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لزوم ساماندهی فضای 
اطراف سالن اجالس

مالیات های گمشده
الی کتاب ها 

۳

کُِمدی تازه، برای فتح گیشه

شعارهای مسکنی

در نیمه راه ماند!

شایع ترین عامل ابتال 

به دیابت در اصفهان

۳

       

زخم معده را با 
دمنوش کاکوتی 

درمان کنید

حق گاوخونى حقابه است
۳

روایتی از 
۳ روز ناآرامی 
در سمیرم

فرماندار سمیرم گفت: از روز 28 آبان با هوشیارى مردم 
و نیروهاى حافظ امنیت آرامش به سمیرم بازگشته، به 

طورى که تمام مدارس، ادارات و مغازه ها باز هستند.
مراد الیاس پور در گفتگو با ایســنا اظهار کرد: روز 27 
آبان بعد از مراســم تدفین و خاکسپارى متوفیان، َجِو 
شهر مقدارى ملتهب شد و تجمعاتى از ساعت 16 به 
بعد در میدان اصلى شهر شــکل گرفت که متأسفانه 
عده اى به ســاختمان هاى ادارى ســمیرم از جمله 
شــهردارى، حوزه علمیه، اداره اوقــاف و چند بانک 
تعرض کردند و خســارات زیادى را به این اماکن و به 

ویژه شهردارى...

پرونده باز سقوط از «صفه»
یکى از شناخته شده ترین کوه هاى کشور همچنان قربانى مى گیرد

۶

اوضاع نامناسب مهمترین تاالب مرکز کشور و راه برون رفت از این مشکل 

تالش بی نتیجه کاوه برای تالش بی نتیجه کاوه برای 
رسیدن به تیم ملیرسیدن به تیم ملی

با وجود سال ها تالش براى حضور در تیم ملى، مهاجم سابق 
استقالل هرگز به موقعیت مناسبى دست نیافت. جام جهانى 
2022هم به یک تورنمنت بزرگ دیگر تبدیل شد که کاوه 

رضایى آن را از دست داد ...
۷

در صفحه ۳ بخوانید

یوزهای ایرانی در پی 
شکار سه شیرها

۵

انتقال گران قیمتانتقال گران قیمت
یک ستاره براییک ستاره برای

زخم معده از مشکالتى است که براى 
درمــان آن مى تــوان از روش هــاى 

اســتفاده  خانگــى  و  ســنتى 
کرد. دمنــوش کاکوتى از بهترین 

دمنوش ها براى رفع و ...

تک چرخ روی قانون!

گرفتن گواهینامه در کاستن از میزان مرگ و میر موتورسیکلت سواران مؤثر است؟گرفتن گواهینامه در کاستن از میزان مرگ و میر موتورسیکلت سواران مؤثر است؟

۲

۷

نمایندگی ستاد دیه استان خبر داد؛نمایندگی ستاد دیه استان خبر داد؛

وجود وجود ۱۰۹۵۱۰۹۵ زندانی جرائم  زندانی جرائم 
غیرعمد در استان اصفهانغیرعمد در استان اصفهان

۳

چرا رئیسی به قطر نرفت تشییع شهدای مدافع امنیت در اصفهانجهان نما قبل از خرید مینى کامپیوتر به چه نکاتى توجه کنیم؟استان بیماری های قلبی به سنین پایین رسیده استتکنولوژی سالمت

۲

۶

گزارش عملکرد شهرداری قهدریجان  در۶ماه اول سال ۱۴۰۱

شهرداری قهدریجان

عملکرد مصوب/اصالحیه شرح ردیف

درآمد ها
212،361،084،496 268،730،000،000 درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى 110000
1،322،922،720 1،425،000،000 درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى 120000
238،047،193 1،045،000،000 بهاى خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى شهردارى 130000

4،001،946،272 4،650،000،000 درآمد حاصل از وجوه و اموال شهردارى 140000
0 200،000،000 کمک هاى اعطایى دولت و سازمانهاى دولتى 150000

1،615،786،432 3،950،000،000 اعانات ،کمک هاى اهدایى و داراییها 160000
219،539،787،113 280،000،000،000 جمع کل درآمدها 100000
3،700،801،152 20،000،000،000 جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى سرمایه اى 200000

0 0 جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى مالى 300000
223،240،588،265 300،000،000،000 جمع کل منابع شهردارى

0 0 منابع سازمانها،شرکتها و موسسات

0 0 کسر میشود ارقامى که دوبار منظور شده است

223،240،588،265 300،000،000،000 منابع بودجه کل تلفیقى شهردارى

عملکرد مصوب/اصالحیه شرح  ردیف

30،394،244،087 66،720،000،000 جبران خدمات کارکنان 1
16،810،962،611 57،711،800،000 استفاده از کاال و خدمات 2

6،846،000 300،000،000 هزینه هاى تامین مالى ودارائى 3
0 770،000،000 یارانه 4

1،863،257،950 5،775،000،000 کمک هاى بالعوض 5
18،707،432،252 22،223،200،000 رفاه اجتماعى 6
3،533،554،642 17،500،000،000 سایر 7
71،316،297،542 171،000،000،000 جمع هزینه هاى جارى
114،907،961،803 129،000،000،000 جمع هزینه هاى عمرانى
186،224،259،345 300،000،000،000 جمع کل مصارف شهردارى

0 0 مصارف سازمانها،شرکتها و موسسات

0 0 کسر میشود ارقامى که دوبار منظور شده است

186،224،259،345 300،000،000،000 مصارف بودجه کل تلفیقى شهردارى

                                                              مصارف                                               ارقام به ریالمنابع

     مبلغ به حروف:یکصد و هشتاد و شش میلیارد و دویست و بیست و چهار میلیون و دویست و پنجاه و نه هزار و سیصد و چهل و پنج مبلغ به حروف:دویست و بیست و سه میلیارد و دویست و چهل میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و دویست و شصت و پنج                             

مبلغ وضعیت عملکرد شهردارى

37،016،328،920
مازاد درآمد بر هزینه

**درآمد شهردارى نسبت به هزینه ها بیشتر بوده است

به استناد ماده 71قانون شهرداریها عملکرد 6ماه اول سال 1401به شرح جدول ذیل جهت اطالع  عموم شهروندان ارائه مى گردد.
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ایران، دهمین کشور 
تولیدکننده گازهاى گلخانه اى

تصویب قطعنامه علیه ایران 
پاسخ محکم به همراه دارد

خبرخوان
کالهبردارى 50 میلیاردى

  روزنامه ایران | در پى شکایت تعدادى 
از شهروندان در شهرســتان الرستان مبنى بر 
اینکــه زن جوانى به بهانه ســرمایه گذارى در 
بورس و پرداخــت وام کم بهره و بدون ضامن، 
از آنها کالهبردارى کــرده موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار قرار گرفت. زن شیاد با این 
ترفند که در بورس فعالیت وســیعى دارد و به 
شــاکیان وام کم بهره مى دهد اعتمــاد آنان را 
جلب و بــا دریافت وجوه هنگفــت از آنان بعد 
از گذشــت مدتى به مردم اعالم کرده مدارك 
آنها را گم کرده و کسرى بودجه آورده و با این 
ترفنــد از دادن پول ها و ســپرده گذارى مردم 
شانه خالى مى کرده اســت. زن کالهبردار در 
منزلش در یکى از محله هاى الرستان دستگیر 
و در بازرسى از مخفیگاه متهم 264 فقره انواع 
مدارك سپرده گذارى مردم و اخذ رسیدها کشف 
شــد و در بازجویى اولیه به 500 میلیارد ریال 

کالهبردارى اقرار کرد.

سیاوش خیرابى 
چرا نیست؟

  برترین ها | ســیاوش خیرابــى، بازیگر 
ســینما و تلویزیون با انتشــار یک اســتورى 
افشــاگرانه، علت عدم حضور طوالنى اش در 
تلویزیون را شرح داده است. خیرابى آخرین بار با 
سریال «سرباز» در قاب تلویزیون دیده شد. اما 
پس از آن خبرى از حضور این بازیگر 37 ساله 
در تلویزیون نشد؛ ولى حاال او مدعى شده است 
که عدم حضورش در رســانه ملى خودخواسته 
بوده است. او در این باره نوشته است: 28 آبان، 
4 ســال و 9 روز از آخرین بارى که در سریال 
تلویزیونى جلوى دوربین رفتم گذشــت. فشار 

اقتصادى؟! بله بود... ولى از جیب خوردم.

حرف هاى مهران 
درباره مهران 

  سینما روزان | اظهارنظرهاى متفاوت 
اخیر دو مهران-یکى رجبى و دیگرى مدیرى- 
باعث شده بســیارى شــایعه حول هر دو نفر 
ســاخته شــود. از جمله این شــایعات اجراى 
برنامه «دورهمى» توسط مهران رجبى است. 
رجبى به روزنامه «جام جم» گفت: شــنیده ام 
مى گویند قرار است جاى مهران مدیرى را در 
«دورهمى» بگیرم. اصًال اینطور نیست. رجبى 
که برنامــه «خودمونــى» را به عنوان مجرى 
روى آنتــن دارد، افزود: ممکن اســت عده اى 
«خودمونى» را مترادف «دورهمى» بدانند اما 
اگر اینطور باشد که اصًال هیچ برنامه اى ساخته

 نمى شود. 

شادى آفساید در تیتراژ!
  فیلم نیوز |شــبکه ورزش در اقدامى 
عجیب شادى گل سعید عزت اللهى به اسپانیا 
در جریان جام جهانى 2018 را در تیتراژ خود به 
عنوان یکى از صحنه هاى ماندگار حضور تیم 
ملى در این رویداد مورد اســتفاده قرار داده، در 
حالى که این گل آفســاید اعالم شد و ارزشى 
نداشــت و مشخص نیست دســت اند رکاران 
این برنامه براساس چه منطقى آن را به عنوان 
صحنه ماندگار انتخاب و مورد اســتفاده قرار 

داده اند!

افزایش اندك
 حجم آب سدها

  جام جم آنالین | گرچه امسال سومین 
پاییز همراه با خشکسالى را سپرى مى کنیم و 
میزان بارش هاى آن با کاهش همراه است، اما از 
ابتداى سال آبى جارى و با بارش هاى نه چندان 
مناسب وضعیت ســدهاى مهم کشور بهبود 
اندکى یافته است. حجم آب موجود در سدهاى 
کشور نســبت به مدت مشابه پارسال از رشد 2 

درصدى برخوردار شده است.

چرا رئیسى به قطر نرفت
  تسنیم |حمید ســجادى، وزیــر ورزش و 
جوانان گفت: آقاى رئیسى به مراسم افتتاحیه جام 
جهانى 2022 دعوت شده بودند اما به دلیل مسائل 
کارى که داشتند، نتوانستند بیایند و قرار شد طبق 
مکاتبات وزارت امور خارجه، بنده به عنوان نماینده 
ایران در مراسم افتتاحیه شرکت کنم و در کنار تیم 
ملى باشــیم و به تماشــاى دیدار ایران و انگلیس 

مى رویم.

چه خبر از «خیام» و «ناهید»؟ 
وزیر ارتباطات درباره آخرین خبرها    تسنیم|
از ماهواره خیام اظهار کرد: این ماهواره فعال است 
و تصاویر آن هم دریافت مى شود و با دستگاه هایى 
که به تصاویر آن نیاز دارند در تعامل هستیم.  عیسى 
زارع پور در پاسخ به این سئوال که «ماهواره ناهید 
چه زمانى به فضا پرتاب خواهد شــد؟»، بیان کرد: 
این ماهواره هم به زودى پرتاب مى شود و در تالش 

هستیم پرتاب آن امسال انجام شود.

زنان مسن هم
 با حجاب مى  شوند

سخنگوى کمیسیون حقوقى    دیده بان ایران |
و قضایى مجلس شوراى اسالمى گفت: مردم ایران 
مســلمان، پیرو قــرآن و پیامبر(ص) و ســنت اهل 
بیت(ع) هستند و کسانى که بدحجاب یا به اصطالح 
شل حجاب هستند اغفال نشدند بلکه نمى دانند این 
کار مخالفت آشکار با شرع اسالم است. حجت االسالم 
حسن نوروزى با بیان اینکه هر کارى را با بگیر و بلند و 
شالق نمى توانیم حل کنیم افزود: ستاد امربه معروف و 
نهى از منکر باید به میدان بیاید و مطمئن هستم در این 
صورت، 90درصد بدحجابان به حرف  این ستاد گوش 
داده و ارشاد خواهند شــد. وى درباره زنان مسنى که 
کشف حجاب کرده اند هم گفت: اگر آگاهى بخشى با 
شیوه درست و با نصیحت و پند باشد یقین دارم که این 
خانم ها قبول کرده و حجابشان را رعایت خواهند کرد.

سالم دوباره «ترامپ»
 به توییتر

«ایــالن ماســک» پس از    کافه سینما |
برگزارى یک نظرسنجى، اعالم کرد که حساب توییتر 
«دونالد ترامپ» بار دیگر فعال شــده است. حساب 
توییتر رئیس جمهور سابق آمریکا، پس از حواشى پس 
از انتخابات ریاست جمهورى اخیر، از او گرفته شده بود.

آقاى وزیر سنتى!
  دیده بان ایران |تصاویرى در فضاى مجازى 
از محمود حجتى، وزیر سابق جهاد کشاورزى پخش 
شده که او را در حال آبیارى سنتى یک باغ پسته نشان 
مى دهد. برخى از کاربران فضاى مجازى از شــیوه 
استفاده حجتى از منابع آبى به شکل غرقابى در آبیارى 
این باغ انتقاد کرده و نوشــته اند: هنوز بیل دستشه و 

آبیارى غرقابى!

تا 4 ترم
 ممنوع از تحصیل

  انتخاب| بیژن وثوقى، عضــو کمیته انضباطى 
دانشــگاه صنعتى شــریف اظهار کرد : در آیین نامه 
انضباطى براى تخلفاتى همچون ایجاد بلوا و آشوب 
تنبیهات سنگینى تا سقف اخراج دانشجو از دانشگاه 
با محرومیت از تحصیل در تمام دانشگاه ها تا 5 سال 
درنظر گرفته شــده است. اما، شــوراى انضباطى در 
شوراى بدوى خود تا به امروز منع موقت از تحصیل 
به مدت یک یــا دو ترم را براى برخى اشــخاص که 
نقــش کلیدى در تجمعــات غیرقانونــى و تخریب 
دانشگاه داشتند، درنظر گرفته است. البته براى یکى 
از دانشجویان به علت اغتشاش منجر به ضرب و جرح 
در حال بررسى تقاضاى تشدید تنبیه تا چهار ترم منع 

موقت از تحصیل هستیم.

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه 
سه کشور بزرگ چین، آمریکا و هند، بیش از 80 درصد 
گازهاى گلخانه اى جهان را تولید مى کنند، اظهار کرد: 
ایران دهمین کشــور تولیدکننده گازهاى گلخانه اى 
اســت که هرچند نقش کمى در این موضــوع داریم 
ولى به عنوان یکى از کشــورهایى هستیم که با توجه 
به وضعیتى که درباره تغییرات اقلیمى، ســوخت هاى 
فسیلى، ناوگان حمل و نقل اعم از بین شهرى و درون 
شــهرى و هم صنایع و معادن و... داریم، در این رابطه 
گازهاى گلخانه اى تولید مى کنیم. على سالجقه اظهار 
کرد: از ســال 92 که ســازمان ملل بحث کنوانسیون 

تغییر اقلیم را مطــرح کرد، جمهورى اســالمى نیز با 
کســب مجوزى از دولت و مجلس شوراى اسالمى به 
این کنوانسیون پیوســت. وى ادامه داد: اینکه با بحث 
تاب آورى کشــور چگونه مواجه شــود این است که 
ما باید بــه آنچه اتفاق افتاده بیندیشــیم که آیا طبیعى 
است یا مصنوعى و غالب اندیشمندان دنیا معتقدند که 
دستکارى و دخالت هاى بشر در این بحث باعث شده 
است که گازهاى گلخانه اى افزایش یابد و همچون پتو 
اطراف کره زمین را در برگیرند و اجــازه فرار گرما را از 
جو ندهند. این باعث مى شود تبعات بسیارى همچون 

سیالب، خشکسالى و ... اتفاق افتد.

رئیس سازمان انرژى اتمى در حاشیه مراسم بزرگداشت 
چهلمین سالگرد تشییع 370 شهید در آبان 1361 و 23 
هزار شهید اســتان اصفهان گفت: هم اکنون اصفهان 
بیش از هزار خانواده داراى دو شهید و حدود 60 خانواده 
دارد که 3 شــهید را تقدیم این انقالب کرده اند.محمد 
اسالمى در پاسخ به سئوالى درباره قطعنامه اخیر شوراى 
حکام آژانس بین المللى انــرژى اتمى علیه ایران اظهار 
کرد: پیش ازایــن هم گفته بودیم که صــدور قطعنامه 
مشخصاً یک اقدام غیرسازنده براى حفظ فشار حداکثرى 
است و هیچ کمکى به طرف هاى مقابل براى حل مسائل 
موجود نخواهد کرد.اسالمى افزود: ما از مدیرکل آژانس 

هم شنیده بودیم و وى تأکید داشت که صدور قطعنامه 
کمکى به پیشبرد امور نخواهد کرد. به نظر مى رسد سه 
کشور اروپایى و آمریکا به اســتفاده از انواع روش هاى 
مختلف فشــار ازجمله صدور قطعنامه و تحریم عادت 
دارند و پرواضح است که این گونه فشارها بى سرانجام 
خواهد بود.رئیس ســازمان انرژى اتمى در ادامه بابیان 
اینکه این اقدام اشتباه و تصویب قطعنامه علیه کشورمان 
همانطورى  که پیش تر هم گفته شده بود، پاسخ محکمى 
از سوى ایران به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: صدور 
قطعنامه هاى متعدد علیه ایران در پیشــبرد برنامه هاى 

هسته اى خللى ایجاد نخواهد کرد.

مریم محسنى
مرگ با مرکب هاى مرگبار در کشور ما به مسئله آسانى 
تبدیل شده است؛ ارابه هاى پر اما و اگرى که مشترى هاى 
زیادى دارند و حاال بیش از 34 درصد تصادفات منجر به 

فوت را به خود اختصاص مى دهند. 
از امروز هر چه به عقب برگردیم َدر روى همین پاشــنه 
چرخیده و آمار تلفات موتورسواران همچنان روند صعودى 
داشته است؛ قربانیانى که اغلب جوان هستند و بازه سنى 
18 تا 30 سال را به خود اختصاص مى دهند. جوانانى که 
اکثر قریب به اتفاقشــان فاقد گواهینامه رانندگى هستند 
و آمارشــان اخیراً در ســخنان رئیس پلیس راهنمایى و 

رانندگى فراجا هم آمده است.
به روایــت رئیس پلیس راهنمایــى و رانندگى فراجا این 
تصادفات رابطه اى مســتقیم با حوادث ناشى از ترددها 
دارد. از گفته هاى او مشــخص مى شــود که از مجموع 
12/5 میلیون نفر موتور سوار در کشور 6/5 میلیون نفر فاقد 
گواهینامه هستند؛ عدد بزرگى که بى خیال و رها و بدون 

رعایت کردن مقررات اقدام به موتورسوارى مى کنند. 

نگاه کمال هادیانفر نسبت به این مسئله نگاهى منتقدانه 
است. او با اظهار تأســف از اینکه 34 درصد از تصادفات 
کشــور به خصوص در شــهرها مربوط به موتورسیکلت 
سواران اســت که از دیرباز به لحاظ گرانى و هزینه هاى 
اخذ گواهینامه و به ویژه بوروکراســى هاى اضافى و زائد 
تمایل به دریافت گواهینامه در آنهاکمتر شده است، گفته؛ 
پلیس راهور به دنبال اتخاذ تمهیدات مناسب با استفاده از 
اختیارات قانونى خود جهت تسهیل در صدور گواهینامه 

موتورسیکلت هاست.
به گفته رئیس پلیس راهور فراجا آنچه گفته شد بیانگر و 
رافع مسئولیت دارندگان و رانندگان موتورسیکلت نیست 
زیرا هر کســى بخواهد با هر نوع وســیله نقلیه موتورى 
زمینى رانندگى کند باید گواهینامه رانندگى متناسب با آن 

وسیله نقلیه را دارا باشد.
آنچه از ســخنان هادیانفر برمى آید این است که نقص 
قانون وجود ندارد؛ چرا کــه قانونگذار در ماده 723 قانون 
مجازات اســالمى براى افراد فاقد گواهینامه که مبادرت 
به رانندگى مى کنند جرم انگارى و مجازات تعیین کرده 

که پلیس مجاز است ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه و 
هدایت به پارکینگ ها، راننده را به مرجع قضایى معرفى 

کند.
اما با وجــود همه ایــن قوانیــن، برخى فروشــندگان 
موتورســیکلت برقــى یــا ســبک بــا بیــان اینکــه 
موتورســیکلت هاى با حجم کمتر از 50 سى سى نیاز به 
گواهینامه ندارند، اقدام به فروش آن مى کنند، امرى که 
به گفته هادیانفر، فاقد صحت است چرا که برابر قوانین و 
مقررات کشور سوارى با این موتورها نیز قطعًا نیازمند اخذ 
گواهینامه است و رانندگى با موتورسیکلت هاى سبک و 
برقى هم مستلزم داشــتن گواهینامه رانندگى است و در 
صورتى که موتورسوار فاقد گواهینامه و در وقوع تصادف 
نقش داشته باشد، در تأمین و پرداخت خسارات با مشکل 
مواجه خواهد شــد عالوه بر آن چنانچه تصادف منجر به 
خسارات جانى شــده مجازات هاى مقرر در قانون درباره 

چنین افرادى تشدید خواهد شد.
حاال همــه وصله هــا در حــوادث و تلفــات مربوط به 
موتورســیکلت ها به موتورســوارانى مى چســبد که نه 

گواهینامه دارند و نه مقــررات را رعایت مى کنند. گرچه 
کارشناسان برخى از این حوادث را نیز ناشى از کم توجهى 
مجریان قانون مــى دانند و عنوان مى کننــد با توجه به 
نگاهى که نسبت به قشــر موتورســوار به عنوان اقشار 
آســیب پذیر وجود دارد، گویا اغلب از برخــورد قاطعانه و 
سختگیرى هاى الزم براى اجراى قانون اجتناب مى شود. 
در حالى که به نظر مى رســد چنین رویکردى باعث شده 
قانون  گریزى هاى موتورسواران در مقابل رانندگان خودرو 

بسیار بیشتر و متنوع تر باشد.
محمد بخارایى، رئیس هیئت مدیــره جمعیت طرفداران 
ایمنــى راه ها در ایــن رابطه معتقد اســت کــه ایمنى 
موتورسواران یک مهم فراموش شــده در ترافیک است؛ 
مهم از اینکه 25 درصد تلفات و حدود 30 درصد مصدومان 
ترافیکى ما در سال مربوط به موتورسواران است که این 
آمار از تعداد زیاد موتورسواران ، ساده انگارى دستگاه هاى 
اجرایى و بى اعتنایى مردم نسبت به تخلفات  این وسایل 
نقلیه ناشى مى شود؛ تا جایى که در برهه هایى، یک چهارم 
فوتى ها را موتورســواران تشــکیل مى دهند؛ پس باید 
یک چهارم انــرژى خــود را در شــوراى عالى ترافیک، 
کمیســیون ایمنى راه ها و پلیس راهور را به این موضوع 

اختصاص دهیم که متأسفانه این کار انجام نشده است. 
این دیدگاه بخارایى تا حدودى متفاوت از نگاه رئیس پلیس 
راهنمایى و رانندگى فراجاست که معتقد است نمى توان 
نسبت به نقش خود موتورســواران در آمارهاى هولناك 
تلفات با این مرکب سکوت کرد تا جایى که در 60 درصد 
تصادفات رانندگان موتورسیکلت به عنوان مقصر حادثه 
شناخته مى شوند در صورتى که با رعایت قوانین و مقررات 
راهنمایى و رانندگى مى توانند از بروز این اتفاقات ناگوار 

پیشگیرى کنند.
در این میان آیا وضعیت تحصیلى موتورسیکلت سواران 
در تصادفات رخ داده باید مبناى نظر قرار داده شود؟ آمار 
اعالم شده نشــان مى دهد 77 درصد از بیشترین گروه 
تلفات تحصیالت زیر دیپلم داشــته انــد و 16 درصد از 
کشته شدگان مدرك دیپلم. این نشان مى دهد که اغلب 
موتورسوارانى که منجر به حادثه شده اند از قشر ضعیف 
جامعه و داراى تحصیالت کم بــوده اند. یعنى موضوعى 
که مبنا قرار گرفته شــود بیشــتر به نظــر رئیس پلیس 
راهنمایى و رانندگى نزدیک اســت تا جمعیت طرفداران

 ایمنى راه ها.

گرفتن گواهینامه در کاستن از میزان مرگ و میر موتورسیکلت سواران مؤثر است؟

تک چرخ روى قانون!

الدن ایرانمنش
دولت 15 ماهه شــد اما همچنان شــعارهاى مسکنى 
ســیزدهمین دولت به ثمر ننشســته و وعده ها عملى 

نشده است.
این در حالى است که گزارش هاى حوزه مسکن نشان 
مى دهد قیمت مسکن خزنده و در سکوت رو به صعود 
است. چنانچه جعفر راستى، نماینده آذربایجان شرقى 
اخیراً در جلسه علنى روز چهارشنبه در مجلس گفته حال 
بازار مسکن خوب نیست و خواستار پیگیرى این موضوع 
شده و گفته عرضه زمین و واگذارى آن به مردم باعث 
شکسته شدن قیمت مسکن مى شود. معاون وزیر راه و 
شهرسازى نیز همسو با این نماینده مجلس تأکید کرده 
که اگر مى خواهیم تورم کنترل شود حتمًا باید مسکن 

بسازیم؛ زیرا مسکن بیشترین وزن را در تورم دارد.
به گفته هادى عباسى، دلیل اینکه در دولت قبل رشد 
اقتصادى صفر بوده به این دلیل بوده که ساخت مسکن 
متوقف شده بود و اگر بخواهیم تورم کنترل شود حتمًا 
باید مسکن بسازیم زیرا مسکن بیشــترین وزن را در 

تورم دارد. 
اما با این همه اوضاع آنطور که باید و شاید پیش نرفته 
که دولت بتواند به وعده هایش جامه عمل بپوشــاند و 
شواهد نشان مى دهد وعده بزرگ دولت روز به روز آب 
مى رود. بر اساس آخرین برآوردهاى صورت گرفته از 
سوى نهادهاى رســمى، میانگین قیمت هر متر واحد 
مسکونى در پایتخت به مرز 44 میلیون تومان رسیده 
است. این یعنى خرید یک واحد 50 مترى در پایتخت 
حدود دو میلیارد و 200 میلیــون تومان هزینه خواهد 
داشت، این در شرایطى است که با وجود تمام افزایش 
حقوق هاى ثبت شده، هنوز پایه حقوق و دریافتى بخش 
قابل توجهى از کارمندان و کارگران در ماه کمتر از 10 

میلیون تومان تخمین زده مى شود. 
اگر بر فرض محــال، یک کارمند بتوانــد در ماه تمام 

حقوق 10 میلیون تومانى خود را پس انداز کند و باز هم 
بر فرض محال، قیمت خانه از امروز دیگر افزایش پیدا 
نکند، 220 ماه بعد، شــانس خرید یک خانه 50 مترى 
در تهران را خواهد داشت و این یعنى در صورت فرض 
کردن دو موقعیت محال، بــاز هم نزدیک به 19 تا 20 

سال زمان نیاز است تا او بتواند خانه دار شود. 
برآوردها نشــان مى دهد که اگر طبقه متوسط جامعه 
بخواهد یک واحد خانه بخرد باید بیش از 100 سال صبر 
کند. دلیل این موضوع هم این اســت که نظارت ها در 
بخش مسکن چندان به شکل درستى انجام نمى شود و 
برخالف اینکه بخش بزرگى از اقتصاد ما در دست دولت 
است اما در بخش مسکن ما با بخش خصوصى روبه رو 
هستیم که سهم عظیمى از ساخت و سازها را بر عهده 

دارد و سهم دولت در این زمینه کم است. 
از سوى دیگر دولت اساسًا هیچ ورودى به قیمت ها در 
بازار مسکن نیز ندارد و بازار با توجه به شرایط خاص خود 
یا سال ها رکود را تجربه مى کند یا جهش هاى غیرقابل 
باور در قیمت را به ثبت مى رســاند. تجربه سال هاى 
گذشته و پس از دوره کرونا نیز نشان داد که حتى ورود 
دولت براى محدود نگه داشتن رقم افزایش اجاره بها 
نیز در بازار خانه کارگشا نیست و این بازار شرایط خاص 

خود را دارد.
به این ترتیب ما با بازارى طرفیــم که در اختیار دولت 
نیست اما بر اساس قانون اساســى، دولت وظیفه دارد 
در آن حضورى هدفمند و حمایتى داشته باشد، تضاد و 

تناقضى که گویا راه چاره اى براى آن نیست. 
چرا که بعد از مسکن مهرکه میراث دولت احمدى نژاد 
بود این بار در دولت رئیسى طرح مسکن ملى و ساخت 
یک میلیون مسکن در سال مطرح شــد و با باالرفتن 
قیمت دالر و بالطبع مصالح ساختمانى این طرح نیز با 

مشکالت زیادى روبه رو شد.
بیت ا... ستاریان، کارشــناس بازار مسکن در این باره 

مى گوید: در دهه هاى گذشــته همواره تأکید شــده 
کشور به تولید ســالیانه یک میلیون خانه نیاز دارد. در 
حال حاضر این هدف توسط دولت سیزدهم نیز دنبال 
مى شود. تولید چهار میلیون مسکن در چهار سال یعنى 
یک بیست و پنجم واحدهاى مسکونى کل کشور که 
4 درصد مى شــود. این چهار میلیــون واحد فضاهاى 
جانبى و زیرســاخت نیاز دارد. در واقع شما مى خواهید 
4 درصد در کل کشور توسعه عمرانى ایجاد کنید. این 
هدف نیازمند آن است که رشد اقتصادى کشور باالى 

10 درصد باشد.
اما دولت گوش شــنوا نداشــت و برنامه هاى پر سر و 
صداى خود را کلید زد. دولت سیزدهم بر اساس قانون 
جهش تولید و تأمین مســکن مصوب 17 مرداد سال 
1400 ســاخت چهار میلیون واحد مسکونى طى چهار 
سال را در برنامه خود گنجانده است. حدود 5/5 میلیون 
نفر براى این طرح نام نویسى کرده اند که بیش از 3/6 
میلیون نفر تأیید شده اند. بر اساس آخرین اعالم وزارت 
راه و شهرسازى تاکنون براى یک میلیون و 666هزار و 
673 واحد مسکونى زمین تأمین و تا 25 مرداد ماه 1401 
ساخت یک میلیون و 595هزار و 824 واحد مسکونى 

آغاز شده است.

در عمل اما هیچ اثرى از نهایى شدن تمام این وعده ها 
نیســت. اواخر مرداد ماه ســال جارى، معاون سابق 
مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازى با بیان اینکه  
تالش مى کنیم تا پایان شــهریور ماه اولین واحدهاى 
طرح نهضت ملى مســکن تحویل داده شود گفته بود: 
پیش بینى اولیه این اســت که حدود 100 هزار واحد از 
استان هاى مختلف به عنوان اولین بخش به افرادى که 
زودتر در طرح شرکت کرده و آورده اولیه خود را واریز 
کرده اند، تحویل داده شود. با رســیدن به آبان ماه اما 

خبرى از هیچ واحد تحویل شده اى نیست.
حاال 15 ماه از عمر دولت رئیسى گذشته و اگر تخمین ها 
مبنى بر اینکه ســاخت خانه در ایران بین 18 تا 24 ماه 
زمان نیاز دارد را کنار این اصالحیه دولت در وعده خود 
بگذاریم که قرار نیست ساالنه یک میلیون واحد خانه 
ساخته شود، بلکه در پایان چهار سال، چهار میلیون خانه 
در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت، باید انتظار داشت 
که تا چند ماه آینده، الاقل نیمى از واحدهاى وعده داده 
شده به مرحله بهره بردارى برسند، زیرا در صورت تأ خیر 
بیشــتر تجهیزات صنعتى و تأمین کننــدگان مصالح 
ساختمانى، توان آن را نخواهند داشت که مدتى کوتاه 

تمام نیازهاى این واحدها را تأمین کنند.

شعارهاى مسکنى در نیمه راه ماند!
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تشییع شهداى مدافع امنیت 
در اصفهان

پیکر مطهر شــهداى حادثه تروریستى 25 آبان ماه 
خانه اصفهان شهید سرهنگ اسماعیل چراغى، شهید 
محمد حسین کریمى و شهید محسن حمیدى صبح 
دیروز از میدان بزرگمهر اصفهان به سمت گلستان 
شهدا بر روى دستان مردم قدرشناس اصفهان تشییع 
شد. پیکر مطهر این سه شهید واالمقام پس از اقامه 
نماز بر پیکر آنان به امامت آیــت ا... مهدوى، براى 

وداع و خاکسپارى رهسپار شدند.

سراشیبى ابتال به آنفلوآنزا 
در اصفهان

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره 
به شیوع ویروس آنفلوآنزا، تصریح کرد: آمار دقیقى 
از مبتالیان به ویروس آنفلوآنزا در دسترس نداریم، 
اما روند مبتالیان به ویروس آنفلوآنزا کاهشى شده 
اســت. در حال حاضر از هر 100 نفرى که تســت 
آنفلوآنزا مى دهند، حــدود 30 تا 35 نفــر مبتال به 
ویــروس آنفلوآنزا، 5 نفر مبتال بــه ویروس کرونا و 
مابقى مبتال به بیمارى هاى ویروسى فصلى از جمله 
سرما خوردگى هســتند. پژمان عقدك در رابطه با 
وضعیت کنونى شیوع آنفلوآنزا تصریح کرد: باتوجه 
به اینکه شیوع ویروس آنفلوآنزا از اوایل مهرماه آغاز 
شد و شیوع گسترده اى به ویژه در سنین زیر 18 سال 
داشــت، در حال حاضر روند مبتالیان کاهشى شده 
و پیش بینى مى شــود این روند تا اواخر آذرماه ادامه 
داشته باشد، اما با توجه به آغاز فصل زمستان احتمال 

افزایش مبتالیان وجود دارد.

کشف 660 کیلو سیم برق 
سرقتى 

فرمانده انتظامى شهرستان نایین گفت: با دستگیرى 
سارق سیم برق در نایین 660 کیلو سیم برق سرقتى 
کشف شــد. ســرهنگ هادى کیان مهر با اشاره به 
اجراى طرح تشدید مقابله با سرقت در این شهرستان 
گفت: ماموران مســتقر در ایستگاه ایست و بازرسى 
شهید شرافت نائین حین کنترل خودرو هاى عبورى 
به یک دستگاه کامیون مشــکوك و براى بررسى 
بیشــتر، این کامیون را متوقف کردنــد. وى افزود: 
ماموران در بازرسى از داخل این خودرو 660 کیلوگرم 
سیم و کابل مسى شبکه توزیع برق سرقتى که زیر 

بار کامیون جاساز شده بود کشف کردند.

تأمین روشنایى فاز سوم 
باغ رضوان

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: در راســتاى اجراى طرح هاى خدمت رسانى 
عمومى و رفاه حال زائران، تأمین روشنایى فاز سوم 
آرامستان در دستور کار معاونت اجرایى سازمان قرار 
گرفت. على حاجیان اظهار کرد: از افتتاح فاز ســوم 
آرامســتان یعنى قطعات 70 تــا 90 قریب به هفت 
سال مى گذرد، اما هنوز بسیارى از خدمات عمومى 
در دسترس زائران این بخش قرار نگرفته است. وى 
افزود: نصب پایه هاى روشنایى با هزینه اى بالغ بر 40 
میلیارد ریال و نصب پایه 9 مترى با چراغ هاى ال اى 

دى در حال انجام است.

2 اغتشاشگر در نجف آباد 
دستگیر شدند

مرکز اطالع رســانى فرماندهى انتظامى اصفهان از 
دستگیرى 2 اغتشاشگر در شهرستان نجف آباد از توابع 
این استان خبر داد. در گزارش روز یک شنبه این مرکز 
آمده است: این افراد با تهیه مواد آتش زا قصد داشتند 
اموال عمومى و دولتى را تخریب کنند، شناســایى و 
قبل از اینکه موفق به عملى کردن نقشــه خود شوند 
توسط این نیروها دستگیر شدند. مرکز اطالع رسانى 
فرماندهى انتظامــى اصفهان افزود: در بازرســى از 
مخفیگاه متهمان 11 کوکتل مولوتف و 30 لیتر بنزین 
که به منظــور تخریب و آتش زدن امــوال عمومى و 

دولتى تهیه و آماده شده بودند، کشف شد.

خبر

سپاه صاحب الزمان(عج) اســتان اصفهان از دستگیرى 
عوامل تروریستى شهادت مدافعان امنیت اصفهان با رصد 

اطالعاتى پاسداران گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
روابط عمومى سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان روز 
یکشنبه در اطالعیه اى اعالم کرد: با تالش شبانه روزى و 
رصد اطالعاتى پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان 
اطالعات ســپاه حضرت صاحب الزمان (عج)  عوامل تیم 
تروریســتى حمله به مدافعان امنیت در اســتان اصفهان 

شناسایى و دستگیر شدند.
 بنا بر اعالم روابط عمومى سپاه صاحب الزمان (عج) اعضاى 
این تیم تروریســتى از اراذل و اوباش درجه یک استان و 

داراى سابقه قضایى و وابستگى به جریان نفاق تشکیل شده 
بودند که با تهیه سالح جنگى در شامگاه 25 آبان اقدام به 
شهادت 2 نفر از بسیجیان و یک نفر از نیروهاى فراجا کردند. 
در بازرســى از منازل این افراد انواع ســالح گرم و سرد و 

بمب هاى کپسولى دست ساز کشف و ضبط شد.
به گزارش ایرنا، شــامگاه چهارشنبه 25 آبان جارى در پى 
آشــوب اغتشاشــگران و ایجاد نا امنى در "ملک شهر" و 
"خانه اصفهان" ، 2 نیروى بســیجى حافظ امنیت به نام  

محمدحسین کریمى و محسن حمیدى که در حال برقرارى 
آرامش و امنیت در فلکه نگهبانــى "خانه اصفهان" بودند 

توسط افراد مسلح ناشناس به شهادت رسیدند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: با 
افزایش اپراتورها و کاهش معضل کمبود آنتى بیوتیک، 

مشکل انتظار مردم در سامانه 190 بهبود یافته است.
محمود اعتبارى در ارتباط با داروخانه هاى تحت پوشش 
ســامانه 190 اظهار داشــت: ســامانه 190 تمام 900 
داروخانه  اى که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
هستند را پوشــش مى دهد که شــامل داروخانه هاى 

خصوصى، دولتى، روزانه و شبانه روزى مى شود.
وى با اشاره به مشکالت زمان انتظار مردم در این سامانه 
عنوان کرد: ترافیک ســامانه 190 در زمانى که کمبود 
دارویى ایجاد مى شود بسیار باالبوده و براساس بررسى ها 

ممکن است مردم تا 40 دقیقه هم منتظر بمانند اما با توجه 
به بار کارى این مجموعه تعداد اپراتورها در شیفت هاى 
مختلف از دو به ســه نفر افزایش یافته است؛ از طرفى 
معضل کمبود داروهاى آنتى بیوتیک تا حدودى کاهش 

پیدا کرده و مشکل زمان انتظار مردم بهبود یافته است.
وى افزود: اکنون با توجه به ورود ریاســت جمهورى و 
دستور اکید براى تامین اقالم دارویى امیدواریم حوزه هاى 
مختلف از جمله گمرك، بانک مرکزى، سازمان برنامه 
و بودجه و ســازمان غذا و دارو تمام انرژى خود را براى 
رفع کمبود ها بگذارند و برنامه ریزى بــراى تامین دارو 

انجام شود.

بهبود وضعیت انتظار مردم در 
سامانه 190 اصفهان

بازداشت تروریست ها در 
اصفهان

تصمیم گیرى هاى اشتباه، محاسبات غلط و صنایعى که 
بر تن زخمى زاینده رود جا گرفتند معادله اى را ساخته که 
گاوخونى را به احتضار کشانده است تا جایى که به گفته 
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان 99 درصد 

این تاالب کامًال خشک شده است. 
اوضاع تلخ و ناگوار گاوخونى در حالى مدیریت استان را 
نگران کرده که اخیراً شهردار ورزنه از کسب گواهینامه 
شهر ورزنه به عنوان یکى از 25 شهر تاالبى جهان خبر 
داده و گفتــه در چهاردهمین اجالســیه کاپ که در ژنو 
برگزار شد، ورزنه موفق به کسب گواهینامه شهر تاالبى 

شده است.
به گفته حامد اخگر این موضوع مهم باعث شده تحقق 
حقابه تاالب گاوخونى به امرى مهم تبدیل شود تا بتوان از 
بحران هاى پیش رو که تاالب گاوخونى و منطقه را تهدید 

مى کند، جلوگیرى کرد.
اما شرایط و وضعیت بد این تاالب دیگر فرصتى نگذاشته 
تا در پس اتاق هاى فکر جا بماند؛ در شــرایط فعلى تنها 
موضوعى که مى تواند تــاالب را از این وضعیت نجات 

دهد تصمیم گیرى هر چه ســریع تر وزارت نیرو است 
که حقابه تاالب گاوخونى را بر اســاس قانون «حفاظت 
و احیاى تاالب ها» تخصیص داده و تأمین کند. حقابه 
اى که دو دهه از تأمین نشدن آن مى گذرد و طى بیست 
سالى که حقابه به این تاالب نرســیده تنها یک بار و در 
نیمه سال 98 با باز شدن آب زاینده رود تنها 37 درصد از 

گستره آن تر شده است. 
در آن زمان معادل 41 میلیون متر مکعب آب وارد تاالب 
گاوخونى شــد و تا همین اواخر در خردادماه امسال که 
کشاورزان ورزنه بخشــى از ســهم آب کشاورزیشان 
را روانه گاوخونــى کردند آبــى به خود ندیــد. گرچه 
خیلى ها این اقدام کشــاورزان را به فــال نیک گرفتند 
و اظهار امیــدوارى کردند که با باز شــدن نوبت هاى 
بعدى زاینده رود براى کشــاورزان با همیارى آنها بتوان 
جرعه اى آب هم نصیــب گاوخونى کرد امــا به گفته 
کارشناسان وضعیت کنونى گاوخونى آنقدر بدخیم است 

که با این میزان آب، بارش بار نمى شود.
گاوخونى جزو هزار و 328 تاالب مطرح جهان محسوب 
مى شــود و اگر به همین منوال از حقابه سالیانه خود که 

معادل 176 میلیون متر مکعب است محروم بماند معلوم 
نیســت بتواند جایگاهش را درکنوانسیون تاالب هاى 
جهان حفظ کند. امرى که به گفته معاون محیط شهرى 
و تنوع زیستى اداره کل محیط زیست استان اصفهان یک 

تهدید بزرگ به شمار مى رود.
به گفته حسین اکبرى تنها راه نجات گاوخونى نگاه ملى 
همراه با با مشارکت همگانى است و باید همانطور که در 
شوراى عالى آب و قانون هم آمده به تأمین حقابه هاى 
زیست محیطى به عنوان اولویت دوم بعد از آب آشامیدنى 

باور وجود داشته باشیم و آن را عملیاتى کنیم.
او راه برون رفت از مشکالت به وجود آمده براى گاوخونى 
را در سایه تغییر نگاه و تأمین حقابه مى داند؛ نگاهى که 
تاکنون منجر به افزایش چشــمگیر کشاورزى در پایین 
دست و باالدست رودخانه شده تا آب چندانى عاید تاالب 

گاوخونى نشود.
اکبرى معتقد اســت نجات تاالب بین المللى گاوخونى 
باید به عنوان یک اصل ضرورى پذیرفته شــود به این 
خاطر که اگر تاالب گاوخونى را احیا نکنیم به یک تهدید 

تبدیل مى شود. 

حق گاوخونى حقابه است

مالیات هاى گمشده الى کتاب ها 
نصف جهــان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
29 آبان ماه خود در گزارشى با عنوان «ساز مخالف 
ممیزان مالیاتى با کتابفروشان»، اجراى این موضوع 
را سلیقه اى دانسته و نوشته: «معافیت مـــالیاتى 
کتابفروشى ها کالف ســردرگمى است که گریبان 
کتابفروشان را گرفته است. با وجود اینکه در قانون 
به صراحت بر معافیت مالیاتى کتابفروشان تأکید شده 
است؛ اما فعاالن این صنف گالیه مندند که ممیزان 
مالیاتى به بهانه هاى مختلف و به واســطه ایراداتى 
که مى گیرند از زیر بار اجراى این قانون شانه خالى 
مى کنند. با این حال متولیان ســازمان امور مالیاتى 
این ادعاها را تکذیب مى کنند. در حالى که این قانون 

شرط و شروطى را براى معافیت مالیاتى کتابفروشان 
لحاظ نکرده است؛ با این حال به زعم کتابفروشان، 
سازمان امور مالیاتى شروط مختلفى را براى معافیت 
مالیاتى لحــاظ مى کند که در قانون عنوان نشــده 
است و کتابفروشــان نیز از این شــروط اطالعى

 ندارند.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «معافیت 
مالیاتى کتابفروشـــان اگرچه در قانون پیش بینى 
شده؛ اما ســال هاى زیادى است که در اجرا، مبناى 
مســتحکم و اصولى ندارد و کتابفروشان هرسال 
در موعد حساب رســى مالیاتى با مشــکل روبه رو 

مى شوند.»

مریم محسنى
از زمانى که اصفهان به عنوان میزبان اجالس سران 
کشــورهاى غیر متعهدها انتخاب شد، شهردارى با 
بررسى هاى انجام شــده زمینى به وسعت 50 هکتار 
در شــرقى ترین نقطه اصفهان و در انتهاى خیابان 
شــهید روح االمین و مجاور بزرگراه کمربندى شرق 
اصفهان انتخاب و هزینه هاى صدور پروانه ساخت 

را تقبل کرد.
در این زمین ســاختمانى با معمارى زیبا ساخته شد و 
سعى شــد که طراحى این ســالن به گونه اى باشد که 

شایســته برگزارى همایش هاى مهــم داخلى و بین 
المللى در اصفهان باشد، اما موضوعى که پاشنه آشیل 
این ساختمان عظیم شده است زمین هاى اطراف آن و 
مشرف بودن آن به مکان هایى است که به دلیل عدم 
رسیدگى به آنها فضاى نازیبایى را در اطراف این سالن 

ایجاد کرده است.
این موضوع با توجه به اینکه سالن اجالس به عنوان یک 
ساختمان استراتژیک و مهم به شمار مى رود مى طلبد که 
بیش از اینها مورد توجه قرار گیرد و اطراف این ساختمان 

نیز به شکل درستى ساماندهى شود.  

لزوم ساماندهى فضاى اطراف سالن اجالس

ُکمِدى تازه، براى فتح گیشه
نصف جهــان   بعد از حرف و حدیــث هاى فراوانى 
که براى اکران شدن یا نشدن «بخارست» بر سر 
زبان ها افتاده بود، حاال این کمدى که پیش یینى 
مى شــود مانند دیگر فیلم هاى اطیابى پرمخاطب 

باشد روى پرده رفته است.
ســینما ســپاهان اصفهان از امروز تا آخرین روز 
هفته تقریبًا در همه ســانس ها این فیلم را اکران 
خواهد کرد و عالقه مندان مى توانند این روزهاى 

خود را با دیدن «بخارســت» طى کنند. در کمدى 
«بخارســت»، حســین یارى، پژمان جمشیدى، 
امیرحسین آرمان، هادى کاظمى، پونه عاشورپور، 
غزال نظــر، ایمان صفــا، وحید آقاپــور، عرفان 
ابراهیمى، رضا بهبودى، غالمرضا نیکخواه و بابک 
کریمى بازى کرده اند. پیش بینى مى شود این فیلم 
قرار است مثل فیلم هاى قبلى اطیابى گیشه را فتح 

کند و سینماها را از رکود نجات بخشد.

خورشید کیایى

نگاه روز

فرماندار سمیرم گفت: از روز 28 آبان با هوشیارى مردم و 
نیروهاى حافظ امنیت آرامش به سمیرم بازگشته، به طورى 

که تمام مدارس، ادارات و مغازه ها باز هستند.
مراد الیاس پور در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: روز 27 آبان بعد 
از مراسم تدفین و خاکسپارى متوفیان، َجِو شهر مقدارى 
ملتهب شد و تجمعاتى از ساعت 16 به بعد در میدان اصلى 
شهر شکل گرفت که متأسفانه عده اى به ساختمان هاى 
ادارى سمیرم از جمله شهردارى، حوزه علمیه، اداره اوقاف و 
چند بانک تعرض کردند و خسارات زیادى را به این اماکن و 
به ویژه شهردارى وارد کردند. ساعت 21 با حضور نیروهاى 

حافظ امنیت، آرامش به شهر بازگشت.
وى گفت: بعد از ظهر روز 24 آبان این تجمعات آغاز شد و 
به تدریج بر تعداد تجمع کنندگان افزوده شد، به طورى که 
در یکى از میادین شهر الستیک آتش زدند و به مغازه هاى 
مردم و خودروها خسارت وارد کردند و با سر دادن شعارهاى 
ساختار شکنانه سعى در ملتهب کردن بیشتر شهر داشتند.

فرماندار ســمیرم افزود: حدود ســاعت 18 روز 24 آبان 

تعدادى از بســیجیان محالت شــهر بدون داشتن هیچ 
سالحى و صرفًا براى ارشــاد معترضان در صحنه حاضر 
شــدند که متأســفانه با قمه، چاقو، چوب و چماق به این 
بسیجى ها حمله شد که در نتیجه تعدادى از آنان مجروح و 

به بیمارستان منتقل شدند.
الیاس پور تصریح کرد: ساعت 21:30 همان شب با حضور 
نیروهاى حافظ امنیت از جمله بسیجیان، برهم زنندگان 
نظم عمومى متفرق شدند که البته باز هم شعارهاى ساختار 
شــکنانه دادند و به مبلمان شهرى آســیب وارد و سپس 

نیروهاى امنیتى آنان را متفرق کردند.
وى ادامه داد: روز 25 آبان مجدداً این تجمعات از ساعت 
9 صبح شکل گرفت به طورى که نیروى انتظامى و سپاه 
سمیرم از مرکز درخواســت نیروى کمکى کردند. وقتى 
نیروهاى کمکى به شهر رســیدند اغتشاشگران اقدامات 
شــدیدى انجام دادند و از کوکتل مولوتف و سالح هاى 
انفجارى و شکارى استفاده کردند و مجدداً به تأسیسات 
شهرى آسیب وارد کردند و چند خودرو دولتى را به آتش 

کشــیدند. نیروى انتظامــى دعوت به آرامــش کرد، اما 
تجمعات ادامه پیدا کرد و ساعت 16 همان روز معتمدان 
شــهر و بنده در میدان اصلى حضور یافتیــم و دعوت به 

آرامش کردیم و حتى نیروهاى حافظ امنیت عقب رفتند.
فرماندار ســمیرم گفت: این توصیه ها ثمربخش نبود، به 
طورى که اغتشاشگران شروع به پرتاب سنگ و کوکتل 
مولوتف کرده و از سالح هاى ساچمه زنى استفاده کردند. 
بعد از تاریکى هوا از پشــت بام ساختمان ها با سالح هاى 
جنگى به ســوى نیروهاى امنیتى شــلیک کردند که در 
نتیجه دو نیروى حافظ امنیت به شــدت مجروح شدند. 
سپس ماشین آتش نشانى را به آتش کشیدند و ماشین امام 
جمعه شهر را از داخل دفتر او بیرون کشیدند و آتش زدند و از 

تاریکى شب براى تخریب بیشتر شهر بهره بردند.
الیاس پور یادآور شــد: از داخل جمعیت از ســالح هاى 
ساچمه زنى و جنگى استفاده مى شــد و آن سه نفرى که 
از معترضان کشته شدند با گلوله جنگى مورد اصابت قرار 

گرفته بودند. 

روایتى از 3 روز ناآرامى در سمیرم

20000 مترمربع لکه گیرى آسفالت معابر گلپایگان
نصف جهــان    شهردار گلپایگان با بیان اینکه پروژه 
آسفالت معابر از طرح هاى مهم شهردارى است، گفت: 
41 هزار مترمربع آسفالت طى سه ماه گذشته در سطح 

شهر پخش شده است.
پیمان شــکرزاده اظهار کرد: در ادامه پروژه نهضت 
آسفالت، طى سه ماه گذشته بیش از 11 هزار و 500 
مترمربع زیرسازى، جدولگذارى و آسفالت در بلوار آیت 

 ا... محمدى و خیابان شهید احمدى انجام شده است.
وى افزود: عملیات و کوچه ها با مساحتى بالغ بر 20 
هزار مترمربع انجام شده است. شــهردار گلپایگان 
در ادامه با اشاره به تکمیل آزادســازى بلوار آیت ا... 
محمودى خاطرنشان کرد: شهردارى جهت سهولت 
در تردد در بلوار آیت ا... محمــودى بیش از 10 هزار 

مترمربع روکش آسفالت انجام داده است.

انتصاب معاون شهردارى سفیدشهر
نصــف جهــان   روح ا... قاســمى به عنــوان معاون 
شهردارى سفیدشهر منصوب شد. طى حکمى از سوى 
مهدى قنایى مقدم، شهردار سفیدشهر، روح ا... قاسمى 

به عنوان معاون شهردارى  سفیدشهرانتخاب شد.
متن پیام شــهردار به شــرح زیر مى باشد : «نظر به 
مصوبه شوراى شهر و تأیید هیئت تطبیق شهرستان، 

به موجب ایــن ابالغ به عنــوان معاون شــهردار 
منصوب مى گردید. امید است ضمن رعایت قوانین 
و دســتورالعمل ها و آیین نامه هاى شهردارى، در 
راستاى خدمت رســانى به مردم سفیدشهر، نسبت 
به هماهنگى، نظارت و پیگیرى امور مربوطه موفق 

و پیروز باشید.»

تولید ساالنه 150 میلیون کیلو پسماند 
در شاهین شهر، برخوار و خمینى شهر

نصف جهان   مدیرعامل شــرکت مدیریت پسماند 
شــهردارى هاى شاهین شــهر، میمــه، برخوار و 
خمینى شــهر گفت: امسال براى ســه هزار نفر از 
دانش آموزان توســط کارشناسان آموزش تفکیک 
پسماندهاى تر و خشــک از مبدأ به سمت مقصد 

داده شد.
مسعود شیروانیان با بیان اینکه سالیانه هزینه هاى 
جارى این شرکت بیش از 150 میلیارد ریال است، 
اظهار داشت: شــرکت مدیریت پسماند تا 30 سال 
آینده مى تواند پاســخگوى نیازهاى سه شهرستان 

شاهین شهر، میمه، برخوار و خمینى شهر باشد.

وى با بیان اینکه به دلیل باالرفتن هزینه ها، صنعت 
پسماند چندان صنعتى سودده نیست، گفت: سالیانه 
در سه شهرســتان شاهین شــهر، میمه، برخوار و 
خمینى شــهر 150 میلیون کیلوگرم پسماند تولید 
مى شــود. مدیرعامل شــرکت مدیریت پســماند 
شــهردارى هاى شاهین شــهر، میمــه، برخوار و 
خمینى شهر ادامه داد: شهرستان هاى شاهین شهر، 
میمه، برخوار و خمینى شهر هم اکنون بیش از 600 
هزار نفر جمعیت دارند که به طور متوســط روزانه 
400 تن زباله خشک و تر جمع آورى شده آنها جهت 

بازیافت وارد این مجموعه مى شود.

مدیر نمایندگى ستاد دیه اســتان اصفهان با بیان اینکه 
1095 زندانى جرائم غیرعمد در اســتان اصفهان وجود 
دارد، گفت: براساس آمار ستاد دیه کشور، استان اصفهان 
بین 43 شــهر رتبه نخســت جرائم غیرعمد را به خود 
اختصاص داده اســت که زیبنده این استان فرهنگى و 

تاریخى نیست.

اسدا... گرجى زاده اظهار کرد: براســاس آمار ستاد دیه 
کشور، استان اصفهان بین 43 شهر رتبه نخست جرایم 
غیرعمد را به خود اختصاص داده اســت که زیبنده این 

استان فرهنگى و تاریخى نیست.
وى ادامه داد: از تعداد کل زندانیان جرایم غیرعمد 30 نفر 
زن و 1065 نفر مرد هستند، در راستاى شناسایى زندانیان 

جرایم غیرعمد درصدد هســتیم، افرادى را از زندان آزاد 
کنیم که اقدامات براى آن ها تکمیل شده باشد، یعنى تنها 

با دریافت مساعدت از ستاد دیه آزاد شوند.
مدیر نمایندگى ستاد دیه استان اصفهان گفت: افرادى 
مورد مســاعدت قرار مى گیرند که تک قرار باشند یعنى 

تنها یک موضوع مالى در پرونده آن ها ثبت شده باشد.

وجود 1095 زندانى جرائم غیرعمد در استان اصفهان
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مینى کامپیوتر یا مینى پى ســى (Mini PC) یک کامپیوتر 
کوچک اســت که جایگزین مناســبى براى کامپیوترهاى 

معمولى به شمار مى رود.
این محصول نیــز مانند هر کاالى دیگــر از مزایا و معایب 
متعددى برخوردار است که الزم است قبل از استفاده به آن ها 
توجه شود. در ادامه ى این نوشته قصد داریم به نکات ضرورى 

قبل از خرید مینى کامپیوتر اشاره کنیم.

مینى کامپیوتر چیست؟
قطعاً تابه حال کامپیوترهاى شــخصى که بــا نام کامپیوتر 
دسکتاپ هم شناخته مى شــوند را دیده اید. ترکیبى از یک 
کیس، مانیتور، صفحه کلید و موس. اصلى ترین قســمت 
کامپیوترهاى دسکتاپ یعنى کیس، اندازه ى نسبتاً بزرگى دارد 
که عالوه بر اشغال فضاى کار، جابه جایى آن نیز با دشوارى 

همراه خواهد بود.
اصلى ترین دلیل اندازه ى بزرگ کیس هاى کامپیوتر، فراهم 
ساختن فضاى الزم براى اســمبل کردن قطعات بر اساس 
خواسته ى هر کاربر است. باتوجه  به اینکه یک کیس به صورت 
پیش فرض خالى از هرگونه قطعه اســت، باید داراى فضاى 
کافى باشد تا شــخص بتواند قطعات موردنیاز خود را درون 

آن جاگذارى کند.
براى مثال یک شــخص ممکن اســت بخواهــد 3 عدد 
DVD- هارددیسک را به مادربورد متصل کند یا هم زمان از دو

ROM استفاده کند. کیس ها فضاى کافى را براى استفاده از 

قطعات متعدد در اختیار ما قرار مى دهند.
مى توان نتیجه گرفت کیس هاى معمولى براى استفاده هاى 
خاص و کاربرهــاى پرمصرف مناســب اســت. اما براى 
استفاده هاى عادى و کاربرانى که نیاز به حذف یا اضافه کردن 
قطعات ندارند، مینى کامپیوتر گزینه ى مناسب ترى محسوب 

مى شود.
به مرورزمان و بعد از رایج شدن کامپیوترهاى دسکتاپ اولیه، 
شرکت هاى تولیدکننده ى تجهیزات کامپیوتر اقدام به تولید 

Mini PC کردند که در انواع مختلفى به بازار عرضه شــده 

است. برخالف کیس هاى معمولى که اضافه کردن قطعات 
در مرحله ى نهایى خرید کامپیوتر انجام مى شود، یک مینى 
کامپیوتر یک رایانه ى کامل اســت که فقط بایــد آن را به 

صفحه نمایش، کیبورد و موس متصل کرد.
انتخاب قطعات داخلى مینى کامپیوتر شامل مادربورد، کارت 
گرافیــک، CPU و RAM تماماً توســط تولیدکننده انجام 
مى شود؛ بنابراین طراحى آن به گونه اى صورت مى پذیرد که 

کمترین فضاى خالى بین قطعات وجود داشته باشد.
درون یک مینى کامپیوتر خبرى از فضاى خالى براى افزودن 
قطعات اضافى نیست و قطعات به بهترین شکل ممکن در 
کنار یکدیگر قرار گرفته اند که همین امر موجب شــده یک 
مینى کامپیوتر حدود 75 درصد کمتر از یک کیس معمولى 

فضا اشغال کند.
البته مینى کامپیوترها نیز تا حدودى قابلیت ارتقا سخت افزارى 
دارند و محدودیت آن ها مطلق نیست. براى مثال در برخى از 
مدل ها امکان افزودن یک RAM دیگر وجود دارد یا اینکه 
مى توان RAM فعلــى آن را با یک مدل بــا ظرفیت باالتر 

جایگزین کرد.

مزایا و معایب استفاده از مینى کامپیوتر
قبل از خرید مینى کامپیوتر الزم است شناخت کافى نسبت 
به این محصــول و مدل هاى مختلف آن داشــته تا بتوانید 
مناسب ترین گزینه را براى استفاده ى خود انتخاب کنید. در 
 Mini PC این قسمت به مهم ترین مزایا و معایب استفاده از

مى پردازیم.
مزایا 

اشغال فضاى کم: مهم ترین برترى مینى کامپیوتر نسبت 
به کامپیوترهاى معمولى را مى توان همین ویژگى دانست. 
مینى کامپیوتر هــا اندازه اى حــدود یک چهارم کیس هاى 
معمولى دارند. حتى بعضى از مدل ها آن قدر کوچک اســت 
که روى کف دست جا شــده و مى توان آن را پشت مانیتور 

متصل کرد!
کاهش مصرف انرژى: مینى کامپیوترها نســبت به 
کامپیوترهاى معمولى انرژى بسیار کمترى مصرف مى کنند؛ 
بنابراین یک گزینه ى مناسب براى شرکت ها و سازمان هاى 

بزرگ به شمار مى رود.
سرعت باالى راه اندازى: برخالف کامپیوترهاى معمولى 
که فرایند اسمبل قطعات آن زمان بر است، به محض خرید 
مینى کامپیوتر مى توان آن را مورداســتفاده قرار داد. فرایند 
اسمبل قبًال توسط تولیدکننده انجام شده و نیازى به انجام 

مراحل اضافى نیست.
سازگارى کامل قطعات به کاررفته: قطعات کامپیوتر 
توسط صدها شرکت مختلف در سراسر جهان تولید مى شود 
که موجب ناســازگارى برخى قطعات با یکدیگر مى شود. 
باتوجه به اینکه اسمبل کردن کیس هاى معمولى توسط افراد 
عادى صورت مى گیرد احتمال بروز اختالالت در اثر استفاده 

از قطعات ناسازگار وجود خواهد داشت.
صداى بسیار کم: به دلیل کوچک بودن مینى کامپیوترها 
و تولید حرارت کم، نیازى به تجهیزات تهویه ى سنگین وجود 
ندارد که همین عامل موجب کاهش صداى حاصل از چرخش 

فن هاى خنک کننده مى شود.
معایب  

محدودیت در ارتقا: امکان ارتقا ســخت افزار در مینى 
کامپیوتر وجود دارد اما نه به انــدازه ى یک کیس عادى. در 
کیس هاى معمولى هر قطعه اى را مى توان تعویض یا اضافه 
کرد زیرا قطعات در اندازه هاى استاندارد و یکسان تولید مى شود 
درصورتى که برخى قطعات به کاررفتــه در مینى کامپیوتر 
به صورت اختصاصى تولید شــده و با قطعات موجود در بازار 

سازگار نیست.
عدم تعمیرپذیرى آسان: به دلیل اختصاصى بودن برخى 
قطعات مینى کامپیوتر در صورت بروز خرابى در دستگاه ممکن 
است با چالش هایى روبرو شده و یافتن تعمیرکارى که قطعات 

الزم را در اختیار داشته باشد قدرى زمان بر باشد.

قبل از خرید مینى کامپیوتر به چه نکاتى توجه کنیم؟
به دنبال کاهش فروش موبایل در بازار هاى جهانى، به نظر مى رسد سامسونگ فروش 

گوشى هاى هوشمند خود در سال آینده را کمتر کند.
دالیل متعددى از جمله مشکالت مربوط به زنجیره تامین قطعات ناشى از کرونا و همچنین 
وضعیت نامطلوب اقتصادى برخى از کشور هاى جهان، باعث شده است این کشور نیز 
همچون برخى دیگر از تولیدکنندگان بازار نتواند به اهداف فروش تعیین شده خود دست 
پیدا کند.غول کره جنوبى ظاهرا تصمیم گرفته است باتوجه به شرایط فعلى و دورنماى 
بازار، فروش گوشى هاى هوشمند خود را در سال 2023 در حدود 13 درصد کاهش دهد و 

آمار تولید خود را به حدود 30 میلیون دستگاه برساند.
رایط بازار جهانى موبایل باعث شده است که سامسونگ چنین تصمیمى بگیرد. باتوجه 
به کاهش فروش گوشى هاى هوشمند و تقاضاى کمتر کاربران براى خرید موبایل، غول 
فناورى کره جنوبى ظاهرا مجبور شده است چنین تصمیمى بگیرد و هدف گذارى فروش 

خود را در سال 2023 تغییر دهد.
این خبر در حالى منتشر مى شود که سهم بازار سامسونگ در سه ماهه سوم سال جارى 
(سه ماهه سوم 2022) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (سه ماهه دوم 2022) افزایش 
پیدا کرده است. گفتنى است میزان فروش موبایل سامسونگ در سال جارى نسبت به 

سال قبل به صورت کلى حدود 8 درصد کاهش یافته است.
باید در نظر داشت که این فقط سامسونگ نیســت که چنین وضعیتى را در بازار موبایل 
تجربه مى کند. برخى از تامین کنندگان قطعات گوشى هاى هوشمند، از جمله «موراتا» در 
ژاپن و «Yageo» در تایوان و همچنین شرکت هاى Tongxin Electic و Duntai نیز 

وضعیت مشابهى دارند.
شرکت موراتا، برخى ماژول ها و قطعات الکترونیکى از جمله خازن سرامیکى چند الیه مورد 
نیاز آیفون هاى اپل و برخى گوشى هاى هوشمند سامسونگ را تامین مى کند. این شرکت 
نیز ظاهرا اعالم کرده وضعیت تقاضاى موبایل در بازار چین رو به بهبود خواهد گذاشت و 
بازار گوشى هاى هوشمند در سال آینده میالدى با میزان تقاضاى کمترى روبرو خواهد شد.
شرکت Tongxin Electric، تامین کننده قطعات حســگر موبایل نیز اعالم کرده که 
وضعیت پیش روى بازار چندان امیدوار کننده نیست، ولى ممکن است در سه ماهه دوم 

سال آینده یا حتى در فصل سوم سال 2023 وضعیت کمى تغییر کند.

شرکت متا با راه اندازى قابلیت آزمایشى Companion Mode سعى در رفع یکى از 
بزرگترین مشکالت واتساپ – WhatsApp دارد.

واتساپ با بیش از 2 میلیارد کاربر، محبوب ترین اپلیکیشن پیامرسان دنیاست. از حیث 
تعداد کاربران روزانه نیز، اپ هایى مانند فیسبوك مسنجر، تلگرام و سیگنال، فاصله 
زیادى با آن دارند. براى حفظ این برترى، متا همواره سعى مى کند با ارائه آپدیت هاى 

جدید، مشکالت ریز و درشت واتساپ را رفع کند.
از امکانات تازه اضافه شــده، مى توانیم بــه Community و قابلیت راى گیرى در 
واتساپ اشاره کنیم. در زمستان گذشته هم ارسال پیام هاى پاك شونده امکان پذیر 
شده بود. رى اکشن نشان دادن با ایموجى به پیام ها و پشتیبانى از ارسال فایل هاى 
سنگین، دیگر آپدیت هاى چند وقت اخیر واتساپ هستند. حاال اما یک قابلیت جدید 

به نام Companion mode در حال آزمایش است.

Companion mode رفع یکى از بزرگ ترین مشکالت واتساپ با
مشکل بزرگى که این پیامرسان در حال حاضر دارد، پشــتیبانى نکردن از الگین 
مالتى-دیوایس در گوشى هاى هوشمند است؛ یعنى نمى توانید به طور همزمان، با 

چند گوشى مختلف وارد حساب واتساپ خود شوید.
اما در آپدیت جدید که فعال فقط در دســترس تســترهاى منتخب اســت (ورژن 
2,22,24,18)، امکان فعالسازى Companion Mode از طریق منوى سه نقطه اى 
گوشه ســمت راســت، وجود دارد. به محض انجام این کار مى توانید با همان یک 
شماره تلفن، در 4 گوشى مختلف الگین کند و داخل حساب خود بمانید. اضافه کردن 

دستگاه ها با استفاده از کد QR هم امکان پذیر است.
باید دید روند تست این قابلیت جدید، تا کى ادامه مى یابد و حالت Companion چه 

زمانى در دسترس عموم کاربران واتساپ قرار خواهد گرفت.

سامسونگ احتماالً در سال 2023 
فروش خود را کاهش مى دهد

اولین تبلت اندرویدى ویژه کودکان AT&T و سامسونگ
 Lite Kids Edition Galaxy Tab A۷ تبلت جدید
به یک صفحــه نمایش 8.7 اینچى، قــاب مقاوم و 
اپلیکیشن کنترل والدین Samsung Kids مجهز 

شده است.
AT&T روز گذشــته از اولین تبلت اندرویدى ویژه 

کودکان خود رونمایى کرد. این تبلت که با همکارى 
سامسونگ طراحى شده است، نســخه اى از تبلت 
گلکسى تب A۷ سامسونگ است که برخى تغییرات 

سخت و افزارى و نرم افزارى را به همراه دارد.
 Lite Galaxy Tab A۷ به گزارش فرارو به نقــل از
Kids Edition ،rahnamato بــه یــک صفحه 

نمایش 8.7 اینچى، قاب مقاوم و اپلیکیشــن کنترل 

والدین Samsung Kids مجهز شــده است. این 
تبلت اندرویدى مقرون به صرفه با مشخصات قابل 
توجهى مانند چیپست مدیاتک، 3 گیگابایت رم، 32 
گیگابایت فضاى ذخیره سازى، باترى 5100 میلى 

آمپر ساعتى و اتصال LTE عرضه مى شود.
این دســتگاه یک قاب بادوام براى محافظت دارد، 
قابلیتى که معموال در تبلت هاى ویژه کودکان یافت 

مى شود.
 پایه 360 درجه داخلى این تبلت ســبب مى شود تا 
کودکان بتوانند تقریبًا از هــر زاویه اى ویدئو ها را بر 

روى صفحه نمایش تبلت مشاهده کنند.
 Samsung والدین مى توانند با استفاده از اپلیکیشن
Kids، برنامه ها و مخاطبین مجاز براى دسترســى 

کودکان را تعیین کنند. آن هــا همچنین مى توانند 
از طریق ایــن برنامه مدت زمان روزانه مشــخصى 
را براى اســتفاده از تبلت توســط کودکان در نظر

 بگیرند.
«جنى بل» معاون ارشــد بازاریابى محصوالت بى 
ســیم AT&T مى گوید: «اولین تبلــت متمرکز بر 
 Lite Kids AT&T - Galaxy Tab A۷ کــودکان
Edition سامســونگ یک گزینه مقرون به صرفه 

براى والدین پرمشــغله اســت که محدودیت هاى
 زمان بازى، برنامه هاى آموزشــى ســرگرم کننده 
و قابلیت کنترل کــودکان را در اختیــار آن ها قرار 

مى دهد.»
 این تبلت در تاریخ 4 نوامبر عرضه خواهد شد.

نحوه ورود به توییتر بدون دادن اطالعات کاربرى

یکى از بزرگ ترین مشکالت
 واتساپ رفع شد

با توجه به شرایط فعلى حاکم بر توئیتر پس از مالکیت ماسک، اگر شما هم 
نسبت به اطالعات خود نگران هستید مى توانید با این روش بدون ورود به 

حساب کاربرى توئیت ها را ببینید.
شــاید نمى خواهید کاربر توئیتر باشــید، یا یک الگین توئیتر دارید که 
نمى خواهید از آن استفاده کنید؛ اما همچنان دوســت دارید توئیت ها را 
بخوانید. این تا حدودى ممکن است، اما توئیتر قطعا موانعى را اضافه مى  کند.

با این حال راه هایى براى آسان تر کردن مرور توئیتر بدون ورود به سیستم 
 Breakthrough وجود دارد. این را مى تــوان با نصب افزونه مرورگــر

Twitter Login Wall انجام داد.

چرا ممکن است بخواهید بدون ورود به سیستم توییتر 
را مرور کنید؟

توئیتر متعلق به ایالن ماســک، ثروتمندترین فرد جهان است. ماسک 
از نامزد هاى سیاسى جناح راســت و حداقل در یک مورد راست افراطى 
است که البته این حق را دارد؛ اما او را به یک فعال حزبى تبدیل مى کند که 
داراى پلتفرمى براى ارتباطات دیجیتال است. او به جاى دقت در پرتوى 
این وضعیت مخاطره آمیز، ثابت کرده است که مایل است به طور حیرت 
انگیزى بى رحمانه و تفرقه افکنانه مطالبى را منتشــر کنــد و در مقابل 

منتقدانش سخنى تحقیرآمیز داشته باشد.
در هفته هاى اخیر، او به طور ناگهانى نیمى از حقوق و دستمزد توئیتر 

را حذف و هزاران نفر را بیکار کرده تا شرکتى را که مالک آن است 

از نظر اقتصادى مقرون به صرفه بسازد. او به کاهش درآمد شرکتش نه با 
قول دادن به این که مدیر بهترى خواهد بود، بلکه با غر زدن توهین آمیز 
درباره فعاالنى که به دنبال جلوگیرى از تالش او براى بازسازى توئیتر حول 

مفهوم خود از آزادى بیان هستند، پاسخ داد.
ماسک باز هم آزاد است که شرکت و زندگى خود را آن طور که مى خواهد 
اداره کند. با این حال هر گونه خونسردى از سوى ماسک در مورد واکنش بد 

مردم به تالش او براى بازسازى توئیتر، نمایشى محض است.
نتیجه ماسک از داده هاى با در نظر گرفتن ایــن موضوع، توئیتر و در 

کاربرى شــما درآمد کسب مى کند. 
به طور خاص، در سال 2021، بر 

اســاس وبالگ صنعت برنامه 
Business of Apps، توئیتر 

حدود 500 میلیون 

دالر از فروش داده کسب کرد. این در مقایسه با 4.5 میلیارد دالرى که در 
آن سال از تبلیغات طبق همان سایت به دست آورد، زیاد نیست؛ اما با توجه 
به این که برخى آژانس هاى تبلیغاتى توصیه مى کنند که مشتریانشان در 
حال حاضر پولى به توئیتر نپردازند و ماسک اظهار داشته که مایل است 
توئیتر کمتر به درآمد تبلیغات متکى باشد، درآمد فروش داده هاى توئیتر 

ممکن است مهم تر از همیشه باشد.
به این ترتیب داشــتن یک حســاب توئیتر منجر به رفتار هاى اجبارى 
شناخته شده اى مى شــود؛ بنابراین اگر شما فردى هســتید که از توئیتر 
اجتناب مى کنید، زیرا به طور اجبارى از آن استفاده مى کنید، اما به هر حال 
مى خواهید توئیت ها را بخوانید؛ احتماال ایده خوبى است که وارد حساب 

کاربرى خود نشوید.

اگر توییتر را بدون حســاب مرور کنیــد، چه اتفاقى 
مى افتد؟

اگر از مرورگر تلفن همراه اســتفاده مى کنید، بدون ورود به ســایت 
 Breakthrough Twitter Login» رفته و فورا روى Twitter.com

Wall» ضربه بزنید به این طریق مى توانید وارد توئیتر شوید.

اگر توئیتى را مشــاهده کردید که برایتان جالب است به حساب 
توئیترى که آن را ارســال کرده کلیک کنید، اغلب مى توانید 
براى مدتــى در جدول زمانى پیمایش کــرده و از توئیت هاى 
بیشترى از آن کاربر لذت ببرید. با این حال پس از مدتى، با یک 

پاپ آپ مواجه مى شوید که از شما مى خواهد در صورت تمایل به مشاهده 
توئیت هاى بیشتر از هر حسابى که فقط از آن لذت مى بردید، وارد شوید.

این پاپ آپ یک بن بست براى جلسه پیمایش شما است. تنها راه بستن 
آن این است که آنچه را مى گوید، انجام دهید یا دکمه برگشت را در مرورگر 

خود فشار دهید.
از ســوى دیگر، اگر بدون ورود به سیســتم از Twitter.com در مرورگر 
دسکتاپ شروع کنید، صفحه کاوش را مشــاهده خواهید کرد که حاوى 
توئیت هاى پیشــنهادى و ســایر اطالعات درباره موضوعات محبوب 
است. جالب این جا اســت که به گفته یکى از کارمندان ناشناس توئیتر 
که با نیویورك تایمز صحبت کرده بود، این یک نوآورى ماسک بود. یکى 
از اولین تصمیم هایى که ماســک پس از خرید توئیتر گرفت، به گفته آن 
کارمند، «تغییر نماى خروج از سیستم به صفحه کاوش» بود که به توئیتر 
اجازه مى دهد «تبلیغات را براى افرادى که وارد نشده اند، ارائه کند»؛ بنابراین 
نه، شما با نداشتن حســاب کاربرى، قطار ماسک را به طور کامل متوقف 
نمى کنید؛ اما اگر همچنان مى خواهید بدون ورود به سیستم توئیتر را مرور 

کنید، به این صورت عمل کنید:

نحوه خواندن نامحدود توییت بدون ورود به سیستم
 Breakthrough Twitter اگر از مرورگر کروم استفاده مى کنید، افزونه
Login Wall، ایجاد شــده توسط توســعه دهنده اى در ژاپن که خود را 

MaySoMusician مى نامد، مى تواند با رفتن به صفحه برنامه افزودنى 

در فروشگاه وب کروم و کلیک روى «افزودن به کروم» نصب شود.
دکمه اى کــه Breakthrough Twitter Login Wall را در کروم نصب 

مى کند
پس از کلیک بر روى این دکمه، یک پنجره بازشو نشان مى دهد که برنامه 
افزودنى مى تواند داده هاى مرور شما را در Twitter.com بخواند و تغییر 
دهد. تصمیم بگیرید که آیا با آن مشکلى دارید یا نه سپس روى «افزودن 

افزونه» یا «لغو» ضربه بزنید.
 Breakthrough Twitter همچنین نسخه اى از MaySoMusician

Login Wall را براى کاربران فایرفاکس ســاخته است. اکنون مى توانید 

توئیت ها را بدون برخورد به دیوار ورود بخوانید، اما نمى توانید افراد را دنبال 
کنید. در صورت تمایل مى توانید نمایه هــاى کاربرانى را که به خصوص 
آموزنده یا ســرگرم کننده مى دانید نشــانه گذارى کرده و اغلب به آن ها 

مراجعه کنید.
این که توئیتر تا چه اندازه ردیابى و فروش داده هاى افرادى را که از سایتش 
بدون ورود به سیستم استفاده مى کنند مفید یا سودآور مى بیند، یک سوال 
باز اســت و اگر چنین داده هایى را بفروشد، مطمئنا مشکلى است که باید 

در نظر داشت.
اما حداقل توئیتر دیگر اطالعاتى در مورد شــما نخواهد داشت که شامل 
افکار مکتوب واقعى شــما و داده هایى درباره افکار دیگران است که شما 
«پســندیده اید»، همه این اطالعات به نمایه اى که شامل نام، عکس و 

مکان شما است، پیوست شده اند.

م ی ب
Breakthr

تم توییتر 

ت. ماسک 
ت افراطى 
 مى کند که 
ت در پرتوى 
طور حیرت

 و در مقابل 

رررریتر  توئ
ت 

ض ى ی ر ی و زى ز وبرىب ش مب ر
رررر در نتیجه ماسک از داده هاى با در نظر گرفتن ایــن موضوع، توئیتر و

کاربرى شــما درآمد کسب مى کند. 
به طور خاص، در سال 2021، بر 

اســاس وبالگصنعت برنامه 
ووووو توئیتر  ،Business of Apps

حدود 500 میلیون 

یب ر ین ب
شناخته شده اى م
اجتناب مى کنید،
مى خواهید توئیت
کاربرى خود نشو

اگر توییت
مى افتد؟

از مرورگر اگر
witter.com

Wall» ض

اگر توئیت
توئیترى
براى م

بیشترى

مینى کامپیوترهاى پرکاربرد

UR۱ -H۳۱۰ یونیوو مدل
یــک مینــى کامپیوتر ســبک که تــا حــدودى امکان 
شخصى ســازى قطعات را فراهم مى کند. این دســتگاه 
 Intel  بهره مى برد کــه پردازنده ASUS از یک مادربــورد
H۳۱۰ را دربــر مى گیرد.نقطه قوت ایــن محصول در این 
 Celeron، است که مى توان سایر پردازنده هاى اینتل نسل
 CPU تا نسل 9 را جایگزین Core i۵ و Pentium، Core i۳
پیش فرض کرده و از قدرت پردازشى باالترى بهره مند شد.

این مینى کامپیوتر مجهز به پایه ى Vesa Mount است و 
ممورى آن تا 32 گیگابایت قابلیت ارتقا دارد. بهره مندى از 
4 درگاه USB در کنار درگاه هاى پرکاربرد دیگر از مزایاى 

این مینى کامپیوتر محسوب مى شود.

UR۱ -4105 یونیوو مدل
یک مینى پى ســى دیگر از برند معتبــر UNIVO که یک 
مادربورد مبتنى بر پردازنده  Gemini Lake درون آن تعبیه 

شده است.
این مینى کامپیوتــر از تجهیزات ذخیره ســازى مختلف 
ازجمله SATA SSD ۲.M پشتیبانى مى کند و امکان ارتقاء 
آن نیز وجود دارد. مصرف این دســتگاه بسیار پایین بوده و 
یک گزینه ى ایده آل براى مصارف خانگى و مدیا به شمار 

مى رود.

UR۱ -3160 یونیوو مدل
این مینى کامپیوتر از نوع Fanless Solution یا بدون فن 
است یعنى طورى طراحى شــده که نیاز به هیچ گونه فن 
خنک کننده اى نداشته باشد. بنابراین هیچ صدایى را هنگام 
روشن بودن دســتگاه حس نخواهیم کرد. عدم وجود فن 

خنک کننده مصرف انرژى را بیش ازپیش کاهش مى دهد.
از ویژگى هاى این دستگاه مى توان به پشتیبانى از دو تصویر 
همزمان و امکان نصب ویندوز 10 اشــاره کرد. این مینى 
کامپیوتر نیز یک گزینه ى مناسب براى مصارف روزمره و 

غیرحرفه اى به شمار مى رود.
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فواید بى نظیر خوردن پیــاز

سبزیجات برگ سبز و رنگى سرشار از آنتى اکسیدان هستند، ماده اى که براى سم زدایى از 
بدن در روزهاى آلودگى هوا ضرورى است اما راه هاى دیگرى هم براى تمیز کردن بدن، 

به خصوص ریه ها از آلودگى فصول سرد وجود دارد.
آلودگى هوا سمى است که به مرور وارد ارگان هاى بدن مى شــود و در درازمدت یکى از 
اصلى ترین علل مرگ و میر در جهان شناخته شده است. براى سم زدایى بدن در روزهاى 
آلوده، کارشناسان توصیه مى کنند که مایعات بیشترى بنوشید، ساالد بخورید و از هر گونه 

فعالیت بدنى سریع حتى در داخل خانه خوددارى کنید.
1- نوشیدن چاى سبز که سرشار از آنتى اکســیدان است به تخلیه مایعات از ریه کمک و 
سالمت قلب را تقویت مى کند؛ با این حال نوشیدن آب معمولى هم مواد سمى را از کلیه ها 

خارج مى کند. در روزهاى آلوده مطمئن شوید که آب بیشترى (حداقل 8 لیوان) بنوشید.
دکتر روپالى داتا، مشاور تغذیه، گفت: «ریه ها اولین ارگانى هستند که تحت تاثیر آلودگى 
قرار مى گیرند و قویترین غذاهایى کــه مى توانند به آن کمک کنند اســفناج، بروکلى و 

گوجه فرنگى هســتند زیرا ریزمغذى ها و ویتامین هاى الزم بــراى مبارزه با آلودگى را در 
خود دارند.»

2- خوردن ســاالدى خوش رنگ که با اســفناج، بروکلى و گوجه فرنگى تهیه شده و با 
لیموترش تازه و سرشار از ویتامین سى مزه دار شده مى تواند یک میان وعده مناسب براى 
این روزها باشد. اگر با خوردن اسفناج خام راحت نیستید برگ هاى سبز کاهوى رسمى را 
امتحان کنید تا بدن شما براى مبارزه با سموم هوا تقویت شود. افزودن خیار و هویج نیز که 

آنتى اکسیدان هایى قوى دارند به سم زدایى از بدن شما کمک خواهد کرد.
دکتر رام، متخصص ریه، توضیح داد که استنشاق بخار آب، مسیر عبور هوا را در سیستم 

تنفسى باز مى کند و به ریه ها در تخلیه مخاط یارى مى رساند. 
3- بخور دادن را فراموش نکنید. اگر دستگاه بخور گرم دارید آن را روشن کنید؛ اگر نه از 
یک قابلمه آب استفاده کنید و اجازه دهید روى گاز بجوشند. استنشاق بخار آب مسیر عبور 
هوا را باز مى کند و به ریه ها در تخلیه مخاط کمک مى کند. به طورى که مشکل آلودگى 

هوا در فصل زمستان به دلیل حرکت کند باد افزایش مى یابد.
با افزودن هل یا اکالیپتوس به این دستگاه خالقانه بخور، مجارى تنفس خود را آرام کنید 

و باعث تمیز شدن گلو و ریه خود شوید.
4- ماســک زردچوبه براى محافظت از پوست شما در برابر اثرات ســمى آالینده ها، به 
خصوص در روزهاى سرد سال، عالى است و این به لطف وجود کورکومین، ماده اصلى و 

موثره زردچوبه، است که سرشار از خواص ضد التهابى است.
شما مى توانید زردچوبه را با کمى روغن محلى خمیر کنید؛ مى توانید براى لطافت بیشتر از 
کمى شیر هم استفاده کنید. این خمیر را روى پوست خود به صورت ماسک پهن کنید تا 
هم از پوست شما سم زدایى شود و هم در روزهاى سرد، نرمى و رطوبت کافى به پوستتان 

برسد.

زخم معده از مشکالتى است که براى درمان آن 
مى توان از روش هاى ســنتى و خانگى استفاده 

کرد.
دمنوش کاکوتى از بهترین دمنوش ها براى رفع 
و بهبود زخم معده است، زیرا کاکوتى از خاصیت 
آنتى بیوتیکى قوى، ضد حساســیت و ضد نفخ 

برخوردار است.
 براى درســت کردن این دمنوش مى توان سه 
قاشق کاکوتى را در آب جوش مخلوط کرد و به 
مدت 30 دقیقه روى حرارت کم گذاشت و سپس 

با مقدار کمى عسل نوشید.
دمنوش زرشــک نیز از دمنوش هایى است که 
براى درمان خانگى زخم معده و روده ســفارش 

شده است، براى بهره بردن از دمنوش زرشک 
از زرشک تازه باید استفاده کرد و باید به مدت 
30 دقیقه با آب جوشــیده روى حرارت بماند 

تا دم بکشــد، این دمنوش را نیز مى توان با 
عسل ترکیب کرد و نوشید. 

این دمنوش را زنان باردار نباید استفاده
 کنند.

اســطوخودوس نیز اثرى آرام 
کننــده دارد اگر زخــم معده 
عصبى اســت ایــن دمنوش 

مى تواند آن را درمان کند، ترکیب 

اسطوخودوس، گل گاو زبان و برگ به لیمو نیز 
مى تواند در این روش درمانى موثر باشــد، زنان 

باردار نباید از این دمنوش مصرف کنند.
ریشــه شــیرین بیان را هم مى توان به صورت 
دمنوش براى درمان زخم معده اســتفاده کرد، 
زیرا شــیرین بیان حاوى آنتى اسید هاى خاصى 
است که باعث سرعت بخشیدن به درمان زخم 

معده مى شود. 
براى تهیه آن باید ریشــه شیرین بیان را پوست 
و آسیاب کرد و بعد 2 گرم از آسیاب شده شیرین 

اســتفاده بیــان را هر روز با عســل مخلوط و 
کرد.

 معاون مرکــز مدیریت بیمارى هــاى غیرواگیر 
وزارت بهداشت، در ارتباط با افزایش بیمارى هاى 

دوران کرونا، توضیحاتى ارائه داد.
علیرضا مهدوى گفت: پاندمى کرونا باعث افزایش 

شیوع برخى بیمارى ها شده است.
وى به افزایش شیوع فشــارخون، دیابت، چاقى، 
اضافه وزن و…، اشاره کرد و افزود: افزایش این 
بیمارى ها منجر بــه افزایش بیمارى هاى عروق 
کرونر و در نهایت، بروز سکته هاى قلبى و مغزى 

شده است.
مهدوى در ارتباط با کاهش ســن بیماران قلبى، 
گفت: واقعیت این است که بیمارى هاى قلبى را 
در سنین پایین مى بینیم. یعنى در بین کسانى که 
دهه شصتى هستند و حاال وارد میانسالى شده اند.

وى با اشاره به افراد دهه شصتى، ادامه داد: شیوع 
بیمارى هاى قلبى در این گروه سنى ناشى از تعداد 

زیاد آنها است.
مهدوى گفت: ســن ابتالء به بیمارى هاى قلبى 

مى تواند به خاطر عوامل خطر پایین بیاید
معاون مرکــز مدیریت بیمارى هــاى غیرواگیر 

وزارت بهداشــت، در پاســخ به این سوال که آیا 
تفاوتى بیــن جنس زن و مرد از لحــاظ ابتالء به 
بیمارى هاى قلبى وجود دارد یا خیر، افزود: معموًال 
خانم تا زمانى که به دوران یائســگى نرسیده اند، 
کمتر از مردان به بیمارى هاى قلبى مبتال مى شوند. 

اما، در دوران سالمندى، تقریباً برابر مى شوند.

به طور معمــول مى دانیم خــرد کردن پیــاز باعث 
آبریزش چشــم مى شــود. با این حال، پیاز همچنین 
مزایاى بالقــوه اى را براى ســالمتى شــما فراهم

 مى کند این موارد شامل کاهش خطر ابتال به چندین 
نوع سرطان، بهبود خلق و خو و حفظ سالمت پوست 

و مو است.
پیاز از خانواده گیاهان آلیوم شــامل پیازچه، ســیر و 
تره فرنگى است، این ســبزى ها داراى طعم هاى تند 
مشخص و برخى از خواص دارویى هســتند. اندازه، 
شکل، رنگ و طعم پیاز متفاوت است رایج ترین انواع 

آن پیاز قرمز، زرد و سفید است.
طعم این سبزى ها مى تواند از شــیرین و آبدار تا تند 
متفاوت باشد، اغلب به فصلى که رشد مى کنند و آنها 

را مصرف مى کنید بستگى دارد. 
کشاورزان قرن ها است که ســبزى هاى آلیوم را مى 
کارند. بر اساس اعالم ســازمان غذا و کشاورزى ملل 
متحد، چین بزرگ ترین تولید کننده پیاز در سراســر 

جهان است.
به طور معمول مى دانیم خرد کردن پیاز باعث آبریزش 
چشــم مى شــود. با این حال، پیاز همچنین مزایاى

 بالقوه اى را براى سالمتى شــما فراهم مى کند این 
موارد شامل کاهش خطر ابتال به چندین نوع سرطان، 

بهبود خلق و خو و حفظ سالمت پوست و مو است.
در ایــن مقاله مــا در مــورد فواید 
احتمالــى پیــاز، ارزش غذایى آن و 
چگونگى گنجاندن تعداد بیشترى از 

پیاز در رژیم غذایى بحث مى کنیم.
پیاز تاثیرات مثبتى روى چندین جنبه مختلف سالمتى 

دارد که در ادامه به برخى از آنها اشاره مى کنیم.

نقش پیاز در پیشگیرى از سرطان
محققان سبزى هاى خانواده آلیوم را به طور گسترده 
در رابطه با سرطان به ویژه سرطان هاى معده و روده 

بزرگ بررسى کرده اند.
 یک مطالعه در ســال 2019 در مجله سرطان بالینى 
آسیا و اقیانوسیه 833 نفر مبتال به سرطان روده بزرگ 
و 833 نفر را که به این بیمــارى مبتال نبودند را مورد 

ارزیابى قرار داد.
 محققان دریافتند خطر ابتال به سرطان روده بزرگ در 
افرادى که به طور منظم از سبزى هاى آلیوم مانند پیاز 

استفاده مى کنند 79 درصد کمتر است.
متخصصن مکانیســم دقیقى را که برخى از ترکیبات 
موجود در پیاز از ســرطان جلوگیرى مى کنند، درك 

نمى کنند. 
برخى فرض مى کننــد پیاز از رشــد تومور و جهش 
ســلولى جلوگیرى مى کند، همچنین یک فنجان پیاز 
خرد شــده حداقل 13.11 درصد از میزان توصیه شده 
روزانه ویتامین C در بزرگســاالن را تامین مى کند. 
این ویتامین به عنوان یک آنتى اکســیدان به مقابله 
با تشکیل ترکیبات رادیکال آزاد که با سرطان ارتباط 

دارند، کمک مى کند.
یک بررسى از سال 2015 نشــان داد یک رابطه کلى 
بین افزایش مصرف سبزى هاى آلیوم و کاهش خطر 

ابتال به سرطان به ویژه سرطان هاى معده و دستگاه 
گوارش وجود دارد. 

نویســندگان خاطرنشــان مى کنند ترکیباتى به نام 
گوگرد ارگانیک در پیاز وجود دارد کــه برخى از آنها 

جنبه هاى رشد تومور را سرکوب مى کنند.
با این حال، آنها نتیجه مى گیرند که همه گوگردهاى 
ارگانیک خاصیت آنتى اکســیدانى ندارند. براى تایید 
اینکه کدام ترکیبات در پیاز اثرات محافظتى در برابر 
سرطان دارند، تحقیقات بیشترى الزم است، همچنین 
این بررسى خال موجود در تحقیقات تاکنون را برجسته 

کرده است.
 نویسندگان پیشــنهاد کردند پیاز و سایر سبزى هاى 
آلیوم به طور جداگانه از سرطان جلوگیرى نمى کنند 
بلکه همزمان با ســایر عوامل ســبک زندگى براى 

کاهش خطر کار مى کنند. 
به عالوه، آنها توصیه کردنــد در حالى که تحقیقات 
نشان داده است ارتباط بین مصرف سبزى هاى آلیوم 
و کاهش خطر ابتال به سرطان مشخص شده است، اما 
مقدار مورد نیاز فرد براى دریافت حداکثر ســود هنوز 

مشخص نیست.

تأثیر مصرف پیاز بر سالمت پوست 
و مو

پیاز به عنوان منبع خوبى از ویتامین C از ســاخت 
و نگهدارى کالژن پشتیبانى مى کند یعنى در واقع 

کالژن ساختار پوست و مو را فراهم مى کند.

ارتباط مصرف پیاز و تعدیل فشار خون
یک بررسى در ســال 2019 نشــان داد کوئرستین، 
ترکیبى موجود در پوست پیاز هنگامى که محققان آن 
را اســتخراج کرده و آن را به عنوان مکمل تجویز مى 

کنند با کاهش فشار خون ارتباط دارد.
 با ایــن حال، مطالعــه به جاى مصرف کوئرســتین 
به صورت مکمل اثرات احتمالى فشــار خون ناشــى 
از خوردن پیاز را به عنوان بخشــى از رژیم بررســى

 نکرد.
با توجه به مقدار مجاز توصیه شــده روزانه (RDA) و 
مقدار کافى دریافت (AI) از دستورالعمل هاى غذایى 
براى آمریکایى هــا، پیاز منبع خوبــى از مواد مغذى 

زیر است:
مواد مغــذى / درصد نیــاز روزانه در 

بزرگساالن
 13.11 :C مقدار مجاز توصیه شــده روزانه ویتامین

براى مردان و 15.73 براى زنان
مقدار مجاز توصیه شده روزانه ویتامین B۶: 11.29 تا 

14.77 بسته به سن

مقدار کافى دریافت منگنز: 8.96 براى مردان و 11.44 
براى زنان

همچنین پیاز حاوى مقادیر کمى از موارد زیر است:
کلسیم-آهن-فوالت-منیزیم-فسفر-پتاسیم-آنتى 

اکسیدان هاى کوئرستین و گوگرد.

خطرات و عوارض جانبى مصرف پیاز
پیاز خطرات و عــوارض جانبى کمى براى افرادى که 
آن را مى خورند ایجاد مى کنــد. با این حال، برخى از 
افراد ممکن اســت به پیاز حساســیت یا عدم تحمل 

داشته باشند. 
هر فردى که پــس از خوردن آن واکنشــى را تجربه

 مى کند حتما باید به پزشک مراجعه کند.

برخى کارشناســان مى گویند، حمام کردن مکرر مى 
تواند ما را در برابر باکترى هاى مضر آسیب پذیرتر کند.

 به گفته ى این کارشناســان، هیچ لزومــى به هر روز 
حمام کردن نیســت و علت اصلى انجام ایــن کار از 
ســوى برخى افراد، برخوردارى از مقبولیت اجتماعى

 است.
حمام کردن مکرر صرفًا بوى بد بدن را از بین مى برد.

به گفته کارشناســان، افراط در حمام کردن مى تواند 
میکروبیــوم بــدن را از بین ببــرد، میکروارگانیســم 
هایى کــه روى بــدن مــا زندگى مــى کننــد و به 
کنتــرل میــزان چربــى پوســت کمک مــى کنند، 

چربى اى که سالمت پوست را حفظ مى کند.

میکروبیوم روى بدن ما گرچه بوى بدى ایجاد مى کنند 
اما ضررى برایمان ندارند.

و علت حمام کــردن و دوش گرفتن ما این اســت که 
مى خواهیم از آن بوى بد خالص شــویم و احســاس 

راحتى کنیم.
عالوه بر این، حمام کردن مکرر مى تواند ما را در برابر

 باکترى هاى مضر آسیب پذیرتر کند.
دســتگاه ایمنى بدن ما براى ایجاد آنتــى بادى هاى 
محافظ و «حافظه ى ایمنى» باید توسط میکروارگانیسم 
هاى طبیعى، آلودگى و دیگر عوامل محیطى به میزان 

مشخصى انگیخته شود.
یک دلیل اینکه برخى پزشــک اطفــال و متخصصان 

پوســت توصیــه مــى کننــد از حمــام کــردن هر 
روزه کــودکان خــوددارى شــود، همیــن موضوع

 است.
حمام کردن یا دوش گرفتن مکرر طى ســالیان ممکن 
است از توان دستگاه ایمنى بدن براى انجام وظیفه ى 

خود بکاهد.
به گفته کارشناســان، برخى صابون هــا خواص ضد 
باکتریایى دارند که مى توانند باکتــرى هاى خوب را 

از بین ببرند.
این امــر باعــث برهــم خــوردن تعــادل جمعیتى 
میکروارگانیســم هــاى روى پوســت و پدیــدار 
شــدن ارگانیســم هــاى سرســخت تــر و کمتــر 

بى خطرى مى شــود کــه در برابر آنتــى بیوتیک ها
 مقاوم ترند.

هر چند وقت یک بار باید حمام کرد؟
گرچه هیچ فرمول مشخصى براى این کار وجود ندارد، 
اما به گفته کارشناسان، چند بار حمام کردن طى هفته 

براى بیشتر افراد زیاد محسوب مى شود.
مگر اینکه، واقعًا کثیف باشــید، عرق کرده باشــید، یا 

دالیل دیگرى براى بیشتر حمام کردن داشته باشید.
کارشناسان مى گویند گرفتن دوش هاى کوتاه به مدت 
3 یا 4 دقیقه با تمرکز بر شستشوى زیربغل و الى پاها 

احتماًال کفایت مى کند.

حمام کردن هر روزه کار درستى نیست

 4 راه خانگى براى تمیز کردن ریه در آلودگى هوا

زخم معده را 
با دمنوش کاکوتى درمان کنید

بیمارى هاى قلبى به سنین پایین رسیده است

پیاز یک ماده غذایى غنى از 
مواد مغذى است به این معنى 
که سرشار از ویتامین، مواد 
معدنى و آنتى اکسیدان است 
در حالى که کالرى کمى دارد. 
یک فنجان پیاز خرد شــده 

فراهم مى کند:

ارزش غذایى پیاز

64 کالرى
14.9 گرم کربوهیدرات

0.16 گرم چربى
0 گرم کلسترول
2.72 گرم فیبر
6.78 گرم قند

1.76 گرم پروتئین
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اما، در دوران سالمندى، تقریباً برابر مى شوند.

ید.
ز دمنوش هایى است که 
معده و روده ســفارش  م

ردن از دمنوش زرشک 
ده کرد و باید به مدت 
روىحرارت بماند  ده
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وط و اســتفادهبیــان را هر روز با عســل مخلو
کرد.

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027006497 مورخ 1401/07/04 محمد حسین باقرى پور فرزند 
ماشااله بشماره شناسنامه 61 صادره از دهاقان بشماره ملى 5129632443 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 6423 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 35 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/30 – تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/09/15- م الف: 1413395- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/330

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

راى شــماره 140060302026006543 مورخ 1400/05/16 هیات دو مالکیت مالکیت آقاى 
محمدعلى ملکوتى خواه به شناسنامه شماره 880 کدملى 5659069096 صادره اصفهان فرزند 
على اکبر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 68,14 مترمربع از پالك شماره 77 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى 
مع الواسطه از مالکیت رسمى اسماعیل دهقان موضوع سند انتقال 26175- 54/11/13 دفترخانه 

82 اصفهان که از طرف رضا دهقان احدى از ورثه اسماعیل دهقان واگذار شده است

لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ 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:  1401/08/30 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/15 - م الف: 

1413617 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/332

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027007518 مورخ 1401/07/26 مهدى حسنى مبارکه بشماره 
شناسنامه 5760 و شماره ملى 1287328628 صادره اردستان فرزند عوضعلى در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بناى احداثى به مساحت 76/60 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 اصلى واقع در 
بخش 18 ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان. مالک رسمى حسین زارعى هفدانى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/08/30 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/15- م الف: 1413219- رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/328
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مسوول بیمارى دیابت معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: اضافه وزن و چاقى، شایع ترین 
عامل ابتال به بیمارى دیابت در اســتان است که برنامه 
غذایى و کم تحرکى در آن تاثیر بســیارى دارد. رامش 
حسین خانى افزود: حدود 65 درصد از افراد باالى 18 سال 
در استان اصفهان به اضافه وزن و چاقى دچار هستند که 

این موضوع تاثیر بسزایى در ابتال به بیمارى دیابت دارد.
وى همچنین با بیان اینکه در زمان حاضر میزان شیوع 
دیابت در بین مردم اســتان اصفهان 13/68 درصد و در 
میانگین کشورى 14/1 درصد است، اظهار داشت: شیوع 
دیابت در سال 95 در استان اصفهان حدود 11/69 درصد 

و میانگین کشورى 10/5 درصد بود.
حسین خانى افزود: در واقع بیمارى دیابت در عرض چهار 
سال در استان اصفهان 2 درصد و در کشور، چهار درصد 
افزایش یافت و این آمار نشــان مى دهد که با مجموعه 
اقدامات انجام شــده در ســال هاى اخیر، سرعت این 

بیمارى کمتر شده است.
وى گفت: حدود 14 درصد از افراد باالى 25 سال مبتال 
به دیابت در استان از بیمارى خود اطالعى ندارند که این 
آمار خوبى اســت زیرا باید حدود 80 درصد مبتالیان از 
بیمارى خود آگاه باشند که ما در زمان حاضر از این آمار 

جلوتر هستیم.

معاون شهردار اصفهان گفت: در مقایسه با دو ماه گذشته، 
بخشى از پروژه هاى شــهرى به دلیل نداشتن مطالعات 
الزم از ســبد پروژه ها حذف و تعــدادى پروژه ضرورى 
به آن اضافه شــد، لذا تا پایان دى ماه امسال که بودجه 
براى بررسى تقدیم شوراى اسالمى شهر مى شود، براى 
انجام تغییرات فرصت داریم. سعید ابراهیمى در خصوص 
مرحله دوم بررســى پروژه هاى عمرانى بودجه 1402، 
اظهار کرد: بخش دوم فرایند بررسى پروژه هاى عمرانى 
شهر آغاز شده اســت و پروژه هایى که در گذشته تعیین 
تکلیف شده بود، از منظر مســتندات و ضرورت ها مورد 
بررسى قرار گرفت؛ البته بعضى از پروژه ها در این مدت 

اضافه شده است که در این فرایند مورد بازبینى و بررسى 
قرار خواهد گرفت تا پس از انجام بررســى ها در مرحله 
نهایى ســبد پروژه ها با مجموعه الزامات ضرورى آن ها 
براى شوراى عالى برنامه ریزى ارسال، تصمیم گیرى و 

پس از آن بودجه به شوراى اسالمى شهر تقدیم شود.
ابراهیمى ادامه داد: در مقایسه با دو ماه گذشته، بخشى از 
پروژه هاى شهرى به دلیل نداشتن مطالعات الزم از سبد 
پروژه ها حذف و تعدادى پروژه ضرورى به آن اضافه شد، 
لذا تا پایان دى ماه امسال که بودجه براى بررسى تقدیم 
شوراى اسالمى شــهر مى شــود، براى انجام تغییرات 

فرصت داریم.

شایع ترین عامل ابتال به 
دیابت در اصفهان 

بررسى بودجه پروژه هاى 
سال 1402 شهر اصفهان

تغییر نام فلکه نگهبانى 
خانه اصفهان 

سـخنگوى شـوراى شـهر اصفهان گفت: با توجه 
به درخواسـت مردم و پیشنهاد شـوراى نامگذارى 
در جلسه علنى شوراى شـهر با دو فوریت تغییر نام 
میـدان نگهبانى خانـه اصفهان به میدان شـهداى 
مدافع امنیت به تصویب اعضا رسید. على صالحى 
افرود: همچنیـن با توجه بـه اینکه پـل اول اتوبان 
اصفهان-شیراز فاقد نام مشـخص بود، با تصویب 
اعضا نام شهداى شاهچراغ براى این پل به تصویب 
اعضا رسـید.  صالحـى اضافه کـرد: منطقـه جدید 
مسـکونى على آباد کلنگان هم که در سـفر رئیس 
جمهور به اسـتان بـا الحـاق آن به شـهر اصفهان 
موافقت شده بود به عنــوان شـهرك شهید آرمان 

على وردى نامگذارى شد.

دستگیرى 15 لیدر اغتشاشات
فرمانده انتظامى بهارستان از دستگیرى 15 لیدر اصلى 
اغتشاشات در این شهرسـتان خبر داد و گفت: از این 
افراد نارنجک دستى، سالح سرد و کوکتل مولوتوف 
کشف شد. سرهنگ محمدرضا علیزاده با بیان اینکه 
به هیچ یک از ادارات و ساختمان دولتى در اغتشاشات 
آسـیب وارد نشـده اسـت، گفت: از دستگیرشـدگان 
اغتشاشات در بهارستان انواع نارنجک دستى، سالح 
سرد و کوکتل مولوتوف کشف شده است. وى تصریح 
کـرد: قاطعانه در برابر افـرادى که به دنبال آشـوب و 

ناامنى در سطح جامعه باشند، ایستاده ایم.

خبر

دریاقدرتى پور
روز شنبه «صفه» باز هم قربانى گرفت و این بار سه نفر 
در یک روز از این کوه ســقوط کردند. از بین آنها دو مرد 
جوان کشته شدند و تنها یک زن توانست از مرگ حتمى 

جان به درببرد. 
این نه اولین بار، بلکه آخرین بار هم نخواهد بود که کوه 
صفه جان مى گیرد. هر ســال ده ها کشته و زخمى در 
فهرست حوادث کوه صفه لیســت مى شود، کوهى که 
نزدیک به دو دهه پیش توسط شهردارى تغییر شکل داده 
و به مکانى تفریحى تبدیل و در نهایت صاحب رستوران 
و کافى شاپ شد! رفته رفته صفه با گسترش شهر، چنان 
به اصفهان چسبید که همه فکر کردند این کوه، محلى 
و اهلى شده اســت اما دریغ از اینکه این کوه همچنان 

خطرناك و وحشى است.
صفه از آن کوه هاى خاص اســت. یک جورهایى مردم 
وقتى به آن مى رســند فکر مى کنند که مثل کوه هاى 
دیگر سخت و زمخت نیست اما به گفته حرفه اى ها این 
کوه یکى از خطرناك ترین کوه هاى ایران محســوب 
مى شــود. به گفته اهل فن، نبود دانش و آگاهى نسبت 
به این کوه باعث مى شــود کوهپیمایى در این نقطه از 
اصفهان خطرناك شــود؛ به این خاطر که بســیارى از 
کوهنوردان غیر حرفه اى بــدون تجهیزات و تنها با این 
تصور که صفه یک کوه محلى اســت و خطرى ندارد از 
نقاطى صعود مى کنند که ممکن است سنگ هاى لرزان 

زیرپایشان یکدفعه جا خالى کند و آنها نتوانند از جان خود 
در مقابل این کوه حفاظت کنند.

به گفته حرفه اى ها، صفه هیچوقت اهلى نمى شــود؛ 
موضوعى که در گفته هاى ســخنگوى سازمان آتش 
نشانى به خوبى پیداست. به گفته کاوه آهنگران با وجود 
اقدامات بســیار مؤثرى که براى کاهش حوادث در کوه 
صفه اصفهان شــده افراد عالقه مند به کوهپیمایى باید 
نکاتى را در نظر داشته باشند که به گفته کارشناسان در 
مرحله اول داشتن دانش و آگاهى در خصوص کوهنوردى 
و در مرحله دوم به همراه داشتن تجهیزات کامل مناسب 
است. کوهنوردان حرفه اى به افراد آماتور توصیه مى کنند 
حتمًا به صورت گروهــى صعود کننــد و بدانند صعود 

انفرادى هیچگاه یک صعود ایمن نیست.
هم اکنون دو دسته از مردم از کوه سقوط مى کنند؛ دسته 
اول آماتور هایى که اطالعى از مســیر هاى کوه ندارند و 
بدون تجهیزات و تجربه کافــى اقدام به صعود مى کنند 
و معموًال دچار حادثه مى شــوند. دسته دوم کوهنوردان 
حرفه اى که کوه را براى خودشان ساده مى بینند و موارد 

ایمنى و احتیاطى را به صورت کامل رعایت نمى کنند.
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با تأکید بر اینکه با وجود اقداماتى 
که براى ایمن ســازى کوه صفه انجام شــده و تخت
 سنگ هایى که احتمال سقوط داشتند شناسایى و نواحى 
ناایمن هم طناب کشى شــد گفته: با وجود این باز هم 

شاهد سقوط کوهنوردانى هستیم که این کوه را چندان 
نمى شناسند.

کاوه آهنگران معتقد اســت که باید فرهنگسازى کرد و 
شهروندان باید آموزش هاى الزم را ببینند و در این زمینه 
شبکه هاى اجتماعى و رسانه ها هم باید همکارى کنند. 

همسو با او مســئول واحد تخصصى نجات در ارتفاع و 
کوهستان سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان نیــز از صفه به عنوان یک کــوه خطرناك نام 
مى برد. بــه گفته محمدرضــا صفدریــان، کوه صفه 
مســیر هایى دارد که از افراد عادى گرفته تا کوهنوردان 
حرفه اى مى توانند در آنها با ایمنى باال کوهنوردى کنند 
اما  یکسرى از مسیر ها براى کوهنوردى نیاز به تجهیزات 
و لوازم خاص دارد و افراد براى کوهنوردى در این مسیر ها 
نیازمند مربى و راهنما هستند که این مسیر ها براى افراد 

عادى و کوهنوردان مبتدى پیشنهاد نمى شود.
به گفته مسئول واحد تخصصى نجات در اعتبارات ملى 
و استانى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان عوامل فراوانى منجر به سقوط از کوه مى شود 
که مهمترین آنها عوامل انسانى و ناشى از توجه نکردن 

شهروندان و کوهنورد نما ها به عالئم هشدارى است. 
اکنون با وجود اینکه به گفته مســئوالن ایمن ســازى 
شــهردارى تمام مســیر هاى کوه صفه با تابلو و عالئم 
هشدار، نشــانه گذارى و مشخص شــده که هر مسیر 
براى کوهنوردى چه افرادى مناســب است اما خیلى ها  

به تابلوها و هشدارهاى گروه امداد و نجات بى توجهى 
مى کنند و همین باعث مى شــود که به واســطه حس 
کنجکاوى یا خطر کردن از مسیرهاى اصلى و ایمن خارج 

شوند و در نتیجه دچار حادثه مى شوند.
این در حالى است که مسئول واحد تخصصى نجات در 
اعتبارات ملى و استانى ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى اصفهان مى گوید تا امروز کوه صفه 
در چندین مرحله بر اســاس بهترین امکانات روز دنیا و 
طرح هاى بین المللى ایمن سازى شده و مى توان گفت 

صفه از بهترین کوه هاى ایمن سازى شده در کشور است.
صفدریان، البته تأکید مى کند که کوهنوردى هم مانند 
سایر رشته هاى ورزشى نیازمند آموزش و تجهیزات است 
و باید شــهروندان همراه با گروه هاى امــداد و نجات و 

کوهنوردان حرفه اى به کوهنوردى بروند. 
این کوهنــورد حرفه اى معتقد اســت کوهنوردى براى 
مردم عادى مناسب نیست و امکان بروز حادثه براى آنان 
وجود دارد؛ افراد آموزش ندیده به جاى کوهنوردى باید 

در مسیر هاى مشخص و سنگفرش کوهپیمایى کنند.

یکى ازشناخته شده ترین کوه هاى کشور همچنان قربانى مى گیرد 

پرونده باز سقوط از «صفه»

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 140160302026007415 مورخ 1401/5/30 مالکیت آقاى/ خانم 
سید مهدى مالباشى به شناسنامه شماره 1980 کدملى 1288050313 صادره فرزند 
سیداسداله/ ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198,00 مترمربع پالك شماره 
فرعى از 13940 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مورد درخواســت در دفتر امالك الکترونیک 139720302026038982 امالك به 

متقاضى سابقه ثبت و صدور سند مالکیت مشاع دارد  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 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 تســلیم 
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: 
1401/08/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/30 - م الف: 1405416 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/195   

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006005145- مورخ: 1401/7/18- برابر راى شماره 5145 
مورخ 1401/07/18 به شــماره کالســه 0161 مالکیت آقاى/ خانــم لیال ندرى به 
شناسنامه شــماره 160 کدملى 4189069620 صادره فرزند محمدتقى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 255,57 مترمربع پالك شماره 9 فرعى 
از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
قطعى شماره 43312 مورخ 1401/1/18 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 5146 مورخ 1401/07/18 به شماره کالسه 0162 مالکیت آقاى/ 
خانم ایرج نظرى عالم به شناسنامه شماره 275 کدملى 4189152846 صادره سلسله 
فرزند عباسعلى در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 255,57 
مترمربع پالك شــماره 9 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى شماره 43312 مورخ 1401/1/18 دفتر 322 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/15- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/08/30- م الف: 1405225 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/197 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006000914- مورخ: 1401/2/11- برابر راى شماره 0914 
مورخ 1401/02/11 به شماره کالســه 1753 مالکیت آقاى/ خانم محمد افتادگان 
به شناسنامه شــماره 171 کدملى 1141419424 صادره فرزند عابدین در ششدانگ 
یکباب مغازه تجارى به مساحت 42,15 مترمربع پالك شماره 822 فرعى از 85 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 22781 مورخ 
1349/11/29 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/15- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/08/30- م الف: 1404551 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/200 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006008985- مورخ: 1400/12/26- برابر راى شماره 8985 
مورخ 1400/12/26 به شماره کالسه 0539 مالکیت آقاى/ خانم عزت صفارى خوزانى 
به شناسنامه شماره 17 کدملى 1141536587 صادره فرزند حیدرعلى در ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور به مساحت 325,10 مترمربع پالك شماره 464 فرعى از 113 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب شماره 82717 
مورخ 1399/12/27 دفترخانه 172 خمینى شــهر و مالحظه نقشــه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/15- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/08/30- م الف: 1404948 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن  مصطفوى/8/202 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006003875- مورخ: 1401/05/30- برابر راى شماره 3875 
مورخ 1401/05/30 به شماره کالســه 2175 مالکیت آقاى/ خانم على شجاعى به 
شناسنامه شــماره 26 کدملى 0385110502 صادره فرزند احمد در شش دانگ یک 
قطعه زمین محصور داراى اعیانى به مســاحت 834,30 مترمربع پالك شماره 426 
فرعى از 119 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل به 
موجب سند شماره 242937 مورخ 99/3/31 دفترخانه 73 خمینى شهر و سند شماره 
242938 مورخ 99/3/31 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 3873 مورخ 1401/05/30 به شماره کالسه 2176 مالکیت آقاى/ 
خانم على شجاعى به شناسنامه شماره 26 کدملى 0385110502 صادره فرزند احمد 
در شــش دانگ یک قطعه زمین محصور داراى اعیانى (یکباب مغازه میوه فروشى و 
انبارى ضایعات) به مساحت 823,66 مترمربع پالك شماره 426 فرعى از 119 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شماره 217374 
مورخ 92/3/7 دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/15- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/08/30- م الف: 1405084 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/205 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف

شماره: 140160302006005587- مورخ: 1401/7/30- برابر راى شماره 5587 
مورخ 1401/07/30 به شــماره کالســه 0252 مالکیت آقاى/ خانم فاطمه صرامى 
فروشانى به شناسنامه شماره 413 کدملى 1141275546 صادره فرزند حیدرعلى در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 218,19 مترمربع پالك 
شماره 1921 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب سند قطعى شــماره 149793 مورخ 82/12/28 و قولنامه عادى و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 5586 مورخ 1401/07/30 به شماره کالسه 0251 مالکیت آقاى/ 
خانم غالمعباس پیمانى به شناســنامه شــماره 918 کدملى 1141722852 صادره 
فرزند محمدحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 
218,19 مترمربع پالك شماره 1921 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى شماره 149793 مورخ 82/12/28 
و قولنامه عادى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده 

است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/15- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/08/30- م الف: 1404473 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/207/ 8

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 140160302026009241 مورخ 1401/07/09 مالکیت آقاى/ خانم 
قربانعلى درخشان هورهء به شناسنامه شماره 16 کدملى 4622951525 صادره فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 220 مترمربع پالك شماره 
309 اصلى واقع در بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مبایعه نامه 
عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى شهردارى اصفهان موضوع سند انتقال 69347ـ  

1372/12/08 دفتر 9 اصفهان دفتر 225 صفحه 251 امالك 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 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 تســلیم 
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: 
1401/08/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/30 - م الف: 1405480 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/209 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006005793- مورخ: 1401/8/3- برابر راى شماره 5793 
مورخ 1401/08/03 به شماره کالسه 2218 مالکیت آقاى/ خانم منصور حسن پور به 
شناسنامه شــماره 20996 کدملى 1140209515 صادره فرزند اسداهللا در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 125,38 مترمربع پالك 
شماره 5536 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب دفتر الکترونیک 139620302006000547 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 5794 مورخ 1401/08/03 به شماره کالسه 2219 مالکیت آقاى/ 

خانم زهرا مشیرى به شناسنامه شماره 2538 کدملى 1142253570 صادره فرزند احمد 
در یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 125,38 مترمربع 
پالك شــماره 5536 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب دفتر الکترونیک 139620302006000547 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 5791 مورخ 1401/08/03 به شماره کالسه 2217 مالکیت آقاى/ 
خانم احسان مشیرى به شناسنامه شماره 2248 کدملى 1141158264 صادره فرزند 
احمد در یک دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب منزل مســکونى به مساحت 125,38 
مترمربع پالك شماره 5536 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب دفتر الکترونیک 139620302006000547 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 5795 مورخ 1401/08/03 به شماره کالسه 2220 مالکیت آقاى/ 
خانم فاطمه زمانى زاده به شناسنامه شماره 487 کدملى 1829320416 صادره فرزند 
عبدالخالق در یک  و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 
125,38 مترمربع پالك شماره 5536 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب صفحه 557 دفتر جلــد 643 به موجب دفتر 
الکترونیک 139620302006000547 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 5797 مورخ 1401/08/03 به شماره کالسه 2222 مالکیت آقاى/ 
خانم جواد مشیرى به شناسنامه شماره 679 کدملى 1141710145 صادره فرزند احمد 
در یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 125,38 مترمربع 
پالك شــماره 5536 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب دفتر الکترونیک 139620302006000547 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/15- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/08/30- م الف: 1405194 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/211 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006004511- مورخ: 1401/06/22- برابر راى شماره 4511 
مورخ 1401/06/22 به شماره کالســه 0576 مالکیت آقاى/ خانم بهمن رحیمى به 
شناسنامه شماره 15093 کدملى 1142365662 صادره فرزند ابراهیم تمامت شش 
دانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 177,30 مترمربع پالك شماره 9 و 14,2 فرعى 
از اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 16 صفحه 
108 و قرارداد واگذارى به شماراه 97,21635 مورخ 97/12/15 و سند قطعى شماره 
29619 مورخ 1397/12/21 دفترخانه 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 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 تســلیم 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: 1401/08/15- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/08/30- م الف: 1404935 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/213 
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در هفته هاى منتهى به جام جهانى قطر 2022، رسانه هاى 
انگلیسى اعالم کردند میکل آرتتا سرمربى آرسنال مهدى 
طارمى را در لیســت خرید این تیم جاى داده و بعد از جام 
جهانى مذاکرات براى این بازیکن که تا پایان سال 2024 
با پورتو قرارداد دارد، آغاز مى شــود. طارمى درمورد تجربه 
حضور در پرتغال اظهار داشت: «سطح تجربه من باال رفته 
اســت. در فصول اخیر در پرتغال بازى کردم. لیگ پرتغال 
یکى از پنج تیم برتر اروپاست. من در لیگ قهرمانان اروپا 
بازى کردم.» او درباره احتمال انتقال به لیگ بزرگ تر گفت: 
«من در پورتو بسیار خوشحالم. این یک باشگاه بزرگ در 
یک لیگ عالى است. قبال فقط به باشگاه فکر مى کردم و 
اکنون فقط به تیم ملى فکر مى کنم. بعداً خواهیم دید که 

چه اتفاقى مى افتد.»

طارمى جدا مى شود؟

02

سایت «کابین اسپورت» اسپانیا به اســتادان جام جهانى 
اشــاره کرد که بیشــترین تجربه حضور در این مسابقات 
را در قطر دارنــد. کارلوس کى روش ســرمربى تیم ملى 
کشورمان با چهارمین حضور در مسابقات جام جهانى جزو 
استادان و متخصصان این تورنمنت قرار گرفت. کى روش 
با تیم ملى پرتغال در جام جهانى 2010 حضور داشت و به 
همراه تیم ملى ایران در جام هاى جهانى 2014، 2018 و 
2022 شرکت کرد. لوئیس فان خال سرمربى هلند و فرناندو 
سانتوس ســرمربى پرتغال از دیگر استادن جام جهانى در 

کنار کارلوس کى روش به شمار مى آیند.

کى روش سومین متخصص 
جام جهانى

04

رقابت هاى جام جهانى 2022 قطــر در حالى از دیروز آغاز 
 شد که مســئوالن برگزارى براى امنیت بیشتر بازى ها و 
همچنین جلوگیرى از هرگونه شــک و شبهه درباره نتایج 
تصمیم دارند اسامى داوران را قبل از اعالم رسمى مخفى 
نگه دارند. با این حال شبکه «بین اسپورت» همان دیروز 
اقدام به انتشار اسم داور دیدار تیم هاى ملى ایران و انگلیس 
کرد. طبق ادعاى این رســانه «رافائل کلوس» 43 ساله از 
کشور برزیل قضاوت بازى دو تیم را بر عهده خواهد داشت 
تا جدال شاگردان گرت ساوت گیت را با بازیکنان کارلوس 

کى روش سوت بزند.

داور ایران و انگلیس را
 بشناسید

گلر تیم ملى فوتبال ایران از تقابل با انگلیس صحبت 
کرد و گفت: درست است که گروه سختى داریم ولى 
تیم مان طورى تشکیل شده که اغلب بازیکنان، تجربه 
جام جهانى قبلى را دارند و ایــن موضوع بمهمترین 

برگ برنده ماست.
حسین حسینى اظهار داشت: تمام تالش ما این است 
که بتوانیم از گروهمان صعود کنیم. درست است که 
گروه سختى داریم ولى تیم مان طورى تشکیل شده 
که اغلب بازیکنان، تجربه جام جهانى قبلى را دارند و 
این موضوع مهمترین برگ برنده ماســت. جا دارد از 
آقاى کارلوس کى روش تشکر کنم که جنگندگى را در 
این مدت به ما یاد داد. امیدوارم حاصل تمرینات ما این 

باشد که از گروهمان صعود کنیم.

وى درباره احتمال بازى کردنش در جام جهانى گفت: 
من در جام جهانى قبلى تــا دو روز قبل از آخرین اردو 
در لیست بودم اما نتوانستم به جام جهانى بروم. خیلى 
خوشحالم که با تالش زیاد در این جام جهانى هستم. 
بازى کردن من بــه تمرین کردنم و نظر ســرمربى 
برمى گردد و امیدوارم هرکس درون دروازه مى ایستد 

بهترین عملکرد را براى ایران داشته باشد.
دروازه بان تیم ملى فوتبال درباره دیدگاهش نســبت 
به تیم ملى انگلیس بیان کرد: مسلما انگلیس یکى از 
تیم هاى پرقدرت دنیاست. این کشور یکى از بهترین 
لیگ ها را دارد. به همین دلیل بازى سختى مقابل این 
تیم داریم و تمام تالشمان را مى کنیم که در این بازى 

موفق باشیم.

حسینى: تیم بودن مهمترین برگ برنده ماست
در زمان انتقال صیادمنش از اســتقالل به تیم 
فنرباغچه مدیران وقت باشــگاه اســتقالل در 
قرارداد این بازیکن یک آپشن ویژه قرارداد دادند 
که براساس آن، آبى ها از دو انتقال قطعى بعدى 

صیادمنش سود ببرند.
اللهیار صیادمنش مهاجم جوان و شمالى استقالل 
پس از یک فصل حضور در استقالل و درخشش 
در این تیم، سه ســال پیش و در سال 2019 از 
اســتقالل راهى تیم فنرباغچه ترکیه شد. این 
بازیکن در این چند ســال به صورت قرضى در 
استانبول اسپور و زوریا لوهانسک اوکراین بازى 
کرده و عملکرد خوب وى در لیگ اوکراین باعث 
شد تا او مشــتریان خوبى در قاره اروپا پیدا کند 
تا جایى که شــایعات زیادى دربــاره انتقال این 
بازیکن به تیم هاى مطرح نیز منتشر شد. با این 
حال با اتمام قرارداد قرضــى اللهیار با تیم زوریا 
این بازیکن ملى پوش به ترکیه بازگشــت اما با 
بازگشت دوباره وى به ترکیه این بار رسانه هاى 
ترکیه اى خبر دادند که مهاجم 20 ساله فنرباغچه 
از تیم هال ســیتى که در چمپیونشیپ انگلیس 
حضور دارد پیشنهاد جدى دارد و حتى مذاکراتى 
انجام شــده اســت و تیم فنرباغچه رقم فروش 
قطعى این بازیکن را پنج و نیم میلیون یورو اعالم 

کرده است.
درنهایــت و در ابتداى فصل 

جــارى صیادمنــش راهى 
انگلیس شده و با قراردادى 
قطعــى بــه هال ســیتى 

پیوست.
در زمان انتقــال صیادمنش 

از اســتقالل 
تیم  بــه 
فنرباغچه 
ن  ا یر مد
قــت  و
ه  شــگا با

استقالل در 
قــرارداد این 
یک  بازیکن 
آپشــن ویژه 
قرارداد دادند 
براساس  که 
آن، آبى ها از 

دو انتقال قطعى بعدى صیادمنش سود ببرند. بر 
همین اساس صیادمنش در حالى در سال 2019 
با قــراردادى 850 هزار دالرى بــه فنرباغچه 
پیوســت که قرار شــد در اولین انتقال قطعى 
صیادمنش 20 درصــد و در دومین انتقال او نیز 
17.5 درصد به حساب استقالل واریز شود و که 
با انتقال وى به هال سیتى قرار است سود بزرگى 

به استقالل برسد.
بر همین اساس قرار اســت پول انتقال اللهیار 
صیادمنش به صورت اقساط به باشگاه استقالل 
پرداخت شــود چراکــه در توافق بین باشــگاه 
انگلیســى با ترك ها مقرر شده اســت که تیم 
انگلیسى این مبلغ را به صورت اقساط پرداخت 

کند.
نکته دیگر اینکه مبلغ متعلق به استقالل کمتر از 
20 درصد است؛ چراکه این مبلغ در توافق طرفین 
به عنــوان 20 درصد از فروش نبــوده بلکه 20 
درصد از سود حاصل از فروش به استقالل تعلق 
مى گیرد که بر این اساس تمامى پرداختى ها اعم 
از پرداخت اولیه به استقالل یا سایر هزینه ها کسر 
خواهد شد و رقم باقى مانده چیزى در حدود 500 
هزار دالر به استقالل از قبال انتقال صیادمنش 

خواهد رسید.
طبق شنیده ها اولین قسط پرداختى به استقالل 
اواخر آبان به اســتقالل پرداخت خواهد شد که 
چیزى در حــدود 200 هزار دالر در قســط اول 

منتفع خواهد کرد. البته اقساط این تیم را 
متفاوت هستند اما 
ع  مجمــو ر د
رقمى معادل 
هــزار   500
دالر درمجموع 
اســتقالل  ســهم 
اســت که بــه ایــن تیم در 
اقســاط متفاوت تعلــق خواهد

 گرفت.
درباره صیادمنش گفتنى اســت 
که ایــن بازیکن با بدشانســى 
محض مواجه شده و درصورتى که 
مصدومیت بدموقع به ســراغ وى 
نمى آمد مطمئنا او نیز شانس باالیى 
براى پوشیدن پیراهن تیم ملى 

در جام جهانى داشت.
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کریم بنزما در تمرینات تیم ملى فرانســه به شدت مصدوم 
شد و گمانه زنى هایى از ســوى رسانه ها فرانسه مبنى بر از 
دست دادن کامل مسابقات جام جهانى 2022 مطرح شد. در 
همین رابطه حساب رسمى تیم ملى فرانسه اعالم کرد کریم 
بنزما به دلیل مصدومیت تمام مسابقات جام جهانى 2022 را 
از دست داد و نمى تواند خروس ها را در این تورنمنت بزرگ 
همراهى کند. بنزما سالى طالیى داشت و تمام رکوردها را 
شکست و توپ طالى بهترین بازیکن دنیا را از آن خود کرد. 
ستاره مسلمان با بدشانسى بزرگى مواجه شد چون در بهترین 

سال فوتبالى اش جام جهانى را از دست داد.

خداحافظى کریم 
با جام جهانى

رسانه انگلیسى از دفاع قدرتمند تیم کى روش قبل از بازى 
با سه شیرها نوشت.

به نقل از ســایت «theanalyst» انگلیس، بسیارى از 
مردم ممکن است تصور کنند بازى افتتاحیه انگلیس در 
جام جهانى مقابل ایران یک بازى نسبتًا معمولى خواهد 
بود. اعتماد به نفس باالى تیم گرت ساوتگیت مى تواند 
باعث شود تا این تیم با ســه امتیاز از زمین خارج شود اما 
یک مانع بالقوه دشوار و سخت در روز دوشنبه بر سر راه 

آنها قرار دارد.
ایران در مرحله مقدماتى جام جهانى عملکرد چشم گیرى 

داشت، هشت بازى از 10 بازى را در دور  نهایى مقدماتى 
جام جهانى برد و تنها 4 گل دریافت کرد تا نشان دهند چه 
خط دفاعى قدرتمندى دارند. آنها همچنین در آخرین رده 
بندى فیفا در رده بیســتم باالتر از صربستان، مراکش و 

لهستان قرار گرفتند.
تغییر سرمربى تنها دو ماه قبل از جام جهانى دور از ذهن 
نبود. دراگان اسکوچیچ به طور شگفت انگیزى برکنار شد 
و کارلوس کى روش جایگزین او شد تا تیم ملى را در قطر 
هدایت کند.  این چهارمین جام جهانى متوالى کى روش به 
عنوان سرمربى و سومین دوره متوالى سرمربیگرى ایران 

پس از دو دوره حضور در جام جهانى خواهد بود.
ایران روز چهارشــنبه در دیدارى دوستانه پشت درهاى 
بسته مقابل تونس با نتیجه 2-0 شکست خورد، اما کى 
روش احساس کرد که این امکان را به تیمش مى دهد که 

بهتر براى انگلیس آماده شود.
او گفت: البته این نتیجه خوب نیست. ما دوست نداریم گل 
بخوریم، دوست نداریم ببازیم اما چیزهایى وجود دارد که 
باید اصالح کنیم. ما بهترین موقعیت هاى بازى را قبل از 
پنالتى داشتیم، چند موقعیت گلزنى را از دست دادیم اما 
مهمترین چیز این است که باید براى انگلیس آماده شویم.

دیوار آهنین کى روش ترس به جان انگلیس انداخت

سرمربى تیم فوتبال اســتقالل با بیان اینکه کار در این 
تیم براى او چالش بزرگى اســت، گفــت: من در تیمى 
کار مى کنم که 35 میلیون نفر هوادار دارد و محبوبترین 

باشگاه آسیا است.
«ریــکاردو ســاپینتو» در مصاحبــه اش بــا ســایت 
tuttomercatoweb دربــاره قهرمانى با اســتقالل در 

سوپرجام و شرایط این تیم هم گفت: استقالل برایم چالش 
بزرگى است. من با تیمى با 35 میلیون هوادار کار مى کنم 
که مهمترین و محبوبترین باشــگاه آسیا در شبکه هاى 

اجتماعى است.
سرمربى استقالل گفت: کارها خیلى خوب پیش مى رود، 
ما در جدول رده بندى با دو امتیاز کمتر از پرســپولیس 

صدرنشین در رده دوم هستیم و به تازگى اولین سوپرجام 
تاریخ خود را به دســت آورده ایم. از عملکرد تیمم راضى 

هستم، مى خواهیم تا آخر براى قهرمانى بجنگیم.
وى در آستانه شــروع جام جهانى 2022 قطر به ارزیابى 
تیم ملى فوتبــال پرتغال پرداخت و گفــت: ما بازیکنان 
خوبى داریم، با عناصر هم سطح هم در دفاع، هم در خط 
میانى و هم در حمله. انتخاب بازیکنان اصلى براى فرناندو 
سانتوس سرمربى پرتغال آســان نخواهد بود، همچنین 
به این دلیل کــه چندین بازیکن قــوى از ترکیب خارج 
شده اند. من به عنوان مثال به ژائو موتینیو فکر مى کنم. 
ما پرتغالى ها همه بســیار مثبت هستیم، مى توانیم یک 

تورنمنت عالى در قطر داشته باشیم.

ساپینتو: استقالل محبوب ترین تیم آسیاست

با وجود سال ها تالش براى حضور در تیم ملى، مهاجم سابق 
استقالل هرگز به موقعیت مناسبى دست نیافت.

جام جهانى 2022هم به یک تورنمنت بزرگ دیگر تبدیل 
شد که کاوه رضایى آن را از دست داد. در سالیان اخیر کمتر 
بازیکنى را به یاد مى آوریم که بــه اندازه کاوه براى حضور 
در تیم ملى تالش و برنامه ریزى کرده باشــد اما به شکلى 
عجیب هیچ گاه موفق به تثبیت موقعیتش در این تیم نشده 
باشد و جز چند حضور پراکنده و شلخته، طرفى نبسته است. 

اشتیاق رضایى براى حضور در تیم ملى، مخصوصا از زمانى 
زبانزد خاص و عام شد که او پیش از آغاز لیگ شانزدهم به 
استقالل پیوست. در آن زمان رضایى با پیشنهادى مشابه از 
سوى پرسپولیس هم مواجه بود اما گفته مى شد به دلیل رابطه 
صمیمى علیرضا منصوریان با کارلوس کى روش تصمیم 

گرفت پیراهن آبى به تن کند.
به طور مشخص تر، راست یا دروغ مى گفتند منصوریان به 
کاوه دلگرمى داده که اگر استقاللى شود، راه هموارترى براى 
حضور در تیم ملى خواهد داشت، هرچند با وجود درخشش 

کاوه در جمع آبى ها چنین اتفاقى رخ نداد.
پس از آن رضایى وارد فــاز بعدى دلبرى از کى روش براى 
رسیدن به تیم ملى شد. در شــرایطى که همه مى دانستند 

مربى پرتغالى اولویت مهمى براى لژیونرها قائل اســت، 
کاوه به پیشنهاد ادامه حضور در اســتقالل جواب رد داد و 
راهى فوتبال بلژیک شد. این بازیکن امیدوار بود درخشش 
در اروپا منجر به تغییر وضعیتش شــود. کاوه در تیم هایى 
مثل شارلروا و بروژ افت و خیزهاى زیادى داشت، اما حتى 
در بهترین دورانش هم از سوى کادر فنى تیم ملى چندان 

جدى گرفته نشد.
همه سهم او تنها چند حضور در اردوها و مسابقات نه چندان 
مهم بود و نهایتا از فهرست نهایى تیم ملى براى حضور در 
جام جهانى 2014خط خورد. پیــش از آغاز جام ملت هاى 
آسیا در سال 2015هم شاهد مصدومیت کاوه بودیم تا آن 

تورنمنت نیز به این شکل از دست برود.

رضایى در این سال ها به حضورش در لیگ بلژیک ادامه 
داد و البته سیرى نزولى را پشت سر گذاشت. کاوه هم مثل 
خیلى هاى دیگر در آغاز فصل جدید تصمیم گرفت به لیگ 
برتر برگردد و در میدان دید کادرفنى تیم ملى قرار بگیرد، 
اما مشکالت عجیب در مسیر عقد قراردادش با استقالل 
و نیز مصدومیت رخ داده بــراى او در تراکتور، ورق را به 
ضرر او برگرداند. حــاال کاوه جام جهانــى قطر را هم از 
دست داده و شاید جام ملت هاى آسیا در سال 2023تنها 
تورنمنت ملى باقى مانده براى این بازیکن 30ساله باشد. 
تاکنون 18بازى و 4گل ملى به نام کاوه ثبت شــده؛ یک 
گل در برابر سیرالئون، یکى به بوسنى و 2گل هم در بازى 

با کامبوج.
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طبق شنیده ها اولین قسط پرداختى
اواخر آبان به اســتقالل پرداخت
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مهمترین چیز این است که باید براى انگلیس آماده شو

شاید اگر ســه شیرها 123 ســال پیش مى دانستند که 
قرار است 25 ســال بعد از آموزش فوتبال به ایرانى ها، 
در نخستین بازى مستقیم ایران و انگلیس، نفرات برتر 
فوتبال تهران، اعضاى سفارت کبیر انگلیس را با نتیجه 
تحقیرکننده 5 بر 2 بدرقه کننــد هرگز به کارگران خود 

در نفت مسجد سلیمان اجازه نمى دادند فوت و فن این 
ورزش را به ایرانى ها یاد بدهند. آخر، فوتبال اگر براى همه 
دنیا «مسئله مرگ و زندگى باشد» براى مردمان جزیره 
کهن که خود را اربابان این رشته ورزشى پرطرفدار مى 
دانند «موضوعى مهمتر از مرگ و زندگى است» تا جایى 
که ضرب المثلى در این کشور زبانزد عام و خاص است که

 مى گوید: «اگر شــغلت با فوتبال تداخل دارد آن را رها 
کن!»

پربیراه نیســت اگر بگوییم این روزها و همزمان با به راه 
افتادن قطار جام جهانى 2022 در قطر اکثر عالقه مندان 
به فوتبال براى ساعاتى هم که شده کار و زندگى خود را 
رها مى کنند تا حساس ترین تورنمنت جهانى این ورزش 

محبوب را به تماشا بنشینند. 
فوتبالدوستان جزیره نشــین هم امروز شاهد نخستین 
رقابت ملــى پوشــان کشورشــان در قطر هســتند.
 انگلیسى ها که کشــور خود را مهد فوتبال مى دانند در 
اولین گام باید به مصاف ستاره هایى بروند که نیاکانشان 
به وسیله اجداد آنها با این ورزش مهیج آشنا شدند. بدون 
شک آن زمان که کارگران بریتانیایى براى اکتشاف نفت 
ایران به کشور ما پا گذاشته بودند نمى دانستند قرار است 
کلید کشف استعدادهاى فوتبالى مردمان این سرزمین 
پهناور هم به دست آنها زده شود. اما این اتفاق افتاد و پس 
از 123 سال از آن روزگار، فوتبال حاال به پرهوادارترین 
ورزش در ایران تبدیل شــده است. حاال دیگر بازیکنان 
ایرانى به قدرى حرفه اى شده اند که مطرح ترین باشگاه 
هاى انگلیســى که پیش از ایــن غیربریتانیایى ها را به 
خود راه نمى دادند براى شــکار برخى ستاره هاى هاى 

کشورمان تور پهن کرده اند.
مهمتر از آن اینکه این روزها تیم ناشناخته «کارلوس کى 
روش» چنان هراســى به دل انگلیسى ها انداخته که به 
«گرت ساوتگیت» و «سه شیرها» هشدار داده اند مراقب 
«یوزهاى ایرانى» باشند مبادا قدرت آنها را در دفاع و حمله 

دستکم بگیرند و در نبرد اول غافلگیر شوند. 
آنها با ارزیابى ملى پوشــان ایرانى به کیفیت سربازهاى 
توانمند و سالح هاى قدرتمندى که این پیرمرد پرتغالى در 
اختیار دارد پى برده اند و همین موضوع در کنار ضعف تیم 
ساوتگیت در دفاع و دروازه به نگرانى آنها پیش از شروع 
مصاف با ایرانى ها دامن زده اســت. هرچه نباشد براى 
انگلیسى ها که از زادگاه فوتبال دنیا به قطر پاى گذاشته اند 
و رؤیاى قهرمانى در این تورنمنت را  در سر مى پرورانند 
افت دارد در برابر حریفى که پیش از آن با تیتر «خدا را شکر 
به ایران خوردیم» به استقبال از آن رفته بودند، بازى را 

واگذار کند.  
اما حاال انگلیســى ها با زیر ذره بین قرار دادن شاگردان 

کى روش مى دانند که در ترکیب ملى پوشــان حریف 
آسیایى که امروز قرار اســت برابر آن صف آرایى کنند 
بازیکنان مستعدى وجود دارند که هم مى توانند با ایجاد 
سدى آهنین مانع گلزنى «هرى کین»، مهاجم تمام عیار 
و قهار سه شیرها شــوند و هم قادرند با درخشش ستاره 
هاى مشهور و متبحر خود در نوك حمله سنگر انگلیسى 
ها را فرو بریزند. مهدى طارمى، ســردار آزمون، علیرضا 
جهانبخش و کریم انصارى فــرد فورواردهاى زهردار و 
باهوشى هستند که هر کدام به تنهایى مى توانند با استفاده 
از نقاط ضعف «هرى مگوایــر»، «اریک دایر» و «جان 
استونز»  در خط دفاع تیم ساوتگیت، تیم کى روش را به 
گل برسانند. اگرچه همگان مى دانند گلزنى در مصاف با 
حریف قدرى چون انگلیس اولویت این پیرمرد پرتغالى 
در دوئل حساس امروز نیست اما او حتماً با توجه به قدرت 
ذهنى که دارد با علم به نقطــه ضعف بزرگ رقیبش در 
دفاع برنامه هاى خاص و ویژه اى روى ضد حمالت دارد.
اما ایــن یک طرف ماجراســت و ســمت دیگر آن هم 
سرمربى 52 ساله اى ایســتاده که به هیچ عنوان دلش 
نمى خواهد در نخستین مصاف تیمش امتیاز از دست دهد 
چه رســد به اینکه درانتهاى بازى در برابر دستیار سابق 
فرگوسن مجبور شود پرچم ها را به نشانه تسلیم باال ببرد. 
او آمده تا هر طور شده پس از 56 سال جام جهانى قطر را 
به جزیره ببرد و این موفقیت را به افتخارات خود بیافزاید. 
همه اینها ضمن اینکه حساســیت نبرد یوزهاى ایرانى 
با سه شــیرها را دو چندان مى کند باعث مى شود پیش 
بینى نتیجه این بازى پیچیده تر شود، چرا که هر دو تیم 
براى رکوردشکنى پاى به این میدان بزرگ گذاشته اند 
و نمى خواهند بازنده نخســتین مصاف لقب بگیرند. با 
این تفاوت که یکى براى کسب عنوان قهرمانى پس از 
بیش از پنج دهه عزمش را جزم کرده و دیگرى به دنبال 
شکستن طلســم صعود به مرحله حذفى براى اولین بار

 است. 

ایران - انگلیس؛ گام نخست در جام 2022

یوزهاى ایرانى در پى شکار سه شیرها

مرضیه غفاریان
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همایش پدافنــد غیرعامل مدیران گروه فــوالد مبارکه و 
شــرکت ذوب آهن اصفهان با حضور سردار جاللى رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور، مدیران عامل، معاونان و 
مدیران شــرکت هاى فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان، 

برگزار شد.
در این همایش ســردار غالمرضا جاللى، رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشــور گفت: در جریان دیدار با مدیران 
عامل دو شــرکت فوالد مبارکه و ذوب آهــن و بازدید از 
خطوط تولید فوالد مبارکه، نــکات مدیریتى و تخصصى 
را که مدیران عامل دو شــرکت  باید به آن ها اشراف داشته 
باشند مورد بررســى قرار دادیم.خوشبختانه شرکت فوالد 
مبارکه بعد از حمله ســایبرى، برگشــت پذیرى سریعى 
داشــت و به خوبى توانست ضمن خنثى ســازى تهدیدها 
و حمالت ســایبرى، تجارب ارزشــمندى در این زمینه 
کسب کند که از این تجارب در دیگر صنایع کشور استفاده 

خواهد شد.
وى افزود: این شرکت توانســته اقدامات ارزشمندى براى 

تولید فوالد مبتنى بر بازار و نیازمندى هاى کشور انجام دهد. 
حمالت سایبرى به صنعت فوالد کشور برنامه ریزى شده و 
با تکنیک هاى خاصى انجام شده بود که خوشبختانه با توجه 

به تمهیداتى که این صنایع از قبل پیش بینى کرده بودند و 
آمادگى نسبى موجود، حداقل آسیب به صنعت فوالد کشور 

وارد شد و به سرعت به حالت اولیه بازگشتیم.

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه هم 
در این مراســم گفت:  با توجه به اهمیــت و جایگاه فوالد 
مبارکه در صنعــت و چرخه اقتصادى کشــور، موضوع و 
دستورالعمل هاى پدافند غیرعامل از سال ها قبل در فوالد 
مبارکه به میزان گسترده اى پیاده سازى و نهادینه شده است 
و از سوى مدیریت و کارکنان این ضرورت به صورت جدى 

پیگیرى مى شود.
وى افزود: ازسرگیرى فعالیت ها در کوتاه ترین زمان ممکن 
پس از حمله سایبرى و پیشرفت هاى شرکت نشان مى دهد 
که در حوزه پدافند غیرعامل اقدامات مؤثرى انجام شــده 

است.
 طیب نیاگفــت: در حوزه هــاى مختلــف به خصوص در 
حوزه هایى نظیر انرژى، تدارکات و بسیارى از حوزه هایى 
که از ســوى استکبار تحریم شــده ایم، بعضا با مشکالت 
زیادى مواجه هستیم، اما با همت کارکنان ثبت رکوردهاى 
متعدد در سال جارى بیانگر عملکرد خوب همکاران در این 

عرصه است.

استفاده از تجارب پدافند غیرعامل فوالد مبارکه
 در صنایع کشور

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزى اداره کل فنى و حرفه اى اســتان 
اصفهان گفت: یکى از اولویت ها و اهداف مهم و جدى سازمان فنى وحرفه 

اى، ارتقاى مهارت و اشتغال پایدار در استان اصفهان است.
عباس مهدیان گفــت: براى این منظــور دوره هــاى مهارت آموزى در 
دستگاه هاى مختلف علمى، نظامى، حمایتى و دیگر سازمان ها بر اساس 

نیاز هاى شناسایى شده براى افراد برگزار مى شود.
او اظهار داشت: این دوره ها به شیوه اجراى طرح مهارت آموزى در محیط 

کار و در نهاد ها و دستگاه هاى متقاضى برگزار مى شود.
معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزى اداره کل فنى و حرفه اى اســتان 
اصفهان افزود: تاکنون دوره هاى بســیارى در دانشگاه ها، مراکز نظامى، 

روســتاییان، صنف هاى مختلف و مددجویان تحت پوشــش نهاد هاى 
حمایتى استان برگزارشده است.

او گســترش آموزش هاى فنى و حرفه اى در محیط کار واقعى را ازجمله 
اهداف پیش روى این دوره ها عنوان کــرد و گفت: تاکنون این دوره ها در 
رشته هاى صنایع دستى، غذایى، نساجى، صنایع پوشاك، خودرو، مالى و 
بازرگانى، برق، ساختمانى، فناورى اطالعات و دیگر بخش ها برگزارشده 

است.
مهدیان بابیان اینکه همه اقشار مردم مى توانند از خدمات و آموزش هاى 
فنى و حرفه اى بهره ببرند، گفت: عالوه بر آن با به کارگیرى نظام آموزش 

دوگانه ارتقاى مهارت شاغالن و اشتغال پایدار نیز دنبال مى شود.

به گفته او، نظام آموزشى یاد شده که در یک ســال اخیر در سازمان فنى 
و حرفه اى بناشده است به دنبال افزایش اثربخشى آموزش هاى مهارتى، 

براى نیرو هاى جدید و افراد جویاى کار است.
معاون آموزش و پژوهش فنى و حرفه اى استان اصفهان افزود: تفاوت نظام 
آموزش دوگانه با نظام عادى آموزش مهارتى این است که در آموزش فنى 
و حرفه اى آموزش ها 30 درصد تئورى و 70 درصد عملى است، ولى در این 
نظام آموزشى 30 درصد عملى و 70 درصد هم در محیط صنعت و کارگاهى 

یا محیط کار واقعى انجام مى شود.
او خاطرنشان کرد: فردى که در قالب این نظام آموزش مى بیند، یک نیروى 

ماهر و متخصص است که تا حد زیادى اشتغال او تضمین خواهد شد. 

رویکرد سازمان فنى و حرفه اى در اصفهان

امضاى تفاهمنامه بین پاالیشگاه اصفهان و بانک ملى 

برگزارى جشنواره نخستین واژه آب در سمیرم

تفاهم نامه همکارى پاالیشگاه اصفهان و بانک ملى 
به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومى و بین الملل شرکت پاالیش 
نفت اصفهــان،  تفاهم نامه همــکارى بانک ملى و 

شرکت پاالیش نفت اصفهان به امضا رسید.
براســاس این تفاهم نامه قرار شد به منظور تکمیل 
اجراى طرح هاى بهبود فراینــد تولید فرآورده هاى 

نفتى در شرکت پاالیش نفت اصفهان 12 هزار میلیارد 
تومان وام بانکى با سود 18 درصد از سوى بانک ملى 

به حساب پاالیشگاه اصفهان واریز شود.
بنابر همین گزارش طبق این تفاهم نامه تاکنون چهار 
هزار میلیارد تومان از این وام به پاالیشگاه اصفهان 
پرداخت شــده، چهار هزار میلیارد تومان نیز تا پایان 
سال جارى پرداخت خواهد شد و چهار هزار میلیارد 
تومان مابقى  آن نیز در 6 ماه نخســت سال آینده به 
حساب شرکت پاالیش نفت اصفهان واریز مى شود.

گفتنى اســت این تفاهم نامه میان  دکتر محســن 
قدیرى مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان و 
دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملى ایران 

به امضا رسید.

مدیر آبفاى ســمیرم در چهاردهمین دوره جشنواره 
نخســتین واژه آب، یکى از راه هــاى نگهدارى و 
محافظت از منابع آبى را مصرف درســت این مایه 

حیاتى دانست.
مجید صابرى در این مراســم که با حضور معاون 
آموزشى آموزش و پرورش سمیرم و 150 تن از دانش 
آموزان برگزار شد، گفت: با آموزه هایى که در راستاى 
مدیریت مصرف بهینه آب به دانش آموزان آموزش 
داده مى شود، آنها همیار آب در خانواده ها مى شوند 
و با همان نگاه کودکانه، تاثیرى قابل قبول در ترویج 

شیوه هاى مصرف درست آب در خانواده دارند.
وى تصریح کرد: از آنجائیکه مــدارس به ویژه در 
مقطع ابتدایى از کانون هاى مهم و ارزشمند فرهنگ 
ســازى و ترویج مصرف بهینه آب هســتند، این 
جشنواره در مدارس اجراء مى شود تا مصرف درست 
آب در جامعه به خوبى نهادینه گــردد و آموزش و 

پرورش در این مسیر همراه خوبى بوده است.

مدیر آبفاى ســمیرم با بیــان اینکــه حیات همه 
موجــودات بــه وجــود قطره  هاى آب بســتگى 
دارد گفــت: بایــد با مصــرف هوشــمندانه آب، 
محیط زیست ســالمى بســازیم و اگر ما قدر آب را 
بدانیم همه موجودات از زندگــى بهترى برخوردار

 خواهند شد.
صابرى عنوان کرد: هر ساله و همگام با سایر شرکت 
هاى آبفا در سراســر کشور ، جشــنواره نخستین 
واژه آب در ســطح شهرســتان ها اجراء مى شود 
و چهاردهمین جشــنواره در شهرســتان ونک نیز 

اجراء شد. 

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 دوم

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان
با اسکن 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.

خزیدن مار آتشین روی خورشید

سرعت عجیب قطارهای جدید چین

مسی در ۵ ورژن متفاوت

چشم گربه در صورت اژدها!
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