اســتانى وجود ندارد که در افق شش 
ماه و یا یک سال آتى مشــکلى از نظر تأمین آب شرب 

داشته باشد.

خسارت 3 میلیاردى به 
فرهنگسراى فوالدشهر

اغتشاشــگران بــا آتــش  زدن فرهنگســرایى در 
فوالدشــهر اصفهان، عالوه بر از بین بردن هزاران 
هنر موجب بروز بیش از 30 میلیارد خسارت در این 
مجموعه شدند. در پى اغتشاشــات پنجشنبه شب 
در فوالدشهر، آشــوبگران فرهنگسراى نور در این 
شهرستان را به آتش کشیدند. مسئول این فرهنگسرا 
اظهار داشت: هزاران هنر در این آتش سوزى از بین 
رفت که ارزش معنوى داشت؛ نان بانوانى که در این 
فرهنگســرا بودند با این اتفاق قطع شد. وى افزود: 
از تمام مسئوالن این حادثه خســارت مى خواهم؛ 
تجهیزات این فرهنگســرا را با وام و قســط تهیه 

کرده بودم.

فصل برداشت پیاز در 
فالورجان

شهرستان فالورجان با تولید ســاالنه بیش از صد 
هزار تن پیاِز پاییزه قطب تولید پیاز در کشور است. 
فرماندار فالورجان با اشاره به اینکه بیش از 18 هزار 
هکتار زمین زراعى در این شهرســتان وجود دارد 
گفت: از ابتداى امســال تا کنون با هدف حمایت از 
کشاورز ى و افزایش تولیدات آن 15 درصد از سطح 
زمین هاى زراعى این شهرستان با اعتبار بالغ بر 600 
میلیارد ریال مجهز به آبیارى نوین کم فشار و تحت 
فشار شــده اند. مهدى معینى افزود: فصل برداشت 
پیاز پاییزه که از اوایل ابان ماه آغاز و تا اواســط اذر 
ماه ادامه دارد روزانه براى بیش از 800 نفر اشتغال 

ایجاد مى شود. 

سقوط زن 40 ساله از 
کوه صفه

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت:  ســاعت 8:32 روز جمعه 
بیست وهفتم آبان ماه، زن 40 ساله از کوه سقوط کرده و از 
ناحیه لگن دچار جراحت شده بود که اکیپ امداد و نجات 
وى را براى انجام اقدامات درمانى تحویل اورژانس داده 
است. کاوه آهنگران افزود: اکیپ تخصصى امداد و نجات 
کوهستان از ایستگاه شماره 12 و 13 براى نجات این زن 

میانسال به محل حادثه اعزام شدند.

لوله گذاري در گرگاب
3 کیلومتــر لولــه گــذاري آب در منطقــه صنعتی 
شــهرگرگاب در حال اجرا اســت. به گزارش روابط 
عمومى آبفاى شاهین شهر، فاز ســوم عملیات لوله 
گذاري آب منطقه صنعتی گرگاب به طول 3 کیلومتر 
در اقطار 110،90و 160 میلیمترپلی اتیلن با اعتباري 
بالغ بر 1/5 میلیارد تومان در حال اجرا می باشد. شایان 
ذکر اســت با اتمام این پروژه واگــذاري ونصب 68 
انشعاب آب به واحدهاي تجاري در این منطقه امکان 

پذیر می گردد.

جو پایدار روى اصفهان
در دو روز آینده جو نسبتا پایدار در بیشتر مناطق استان 
اصفهان مستقر مى شود. محمدرضا رفیعى  کارشناس 
اداره کل هواشناسى استان گفت: در این مدت آسمان 
بیشتر مناطق استان کمى تا قسمتى ابرى همراه با گاهى 

وزش باد پیش بینى مى شود. 

خبر

معاون سیاسى استاندار اصفهان گفت:سرنخ هاى خوبى از 
عوامل حمله تروریســتى اصفهان به دست آمده است که 

اطالعات آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
محمدرضا جانثارى گفت: درعصر و شــامگاه روز 25 آبان 
ماه در منطقه خانه اصفهــان ناآرامى هایى به وجود آمد که 
متاسفانه در جریان این ناآرامى ها، یک اقدام تروریستى هم 
انجام شد و 3 نفر از نیرو هاى امنیتى به شهادت رسیدند که 
2 نفر از آن ها از عضو بسیج بودند و نفر سوم جزو یگان ویژه 

فرماندهى انتظامى بود.
او افزود: از همان لحظــات اولیه پــس از حادثه اقدامات 
اطالعاتى و امنیتى شروع شد و خوشبختانه سرنخ هاى خوبى 

به دست آمده است که اطالعات آن متعاقباً اعالم خواهد شد.
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار اصفهان تصریح 
کرد: حوادث تروریســتى اصفهان و ایذه شــباهت زیادى 
دارند و در خانه اصفهان هم موتورسوار با استفاده از سالح 
جنگى همه افرادحاضــر در خیابان و پیــاده رو را به رگبار 

مى بندد.
او با بیان اینکه روز 25 آبان در جریان ناآرامى هاى شهرستان 
سمیرم نیز 3 نفر دیگر کشته شدند، افزود: پرونده این اقدام در 
دست بررسى است تا مشخص شود که این افراد چه کسانى 
بودند و به چه دلیل کشته شــده اند و نتیجه آن در روز هاى 

آینده اعالم خواهد شد.

معاون فنى و نظــارت راه هاى روســتایى اداره کل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان گفت: 
شــش خطه کردن محور اصفهان به شهرضا که دو 
قرارداد براى تکمیل این شــش خطــه کردن وجود 
دارد که 60 درصد کار انجام شده و40 درصد آن هم تا 
نیمه اول سال1402 زیر سازى و آسفالت خواهد شد و 
تعریض و شش خطه کردن آن به پایان خواهد رسید، 
این پروژه مهمى است در استان چون کریدور شمال به 
جنوب کشور آز آن مى گذرد و ترانزیتى و شریانى است 
تا 1402 به بهره بردارى مى رسد و تکمیل مى شود.  

سعیدخدابخشــى اظهار کــرد: یکــى از محورهاى 

مهم راه روســتایى تکمیــل راه جندق بــه مصر در 
خورو بیابانک اســت که حدودا 40 کیلومتر مسافت 
دارد که 22 کیلومتر آن تکمیل و آســفالت شــده و 
18 کیلومتــر آن در برنامــه کارى و به مــرور انجام

 مى شود.
وى بیان کــرد: تکمیل محور شــهید بــه دژکرد در 
منطقه بخش پادنا ســمیرم با مسافت 16 کیلومتر که 
امسال و سال هاى گذشته حدود 10 کیلومتر تکمیل 
و آسفالت شد و شــش کیلومتر قرارداد آن منعقد شده 
که با مساعد بودن هوا که احتماال سال آینده اجرایى

 خواهد شد.

محور اصفهان-شهرضا تا 
سال آینده 6 خطه مى شود

سرنخ از عوامل حمله 
تروریستى اصفهان

استارتاپ ها و کسب و کارهاى نوین، کلید حل مشکالت 
در اصفهان هستند. این را در سال هاى اخیر در گفته هاى 
تعداد زیادى از کارشناسان و مسئوالن بلندپایه اصفهان 
مى شــنویم. به گفته آنها، در دنیاى مدرن اســتفاده از 
رویکردهاى سنتى منسوخ شده و کارایى خود را از دست 
داده و مسیر اشــتغالزایى باید به سمت کسب و کارهاى 

نوین تغییر یابد.
با وجود این تفکرات، اســتارتاپ ها در اصفهان نسبت به 
پایتخت نشین ها چندان رشدى نداشته است. کارشناسان 
مى گویند دلیل رشد نکردن اســتارتاپ ها در اصفهان به 
نســبت پایتخت، به خاطر تفکر ســرمایه گذارى سنتى 
در اصفهان اســت. در این کالنشــهر آنطور که پایتخت
 نشین ها نسبت به موضوعات تازه هیجان دارند، این نوع 
سرمایه گذارى مهیج نیست و اکثر ســرمایه گذاران در 

اصفهان ترجیح مى دهند ریسک نکنند.
موضوعى که محمد کرمانى، فعال کارآفرینى آن را یکى 
از علت هاى اصلى قد نکشیدن استارتاپ ها مى داند. به 
گفته این کارآفرین، در ســال هاى اخیر شاهد جابه جایى 
کســب وکارهاى نوپا و مهاجرت آنها به پایتخت هستیم؛ 
چون امکانات بیشــترى براى رشــد نوپاها در پایتخت 

وجود دارد. 
کرمانى با اشاره به اینکه اکنون دراصفهان فعالیت هاى 
استارتاپى شغل و حرفه به حســاب نمى آید و مردم فکر 
مى کنند که این قبیل فعالیت ها وقت تلف کردن اســت 
مى گوید: براى فرهنگســازى باید نمونــه هاى موفق 
شناسایى و معرفى شوند تا الگوســازى شود و افراد براى 
راه اندازى کسب و کارها تشویق شوند و دیدگاهشان به 

فعالیت هاى استارتاپى تغییر کند. 

در حال حاضر درآمدزایى بیشتر استارت آپ هاى پایتخت 
در مقایســه با اصفهان یکى از عواملى است که منجر به 
کوچ اجبارى بسیارى از خوش فکران جامعه استارت آپى 
اصفهان به پایتخت شده اســت. آنها با داشتن ایده هاى 
بکر و قوى براى ادامه فعالیت خــود در پایتخت ماندگار

 مى شوند تا هم درآمد بیشترى کسب کنند و هم با مطرح 
شدن مورداستقبال بیشترى قرار گیرند.

این در حالى است که به گفته فعاالن جامعه استارت آپى 
اصفهان، هزینه هــاى پایین تر در این کالنشــهر، یک 
فرصت مناسب براى آغاز کارآفرینى و کسب و کارهاى 
نوین است که تنها در سایه فرهنگســازى بیشتر و ورود 
سرمایه گذاران در حوزه استارت آپ ها مى توان به آینده 

اکوسیستم کارآفرینى در اصفهان امیدوار بود.
به گفته کارشناســان، در شــرایط کنونى که با بیکارى 
دانش آموختگان و محدودیت منابــع در اصفهان مواجه 
هستیم راه اندازى کســب و کارهاى نوپا و به کار گیرى 
ایده ها براى رشــد کسب و کارهاى اســتارتاپى یکى از 
راه هاى کاهش نرخ بیکارى است؛ با این حال در شرایطى 
که دانش آموختگان احساس مى کنند زیرساخت ها براى 
به کارگیرى ایده هایشان دچار مشکل مى شود و در طول 
مسیر بخاطر بى ثباتى ها کســب و کارشان زیان ده مى 
شود براى راه اندازى استارتاپ ها دلسرد شده یا مهاجرت 
مى کنند تا در استان هایى که به لحاظ زیرساختى وضعیت 
مناسب ترى دارند، اقدام به راه اندازى کسب و کارهایشان 

کنند.
داوود دهقان، مربى رویدادهــاى کارآفرینى اصفهان نیز 
در این رابطه با اظهار تاســف از اینکه در اصفهان براى 
دعوت از کارشناسان گزینشــى عمل مى شود مى گوید: 
این رویکرد در کوتاه  مدت باعث صرف بودجه در کارهاى 

بى اثر مى شود که براى کارآفرینان ابتدا جذاب است، ولى 
بعد از یک الى دو سال دلزده مى شوند. این در حالى است 
که نمونه هاى موفق کارآفرینى عالوه بر امکان معرفى و 
شناسایى نیاز به تسهیلگرى بدون تبعیض دارند تا بتوانند 
از خودشــان محافظت کنند؛ با توجه بــه اینکه خروجى 
اکوسیســتم کارآفرینى صرفًا تأســیس دفتر و شوآف و 

سروصدا نیست.
کارشناسان اقتصادى معتقدند رشد استارتاپى در اصفهان 
مى تواند جهشى بزرگ براى اشتغال در کالنشهرى باشد 
که میزان بیکارى در آن باالســت؛ سکوى پرتابى که به 
نظر مى رسد با ایجاد کارخانه فناورى در اصفهان محقق 
شود که فعاالن و کارشناســان اقتصاد در اصفهان به آن 

امیدوارانه نگاه مى کنند.
اخیراً معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
در خصوص تأخیر در فرایند راه انــدازى کارخانه نوآورى 
استان، گفته است: در گذشته مشــکل اصلى جانمایى و 
مکان استقرار کارخانه بود اما با تفاهم نامه چهار جانبه اى 
که میان وزراى ICT و ارتباطات، معاونت علمى و فناورى، 
استاندارى اصفهان و شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 
منعقد شد مسیر راه اندازى کارخانه نوآورى تسهیل شده 

است.  
امیر رضا نقش عنوان کرده که با حل شــدن مشکالت 
ایــن کارخانه افتتاح و بهــره بردارى آن در اواخر ســال 
1402 خواهد بود. امرى که مى تواند به فضاى زیست بوم 
فناورى استان و حمایت از طرح هاى فناورانه کمک کند.
جدیت سخنان این مقام مسئول و  اقدامات تسهیل گرانه و 
برداشته شدن گام هاى مؤثر براى استارتاپ هاى اصفهان 
این موضوع را مى رســاند که قرار اســت پازل موفقیت 

استارت آپ هاى اصفهانى در آینده نزدیک تکمیل شود.

صعود اصفهان از پله استارتاپ ها

ابرها، آسمان یا سخاوت مدیران!
نصف جهان    روزنامه «نســل فردا» در شماره 28 
آبان ماه خود به راهکار بى آبى در اصفهان پرداخته 
و با عنوان «راه عبــور ازبحران بى آبــى و کم آبى 
امسال از میان ابرهامى گذرد؟!» در گزارشى نوشته: 
«درشرایطى که هشدارهادرمورد آب شرب اصفهان 
همه  روزه به چشم و گوش مى رسد،گویا همچنان 
تنها راه عبور از بحران چشم دوختن به آسمان است. 
هرچندصحبت سخنگوى شــرکت آب وفاضالب 
اصفهان که چندى پیش اعالم کــرده بود، ذخیره 
ســدزاینده رود تا دى ماه کفــاف مى دهد تکذیب 
شد، اماهمین  که این ســخنگو گفته جاى نگرانى 
وجود ندارد و تا زمان شروع بارش ها در دى ماه (که 
خوشبختانه آسمان گوشش به پیش بینى کارشناسان 
بدهکار نیست) و با افزایش ظرفیت سد این شرکت 

به وظیفه خود در خصوص تأمین پایدار آب شــرب 
عمل خواهد کرد مى تواند دلیلى باشــد بر صحت 
خبر. به هر حال اصفهان یکــى از کم بارش ترین
 استان هاى کشورمان است به طورى که از لحاظ 

میانگین بارندگى بین 31 استان رتبه 25 را دارد.» 
در بخش دیگــرى از ایــن گزارش آمده اســت: 
«به هرحال درشرایطى که خشکسالى هاى اخیر به 
همراه بى درایتى و ضعف مدیریتى برخى مسئوالن 
هر روز بیشــتر از قبل اوضاع آب در نصف جهان را 
وخیم مى کند، تنها مى توان چشم به آسمان دوخت 
براى اندکى بارش از ابرهــاى مهربانى تا اندکى از 
زخم هاى کهنه بى مدیریتى را التیام بخشــد. همه 
اینها در حالى اســت که زمین استان با هیوالى بى 

رحم فرونشست تاریخ را به کمین نشسته است.»

مریم محسنى
کیوسک هاى روزنامه فروشى یکى از مهمترین مراکز 
عرضه مطبوعات، روزنامه هــا و محصوالت فرهنگى 
است که اصفهان از داشتن تعداد مناسب و توزیع صحیح 

آن در سطح شهر محروم است.
با وجود اینکه اصفهان یک شــهر فرهنگى به شــمار 
مى رود و مطبوعات این شــهر یکى از شــاخصه هاى 
فرهنگى این شهر اســت اما سالیان سال است که دکه 
هاى مطبوعاتى اصفهان تنها در مرکز شهر اشباع شده 
اند و در بقیه نقاط شهر دکه مطبوعاتى یا وجود ندارد و 

یا اگر هم هست، بسیار محدود بوده و به سوپرى هایى 
ختم مى شود که استندهاى روزنامه هم دارند. نبود دکه 
هاى روزنامه براى روزنامه خوان ها در مابقى نقاط شهر 
اکنون نارضایتى هایى ایجاد کرده اســت. به گفته آنها 
سیستم نامتوازن توزیع روزنامه در سطح شهر باعث شده 

که فرهنگ روزنامه خوانى از سطح شهر رخت بربندد.
این در حالى است که عالقه مندان به خواندن روزنامه 
مجبورند براى خرید ماهنامه و مجالت تخصصى زمان 
زیادى را صرف کنند تا بتوانند با صرف هزینه خود را به 

دکه مطبوعاتى برسانند.

اصفهان، محروم از کیوسک هاى مطبوعاتى

تا «پاى جان» رواتى از یک اسطوره 
نصف جهان    اگــر تاکنون موفق به شــرکت در 
بزرگ ترین رویداد نمایشى ترکیبى دفاع مقدس 
در کشور نشــده اید تا امشــب فرصت دارید که 
در ایــن رویداد بــا نام تــا «پاى جان» اســت

 شرکت کنید.
این برنامــه، بزرگ ترین نمایــش ترکیبى دفاع 
مقدس به شمار مى رود که با همکارى شهردارى 
اصفهان و ارتــش جمهورى اســالمى ایران در 
منطقه اصفهان تدارك دیده شده که در توپخانه 

44 ارتش برگزار مى شود و برشى کوتاه از زندگى 
سپهبد شهید صیاد شــیرازى، است که حضورش 
در جنگ تحمیلى و عملیات هاى مختلف در این 
رویداد نمایشى به گونه اى متفاوت روایت مى شود. 
گفتنى اســت؛ این رویداد از 25 آبان ماه شــروع 
شده و امشــب آخرین اجراى آن به شمار مى رود 
که از ســاعت 18 تا 20 در خیابان شهداى صفه، 
گروه 44توپخانه ارتش جمهورى اسالمى ایران 

برگزار مى شود.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

نشست بررســى فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى 
اصفهان و روســیه با حضور هیئت بلند پایه تجار روس، 
روساى 7اتاق بازرگانى این کشور و سرکنسول روسیه در 

اصفهان برگزار شد.
در این نشســت رئیس اتاق بازرگانــى اصفهان ضمن 
تشریح ظرفیتهاى اســتان اصفهان گفت: فرصتى که 
سیاستمداران عالى رتبه دو کشور جهت تعمیق و گسترش 
روابط تجارى و ســرمایه گذارى ایران و روسیه فراهم 

کرده اند براى تجار دو کشور فرصت مغتنمى است.
در ادامه بوریس بورمیســتروف، سرکنسول فدراسیون 

روسیه در اصفهان ضمن ابراز خرسندى از برگزارى این 
نشست گفت: این تعامالت نزدیک موجب بهبود شناخت 

طرفین از پتانسیل هاى یکدیگر خواهد شد.
وى ضمــن اعــالم حمایت وپشــتیبانى همــه جانبه  
کنسولگرى روسیه در اصفهان از شرکت هاى مختلف 
براى گســترش روابط تجارى فى مابیــن گفت: اخیرا 
همکارى هاى تجارى دو کشور به ویژه همکارى هاى 
منطقه اى افزایش یافته و مى توانیم بگوییم در این زمینه 

رکوردشکنى شده است.
سرکنســول روســیه در اصفهان با بیان اینکه در سال 

گذشته رشد تجارى روسیه 81 درصد بوده است تصریح 
کرد: بر اســاس آمارهاى موجود حجم تبادالت تجارى 
اصفهان و روسیه در شــش ماهه گذشته 3برابر افزایش 

یافته است.
بوریس بورمیستروف با تاکید بر اینکه توسعه و تحکیم 
روابط تجارى ایران و روسیه از سال 2019 تاکنون روند 
افزایشى داشته اســت افزود: با توجه به نتایج مثبت این 
تفاهم نامه، در بهار امسال تفاهم نامه موجود به مدت سه 
سال تمدید شد و امیدوار هستیم تفاهم نامه تجارت آزاد 

میان دو کشور نیز هر چه زودتر امضا شود.

افزایش 3 برابرى حجم تبادالت تجارى اصفهان و روسیه در 6 ماه

جابه جایى شبکه برق بلوار کارگر کاشان
نصف جهان    جابه جایى شــبکه برق فشار قوى و 

فشار ضعیف جنب پارك بهاران کاشان انجام شد.
اداره تأسیســات معاونت خدمات شهرى و محیط 
زیست شهردارى کاشان اقدام به جابه جایى شبکه 
برق فشــار قوى و فشــار ضعیف بلوار کارگر جنب 

پارك بهاران کرد. 
همچنین خانه فرهنگ سازمان فرهنگى، اجتماعى 

و ورزشى شهردارى کاشان به مناسبت هفته کتاب 
و کتابخوانى جشنواره «یار مهربان» برگزار کرد.

کودکان عالقه مند با حضور در خانه فرهنگ تمدن 
طى چهار روز در ایستگاه هاى کاردستى، نقاشى و 
رنگ آمیزى، قصه گویى و داســتان خوانى شرکت 
کرده و ضمن تماشاى نمایش هاى جذاب، لحظاتى 

شاد و مفرح را در کنار هم گذراندند.

راه اندازى کافه کتاب
 در بوستان شهردارى خورزوق

نصف جهان   کافه کتاب در بوستان شهردارى شهر 
خورزوق افتتاح شد.

شهردار خورزوق گفت: کافه کتاب محلى براى جمع 
شــدن عالقه مندان به کتاب، کتابخوانى و مطالعه 
کتاب اســت که در بوستان شــهردارى راه اندازى 

شده است.
فضل ا... هاشمى افزود: در کافه کتاب، المان کتاب 

و کتابخوانى، 10 نماد کتاب، بارکد ســامانه جامع 
کتابخانه هاى عمومى کشور و اســتان اصفهان و 
سامانه مســابقات کتابخوانى، نصب و میز هاى سه 

نفره براى مطالعه کتاب پیش بینى شده است.
وى ادامه داد: بــراى راه اندازى کافه کتاب شــهر 
خورزوق بیــش از دو میلیــارد و 500 میلیون ریال 

هزینه شده است.

نو نوارى نیمى از معابر بافت فرسوده جندق
نصف جهــان    نیمى از معابر بافت فرســوده جندق 

نو نوار شد.
شــهردار جندق گفت: با تخصیــص 104 تن قیر 
رایگان از سوى اداره کل راه و شهرسازى، روکش 

آسفالت معابر بافت فرسوده شهر جندق انجام شد.

محمد ســلمان افزود: با این عملیات، 50 درصد از 
معابر بافت فرســوده محله قلعه و بنى هاشم شهر 
جندق آســفالت گردید. وى ادامه داد: براى روکش 
آسفالت گرم معابر خاکى بافت فرسوده شهر جندق 

25 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره به 
بارش برف در سمیرم و در منطقه گردنه پشته، گفت: تمامى 
جاده ها برف روبى شــده اند و ترددها به صورت روان انجام 

مى شود.
منصور شیشه فروش اظهار کرد: با توجه به سامانه بارشى 
که وارد استان شد، در چند روز گذشته شاهد کاهش دما در 
مناطق جنوبى استان به ویژه شهرستان سمیرم بودیم که 

باعث بارش برف شد. وى ادامه داد: در سمیرم و در منطقه 
گردنه پشته حدود 30 سانتى متر بارش برف گزارش شده 
است. خوشبختانه تمامى جاده هاى استان باز است و ترددها 
به صورت روان انجام مى شود. در 42 راهدارخانه نمک و 
شن مناسب ذخیره سازى انجام و تجهیز شده، 550 ماشین 
آالت راهبر تعمیر شده و در مناطق مختلف راهدارخانه ها 
مستقر شده اند، همچنین پایگاه هاى امدادى از جمله هالل 

احمر و اورژانس براى امدادرسانى آمادگى الزم را دارند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اعالم اینکه 
در جاده ها برف روبى انجام شــده و فعال گزارشى از حادثه  
یا خسارتى نداشــته ایم، تصریح کرد: پدیده خاص جوى تا 
اواخر هفته نداریم و راه ها باز اســت و تردد انجام مى شود، 
اما اعالم شــده هفته آینده یک سامانه جوى توأم با بارش 

خواهیم داشت.

بارش 30 سانتیمترى برف در سمیرم
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بزوس 58 ساله که طبق فهرست میلیاردرهاى فوربس، چهارمین ثروتمند بزرگ جهان است، پس از این 
که در راستاى جایزه ساالنه شــجاعت و متانت، 100 میلیون دالر به دالى پارتن داد تا به خیریه هایى که 

مى خواهد، کمک کند، قول داد عمده ثروت 124 میلیارد دالرى خود 
را در طول عمرش ببخشد.بزوس که آمازون را از یک استارتاپ در 
یک گاراژ اجاره اى، به یک کسب و کار یک تریلیون دالرى تبدیل 
کرد، در گذشته به دلیل عدم سخاوتمند در امور خیریه در مقایسه با 

میلیاردرهاى دیگر، هدف انتقاد قرار گرفته بود.
بزوس در میان امضا کننــدگان کارزار "تعهد کمک" که ثروتمندان 
جهان را تشــویق مى کند نیمى از ثروت خود را به امور بشردوستانه 
اهدا کنند و توســط بیل گیتس و وارن بافت راه اندازى شده ، نبوده 

است. این کارزار بیش از 230 امضا از سوى افرادى نظیر ایالن ماسک و مارك زاکربرگ جمع کرده است.
کمک 100 میلیون دالرى که بزوس به پارتن داده است، سومین جایزه شجاعت و متانت است که از سوى 
بنیانگذار آمازون اهدا مى شود. بزوس نگفته اســت چه میزان از ثروتش را به امور بشردوستانه اختصاص 
خواهد داد. وى متعهد شده است 10 میلیارد دالر در مدت 10 سال به "صندوق زمین بزوس" اختصاص دهد 
که ریاستش را به همراه سانچز برعهده دارد. آمازون یکى از 300 شرکتى است که قول داده است رد پاى 

کربن خود را تا سال 2040 مطابق با توافق اقلیمى پاریس کاهش دهد. 

این برنامه موجود در پلى استور اطالعات ورود به برنامه بانکى شما را مى دزدد.
 "To Do" نشــان مــى دهــد کــه یــک برنامــه ســاده GBHackers گــزارش جدیــدى از 

(به نام Todo: Day manager) با بیــش از 1000 نصب، در واقع 
 Xenomorph یک تروجان بانکى مملو از بدافزار اســت که به نام

شناخته مى شود.
 این تروجان توســط تیم Zscaler ThreatLabz کشــف شــد.
 این برنامــه هــا حــاوى بدافزارهایى هســتند که مــى توانند

 داده هاى شخصى را جمع آورى کرده و پول هاى شما را بدزدند.
هنگامى که تروجان Xenomorph داخل گوشى شما قرار مى گیرد،

 مى تواند اطالعات ورود به سیستمى را که براى برنامه هاى بانکى 
که روى گوشى خود نصب کرده اید، به سرقت ببرد.

 همچنین مى تواند پیام هاى SMS و اعالن ها را رهگیرى کند که به مهاجم اجازه مى دهد به گذرواژه هاى 
یک بار مصرف (OTP) و درخواســت هاى مجوز دو مرحله اى دسترسى داشته باشد که مى تواند منجر به 

هک کردن برخى از حساب هاى شما شود.
اگر برنامه Todo: Day manager را در گوشــى خود دارید، حتمًا آن را حذف 

کنید.

کمپانى«اوپو» گوشى هوشمند بعدى خود را معرفى کرد. 
ایــن دســتگاه «اوپــو اى 1 پــرو» (Oppo A۱Pro ) نام خواهد داشــت این گوشــى بــراى متمایز 

شــدن در بین گوشــى هاى هوشــمند میان رده ، بر حاشــیه هاى 
refresh) اتــکا  نــازك و میــزان ســرعت تــازه ســازى (

دارد.
 تیزرهاى رســمى از گوشــى جدید «اوپو» نشــان مــى دهد که 
این تلفــن داراى یــک دوربیــن 108 مگاپیکســلى در پشــت 
اســت و دوربین دوم احتماال یــک دوربین پرتره 2 مگاپیکســلى

 است. 
قسمت جلوى این گوشى داراى یک انحناى 56 درجه و یک سوراخ 

منفرد براى دوربین خواهد بود.
کمپانى «اوپــو» همچنین تایید مى کند که «اوپــو اى 1 پرو» داراى صفحه نمایــش «او ال اى دى» 
(OLED) میزان ســرعت تازه ســازى (refresh) 120 هرتز و کاهش نــور PWM 2160 هرتز خواهد 

بود. 
قاب پایینى فقط 2.32 میلى متر اســت. انتظار داریم به زودى جزئیات بیشترى از این گوشى به دستمان 

برسد.

اوپوى جدید با دوربین 108 مگاپیکسلى به بازار مى آیدبرنامه اى که اطالعات بانکى را مى دزددقول عجیب جف بزوس پیش از مرگش!

اطرفیان ایالن ماســک، او را تلفیقــى از آلبرت 
اینشتین، نیکوال تســال و جان دى راکفلر معرفى 

کرده اند.
دالى سینگ که از سال 2008 تا 2013 در اسپیس 
ایکس کار مى کرد، در یک برنامه مســتند به نام 
نمایش ایالن ماسک که در آن با خانواده، دوستان 
و کارمندان ســابق ماســک مصاحبه شده است؛ 
اظهارات مهمى در مورد او به عنوان ثروتمندترین 
مرد تاریخ و مبدع بزرگ عرصه تکنولوژى و نیزمانع 
تراشى هاى دشمنان او در مســیر تبدیل شدن به 

ثروتمندترین مرد جهان توضیح داده است.
سینگ در قســمت دوم این مستند با اشاره به این 
که معتقد است ماسک از انیشتین باهوش تر است، 
گفت: ایالن ماســک را باید مخلوطــى از آلبرت 
انیشتین، نیکوال تســال و جان دى راکفلر در نظر 

گرفت.
او افزود: ماســک همه چیز را از تسال و انیشتین 
یاد گرفته است و ســعى مى کند آموخته هاى خود 
را به ســطح بعدى برســاند. من فکر مى کنم او 
نزدیک ترین فــرد به این شــخصیت ها در عصر 

ما است.
سینگ ادامه داد: آلبرت انیشــتین به دلیل نظریه 
نسبیت خود مشهور بود که درك ما از فضا، زمان، 
گرانش و جهان را متحول کرد؛ در حالى که نیکوال 
تســال به نوآورى هاى زیادى در تولیــد، انتقال و 
استفاده از انرژى الکتریکى دست یافت که ماسک 
نام او را براى شــرکت خودرو هاى الکتریکى خود 
انتخاب کرده اســت. جان دى راکفلر نیز یکى از 
ثروتمندترین مردان جهان و یک انســان دوست 

بوده است.
او افزود: وقتى قرار است کار واقعًا دشوارى را انجام 
دهید، مانند کارى که ماســک انجام داده است؛ 
قطعا روز هاى ســخت زیادى پیــش رو خواهید 

داشت.
مى ماســک، مادر این غول فنــاورى نیز در این 

مستند حضور داشته است.
او، ماسک را به عنوان یک "نابغه" توصیف کرده 
و گفته است: اگرچه بسیارى دســتاورد هاى او را 
تحسین کرده اند؛ اما بســیارى دوست ندارند که 

ماسک در این جایگاه باشد.
مادر ماسک افزود: بسیارى به خاطر شرکت هایى 
که ماسک دارد از او متنفر هستند؛ اما آن ها باید از 

پست بودن در مقابل او دست بردارند.
ارول ماسک، پدر 76 ســاله او نیز گفت:  ماسک 
در جوانى عاشق خواندن به ویژه در مورد اسکندر 

مقدونى بوده است.

در این خبر با چند راهکار ســاده بــه چگونگى افزایش 
ســرعت اینترنت گوشــى هاى اندرویــدى و آیفون 

پرداخته ایم.
یادگیرى تکنیک هاى افزایش سرعت اینترنت گوشى به 
شما کمک مى کند تا در مواقعى که اینترنت با مشکل رو 
به رو است، بتوانید از حداکثر توان اینترنت استفاده کنید.
برنامه هایى که به افزایش سرعت اینترنت گوشى کمک 

مى کنند را در این مقاله به شما معرفى کرده ایم.
یکى از مشکالتى که سرعت اینترنت را کاهش مى دهد، 
کش (حافظه پنهان) اســت. تقریبًا تمام نســخه هاى 
قدیمى اندروید این مشــکل را دارند. اولین راه حلى که 
براى افزایش سرعت اینترنت گوشى اندروید پیشنهاد 

مى کنیم، پاك کردن کش اپلیکیشن است.
بدین منظور، به منوى تنظیمات بروید و برنامه مرورگر و 
سایر برنامه هایى که کش دارند را پیدا کنید. در تنظیمات 
داخلى این نرم افزار ها گزینه Clear Cache وجود دارد. 
این گزینه تمام کش این برنامه هــا را به یک باره پاك 
مى کند. در نتیجه فضاى دستگاه شما خالى مى شود که 

به تقویت اینترنت گوشى کمک مى کند.
حجم زیادى از مصرف روزانه اینترنت توسط مرورگر ها 
استفاده مى شــود. در نتیجه کار کردن با یک مرورگر 
بهینه، اولین قدم ما در افزایش سرعت اینترنت گوشى 

است.
به عبارت دیگر، با بهینه ســازى مرورگر خود مى توانید 
عوامل کاهش سرعت اینترنت را از بین ببرید. براى مثال 
یکى از بهترین مرورگر ها براى سیســتم عامل اندروید 

گوگل کروم است.
این مرورگر با تقریبًا همه دستگاه هاى اندرویدى سازگار 
است و مى تواند یک تجربه وبگردى منحصربه فرد را به 
شــما ارائه دهند. البته این مرورگر برخالف مزایایى که 
دارد، فضاى زیادى هم اشغال مى کند. بنابراین توصیه 
مى کنیم از مرورگــرى مانند OperaMax اســتفاده 
کنید که قابلیــت مدیریت حافظه دارد. این ســرویس 
حتى برنامه هاى نصب شــده را از نظــر مصرف داده 
کنترل مى کند. نسخه ســاده ترى از این نرم افزار با نام 

Operamini در دسترس است.

اپلیکیشــن هایى که روى گوشى شــما نصب شده اند، 
ممکن است حتى در پس زمینه هم از اینترنت و باترى 
شما استفاده کنند. بهترین مثال براى چنین برنامه هایى 

اپلیکیشن هاى فیسبوك و اینستاگرام هستند که حتى 
در زمانى که اجرا نمى شوند و با آن ها کار نمى کنید هم از 

اینترنت استفاده مى کنند.
یکى دیگر از راه هاى افزایش ســرعت اینترنت گوشى 
اندروید غیر فعال کردن یا حذف این دست از برنامه ها 
است. با حذف برنامه هایى که از آن ها استفاده نمى کنید، 
عالوه بر صرفه جویى در حجم مصرفى اینترنت، سرعت 

آن را نیز افزایش دهید.
اگــر در وبگردى هاى خود به تصاویر نیــازى ندارید و 
فقط مى خواهید متن بخوانیــد، مى توانید حالت متن را 
در مرورگر تلفن همراه خود فعــال کنید. براى افزایش 
ســرعت اینترنت موبایل این ترفند ایده خوبى اســت. 
تنظیمات Text-Only مرورگر خــود را فعال کنید تا 
دیگر از داده ها براى آپلود عکس استفاده نشود و فقط 

متن را ببینید.
با فعال ســازى این قابلیت دیگر هیــچ تصویرى آپلود 
نمى شود و تنها به نوشته هاى هر صفحه وب دسترسى 
دارید که تاثیر بسزایى در باال بردن سرعت اینترنت در 
گوشى خواهد داشــت. این ویژگى در منوى تنظیمات 

اکثر مرورگر ها وجود دارد.
آیا تبلیغات گوگل روى ســرعت اینترنــت تاثیر دارد؟ 

چگونه سرعت اینترنت گوشى را افزایش دهیم؟ 
روزانه مقــدار زیادى از اینترنت شــما صرف 

تبلیغاتى مى شــود که هنگام جست و جو 
در مرورگر به شــما نمایش داده مى شود. 
با مرورگر هایى که مى توانند تبلیغات را 
مسدود کنند، مى توانید از نمایش تبلیغات 
جلوگیرى کرده و سرعت اینترنت خود را 

افزایش دهید.
ترفند افزایش ســرعت اینترنت اندروید با فعال کردن 
بیشترین بارگذارى داده نیز ممکن است. براى این کار 
باید به تنظیمات شبکه تلفن همراه خود بروید و پس از 
انتخــاب GPRS transfer، داده هاى مورد نظر خود 
را انتخاب کنید. این کار باعث به حداکثر رســاندن بار 
داده روى گوشــى و افزایش سرعت اتصال به اینترنت 

مى شود.
اگر در زمان اتصال به Wi-Fi، احساس مى کنید سرعت 
اینترنت کم است، ممکن است مشکل از گوشى نباشد؛ 
بلکه احتماال مشــکل از شبکه  بى ســیم شما است. در 

واقع، به نظر مى رســد که در بســیارى موارد، سرعت 
 G 4 نســبت بــه اینترنت Wi-Fi اینترنت در اتصال به

مشکلى مواجه شدید، کمتر باشد، اگر با چنین 

بهتر است ســرویس اینترنت خود را تغییر بدهید یا این 
که به طور کل فقط از اینترنت گوشى خود استفاده کنید.

برنامه Faster Internet۲X، همان طور که از اسمش 
پیدا است، مى تواند ســرعت اینترنت شما را تا دو برابر 
افزایش بدهد. این برنامه از اسکریپت هاى ویژه اى براى 
افزایش سرعت اینترنت گوشى اندروید استفاده مى کند 

و همچنین دریافت سیگنال را بهبود مى دهد.

Internet Booster & Optimizer، تجربــه  مرور 
وب در گوشــى را کامال بهبود مى دهــد. البته واضح 
است که ارائه دهنده  سرویس اینترنت سرعت اینترنت 
 Internet  گوشــى شــما را تعیین مى کند؛ اما برنامه
Booster & Optimizer با استفاده از برخى دستورات 

و بهینه سازى ها، اطمینان حاصل مى کند که با توجه به 
مشخصات گوشى، شما از بیشــترین سرعت اینترنت 

بهره مى برید.

Internet Speed Meter Lite، سرعت اینترنت شما 
را در سربرگى نشان مى دهد و میزان داده هاى اینترنت 
را هم به شما اعالم مى کند. این برنامه، به شما کمک 
مى کند که همیشه روى اتصال به اینترنت خود نظارت 
 Internet Speed داشته باشید. همچنین با برنامه ى
Meter Lite مى توانیــد نحوه  اســتفاده برنامه هاى 

مختلف از اینترنت را مدیریت کنید.

Internet Speed Booster، یــک 
برنامه  عالــى براى افزایش ســرعت 
اینترنت گوشــى اندروید اســت. این 
برنامه در عین سادگى، خیلى مفید است. 
Internet Speed Booster، تمامى 

برنامه هاى در حال اجرا در پس زمینه را 
غیرفعال مى کند و امکان دسترسى به اینترنت سریع تر 

را براى کاربر فراهم مى کند.

Network Master یــک ابزار کوچک، اما ســریع 
و رایگان اســت. این برنامه مى تواند سرعت اینترنت 
گوشــى اندروید را براى انجام بازى ها و تماشاى ویدئو 
افزایش دهد. برنامه  Network Master، اینترنت شما 
را تجزیه وتحلیل مى کند و مى تواند استفاده  برنامه هاى 
مختلف را از داده هاى اینترنت گوشــى یــا Wi-Fi در 
پس زمینه متوقف و اطمینان حاصل کند برنامه هایى که 

انتخاب کرده اید، به حداکثر پهناى باند و سرعت اتصال 
به اینترنت دسترسى دارند.

برنامه  Speedify، به طور چشــمگیرى باعث افزایش 
ســرعت اینترنت گوشى اندروید شــما مى شود. با این 
برنامه به راحتى مى توانید از ترکیب اینترنت گوشــى و 
Wi-Fi استفاده کنید. در واقع برنامه  Speedify زمانى 

که اتصال Wi-Fi ضعیف مى شود، بى درنگ به اینترنت 
گوشى سوئیچ مى کند.

یکى از ســواالتى که کاربران گوشى هاى سامسونگ 
مى پرسند، این است که چگونه سرعت اینترنت گوشى 
را باال ببریم؟ اول از همه باید به خاطر داشته باشید که 
نمى توانید به سرعتى بیش از برنامه فعلى اینترنت خود 
برســید. بنابراین، تنها کارى که مى توانید انجام دهید 
این اســت که همان ســرعت اینترنت موجود خود را 
بهینه یا بهبود بخشــید. در ادامه به ارائه راه حل براى 
افزایش ســرعت اینترنت گوشــى هاى سامســونگ

 مى پردازیم.
همان طور که در باال اشاره کردیم قبل از این که بتوانید 
ســرعت اینترنت را افزایش دهید، ابتــدا باید عملکرد 

دستگاه اندرویدى خود را بهبود ببخشید.
 سوال این جا است که چگونه مى توان عملکرد گوشى 

را افزایش داد؟
مشکل سرعت کند اتصال داده هاى تلفن همراه اغلب 
با راه انــدازى مجدد تنظیمات شــبکه خود و ســپس 
رى استارت گوشى، برطرف مى شود. مشکل این است 
که با این کار نقاط دسترســى Wi-Fi و دســتگاه هاى 
بلوتوث ریســت مى شوند. در گوشــى هاى اندرویدى، 
براى تنظیم مجدد تنظیمات شــبکه، معموًال نیازى به 

رى استارت کردن گوشى نیست.
اگر گوشى شــما از اینترنت G 4 اســتفاده مى کند، اما 
هنوز سرعت اینترنت آن بســیار کند است، چند دلیل 
وجود دارد. یکى از این دالیل مى تواند مربوط به حافظه 
نهان (cache) باشد که فضاى بسیار زیادى از گوشى 
شما را اشغال کرده اســت. برنامه ها و خدمات به آرامى 
محل تجمع کش هســتند که فضاى ارزشمند سیستم 

شما را پر مى کنند.
 این فضاى اشــغال شــده به راحتى اجراى نرم و روان 
برنامه ها را هنگام بوت شدن را با مشکل مواجه مى کند. 

حافظه نهان برنامه هاى خود را پاك کنید.

بهترین راه براى افزایش 
سرعت اینترنت گوشى

ایالن ماسک از اینشتین نیز 
باهوش تر است!

ـرعت اینترنت گوشى
 این دست از برنامه ها 
ن ها استفاده نمى کنید، 
صرفى اینترنت، سرعت 

صاویر نیــازى ندارید و 
مى توانید حالت متن را 
ل کنید. براى افزایش 
ند ایده خوبى اســت. 
خــود را فعال کنید تا 
 استفاده نشود و فقط 

هیــچ تصویرى آپلود 
 صفحه وب دسترسى 
نسرعت اینترنت در

ى در منوى تنظیمات 

 اینترنــت تاثیر دارد؟
 افزایش دهیم؟ 

شــما صرف 
وو جو ست و
مى شود.
یغات را 
تبلیغات 
 خود را 

 اندروید با فعال کردن 
ن است. براى این کار 
اه خود بروید و پس از 
ده هاى مورد نظر خود 
حداکثر رســاندن بار 
اینترنت عت اتصال به

افزایش بدهد. این برمشکلى مواجه شدید، کمتر باشد، اگر با چنین 
افزایش سرعت اینتر
و همچنین دریافت س

ter & Optimizer
وب در گوشــى را ک
است که ارائه دهنده
گوشــى شــما را تع
ster & Optimizer

و بهینه سازى ها، اطم
ش مشخصات گوشى،

بهره مى برید.

peed Meter Lite
را در سربرگى نشان
را هم به شما اعالم
مى کند که همیشه ر
داشته باشید. همچنی
Meter مى تو Lite

مختلف از اینتر

oster
برنامه
اینتر
برنامه
ster

برنام
ام غیرفعال مى کند و
را براى کاربر فراهم

etwork Master
و رایگان اســت. این
اندروید را ب گوشــى
افزایش دهد. برنامه 

شود.
در گوشــى خود دارید، حتمًا آن را حذف 

بود.
2قاب پایینى فقط 2.32 میلى متر اســت. انتظار د

برسد.

یک محقق امنیتى توانســته با تعویض ســیم کارت 
آسیب پذیرى خطرناکى را در اندروید پیدا کند که اجازه 

مى دهد قفل دستگاه را رد کنید.
 یک محقق امنیتى به صورت تصادفى موفق شده راهى 
براى دور زدن قفل گوشى هاى مجهز به اندروید 10 تا 
13  را پیدا کند که پچ امنیتى ماه نوامبر 2022 را دریافت 

نکرده اند. 
در ایــن روش مهاجم از طریق دسترســى فیزیکى به 
دستگاه و با تعویض سیم کارت مى تواند به واسطه یک 
آسیب پذیرى خطرناك، از الك اسکرین یا صفحه قفل 

عبور کند.
به گزارش Bleeping Computer، یک محقق امنیتى 
به نام «دیوید شــوتز» توانســته طى یک فرایند پنج 
مرحله اى به گوشى هاى پیکسل 6 و پیکسل 5 نفوذ 
کند. او مى گوید این آســیب پذیرى در حال حاضر 
توسط گوگل برطرف شده، اما حداقل به مدت شش 

ماه در دسترس بوده است.
براى اجراى این حمله کافى اســت قفل دســتگاه از 
آخرین دفعه اى که خاموش و روشن شده، حداقل یک 
بار توسط مالک آن باز شده باشد. با این کار دیگر لزومى 
به واردکردن رمز عبور نیست و مى توان دستگاه را فقط 

با اثر انگشــت باز کرد. اما همین اثر انگشت هم قابل 
دور زدن است.

این آســیب پذیرى اندروید چگونه قابل 
استفاده است؟

براى استفاده از این آســیب پذیرى باید سیم کارت را 
تعویض کرده و پین آن را سه بار اشتباه وارد کنید. سپس 
با صفحه بازیابى PUK مواجه مى شوید که با ارائه رمز 
مربوطه مى توانید پین ســیم کارت را بازنشانى کنید. 
زمانى که پیــن جدید را تعیین کردید، گوشــى به طور 

خودکار الك اسکرین را رد مى کند.

مشــکل در واقع زمانى به وجود مى آید که پس از ورود 
رمز PUK سیستم به اشــتباه دو بار فرمان بسته شدن 
صفحات امنیتى را مى دهد. با ایــن کار نه تنها صفحه 
PUK بسته مى شود، بلکه الك اسکرین هم پشت سر 

گذاشته مى شود و فرد مى تواند به صفحه هوم وارد شود.
شــوتز در ماه ژوئــن 2022 این مشــکل را به گوگل 
گزارش کرده بود و درنهایت این آســیب پذیرى با کد 
CVE-2022-20465 به رسمیت شناخته شد. اهالى 

ماونتین ویو باالخــره در تاریخ 7 نوامبر آپدیتى را براى 
رفع این ایراد منتشر کردند و به این محقق امنیتى 70 

هزار دالر جایزه دادند.

 از آنجا که امــواج اینترنت واى فــاى مى توانند اثرات 
بیولوژیکــى خطرناکى روى انســان ها و حتى ســایر 
جانداران بگذارند،پیشــنهاد مى شــود مودم در مرکز 
خانه قرار بگیرد تــا میزان ســیگنال ها به همه طرف 

یکسان باشد.
اما مســئله اینجاســت که در اکثر موارد خانه ها داراى 
نقشه هاى غیرعادى هستند و شما نمى توانید براى آن 
مرکزى پیدا کنید که نسبت به اطراف فاصله یکسانى 

داشته باشد. 
در این مواقع بهترین کار این است که مناطق پر استفاده 
را در اولویت قرار دهید. راه حل بعدى اســتفاده از کابل 

است.
 مثال اگر قرار است سیستم شما در نقطه اى قرار بگیرد 
که سیگنال واى فاى به آنجا ضعیف مى رسد، مى توانید 

از کابل  استفاده کنید.

حذف موانع را جدى بگیرید
ســیگنال هاى واى فاى فرکانس پایینــى دارند، این 
به این معنى نیســت که از دیــوار عبــور نکنند ولى 
مــوادى مانند فلــز، ســنگ، آب و کاشــى مى توانند 
ســیگنال هاى واى فــاى را به شــدت ضعیــف و

 مسدود کنند. 
پس توجه کنید کــه مودم را باید در جایــى قرار دهید 
که ســیگنال آن از کمترین تعداد دیوار عبور کند تا به 

دستگاه برسد. 
بهتر است مودم را روى یک میز یا کتابخانه قرار دهید. 
این کار کمک مى کند تــا قطعات بزرگ مبلمان جلوى 

عبور سیگنال ها را نگیرد.
 اما یک اســتثنا هم وجــود دارد و آن بــراى افرادى 
اســت که خانه هاى دوطبقــه دارند. اگر شــما هم در 
یک خانه دو طبقه زندگــى مى کنید و قصد دارید براى 
هر دو طبقه از یک مودم اســتفاده کنید، بهتر اســت 
مودم در مرکــز طبقه دوم و نزدیک ســقف طبقه اول 

قرار بگیرد.

از وســایل الکترونیکى خــاص دورى
 کنید

اگر مرکز خانه شــما آشپزخانه اســت، به خاطر وجود 
اشعه هاى ماکروفر در محیط نباید مودم را در آشپزخانه 

قرار دهید.
 تشعشــعى که توســط مایکروویو براى پختن غذاى 
شما ارسال مى شود، تقریبًا به طول موج سیگنال هاى 
واى فاى نزدیک اســت و باعث تداخــل میان امواج

مى شود. 
تلویزیون هــا و کامپیوترها نیز از این قاعده مســتثنى 
نیستند. همچنین بهتر اســت مودم را کنار تلفن هاى 
بى سیم نیز قرار ندهید زیرا این وسایل امواج یکسانى با 

مودم واى فاى دارند.
همه ما از ضررهاى این تشعشــعات باخبریم اما حرف 
زدن از حذف کامل واى فــاى غیرمنطقى و غیرعملى 
اســت، چرا که اکثر امور روزانه ما به اینترنت وابســته 

است.
 پس ســعى کنید مودم را در مرکز خانه قرار دهید و اگر 
باالجبار رایانه در اتاق خواب تان است، آن را با کابل به 
مودم متصل کنید و فراموش نکنید که شب ها حتما آن 

را خاموش کنید.

چگونه قفل گوشى هاى اندرویدى را باز کنیم؟ مودم را کنار 3 چیز نگذارید
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خرمالو به واسطه خواص و ویتامین هاى زیادى که دارد به اندازه زیادى انرژى زا است و به 
موازات آن کالرى زیادى را هم به بدن شما اضافه مى کند؛ پس در خوردن آن زیاده روى 

نکنید.
خرمالو هرچند دنیایى از زیبایى و رنگ است اما به نسبت دیگر میوه ها طرفدار کم ترى 
دارد؛ دلیل آنهم بیشتر به خاطر گس بودن و جمع شدن دهان بعد از خوردن آن است؛ اما 
براى فرار از این حس ناخوشــایند مى توان انواع فرآورده ها را با این میوه پاییزى درست 
کرد و از خوردنش لذت برد بدون اینکه ذره اى گس بودنش را حس کنیم. این میوه دقیقا 
مناسب روزهاى سرد پاییزى است که بیشــتر مردم کمى احساس خستگى و بى حالى 
مى کنند. خرمالو به واسطه خواص و ویتامین هاى زیادى که دارد به اندازه زیادى انرژى زا 
است و به موازات آن کالرى زیادى را هم به بدن شما اضافه مى کند؛ پس در خوردن آن 

زیاده روى نکنید.
خرمالو چربى و پروتئین بســیار کمى دارد و غنى از ویتامین ها و مواد معدنى است. این 
میوه شــامل مقدار قابل توجهى از ویتامین A، B۶ و C، منگنز، فسفر، پتاسیم، کلسیم و 
فیبر رژیمى است که هم قابل حل و هم غیرقابل حل بوده و ادرار آور خوبى است و همانند 
ملین طبیعى عمل مى کند. اما خرمالوها چند نوع هستند؟ خرمالوها دو نوع هستند: گس و 
غیرگس. خرمالوهاى گس قابل خوردن نیستند چون حاوى سطح باالیى از تانین هستند؛ 

در حالى که غیرگس آن، به هنگام رسیدن تانین را از دست مى دهند.

این میوه اما چه خواصى دارد؟
ادرار آور: این میوه بسیار غنى از کلسیم و پتاسیم است. آنهایى که مبتال به مشکالت 
کلیوى هستند باید هر روز یک میوه خرمالو مصرف کنند چون به کاهش حفظ آب کمک 

مى کند.

خرمالو براى پیشگیرى از سرماخوردگى و آنفلوآنزا:  بسیارى از مشکالت 
التهابى، عفونت، سرماخوردگى و آنفوالنزا را مى توان با مصرف منظم خرمالو پیشگیرى 
کرد. به خاطر این است که میوه خرمالو شامل مقدار غنى ویتامین ث است که بدن را براى 

مبارزه با این عفونت ها مصون مى کند.
خرمالو براى پاکسازى و سالمت کبد: پاکسازى بدن بسیار مهم است و خرمالو 
به طور موثر این کار را انجام مى دهد. این میوه حاوى مقدار باالیى آنتى اکسیدان است که 
مى تواند سموم بدن، به ویژه کبد را پاکسازى و سالمتى کبد، را حفظ کند. رادیکال هاى 

آزاد با کمک این آنتى اکسیدان ها از بدن جدا مى شوند.
خرمالو براى کنترل فشار خون: خرمالــو براى کنترل فشار خون باال و در نتیجه 
جلوگیرى از بیمارى ها موثر است. مقدار باالى پتاســیم این میوه به عنوان گشادکننده 
عروق عمل مى کند و در نتیجه جریان خون در بدن را افزایش مى دهد. بنابراین فشــار 

خون کاهش مى یابد.
خرمالو براى درمان یبوست: آنهایى که به یبوست مبتال هستند، مى توانند به شدت 
از خرمالو بهره مند شــوند. این میوه داراى مقدار بسیار غنى فیبر محلول در آب است. به 
عنوان ملین طبیعى عمل مى کند و در نتیجه، آنها که مشکالت شکمى دارند مى توانند 

خرمالو بخورند.
خرمالو براى سالمت قلب: با فشار خون خوب، تعدادى از بیمارى هاى قلبى عروقى 
کنترل مى شوند. سطح فشار خون پایین به حفظ سیستم قلبى عروقى کمک مى کند و در 
نتیجه از بیمارى هاى قلبى جلوگیرى مى کند. عالوه بر حفظ فشار خون، این میوه نیز به 

جلوگیرى از بیمارى هاى قلبى با محتواى فیبر محلول در آب باال کمک مى کند.
خرمالو هم مانند هر میوه پرخاصیت دیگر، عوارضى دارد که باید آنها را جدى گرفت:

- خرمالو حاوى تانین اســت از این رو، اگر این میوه با معده خالى خورده شود، منجر به 

اسهال مى شود. همچنین باید در مقدار محدودى مصرف شود.
- کسانى که فشار خون پایین دارند نباید این میوه را بخورند چون مى تواند فشار خون را 

کاهش دهد و منجر به بیمارى هاى مرتبط با فشار خون پایین شود.
- مقدار قند این میوه واقعا باال است و از این رو، کسانى که از دیابت دارند باید از خوردن 

آن اجتناب کنند.
- بسیارى از مردم اشتباه مى کنند که معتقدند خوردن میوه با پوست منجر به تاثیرات مفید 
خواهد شد. در مقابل، واقعیت این است که بیشــتر تانیک اسید در پوست میوه متمرکز 
است. در نتیجه، پوست آن هرگز نباید خورده شود؛ در غیر این صورت، منجر به تشکیل 

سنگ در معده مى شود.
- اگر دچار اضافه وزن هستید در خوردن خرمالو زیاده روى نکنید.

- کسانى که اختالالت روده اى دارند یا عمل جراحى روده انجام داده اند یا به  بیمارى هاى 
قلبى و سل مبتال هستند باید در خوردن خرمالو احتیاط کنند.

بســیارى از افراد اول صبح از نوشــیدن قهوه لذت 
مى برند. بــا این حال، برخى از افــراد ادعا مى کنند 
مصرف آن با معده خالى ممکن اســت به سالمتى 

شما آسیب برساند. 
در عین حال، اگر هنگام نوشیدن قهوه با معده خالى 
دچار مشکالت گوارشى مى شوید سعى کنید آن را 

همراه صبحانه میل کنید.
نوشــیدن قهوه به قدرى محبوب اســت که سطح 
مصرف آن بعد از آب در بعضى از کشــورها در رتبه 

دوم قرار دارد. 
کافئین موجود در قهوه عالوه بر اینکه به شما کمک 
مى کند احســاس خستگى و هوشــیارى کمترى 
داشته باشید باعث بهبود خلق و خو، عملکرد مغز و 
فیزیکى شما مى شود، همچنین ممکن است باعث 
کاهــش وزن و محافظت در برابــر بیمارى هایى 
مانند دیابت نــوع 2، آلزایمر و بیمــارى هاى قلبى 

شود.
نوشــیدن قهوه به قدرى محبوب اســت که سطح 
مصرف آن بعد از آب در بعضى از کشــورها در رتبه 

دوم قرار دارد.
کافئین موجود در قهوه عالوه بر اینکه به شما کمک 
مى کند احســاس خستگى کمترى داشــته باشید 
باعث بهبود خلق و خو، عملکرد مغز و فیزیکى شما 
مى شود، همچنین ممکن است باعث کاهش وزن و 
محافظت در برابر بیمارى هایى مانند دیابت نوع 2، 

آلزایمر و بیمارى هاى قلبى شود.

آیا نوشیدن قهوه با معده خالى باعث 
مشکالت گوارشى مى شود؟

تحقیقات نشــان مى دهد تلخى قهوه ممکن است 
تولید اســید معده را تحریک کند به همین ترتیب 
بسیارى از مردم معتقدند قهوه معده شما را تحریک 
مى کند، عالئم اختالالت روده مانند ســندرم روده 
تحریک پذیر را بدتر مى کند و باعث سوزش معده، 
زخم، حالت تهوع، ریفالکس اســید و سوءهاضمه 

مى شود.
برخى پیشنهاد مى کنند نوشیدن قهوه با معده خالى 
به ویژه مضر اســت زیرا هیچ ماده غذایى دیگرى 
وجود ندارد که از آسیب دیدن اسید به پوشش معده 
جلوگیرى کند. بــا این حال، تحقیقات نتوانســت 
ارتباط قاطعى بین قهوه و مشــکالت گوارشى پیدا 

کند صرف نظر از اینکه آن را با معده خالى مى نوشید. 
در حالى که گروه کوچکى از افراد نســبت به قهوه 
بسیار حساس هستند و به طور منظم دچار دل درد، 
استفراغ یا ســوءهاضمه مى شوند فرکانس و شدت 
این عالئم بدون توجه به نوشیدن آن با معده خالى 

یا همراه غذا ثابت مى ماند.
هنوز هم مهم اســت که به نحوه پاسخ بدن توجه 
کنید. اگر بعــد از نوشــیدن قهوه با معــده خالى 
مشــکالت گوارشــى را تجربه کردید، اما هنگام 
نوشــیدن آن به همراه وعده غذایى مشــکلى پیدا 

نکردید مصرف خود را متناسب با آن تنظیم کنید.

آیا نوشیدن قهوه با معده خالى سطح 
هورمون استرس را افزایش مى دهد؟

بحث رایج دیگر این اســت که نوشــیدن قهوه با 
معــده خالى ممکــن اســت ســطح هورمون 

اســترس کورتیــزول را افزایــش دهــد. 
کورتیــزول توســط غدد فــوق کلیوى 
تولید مى شــود و به تنظیم متابولیســم، 
فشــار خون و ســطح قند خون کمک
 مى کند. با این حال، ســطح بیش از حد 
مزمن مى تواند باعث مشکالت سالمتى 

از جمله از دست دادن استخوان، فشار خون 

باال، دیابت نوع 2 و بیمارى هاى قلبى شود. 
ســطح کورتیزول به طور طبیعــى در حدود زمانى 
که از خواب بیدار مى شــوید در طــول روز کاهش 
مى یابد و در مراحل اولیــه خواب دوباره به اوج خود

 مى رسد.
 جالب اینجاســت قهوه تولید کورتیزول را تحریک 
مى کند، بنابراین برخى از مردم ادعا مى کنند نوشیدن 
قهوه صبح با معده خالى هنگامى که سطح کورتیزول 

باال است مى تواند خطرناك باشد.
با این حال، تولید کورتیزول در پاســخ به قهوه در 
میان افرادى کــه آن را به طور منظم مى نوشــند 
بســیار کمتر به نظر مى رسد و برخى 
مطالعــات نشــان مى دهــد اصال 
افزایش کورتیزول وجــود ندارد. به 
عالوه، شــواهد اندکى وجود دارد که 
نشان مى دهد نوشیدن قهوه با شکم پر 

این پاسخ را کاهش مى دهد. 
عالوه بر این، حتى اگر اغلب آن را ننوشید به نظر 
مى رسد هرگونه افزایش ســطح کورتیزول موقتى 
است. دلیل کمى وجود دارد که بتوان معتقد بود چنین 
اوج کوتاه مدت منجر به عوارض سالمتى مى شود.

 به طور خالصه تاثیرات منفى مقادیر باالى مزمن 
احتمال زیــاد در ایــن هورمــون به 

نتیجه یــک اختالل 
سالمتى مانند سندرم 

نسبت  کوشینگ 
مصــرف  بــه 
قهوه شما ایجاد 

مى شود.

ســایر عوارض جانبــى بالقوه 
نوشیدن قهوه با معده خالى

قهوه ممکن اســت عوارض جانبى منفى نیز داشته 
باشــد صرف نظر از اینکــه آن را با معــده خالى 
مى نوشــید. به عنوان نمونه کافئین مى تواند اعتیاد 
آور باشد و ژنتیک برخى از افراد ممکن است آنها را 
نسبت به آن حســاس کند. به این دلیل که مصرف 
منظم قهوه مى تواند شیمى مغز شما را تغییر دهد و 
براى تولید همان اثرات به تدریج به مقدار بیشترى 

کافئین نیاز دارد.
نوشیدن مقادیر بیش از حد قهوه ممکن است منجر 
به اضطراب، بى قرارى، تپش قلب و وخیم تر شدن 
حمالت وحشت شــود. حتى ممکن است در برخى 
افراد به ســردرد، میگرن و فشــار خون باال منجر 
شود به همین دلیل اغلب متخصصان موافقند باید 
میزان کافئین خود را حــدود 400 میلى گرم در روز 

کاهش دهید.
 از آنجا که اثــرات آن در بزرگســاالن مى تواند تا 
7 ســاعت طول بکشــد، همچنین قهوه مى تواند 
خواب شما را مختل کند به ویژه اگر آن را اواخر روز 

بنوشید.
به زنان باردار توصیه مى شود مصرف قهوه خود را به 
یک تا 2 فنجان در روز محدود کنند. به خاطر داشته 
باشید به نظر نمى رسد نوشیدن قهوه با معده خالى بر 

قدرت یا فراوانى این اثرات تاثیر بگذارد.
بســیارى از مردم صبح قبل از خوردن صبحانه از 
نوشــیدن قهوه لذت مى برند. با وجود افسانه هاى 
پایدار شــواهد علمى  اندکى نشــان مى دهد 
نوشــیدن آن با معده خالى مضر باشــد. در 
عوض، بدون توجه به نحوه مصرف تاثیرات 

مشابهى روى بدن شما مى گذارد.
 در عین حال، اگر هنگام نوشیدن قهوه با معده خالى 
دچار مشکالت گوارشى مى شوید سعى کنید آن را 

همراه صبحانه میل کنید.

کاهش وزن فقط با رژیم گرفتن و ورزش محقق نمى شود 
و کارهاى بیشترى وجود دارد که شما باید براى رسیدن به 
اهداف کاهش وزن خود انجام دهید، ایجاد تغییرات مثبت 
در عادات زندگى یکى از آنها است. چندین عامل کوچک که 
ما معموال از آنها چشم پوشى مى کنیم مى تواند بر پیشرفت 

کاهش وزن ما تاثیر بگذارند.

آب فراوان بنوشید
کم آبى بدن اغلب با گرسنگى اشتباه گرفته مى شود. وقتى 
آب کافى نمى نوشید، احســاس گرسنگى، تحریک براى 
خوردن و تنبلــى مى کنید و این حتى منجر به ســردرد در 
برخى افراد مى شود، بنابراین قبل از خوردن یک بسته ویفر 
یک لیوان آب بنوشید تا ببینید واقعا گرسنه هستید یا فقط 

کم آب شده اید.

ناهار خود را با آرامش بخورید
در حین خوردن ناهار تمام تمرکز شما باید روى غذا باشد. 
بدون چرخیدن در صفحات شــبکه هاى اجتماعى، بدون 
پاسخ دادن به ایمیل ها یا چک کردن توئیتر. زمانى که براى 
خوردن غذاى خود صرف مى کنید باید بدون هیچ مزاحمتى 
باشد. این یکى از بهترین روش ها براى تمرین ذهن آگاهى 
و جلوگیرى از پرخورى است، بهتر است هنگام تالش براى 

کم کردن وزن وعده غذایى خود را به تنهایى میل کنید.

به گرسنگى خود گوش فرا دهید
معموال هنگامى که غرق کار مى شــوید به آالرم بدن تان 
براى گرسنگى گوش نمى دهید، چیزى که اکثر مردم نمى 
دانند این است که این عادت مى تواند بعد از پایان کار باعث 

پرخورى شود. 

مراقب ناخنک زدن خود باشید
در حالى که میان وعده هم اســتفاده مى کنید باید مراقب 
باشید که در خوردن زیاده روى نکنید. ممکن است شما حین 
خوردن میان وعده خود چند عدد ویفر یا یک لقمه ساندویچ 
از بشقاب دوست یا همکارتان هم بردارید شاید این مسئله 
بزرگى به نظر نرســد، اما مطمئنا براى برنامه کاهش وزن 
گزینه مناسبى به شــمار نمى آید چراکه این روش میزان 
کالرى دریافتى روزانه شــما را افزایش مى دهد در نتیجه 

برنامه کاهش وزن شما خراب مى شود.

متخصص قلب و عروق گفت: شایع ترین و مهم ترین عالمت سکته قلبى، درد شدید 
قفسه سینه است، اما مى تواند با عالئم دیگرى مثل تنگى نفس، تپش قلب، تعریق 

سرد و درد معده همراه باشد.
یک متخصص قلب و عروق، شایع ترین و مهم ترین عالمت سکته قلبى را تشریح 

کرد.
 کاوه حسینى گفت: عالئم سکته قلبى که انتظار داریم همه به آن توجه کنند، درد 
شدید قفسه سینه است و از ویژگى هاى آن، این است که این درد به دست چپ و بعضًا 

به دست راست نیز سرایت مى کند.
این متخصص قلب و عروق افزود: خیلى وقت ها این درد با درد معده اشتباه گرفته 
مى شود.وى ادامه داد: سکته قلبى خیلى اوقات حاد است و فرد در حالت نشسته دچار 

درد شدید قفسه سینه مى شود.
حســینى افــزود: شــایع ترین و 
مهم ترین عالمت سکته قلبى، 
درد شدید قفسه ســینه است، 
اما مى تواند بــا عالئم دیگرى 
همچون تنگــى نفس، تپش 
قلب، تعریق ســرد و درد معده 

همراه باشد.

انجیر مقدار زیادى کلسیم، آهن و پتاسیم به همراه میزان زیادى فیبر دارد.
انجیر با وجود قند باال، براى سالمتى مفید اســت و حتى مى تواند براى کاهش وزن 

هم موثر عمل کند.
تاثیر انجیر خشک بر الغرى: انجیر خشک نسبت به انجیر تازه 5 برابر 

بیشــتر کالرى دارد. در هر 100 گرم انجیر خشک، 249 
کالرى، 3/3 گــرم پروتئین، 0/9 گــرم چربى، 69 گرم 

کربوهیدرات و 5/6 گرم فیبر وجود دارد.
مفید بــراى افراد مبتال به کم خونى: انجیر خشــک 
حاوى مقادیــر زیادى آهــن و ویتامین C اســت؛ 

مخلوطى از این دو ماده مغذى، انجیر خشک را به یک 
میوه فوق العاده براى کم خون ها مخصوصًا افراد مبتال به 

کم خونى فقر آهن تبدیل کرده است.
درمان یبوست:

 از خواص درمانى انجیر خشک، درمان و پیشگیرى از یبوست 

است. انجیر خشک خیســانده در آب یا شــیر مى تواند مؤثرترین درمان براى رفع 
یبوست باشد.

داشتن موهایى سالم: 
وجود گوگرد در انجیر خشــک باعث ازدیاد مو شــده و از ریزش آن 

جلوگیرى کرده و شوره سر را درمان مى کند.
تقویت حافظه: 

خوردن انجیر خشک همراه پســته، بادام و گردو موجب 
تقویت حافظه و قدرت تعقل و تفکر مى شــود و گنجاندن 
آن در برنامه غذایى زنان باردار باعث تقویت حافظه جنین 

خواهد شد.
سالمت دهان و دندان: 

انجیر خشک باعث سفید شدن دندان ها و جرم گیرى آن ها مى شود 
و در ورم لثه موجب تسکین درد و رفع التهاب خواهد شد.

رفع تنگى نفس:

 شربت انجیر مسکن گلو و سرفه و ملین سبکى اســت، از این رو براى تهیه آن باید 
5 تا 10 عدد انجیر خشک را در مقدارى آب جوشاند تا آن که به حالت شربت درآید.

تقویت اسخوان ها: 
انجیر خشک داراى فسفر است. فسفر در شــکل گیرى استخوان ها یا جوش خوردن 

آن ها پس از آسیب دیدگى یا شکستگى مؤثر است.
خواص انجیر خشک براى زنان باردار:

 انجیر خشک براى زنان باردار خواص زیادى دارد. انجیر خشک نه تنها از لحاظ وجود 
ریزمغذى هایى مثل فیبر، آهن، کلسیم و منیزیم، دست کمى از انجیر تازه ندارد، بلکه 

سرشار از امگا 3 است.
پیشگیرى از سرطان سینه بعد از یائسگى:

 فیبر موجود در انجیر محافظ زنان در برابر ابتال به سرطان سینه بعد از یائسگى است.
کنترل فشارخون:

 اگر افزایش ســدیم با کاهش پتاســیم همراه شــود، نتیجه آن افزایش فشارخون
 است. 

انجیر از طرفى داراى مقادیر زیادى پتاسیم و از طرف دیگر داراى میزان کمى سدیم است. 
در نتیجه این میوه براى مبارزه با فشارخون گزینه مناسبى است. انجیر با ایجاد تعادل 

در فشارخون براى شما آرامش به همراه مى آورد.
انجیر خشک و الغرى:

 انجیر مى توان براى کاهش وزن نیز اســتفاده کرد. انجیر منبع غنى از فیبر غذاى با 
کالرى کم است. انجیر منبع عالى فیبر رژیمى اســت که به هضم غذا و کنترل وزن 
کمک مى کند. میزان فیبر باالى ایــن میوه، آب را جذب مى کنــد و دفع مدفوع را 

راحت تر مى کند. 
این میوه بهترین گزینه براى درمان یبوســت است. همچنین وجود آنزیم موسوم به 
فیســین در انجیر قادر به متابولیز پروتئین به اسیدآمینه اســت که مى تواند منجر به 

کاهش وزن شود.
رژیم انجیر و زیتون: 

این رژیم غذایى تنظیم کننده متابولیســم، کلسیم و فسفر استخوانى است. این رژیم 
همچنین جسم و روح را پاك سازى مى کند.

اگر با معده خالى قهوه بخوریم
 چه اتفاقى در بدنمان مى افتـد؟

خرمالو، کبد را پاکسازى و فشارخون را کنترل مى کند شایع ترین عالمت سکته قلبى 

خواص بى نظیر انجیر خشک براى سالمتى

با 4 نکته کلیدى 
درهاى الغرى را

 به روى خود باز کنید

تحقیقات جدید نشــان داده اســت که مکمل غذایى 
"نیکوتینآمیــد ریبوزید" (NR) مى توانــد خطر ابتال به 

بیمارى هاى جدى از جمله سرطان را افزایش دهد.
در حالى که مطالعات قبلى مکمل هاى غذایى تجارى 
مانند نیکوتینآمید ریبوزید (NR)، نوعى ویتامین B۳ را با 
فواید مربوط به سالمت قلبى عروقى، متابولیک و عصبى 
مرتبط دانســته اند، محققان دانشگاه میزورى دریافتند 
میزان باالى NR نه تنها مى تواند خطر ابتالء به سرطان 
سینه سه گانه منفى را افزایش دهد، بلکه مى تواند باعث 

متاستاز یا پیشرفت سرطان به مغز شود.
«النا گون»، سرپرســت تیم تحقیق، گفت: «هنگامى 
که سرطان به مغز مى رســد، نتایج کشنده هستند زیرا 
در حال حاضر هیچ گزینه درمانى قابل قبولى براى آن 

وجود ندارد.»
گون گفت: «بعضى از مــردم، ویتامین ها و مکمل ها را 
مصرف مى کنند، زیرا به طور خودکار تصور مى کنند که 
ویتامین ها و مکمل ها فقط فواید سالمتى مثبتى دارند، 
اما اطالعات کمى درباره نحوه عملکرد آنها وجود دارد. 
از اینرو ما به بررســى چگونگى عملکــرد ویتامین ها و 

مکمل ها در بدن پرداختیم.»
از آنجایى که NR یک مکمل شناخته شده براى کمک 
به افزایش ســطح انرژى سلولى اســت و سلول هاى 
سرطانى با افزایش متابولیســم خود از آن انرژى تغذیه 
مى کنند، گون مى خواســت نقــش NR را در ابتالء و 

گسترش سرطان بررسى کند.
محققان میزان NR در سلول هاى سرطانى، سلول هاى 

T و بافت هاى سالم را بررسى کردند.
گون گفت: «همه ســرطان ها در هر فردى یکســان 
نیستند، به خصوص از نقطه نظر عالئم متابولیک. اغلب 
اوقات سرطان ها حتى مى توانند متابولیسم خود را قبل یا 

بعد از شیمى درمانى تغییر دهند.»
نتایج بررســى هاى آزمایشگاهى نشــان داد بین بین 

متاستاز و متابولیسم NR ارتباط وجود دارد.

احتمال ابتال به سرطان 
با مصرف

 بعضى مکمل هاى غذایى

ــار 

شدت 
ت. به 
وانند 

وقى 
 و در 
یز به 

جر به 

- کسانى که اختالالت روده اى دارند یا عمل جراحى روده انجام داده اند یا به  بیمارى هاى 
قلبى و سل مبتال هستند باید در خوردن خرمالو احتیاط کنند.

ها در رتبه 

شما کمک 
ى کمترى 
کرد مغز و 
ست باعث 
رى هایى 
هاى قلبى 

 که سطح 
ها در رتبه 

شما کمک 
ـته باشید 
یکى شما 
ش وزن و
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ى باعث 
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ش معده، 
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عده خالى 
ى دیگرى 
شش معده 
وانســت 
رشى پیدا 

مشــکالت گوارشــى را تجربه کردید، اما هنگام 
نوشــیدن آن به همراه وعده غذایى مشــکلى پیدا 

نکردید مصرف خود را متناسب با آن تنظیم کنید.

آیا نوشیدن قهوه با معده خالى سطح 
هورمون استرس را افزایش مى دهد؟

بحث رایج دیگر این اســت که نوشــیدن قهوه با 
معــده خالى ممکــن اســت ســطح هورمون

اســترس کورتیــزول را افزایــش دهــد. 
کورتیــزول توســط غدد فــوق کلیوى 
و به تنظیم متابولیســم، تولید مى شــود
فشــار خون و ســطح قند خون کمک
ســطح بیش از حد   مى کند. با این حال،
مزمن مى تواند باعث مشکالت سالمتى 

از جمله از دست دادن استخوان، فشار خون

باال است مى تواند خطرناك باشد.
با این حال، تولید کورتیزول در پاســخ به قهو
میان افرادى کــه آن را به طور منظم مى نوشـ
بســیار کمتر به نظر مى رسد و بر
مطالعــات نشــان مى دهــد اص
افزایش کورتیزول وجــود ندارد
عالوه، شــواهد اندکى وجود دارد
نشان مى دهد نوشیدن قهوه با شکم

را کاهشمى دهد.  این پاسخ
عالوه بر این، حتى اگر اغلب آن را ننوشید به نظر 
افزایش ســطح کورتیزول موقتى مى رسد هرگونه

است. دلیل کمى وجود دارد که بتوان معتقد بود چنین 
اوج کوتاه مدت منجر به عوارض سالمتى مى شود.

 به طور خالصه تاثیرات منفى مقادیر باالى مزمن 
احتمال زیــاد در ایــن هورمــون به 

ن ی و
اضطر به
حمالت
به افراد
شود به
میزان ک
کاهش

ک  از آنجا
7 ســاع
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همراه ص

المت اى خشکب انجی نظی خواصب

مانى 
هش 
 خود
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نتیجه یــک اختالل
سالمتى مانند سندرم 

تتسبت ن کوشینگ 
مصــرفف بــه 

قهوه شما ایجاد 
مى شود.

ســایر عوارض جانبــى بالقوه 
دن قهوه با معده خالى

مکن اســت عوارض جانبى منفى نیز داشته 
صرف نظر از اینکــه آن را با معــده خالى 
دددددیاد ــید. به عنوان نمونه کافئینمى تواند اعت
د و ژنتیک برخى از افراد ممکن است آنها را 
ه آن حســاس کند. به این دلیل که مصرف

هوه مى تواند شیمى مغز شما را تغییر دهد و 
به مقدار بیشترى همان اثرات به تدریج ولید

 نیاز دارد.
ن مقادیر بیش از حد قهوه ممکن است منجر 
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د. به 
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5ه انجیر تازه 5 برابر 
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یبوست باشد.
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درد شدید قفسه سینه مى شود.
حســینى افــزود: شــایع ترین و 
مهم ترین عالمت سکته قلبى، 
درد شدید قفسه ســینه است، 
اما مى تواند بــا عالئم دیگرى 
همچون تنگــى نفس، تپش 
قلب، تعریق ســرد و درد معده 

همراه باشد.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003876– تاریخ: 1401/5/30- برابر راى شماره 3876 مورخ 
1401/05/30 به شماره کالسه 0369 مالکیت آقاى/ خانم معصومه بادپا به شناسنامه شماره 
1226 کدملى 1091604460 صادره فرزند محمود نســبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب خانه به مساحت 193,33 مترمربع پالك 726 شــماره فرعى از 158 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل صفحه 417 دفتر 152 و طبق قرارداد 
واگذارى شماره 25,04,15422 مورخ 88/8/13 شهردارى خمینى شهر مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 3877 مورخ 1401/05/30 به شماره کالسه 0370 مالکیت آقاى/ خانم مسعود 
کاوهى سدهى به شناسنامه شماره 360 کدملى 1141035464 صادره فرزند غالمعلى به چهار 
دانگ مشاع از ششداگ یکباب خانه به مساحت 193,33 مترمربع پالك 726 شماره فرعى از 
158 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل صفحه 417 دفتر 
152 و طبق قرارداد واگذارى شماره 25,04,15422 مورخ 88/8/13 شهردارى خمینى شهر 

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: 1401/08/14- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29- م الف: 
1402328 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/8/146

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

راى شماره 140060302026005097 مورخ 1401/04/07 هیات یک آقاى مهدى طاهرى 
به شناسنامه شماره 164 کدملى 1287812724 صادره اصفهان فرزند کریم بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 62,65 مترمربع از پالك 15145 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 40034 

ـ 73/7/24 دفتر 83 تأیید گردید. 
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 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 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: 1401/08/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29 - م الف: 

1404196 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/179 

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 1401603022026009082 مــورخ 1401/07/04 مالکیت آقاى/ خانم 
محمدحسین صدرى کرمى به شناسنامه شماره 20 کدملى 1290065209 صادره فرزند رضا 
على نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 74,94 مترمربع پالك شماره 315 فرعى 
از 14916 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالک رسمى آقاى 
اســماعیل امینى به موجب ســند 27015ـ  2537,02,26 دفتر 447 اصفهان بوده که مورد 
درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه و وکالتنامه 1401ـ  85/02/09 دفتر 186 اصفهان به 

متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند.  
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 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 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: 1401/08/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29 - م الف: 

1404232 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/181 

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 140160302026008698 مورخ 1401/06/24 مالکیــت آقاى خانم ندا 
دهقانى به شناسنامه شماره 12493 کدملى 1293347604 صادره اصفهان فرزند خداخواست 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 64,50 مترمربع مجزى گردیده از پالك شماره 325 فرعى 
از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان سند رسمى 

شماره 133009 مورخه 1401/04/04 دفترخانه شماره 60 اصفهان/ سند مالکیت مشاعى
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 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 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: 1401/08/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29 - م الف: 

1404313 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/183 

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 140160302026007602 مورخ 1401/06/02 مالکیت آقاى/ عباسعلى 
شریعتى کمال آبادى به شناسنامه شــماره 12 کدملى 5649848769 صادره فرزند حسین 

در قسمتى از/ ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 36,88 مترمربع پالك شماره 115,61 
فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
مورد درخواست در صفحه 585 و 588 دفتر 387 امالك به نام متقاضى انتقال قطعى شده و 

در جریان ثبت مى باشد
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 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 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: 1401/08/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29 - م الف: 

1404098 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/189  

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 140160302026008200 مورخ 1401/06/15 مالکیت آقاى/ خانم پروین 
کریمى رزوهء به شناسنامه شماره 62 کدملى 5759812726 صادره فرزند محمود/ ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 222,19 مترمربع پالك شماره فرعى از 3,09 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدار به موجب قولنامه عادى 
مع الواسطه از مالک رسمى حسین نریمانى که ذیل صفحه 260 دفتر 225 سابقه ثبت و سند دارد

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 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 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: 1401/08/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29 - م الف: 

1404107 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/191 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 4049 مورخ 1401/06/03 به شماره کالســه 2196 مالکیت آقاى/ خانم 
غالمعلى آرمان پور به شناسنامه شماره 5008 کدملى 1142278115 صادره خمینى شهر فرزند 
محمدعلى در شش دانگ یکباب منزل مسکونى در حال ساخت به مساحت 214,13 مترمربع 
پالك شماره 155 فرعى از 113 اصلى باقیمانده واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل سند الکترونیک 000596 و شماره سند 818713 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 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 نماید. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/29- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/14- م الف: 
1412589 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن 

مصطفوى/8/324

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 3568 مورخ 1401/05/18 به شماره کالســه 0223 مالکیت آقاى/ خانم 
مژگان گلى به شناسنامه شماره 1190 کدملى 1757254110 صادره فرزند براتعلى نسبت به 
یک دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 245,81 مترمربع پالك شماره 1911 
فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل به موجب 
سند شماره 8721 مورخ 96/2/23 دفترخانه 388 و سند شماره 3498 مورخ 91/8/7 دفترخانه 
388 و سند شماره 7698 مورخ 95/3/9 دفترخانه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 3569 مورخ 1401/05/18 به شماره کالســه 0224 مالکیت آقاى/ خانم 
حمیدرضا پریشانى به شناسنامه شماره 3247 کدملى 1141269597 صادره فرزند عبدالرضا 
نسبت به پنج دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 245,81 مترمربع پالك شماره 
1911 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل به 
موجب سند شماره 8721 مورخ 96/2/23 دفترخانه 388 و سند شماره 3498 مورخ 91/8/7 
دفترخانه 388 و سند شماره 7698 مورخ 95/3/9 دفترخانه و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس 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 اعتراضى 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 نماید. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/29- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/14- م الف: 1412236 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/8/326

عضو هیئت مدیره انجمن صنفى گردشــگرى اصفهان 
گفت: وزارت میــراث فرهنگى و گردشــگرى در ابتدا 
جلسه خوبى در رابطه با مسابقات جام جهانى فوتبال در 
قطر برگزار کرد، اما این نشست تداوم نداشت و به نتیجه 

مطلوب نرسید.
مصطفى ترابى اظهار کرد: نرخ هتل آپارتمان 70 تا 71 
میلیون تومان براى بازى ایران و آمریکا بدون غذا، تنها 
براى اسکان و پرواز پیش بینى شده و اگر یک کمپین یا 
دورهمى و جشن هم داشته باشند، 113 میلیون تومان 
هزینه در بر خواهد داشــت؛ اگر در هتل پنج ستاره باشد 
براى یک بازى 95 میلیون و براى دو بازى 170 میلیون 

خواهد بود. عضو هیئت مدیره انجمن صنفى گردشگرى 
اصفهان اظهار کرد: نرخ براى ســه بازى با تعداد نفرات 
محدود و اقامت در جزیره کیش 85 میلیون تومان است، 
البته تعداد پروازها محدود و از فرودگاه امام خمینى (ره) 
خواهد بود بنابراین طبیعى است که ایرانى هاى مقیم دبى 

یا دوحه، بیشتر در این دوره حضور داشته باشند.
وى بابیان اینکه طبیعى است براى هر ایرانى که بخواهد 
هر چهار بازى مرحله مقدماتى را تماشا کند، این هزینه ها 
بسیار بیشــتر خواهد بود، ادامه داد: مراجعات به آژانس 
هوایى به شکلى بود که فقط سوال مى شد و به دلیل باال 

بودن هزینه ها استقبالى نشد.

رییس کل دادگسترى اســتان اصفهان در بیان برخى 
جزییات جان باختن سه نفر از اهالى شهرستان سمیرم 
در جریان ناآرامى هاى اخیر گفت : 2 تن از جان باختگان 
با گلوله هایى کشته شده اند که متعلق به سالح در اختیار 

حافظان امنیت نبوده است.
به گزارش روابط عمومى دادگسترى کل استان اصفهان 
به نقل از حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفرى افزود: 
شامگاه روز چهارشنبه 25 آبان ماه در جریان ناآرامى هاى 
حادث شده در شهر سمیرم متاسفانه 3 نفر از اهالى این 

شهر جان خود را از دست دادند.
 وى اظهار داشــت: در پى گزارش این واقعه با دســتور 

ویژه قضایى تحقیقات جامع درباره موضوع آغاز شد که 
گزارش هاى کارشناسى و معاینات اولیه حاکیست یک 
نفر از مقتوالن بر اثر وارد آمدن جسم سخت و برنده به سر 
جان خود را از دست داده و علت فوت 2 نفر دیگر اصابت 

گلوله بوده است.
رییس کل دادگسترى استان اصفهان تاکید کرد:  بررسى 
اولیه حاکى است این گلوله ها متعلق به نیروهاى حافظ 

امنیت نیست.
وى خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلى به منظور کشف 
وقایع سمیرم در حال انجام است که نتایج آن متعاقبا به 

اطالع مردم رسانده مى شود.

از تورهاى قطر در اصفهان 
استقبال نشد

تشریح ابعاد جان باختن
 3 نفر در سمیرم

زمان تشییع شهدا اعالم شد
سخنگوى سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان گفت 
که شـهداى حادثه تروریستى این اسـتان یکشنبه 
(امـروز) تشـییع خواهنـد شـد. روح ا... حکیمى فر 
افزود: تاکنون بر اسـاس زمان مشـخص شده این 
مراسـم از سـاعت 9 و 30 دقیقه صبح یکشـنبه از 
میدان بزرگمهر تا گلستان شهدا برگزار خواهد شد. 
به گزارش ایرنا، شـامگاه چهارشنبه 25 آبان جارى 
در پى آشوب اغتشاشگران و ایجاد نا امنى در ملک 
شـهر و «خانه اصفهان»، دو نیروى بسیجى حافظ 
امنیت به نام  «محمدحسـین کریمى» و «محسن 
حمیدى» که در حال برقـرارى آرامش و امنیت در 
فلکه نگهبانـى خانه اصفهان بودند، از سـوى افراد 

مسلح ناشناس به شهادت رسیدند.

تکلیف دولت در قبال 
حقابه داران اصفهانى 

استاندار اصفهان گفت که دولت مکلف شده 10 هزار 
میلیارد ریال حق آبه به کشاورزان استان پرداخت کند 
و ما در حال پیگیرى هستیم که این اعتبار به حساب 
آنان واریز شود. سیدرضا مرتضوى زمان پرداخت این 
اعتبار را تـا پیش از پایـان پاییز عنوان کرد. اسـتاندار 
اصفهان  اظهار کرد که مسئوالن وزارت نیرو این قول 
را به ما داده انـد که در صورت ادامه داشـتن بارش ها 
به همین نحو که شـروع و طلیعه خیلى خوبى داشته 

است، بتوانند در پاییزه دوم به کشاورزان آب بدهند.

خبر

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندارى اصفهان بابیان 
اینکه بیش از 6 هزار و 800 تعاونى در اســتان اصفهان 
ثبت شده که نیمى از آن فعال اســت، بیان کرد: بیش 
از ســه میلیون و 400 هزار نفر عضو این تشکل هاى 
اقتصادى هستند که بیش از 2 میلیون و 600 هزار نفر 
آن ها در تعاونى هاى سهام عدالت و 771 هزار نفر در دیگر 

شرکت ها عضویت دارند.
روح االمیــن امیرى با اشــاره به اینکه پنــج درصد از 
تعاونى هاى فعال کشــور در این استان مستقر هستند، 
خاطرنشان کرد: شرکت هاى تعاونى اصفهان 54 هزار 

فرصت شغلى ایجاد کرده اند.
وى شمار شرکت هاى تعاونى ثبت شده در این استان را 6 
هزار و 800 شرکت اعالم کرد و گفت که از این تعداد سه 

هزار و 300 تعاونى راکد و غیرفعال هستند.
روح االمین امیرى افزود: بر اســاس دستورالعملى که 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى از چند ســال گذشته 
براى فعال سازى و تعیین تکلیف تعاونى هاى غیرفعال و 
راکد ارائه کرده است تعاونى هاى راکد استان اصفهان در 

حال تعیین تکلیف هستند. او اظهار داشت: بررسى هاى 
الزم در مورد فعال شدن این گونه تعاونى ها و ارائه کمک 
و راهکار هاى الزم به آن ها در حال انجام اســت، اما در 

صورت فعالیت نکردن منحل خواهند شد.
امیرى بابیان اینکه میزان و درصد غیرفعال بودن تعاونى ها 
نسبت به انواع دیگر شرکت ها خیلى کمتر است، اضافه 
کرد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى به عنوان دستگاه 
حمایت کننده از تعاونى ها محسوب مى شود که در مدت 
فعالیت دولت سیزدهم اقدامات خیلى خوبى در راستاى 
حمایت از تعاونى ها انجام شده است. او ابراز امیدوارى کرد 
که با ادامه روند حمایت دولت سیزدهم از تعاونى ها زمینه 

فعال تر شدن بیش ازپیش این بخش فراهم شود.
امیرى خاطرنشان کرد: گرایش هاى مختلف کارمندى 
(مسکن، مصرف و اعتبار)، صنعتى، کشاورزى، تولیدى، 
گردشگرى و صنایع دستى در تعاونى هاى استان اصفهان 

وجود دارد که بسیارى از آن ها فعال هستند.
معاون تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان بابیان اینکه 14 تعاونى صنایع دســتى در این 

منطقه فعال است، افزود: در سال هاى اخیر مشکالتى 
براى تعاونى هاى گردشگرى و صنایع دستى این استان 
به وجود آمده که موجب غیرفعال و نیمه فعال شــدن 
برخى از آن ها شد، اما از اصفهان به عنوان شهر جهانى 
صنایع دستى انتظار مى رود که در این حوزه فعال تر باشد.

او بیان کرد: عمده فعالیت تعاونى هاى اســتان درزمینه 
خدمات، کشاورزى، صنعت و مســکن است و به دلیل 

فراگیرى کرونا در یک و نیم سال گذشته، بخش خدمات 
بیشتر از سایر بخش ها از همه گیرى کرونا متضرر شد.

امیرى گفت: تعاونى هاى تولیــدى و صنعتى اغلب با 
مشکالت اقتصادى مواجه هستند، اما مشکل فروش، 
بازاریابى، سرمایه در گردش که در انواع دیگر شرکت ها 
وجود دارد با توجه به تجمیع سرمایه هاى خرد در تعاونى ها 

کمتر است.

نیمى از تعاونى هاى اصفهان غیرفعال است
مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان بر ضرورت جوان گرایى 
در عرصه  تبلیغ، مداحى و سایر عرصه هاى فرهنگى و اجتماعى 
تاکید کرد و افزود: تشــکیل شــبکه مداحان جوان در استان 
اصفهان یک ضرورت است. حجت االسالم و المسلمین مهدى 
فوقى در نشست مســئوالن کانون هاى مداحان شهرستانهاى 
استان اصفهان افزود: کانون مداحان یک تشکل مردمى است 
که باید پناه مادحین باشد و کارهاى تشکیالتى و مسیر موفقیت 
را براى آنان هموار ســازد؛ تجربه نشــان داده است، آنجایى 
موفقیت حاصل مى شــود که درگیر ضوابط ادارى نشده ایم و با 
مردم ارتباط برقرار کرده ایم. وى با اشــاره به اتفاقات چند روز 
گذشته در اصفهان و برخى استان هاى کشور که منجر به شهادت 
چندین تن از مدافعان امنیت و مردم شد، بر ضرورت حرکت در 
مسیر بصیرت افزایى و روشن ســازى راه انقالب براى جوانان و 
نوجوانان تاکید کرد و گفت: آن چیزى که امروز مى تواند دشمن 
را از تالش هاى خبیثانه اش ناامید کند، تالش و خدمت خالصانه 
و صادقانه به مردم است؛ بیاییم ساختارهاى غلط ذهنى را کنار 
بزنیم و با شنیدِن حرف نســل جوان و نشست و گفتگو با آنان، 

مسیر روشن انقالب را تبیین کنیم.

روابط عمومى دانشگاه اصفهان در اطالعیه اى اعالم کرد: با 
توجه به القاى شایعات، انتشار اخبار نادرست و تحریف یک 
طرفه وقایع اخیر در دانشگاه ها توسط چند کانال تلگرامى 
متعلق به فرقه تروریســتى منافقین، دانشگاهیان در فتنه 
تهییج سازماندهى شده این فرقه قرار نگیرند. در ادامه این 
اطالعیه آمده است: این شبکه هاى اجتماعى با فرافکنى 
و سوء استفاده از عدم آگاهى دانشجویان و انتشار شایعات و 
اخبار غیر صحیح، متأسفانه به حوادث تلخى در روز سه شنبه 

24 آبان جارى در دانشگاه اصفهان منجر شدند. در اطالعیه 
دانشگاه اصفهان آمده اســت: بر اساس اخبار رسیده در پى 
فراخوان اعالمى شــبکه تلگرامى موصوف، با وجود تذکر 
نیروهاى حفاظت فیزیکى دانشــگاه به دانشجویان اصرار 
کننده براى به تعطیل کشــاندن کالس ها، حدود 30 نفر 
از دانشــجویان با عدم همراهى سایر دانشجویان و تدبیر و 
درایت اساتید، طى تجمع غیر قانونى جنب ساختمان دانشکده 
شــیمى و عدم اعتنا به تاکید نیروهــاى حفاظت فیزیکى 

دانشگاه با اقدام به شعار دادن و حرکت هاى خالف شأن و 
عرف دانشگاه به سمت درب اصلى دانشگاه حرکت کردند 
که بمنظور پیشگیرى از هرگونه رخدادى تا "سه راه زبان"، 
این دانشجویان توسط انتظامات مشایعت شدند. بر اساس 
اطالعیه دانشگاه اصفهان، در این مسیر با اختالل ایجاد شده 
براى تردد اتوبوس ها و خودروها، جمع مورد اشــاره توسط 
انتظامات به سمت پشت ایستگاه اتوبوس هدایت شدند که 
چند تن از دانشجویان به نشانه اعتراض به نیروى حفاظت 

فیزیکى دانشگاه حمله ور و باعث زمین خوردن و آسیب جدى 
(شکستگى) از دو ناحیه بدن آنها شدند، در ادامه این رفتارهاى 
خالف شــأن و عرف محیط فرهنگى و علمى دانشــگاه، 
دانشجویان فوق با پرخاشگرى و زدن سیلى به صورت یکى 
دیگر از نیروهاى انتظامات و نیز توهین و فحاشى هاى خارج 
از منزلت دانشگاه توسط سایرین، عده اى از آنها با پرتاب کوله 
پشتى هاى خود به سر و صورت نیروهاى انتظامات، باعث 

تشنج و از کنترل خارج شدن اوضاع شدند.

کانون مداحان از مشکالت 
مردم گره گشایى کنند

وقایع سه شنبه 
دانشگاه اصفهان به 
روایت این دانشگاه 

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص ســپاهان تندرو به شناسه ملى 10260278230 و به شــماره ثبت 6711 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/07/25و نامه شــماره 21/56665 مورخ 
1401/8/9 اداره حمل و نقل جاده اى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم راضیه قاسمى فرد به شماره ملى 
1271435454 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره خانم مائده قاسمى فرد به شماره ملى 1273091132 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره خانم لیلى حیدرى شریف آبادى به شماره ملى 5658873282 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند خانم نوشــین افضلى به شماره ملى 1288152809 به 
سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى آقاى حسن ابراهیمى مزرعه نوئى به شماره ملى 5659568270 به 
سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1412820)

آگهى تغییرات
موسسه غیر تجارى خیریه شش آیات الهى به شناسه ملى 10260611116 و به شماره ثبت 2891 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1400/12/05 ونامه شــماره 20/24/79447 مورخ 1401/07/28 اســتاندارى اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهى به تاریخ 1399/12/28به تصویب رســید. عبدالرضا یوسفیان جزى به شماره 
ملى5110428611 و محمدعلى هادى پور به شماره ملى1288497725 و حسن آجودانیان به شماره ملى1282209248 
و محمدعلى قیصریان به شماره ملى 1285485947و عزیزاله رحیمى به شماره ملى5418721674 و وحید گوهریان به 
شماره ملى 1284815412 و مرتضى نیکبخت نصرآبادى به شــماره ملى 1287776825 و علیرضا نریمانى زمان آبادى 
به شماره ملى1286649951 و محمد گل احمر به شماره ملى 1286273501 و ســیدمحمدباقر حجازى به شماره ملى 
1291105328 و على ابریشم کار به شماره ملى 1286406544 بعنوان اعضا اصلى هیات مدیره ومسعود کاظمى زهرانى 
به شماره ملى 1284620778 و محمدرسول شریفیان به شماره ملى 1285728203 بعنوان اعضا على البدل هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. سیدمرتضى میرلوحى به شماره ملى 1287610943 بعنوان بازرس اصلى وجمال ملک 
نائینى به شماره ملى 1249400937 بعنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1411786)

آگهى تغییرات
موسسه غیر تجارى خیریه شش آیات الهى به شناسه ملى 10260611116 و به شماره ثبت 
2891 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/05 ونامه شماره 
20/24/79447 مورخ 1401/07/28 استاندارى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 12 
به این شرح تغییر یافت : مجمع عمومى عادى متشکل از کلیه اعضا هیئت امنا که به تعداد 82 نفر 
تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیرى است که به صورت عادى یا فوق العاده تشکیل مى شود. 
ماده 19 به این شرح تغییر یافت : مؤسسه داراى هیئت مدیره اى مرکب از 11 نفر عضو اصلى و 
2 نفر عضوعلى البدل خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1411784)

فقدان مدارك
سند و برگ سبز یک دســتگاه موتور سیکلت جت رو بى کالج  
125CCمدل 1389 بنزینى به شــماره موتــور 401420 
NCWHA و شماره تنهHCW ***125A به شماره پالك 
619/86455 ایران متعلق به على فرح بخش به شماره ملى 
6219821602 فرزند احمد مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.
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باشگاه پرسپولیس پس از محکومیت 900 میلیون تومانى 
از سوى کمیته وضعیت در پرونده شــکایت على علیپور، 
جلساتى را با وکیل این بازیکن براى توافق برگزار کرد، اما در 
نهایت توافقى بین دو طرف حاصل نشد. باشگاه پرسپولیس 
پس از عدم توافق با وکیل علــى علیپور به حکم صادره از 
ســوى کمیته وضعیت اعتراض و این پرونده را به کمیته 
استیناف فرستاد تا بار دیگر ادعاى مهاجم سابق سرخپوشان 
مورد بررســى قرار بگیرد. تیم حقوقى باشگاه پرسپولیس 
مدعى است حکم صادره از سوى کمیته وضعیت، فراتر از 

ادعاى مهاجم سرخپوشان است.

پرونده علیپور
 در کمیته استیناف

«امپراطور ســابق سرخ ها» راســت مى گوید. 
ضعف سه شیرها در دفاع و خط دروازه به حدى 
نگران کننده است که انگلیسى ها از هر چیزى 
که سنگر این تیم را به خطر مى اندازد مى ترسند. 
کافى اســت هشــدار چندى پیش رسانه هاى 
این کشــور اروپایى به گلر ملى پــوش خود را 
در خصوص پرتاب هــاى اوت بازیکن نیمکت 
نشین ذوب آهن به یاد بیاورید تا به عمق ماجرا 

پى ببرید. 
یک ماه پیش بود که یکى از نشریات انگلیسى 
با  اشــاره به این اســتعداد منحصر به  فرد نادر 
محمدى به «جــردن پیکفــورد» توصیه کرد 
خیلى مراقب این مدافع 25 ســاله ایرانى ها در 
جام جهانى باشــد، غافل از اینکــه «کارلوس 
کى روش» هیــچ برنامه اى براى اســتفاده از 
این بازیکن جوان ذوب آهن در قطر نداشــت. 
شاید یکى از دالیل عدم توجه پیرمرد پرتغالى به 
این ویژگى سرباز تارتار این بود که او دو بازیکن 
دیگر با همین خصوصیت در جمع شاگردان خود 
داشت که عالوه بر توانایى در پرتاب هاى بلند 
با دست، کیفیت هاى دیگرى هم داشتند که در 
حساس ترین تورنمنت جهانى فوتبال بیشتر به 

کار سکاندار تیم ایران مى آمد. 
اما انگلیســى هــا آن زمــان با تمرکــز روى 
موقعیت هــاى خطرناکى که نــادر محمدى با 
پرتاب هاى آکروباتیک وار خــود از فاصله 50 
مترى  ایجاد مى کرد از این دو شــاگرد قدیمى 
کى روش غافل شده بودند. سه شیرها از مدافع 
25 ساله سبزپوشان اصفهان به عنوان «سالح 
مرگبار مخفى ایران» در قطر یــاد کرده بودند 
اما پشتک واروى میالد محمدى قبل از پرتاب 
اوت در لحظات پایانى دیدار ایران با اســپانیا در 
جام جهانى گذشته را و همچنین رکورد گلر شماره 
یک تیم ملى ایران در پرتاب با دست را فراموش 
کرده بودنــد. علیرضا بیرانونــد بخاطر پرتاب   
دست 61 متر و 66 سانتیمترى اش در بازى بین 
تیم هاى ایران و کره جنوبى در مرحله انتخابى 
جام جهانى 2018 روسیه صاحب این رکورد شد.

اما حــاال و در فاصله یک روز مانده تا شــروع 
جام جهانى این «دیلى میل» بود که با تشــبیه 
پرتاب هاى بلند ســنگربان یوزهاى ایرانى به 
پرتاب هاى «هیوال» سه شــیرها را از خطرى 
که از قعــر دروازه ایران متوجه آنها مى شــود

 آگاه کرد.  
اگر چه این نشــریه عامه پسند انگلیسى این بار 
على بیرو را «ســالح ایران» در قطر نامید و به 
مدافعان تیم «گرت ســاوتگیت» در خصوص 
قدرت شــگفت انگیز گلر ایرانى هشدار داد اما 
این همه ماجرا نیســت. واقعیت آن اســت که

 انگلیســى ها از طرفى بهتر از افشین قطبى از 
ضعف بزرگ تیم ملى کشــور خود در قلب دفاع 

و دروازه این تیم خبر دارند، از ســویى دیگر از 
دفاع قــوى تیم کى روش و برنامــه ریزى این 
پیرمرد پرتغالى روى ضد حمالت براى رسیدن 
به گل هم بى خبر نیستند و براى همین مى دانند 
خطرناك ترین راه براى نفوذ به سنگر سه شیرها 

استفاده از پرتاب هاى بلند بیرانوند است. 
اما آنها نباید فراموش کنند که فوتبالیست هاى 
ایرانى در پرتاب بلند توپ پشت مدافعان حریف 
چه با پا، چه با دســت توانایى باالیى دارند و هر 
وقت در نفوذ به الیه هــاى تیم حریف دربمانند 
از این حربه اســتفاده مى کنند. حاال اگر نشد از 
ساعدهاى توانمند مدافعانى چون نادر محمدى 
و پرتاب هاى نمایشــى او بهره بگیرند، میالد 

محمدى را که دارند. از آنجــا که کار براى ملى 
پوشان ایران نشد ندارد اگر راه را بر پرتاب هاى 
هیوالیى گلر این تیم هم ببندید از ســانترهاى 
ایســتگاهى بازیکنانى مثل رامیــن رضاییان 

استفاده مى کنند. 
در کل تا مشــکل ضعف قلب دفــاع و دروازه 
سه شیرها رفع نشــود نگرانى از خطر یوزهاى 
ایرانى با بهره گیرى از قــدرت پرتاب هاى بلند 
خود در شــکاف مدافعان تیم ســاوتگیت هم 
پابرجاســت. اینجا دیگر بحث اسلحه، یا سالح 
هاى مرگبار مطرح نیســت بلکه موضوع، خطر 
مسلســل هاى پرتابى تیم کى روش است؛ چه 

با دست و چه با پا.

لرزه بر تن سه شیرها 
از مسلسل هاى تیم کى روش
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جام جهانى 2022 از یک شنبه با برگزارى بازى قطر با اکوادور 
در ورزشگاه البیت دوحه آغاز مى شود. در همین رابطه دولت 
قطر پیش از این اعالم کرده بود تماشــاگران مسابقات جام 
جهانى 2022 باید طبق قوانین اســالمى در این ایام حضور 
پیدا کنند. پیش از این، قطر از ممنوعیت اســتعمال و فروش 
مشــروبات الکلى در ورزشــگاه هاى جام جهانــى و اطرف 
اســتادیوم ها خبر داده بود که صداى یکى از اسپانســرهاى 
اصلى جام جهانى را درآورده بود. همچنین نکته جالب دیگر 
اینکه دولت قطر مقرر کــرده در اوقات پنجگانــه نماز تمام 
موسیقى هاى مربوط به مسابقات جام جهانى در فضاى عمومى 

شهر قطع مى شود تا نمازگزاران نمازشان به پایان برسد.

سکوت به احترام نماز 
در جام جهانى

04

تیم ملى فوتبال ایران در نخستین بازى خود در جام جهانى  
قطر 2022، روى دوشنبه (30 آبان 1401) در ورزشگاه خلیفه 
قطر به مصاف تیم ملى انگلیس مى رود. با توجه به اینکه تیم 
ملى انگلیس روى کاغذ میزبان این دیدار محسوب مى شود، 
شــاگردان کارلوس کى روش در مصاف با شاگردان گرت 
ساوتگیت از پیراهن قرمز خود استفاده خواهد کرد و انگلیس 
نیز پیراهن سفید خود را بر تن مى کند. دیدار تیم هاى ایران و 

انگلیس روز دوشنبه ساعت 16:30 آغاز خواهد شد.

رنگ لباس ایران
 مقابل انگلیس

مرضیه غفاریان

دروازه بان لژیونر ایــران به دنبال بهبود 
جایگاه خود در تیم ملى است.

فرصت کوتاه در دیدار تدارکاتى 
مقابل اروگوئه و نیمکت نشینى 
کامل در دو بازى دوستانه دیگر 
برابر ســنگال و تونس شرایطى به 
وجود آورده تا پیش بینى شود امیر 
عابدزاده جزو گلرهاى اول و 
دوم تیم ملى ایران نیست، 
اما او سعى دارد وضعیت 
خود را در جام جهانى 

تغییر بدهد.
این دروازه بان 

که در مرحلــه مقدماتى جــام جهانى مقابل 
ســوریه، عراق و امارات به علیرضا بیرانوند 
ترجیح داده شــده و در دیدار تدارکاتى برابر 
الجزایر هم در ترکیب قرار گرفته بود، در بازى 
دوستانه اخیر تیم ملى ایران با تونس فرصت 
حضور در زمین به دســت نیاورد و پشت سر 

بیرانوند و حسین حسینى بود.
عابدزاده با تمرینات سخت که جدى ترین آن 
روز جمعه بود، تالش مى کند تا خود را زیر نظر 
الکساندر لوپز، مربى دروازه  بانان تیم ملى به 
شرایط بهترى برساند و از اینکه او را به عنوان 
گلر سوم یا چهارم ایران یاد کنند، فاصله بگیرد 

و دوباره براى رسیدن به ترکیب رقابت کند.

او و دیگر گلرهاى تیم ملــى در تمرین اخیر 
ایران با بســتن کش بــه دور کمــر خود و 
فاصله گرفتن از کنار زمین، روى شــوت ها 
و ارســال هاى کوتــاه و بلند از کنــار زمین، 
واکنش نشــان مى دادند و توپ ها را جمع یا 
دفع مى کردند و با ایــن تمرین جدى، محک 

مى خوردند.
این دروازه بان که در 11 مســابقه این فصل 
اللیگا 2 اســپانیا فقط یک کلین شــیت در 
پونفرادینا داشته، امیدوار است با بهبود شرایط 
خود در تیم ملى جزو فهرست مسابقات ایران 
در ســه بازى جام جهانى قــرار بگیرد و مثل 

2018 در لیست 23 نفره باشد.

بچه عقاب به دنبال بهبود جایگاه در تیم ملى
مهاجم باتجربــه ایران اگر در ایــن دوره از جام 
جهانى گلزنى کند، نامــش را وارد کتاب تاریخ 

خواهد کرد.
کریــم انصارى فرد جزو بازیکنانى اســت که 

حضور مستمرى در تیم ملى داشته است. 
او در این دوره از جــام جهانى، مثل دو 

دوره قبلى، یکى از انتخاب هاى قطعى 
کارلوس کى روش بود و اینک 

به دنبــال زدن دوم گل 
خــود در تاریخ این 

تورنمنــت بزرگ 
است.

کریم انصارى فرد 
براى اولیــن بار در 

ســال 2014 حضور 
در جــام جهانــى را 

تجربه کرد و چهار ســال 
بعد دوباره توسط سرمربى 

پرتغالى به تیــم ملى دعوت 
شد. او در این دوره موفق شد 
یکى از دو گل ایــران در دور 

گروهى را به ثمر برساند.
در آخرین بــازى دور گروهى 
جام جهانى 2018 و در حالى 
که ایران با تک گل کوارشما 

از پرتغال عقب افتاده بود، کریم انصارى فرد در 
آخرین دقایق بــازى از روى نقطه پنالتى براى 
ایران گلزنى کرد تا یک تساوى ارزشمند با وجود 
ناکامى از صعود، به دست بیاید. این مهاجم 32 
ساله حاال چهار ســال پخته تر و باتجربه تر 
شده و اینک مى خواهد براى دومین بار در 

جام جهانى گلزنى کند.
در صورتى که کریم بتواند این کار را 
انجام دهد، بــه اولین بازیکن 
ایران در تاریخ جام هاى 
جهانى تبدیل خواهد 
شــد که بیش از یک 
گل به ثمر رســانده 
تاکنــون  اســت. 
هیچ بازیکــن ایرانى 
نتوانسته چه در یک دوره 
و چه طى چند دوره، بیش 
از یک گل در جــام جهانى 
به ثمر برســاند. حال باید دید 
کى روش چــه تصمیمى براى 
استفاده از انصارى فرد مى گیرد 
و ایــن بازیکن نیز چقــدر آماده 
تکــرار خاطره مهــم گلزنى در 
جام جهانى براى ثبت یک دبل 

تاریخى است.

انصارى فرد و دبلى براى ورود به تاریخ 03

سرمربى آرژانتینى با رقیب آلبى سلسته همکارى کرده است. 
مارچلو بیلسا که به آنالیزهاى دقیق و طوالنى از تیم ها تحت 
هدایت خود و رقباى آنها مشهور است، پیش از پرواز کاروان 
لهستان به سمت قطر، جلسه اى طوالنى براى آنالیز تیم ملى 
این کشور برگزار کرد. ال لوکو 50 بازى اخیر لهستان را تماشا 
کرده و اطالعات 65 بازیکن مختلف لهستانى را مطالعه کرده 
است، صرف چنین مدت زمانى براى آنالیز تیم خود، حتى در 
زمان مربیگرى ال لوکو نیز سابقه نداشته و او استانداردها خود را 
نیز زیر پا گذاشته است. این جلسه با خواسته فدراسیون فوتبال 
لهستان برگزار شده، این در حالى است که این کشور در جام 

جهانى با آرژانتین در یک گروه قرار دارد.

خیانت سرمربى مشهور
 به کشورش

حسین چرخابى مربى اسبق ســپاهان در پاسخ به 
اینکه ایران چقدر شانس دارد که از گروهش صعود 
کند، گفت: در فوتبال هیچ چیــز قابل پیش بینى 
نیست؛ شاید در رشته هایى مثل والیبال و بسکتبال 

قدرت رقبا در تعیین تیم برنده نقش زیادى داشته 
باشــد اما در فوتبال این قاعده وجود ندارد. فارغ از 
تعصب، اگر ایران و انگلیس ده بار با هم بازى کنند، 
8 بازى به ســود انگلیس تمام مى شود، یک بازى 
مساوى خواهد شــد و یک بار هم ایران مى برد و 
امیدوارم آن یک بارى که قرار است ما پیروز شویم، 

در جام جهانى رقم بخورد.
چرخابى ادامه داد: باید قبول کنیم تیم هاى انگلیس 
و حتى ولز از نظر کیفیت بازیکنان نســبت به تیم 
ما شــرایط بهترى دارند. با همه این تفاســیر باید 
یادمان باشــد که فوتبال قابل پیش بینى نیست و 
من امیدوارم که بتوانیم به دور بعد صعود کنیم اما 
از دیدگاه حرفه اى ما بعد از تیم هاى انگلیس و ولز 

شانس سوم صعود از گروه هستیم.

ایران شانس سوم صعود از گروه خود است

تیم فوتبال ذوب آهن عصر روز پنج شــنبه در دیدارى 
تدارکاتى به مصاف سپاهان نوین (تیم ب سپاهان) رفت و 

با تساوى یک بر یک متوقف شد.
تقریبا اکثر تیم هاى لیگ برترى کارشان را براى حضور 
دوباره در لیــگ برتر آغاز کرده انــد و در این بین مهدى 
تارتار نیز تمرینات ذوب آهن را از 21 آبان ماه در مجموعه 
ورزشى ملت آغاز کرده اســت. سبزپوشان که فصل را با 

کسب 13 امتیاز در پایان هفته یازدهم در رتبه نهم تمام 
کردند، این روزها در حال آماده سازى دوباره هستند و روز 
گذشته نیز در همین راستا در دیدارى دوستانه به مصاف 
سپاهان نوین به سرمربیگرى مجید بصیرت کاپیتان سابق 
طالیى پوشــان رفتند و در پایان به تساوى یک بر یک 
دست یافتند. این مسابقه تدارکاتى که به میزبانى ذوب 
آهن در زمین ورزشگاه ملت برگزار شد در ابتدا با گل دقیقه 

40 شهرام ساالرى به سود شاگردان مهدى تارتار شد ولى 
با شروع نیمه دوم این تیم زردپوش بود که در دقیقه 55 گل 
تساوى را توسط دانیال توبه به ثمر رساند تا این مسابقه 

درنهایت با تساوى به پایان برسد.
گفتنى اســت ذوب آهن قرار اســت طى روزهاى آینده 
دو بازى دوســتانه دیگر نیز در اصفهان و سپس تهران 

برگزار کند.

تساوى گاندوها مقابل شاگردان بصیرت

ســتاره خط حمله تیم ملى ایران امید زیادى براى ثبت 
نخستین گل خود در جام جهانى دارد.

مهدى طارمى در هفت سال اخیر تجربه گلزنى در تمام 
مسابقات همراه تیم هاى باشگاهى و ملى را به دست آورده 
و حتى به آقاى گلى هم در دو لیگ ایران و پرتغال رسیده، 
اما در این بین فقط جام جهانى بوده که این ستاره فوتبال 

و سه بازى را ایران نتوانسته در آن گلزنى کند 
بــه پایان بدون باز کردن دروازه حریفان 

رسانده است.
مهاجم تیم ایران با وجود گلزنى 

براى تیم ملى در مســابقات مرحله 
مقدماتى جام جهانى، جام ملت هاى آسیا، 

دیدارهــاى تدارکاتى و ... و همچنین بــاز کردن دروازه 
حریفان همراه پورتو، ریو آوه، الغرافه و پرسپولیس در تمام 

لیگ ها و جام هاى حذفى سه کشور مختلف و حتى انجام 
این کار در سوپرجام، هنوز زدن گل در جام جهانى را در 
کارنامه اش نمى بیند و حاال براى رســیدن به آن تالش 
مى کند. طارمى که یکى از امیدهاى کارلوس کى روش 
براى درخشش در قطر است، در آخرین بازى باشگاهى 

خود که همراه پورتو مقابل بوآویشــتا قرار 
گرفت، موفق به گلزنى نشــد و پاس گل 

داد، اما حاال آماده نخســتین بازى 
جام جهانى برابر انگلیس مى شود تا 

دوباره دروازه حریف مقابــل خود را باز کند و یک تجربه 
جدید به دست بیاورد.

این مهاجم که آخرین گل ملى خود را در دیدار تدارکاتى 
حساس مقابل اروگوئه به ثمر رساند، امیدوار است در سه 
دیدار پیش روى تیم ایران برابــر انگلیس، ولز و آمریکا 
نیز حداقل یکبار این مهــم را تجربه کند و در خط حمله 

موثر باشد.
طارمى در تمرینات روزهاى اخیر 
ملى  تیــم 
در قطــر با 
ظاهر  انگیزه 
شده و در کنار دیگــر 
ملى پوشان با روحیه باالیى کار مى کند و امید زیادى به 

گلزنى در جام جهانى 2022 دارد.

ستاره ایرانى پورتو به دنبال طلسم شکنى در قطر

ن پو ر جم ه ى

سرمربى سابق تیم ملى فوتبال ایران تاکید کرد که در حال 
حاضر به فکر بازگشــت به فوتبال کرواسى نیست و قصد 

دارد در تیم هاى خارجى مربیگرى کند.
دراگان اســکوچیچ بعد از اخراج از تیم ملى فوتبال ایران 
همچنان بیکار اســت و تیم جدیدى براى مربیگرى پیدا 
نکرده است. اســکوچیچ موفق شــد تیم ملى ایران را به 
جام جهانى 2022 برساند اما بعد از انتخاب مهدى تاج به 
عنوان رئیس جدید فدراســیون، کارلوس کى روش جاى 

او را گرفت.
اسکوچیچ این روزها در کرواسى است و در طول مسابقات 
جام جهانى قطر، به عنوان مفسر با چند شبکه تلویزیونى 
همکارى خواهد داشت. در حالى که بحث بازگشت او به 
تیم سابق خود در کرواسى یعنى تیم رییکا هم مطرح شده، 
اسکوچیچ تاکید کرد که پیشنهادى از این تیم نداشته و فعًال 

هم قصد بازگشت به فوتبال کرواسى را ندارد.
اســکوچیچ در تازه تریــن مصاحبه خود گفــت: در طول 
مســابقات جام جهانى به عنوان مفســر حضور دارم. من 
دوست دارم برخى از تیم هاى ملى را در حال فعالیت ببینم، 
نه اینکه فقط چیزى در مورد آنهــا بخوانم. با این حال، با 

شروع بازى ها، تیم ها به ما نزدیک تر خواهند شد.
وى در مورد فعالیت هایش در این مدت تاکید کرد: 15 کتاب 
از اسپانیا در مورد تاکتیک سفارش دادم. این چیزها کمى به 
من آرامش مى دهد، من آن را دوست دارم ولى حضور در 
تیم، چیز دیگرى است. من نمى توانم از فوتبال دور شوم. 

فوتبال، پیاده روى و کتاب از عالقه مندى هاى من است.

اسکوچیچ: نمى توانم از 
فوتبال دور شوم

دروازه بان لژیونر ایــران ب
جایگاه خود در تیم ملى
د فرصت کوتاه در
مقابل اروگوئه و
کامل در دو بازى

برابر ســنگال و تونس
وجود آورده تا پیش
عابدزاده جزو گ
دوم تیم ملى
اما او سعى
خود را
تغی
ا

بچه عقا

ى فرد جزو بازیکنانى اســت که 
ى در تیم ملى داشته است. 

ز جــام جهانى، مثل دو 
 از انتخاب هاى قطعى 

ش بود و اینک
ن دوم گل

خ این 
رگ 

فرد
ر در 

حضور 
نــى را 

هار ســال 
ط سرمربى 

م ملى دعوت 
موفق شد  وره
یــران در دور

ر برساند.
ى دور گروهى
در حالى  20 و
 گل کوارشما 

تا یک تساوىار ایران گلزنىکرد
ناکامى از صعود، به دست بیاید.
ساله حاال چهار ســال پخته
شده و اینک مى خواهد براى

جهانى گلزنى کند. جام
در صورتى که کریم بت
انجام دهد، بــه
ایران در ت
جهانى

ک شــد
به گل
اســت
هیچ باز
نتوانستهچ
و چه طى چ
از یک گل در
به ثمر برســاند
کى روش چــه ت

استفاده از انصارى
و ایــن بازیکن نیز
تکــرار خاطره مه
جام جهانى براى

تاریخى است.

هى و ملى را به دست آورده 
یگ ایران و پرتغال رسیده، 
 بوده که این ستاره فوتبال 

و سه بازى را کند
بــه پایان ن

نى
 مرحله 

ت هاى آسیا، 
مچنین بــاز کردن دروازه 
غرافه و پرسپولیسدر تمام

مى کند. طارمى که یکى از امیدهاى کارلوس کى روش 
براى درخشش در قطر است، در آخرین بازى باشگاهى 

خود که همراه پورتو مقابل بوآویشــتا قرار 
به گلزنى نشــد و پاس گل گرفت، موفق

داد، اما حاال آماده نخســتین بازى 
جام جهانى برابر انگلیس مى شود تا 

حساس مقابل اروگوئه به ثمر رساند، امیدوار اس
دیدار پیش روى تیم ایران برابــر انگلیس، ولز
نیز حداقل یکبار این مهــم را تجربه کند و در خ

موثر باشد.
طارمى در تمرینات روزه
تیـ
در
انگیز
شده و در کنا
ملى پوشان با روحیه باالیى کار مى کند و امید

2گلزنى در جام جهانى2022 دارد.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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سند همکارى تامین ریل ملى خطوط قطار شهرى مشهد 
با حضور ایرج رخصتى مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان و 
سید عبدا... ارجایى شهردار کالن شهر مشهد 22 آبان ماه 

در محل شهردارى این شهر منعقد شد.
رخصتى در آیین انعقاد این ســند همکارى به روند تولید 
فوالد در ایران پرداخت و گفت:  پیش از انقالب اسالمى 
میزان تولید فوالد در ایران فقط 500 هزار تن بود که پس 
از انقالب این میــزان به حدود 30 میلیــون تن افزایش 

یافته است .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیــان اینکه ذوب آهن 
اصفهان با تامین ریل پروژه هاى بزرگ راه آهن جمهورى 
اسالمى به توسعه این ناوگان نیز کمک کرد ، خاطرنشان 
ساخت : این شرکت فن آورى ساخت انواع ریل مترو را در 
اختیار دارد و با سفارش مسئولین مترو در کالن شهرها در 
حداقل زمان ریل مورد نیاز آنهــا را تولید کرده و تحویل 

مى دهد .
مدیرعامل ذوب آهن با بیان اینکه سبد ریلى این شرکت 
در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد ، تاکید کرد : به زودى 
ریل سوزن مورد نیاز ناوگان حمل و نقل ریلى کشور نیز 
به صورت استاندارد و با کیفیت تولید و به مشتریان ارائه 

خواهد شد.
رخصتى به کیفیت پایدار محصوالت ذوب آهن اصفهان 

نیز پرداخت و گفت : کیفیت محصوالت این شــرکت بر 
اساس استانداردهاى ملى و بین المللى امرى مستمر است .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان رشد تولید و مصرف فوالد 
را نشانه توسعه یافتگى کشورها دانست و گفت : رشد تولید 
و میانگین مصرف فوالد در کشــور ما از شتاب مناسبى 
برخوردار است و ذوب آهن اصفهان نیز با تولید 12 محصول 

جدید به ســوى تولید محصوالت خاص و ارزش افزا در 
حرکت است که بى گمان در این مسیر بیش از هر چیز به 

توان کارکنان خود متکى مى باشد.
شهردار مشهد نیز با بیان اینکه ریل تولید شده در ذوب آهن 
اصفهان از کیفیت باالتر و قیمت کمترى نسبت به رقباى 
خارجى برخوردار است، گفت: تامین ریل یکى از مهمترین 

موضوعات در توسعه قطار شهرى مشهد بود که تولید ریل 
ذوب آهن اصفهان این مشکل را حل کرد .

سید عبدا... ارجایى از احداث تونل ها، ایستگاه ها و ... جهت 
پروژه توسعه قطار شهرى مشــهد خبر داد و گفت : براى 
تکمیل و بهره بردارى از این پروژه، استفاده از ریل ملى را 
در دستور کار قرار دادیم و سند همکارى تامین ریل مورد 
نیاز این پروژه بین شهردارى مشهد و ذوب آهن اصفهان 

به امضا رسید.
ارجایى با بیان این که تاســیس ذوب آهــن اصفهان از 
دیرباز و اســتفاده از ریل ملى در سال هاى اخیر براى هر 
ایرانى افتخارآمیز اســت، تاکید کرد : با شــناختى که از 
توانمندى هاى ذوب آهن اصفهان داریم مطمئن هستیم 
که کارکنان توانمند و متخصص این شــرکت با ساخت 
سایر تجهیزات و قطعات راهبرى ناوگان ریلى ، کشور را از 

واردات این گونه مکانیزم ها بى نیاز خواهند کرد .
شهردار مشهد با اشــاره به اینکه از مجموعه ذوب آهن 
اصفهان براى تولید این تجهیزات توقــع زیادى داریم ، 
گفت: با افتخار اعالم مى کنــم ذوب آهن اصفهان توان 
ســاخت تجهیزات مورد نیاز ناوگان ریلى کشــور را دارد 
چرا که ریل ذوب آهن اصفهان با رعایت اســتانداردهاى 
سختگیرانه و با کیفیت جهانى تولید و به مشتریان عرضه 

مى شود.

حرکت قطار شهرى مشهد روى ریل
 ذوب آهن اصفهان

تعمیر و بازسازى پمپ هاى اسپیندل رافینگ (شوارتز) ناحیه نورد گرم براى 
نخستین بار در کشور با تکیه بر توان کارشناسان فوالد مبارکه و شرکت هاى 

داخلى انجام شد.
روح اله قیصرى ها، سرپرست تعمیرات هیدرولیک، رول ها و جوش تعمیرگاه 
مرکزى فوالد مبارکه، ضمن اعالم این خبر گفت: پمپ هاى شــوارتز در 

قســمت رافینگ ناحیه نورد گرم به صورت دوتایى بر روى اسپیندل هاى 
اصلى نورد نصب مى شود و یک مکانیسم براى پمپاژ گریس و روان کارى 
اسپیندل ها محسوب مى شود. با توجه به اهمیت دقت و حساسیت زیاد کاِر 
پمپ، همواره میزان تزریق گریس و روان کارى باید به صورت پیوســته و 

بدون وجود نشتى باشد.

وى در تشریح چرایى تعمیر و بازســازى این پمپ ها اظهار داشت: به دلیل 
مستهلک شدن پمپ و ایجاد نشتى در سیستم و همچنین پیچیدگى و خاص 
بودن سیستم مکانیسم این نوع پمپ، منحصربه فرد بودن قطعات داخلى 
پمپ و نبود تأمین کننده قطعات و نداشتن دانش فنى موردنیاز، با ایجاد تیم 
تحقیق و توســعه و تحلیل خرابى در تعمیرگاه مرکزى، با کمک پیمانکار 
داخلى اقدام به طراحى، ساخت و بهینه ســازى قطعات داخلى پمپ هاى 

شوارتز گردید و تمامى پمپ هاى اسقاطى به چرخه تولید بازگشت.

تعمیر و بازسازى پمپ هاى فوالدمبارکه

دیدار هیئت اجرایى خانه کارگر
 با مدیرکل تأمین اجتماعى استان

اعضاى هیات اجرایى خانه کارگر کالنشهر اصفهان 
با حضور در اداره کل تامین اجتماعى استان اصفهان 
با مدیر کل تأمین اجتماعى استان اصفهان دیدار و 

گفتگو کردند.
به گزارش روابــط عمومى و امــور فرهنگى اداره 
کل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان، در این دیدار 
مرتضى حاجى کاظمــى مدیر کل تأمین اجتماعى 
استان ضمن خیر مقدم از تعامل و همکارى اعضاى 
هیات اجرایى خانــه کارگر تقدیر و تشــکر کرد و 
افزود یکى از دغدغه هاى ســازمان برنامه ریزى 
مدون،آگاهى بخشى و تالش جهت ارائه خدمات 
بیمــه اى و درمانــى مطلوب بــه مخاطبین خود 

مى باشد .
در این دیدار امینى، دبیر اجرایى خانه کارگر شــهر 
اصفهان هم گفت: جمع حاضر چکیده و بخشى از 
نخبگان جمعیت عظیم جامعه کارگرى و بیمه شده 
سازمان مى باشند که در راســتاى بیان مشکالت 
و معضالت جامعه کارگرى در این جلســه حضور 

پیدا کرده اند.
 برشــان دبیر اجرایى خانه کارگر اســتان اصفهان 
نیز در ادامه بر لزوم همکارى و تعامل بیشــتر اداره 
کل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان با خانه کارگر 

جهــت ارائه تســهیالت بهتر و بیشــتر در بخش 
تعاونى مصــرف کارگران و قرض الحســنه خانه 
کارگر جهت اســتفاده شــاغلین و بازنشستگان از 
خدمات این دو بخش با ارائه تســهیالت و اقساط 
مناسب اشــاره و ابراز امیدوارى نمود که با حسن 
نیــت و همــکارى مدیریــت محتــرم اداره کل 
تامین اجتماعــى گامى مؤثر در این امر برداشــته

 شود.
هاشــمى رئیس هیئــت مدیره کانــون کارگران 
بازنشســته شــهر اصفهان در ادامه بــه موضوع 
بیمارســتان میــالد و طوالنــى شــدن عملیات 
مقدماتى جهــت احــداث آن پرداخــت و اضافه 
کرد:بیمارستان هاى ملکى سازمان از جمله شریعتى 
و غرضى و فاطمه الزهراى نجف آباد دیگر جوابگوى 
نیاز بیمه شــدگان نیستند و ســال هاى سال است 
که صحبت از احداث بیمارســتان میالد در استان 
اصفهان مى شــود ولى هنوز در ابتداى راه هستیم 
و متأسفانه هنوز اقدام موثرى در این زمینه صورت 
نگرفته و این در حالى است که شهرهایى همچون 
شیراز و همدان با همدلى بین سازمان هاى ذیربط 
بسیار جلوتر از اصفهان هستند و بزودى شاهد افتتاح 

این بیمارستان ها در این دو شهر خواهیم بود.

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظر دارد یک پالك 
مسکونى واقع در شهرك آبشار شهر سمیرم را از طریق مزایده 

عمومى بفروش برساند . 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ دوشنبه  
   www.bonyadmaskan-isf.ir1401/8/30  به آدرس اینترنتى

مراجعه نمایند .

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

موشک غول پیکر سامانه پرتاب فضایى ناسا (SLS) به سمت ماه پرتاب 
شد تا آغازگر مأموریت آرتمیس 1 باشد.

فیلیمى از آسمانخراش کریستالى متشکل از مجموعه اى از هشت برج و 
یک پل اتصال دهنده بسیار بزرگ به نام «آسمانخراش افقى».

آسمانخراش افقیفتح کره ماه کلید خورد

با اســکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیک بر روى همین کادر در موبایل و 
کامپیوتر، مى توانید فیلم هاى مرتبط را تماشا کنید.

https://nesfejahan.net/fa/news/260772/
https://nesfejahan.net/fa/news/260777/

