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۳

حراج یا فرصت برای 
سودآوری

یک اتفاق ساده در 
«طبقه یک و نیم»

۳

تمدید نمایش
«تا پای جان»

قاچاقی های خطرناک در 

کمین کودکان

۳

       

با ازگیل کمبود 
آهن خود را 
جبران کنید

مسئوالن استان اصفهان به مسکو مى روند
۶

گرانی دست
به یقه شوینده ها 

می شود؟
بعد از نایاب شدن و کمیاب شدن شــکر، ماکارونى، 
روغــن و دارو حــاال نوبت شــوینده هاســت که از 
قفســه هــاى مغــازه هــا کــوچ کننــد و بروند. 
شوینده هایى که در اردیبهشت امسال طعم گرانى را 
چشیده بودند و بیشتر از 50 درصد رشد قیمتى داشتند و 
قیمت هایشان تا 80 درصد هم صعود کرد. کاالهایى 
که حاال باز هم قرار است خبرساز شوند و این بار سبد 
خانواده ها از وجودشــان خالى شود. موضوعى که به 
گفته دبیر انجمن صنایع شوینده بهداشتى و آرایشى به 
یک بحران شبیه شده است. حسام بیگدلو به تازگى و 
در پى گرانى هایى که هر بار یقه مواد شوینده را گرفته 

این بار از متوقف شدن...

برگزارى شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو در اصفهان
3 تا 6 آذرماه صورت مى گیرد؛

۶

کارشناس ارشد نمایندگى وزارت امور خارجه: در تالش هستیم اصفهان را به کانون تبادالت میان ایران و روسیه تبدیل کنیم 

اظهارات مربی پرتغالی سوژه 
دفاع از طارمی شددفاع از طارمی شد

باشــگاه پورتو از مهاجم ایرانى خود با استفاده 
از اظهــارات کــى روش دفاع کرد. روز شــنبه 
خبرنــگاران پرتغالى حاضر در کشــور قطر در 
اردوى تیم ملى ایران حاضر شدند و گفتگویى را 

با کارلوس کى روش...
۳

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷ بخوانید

مسیری تازه پیش 
پای صنایع دستی 

اصفهان

۵

علی علیپور؛ ستاره ای علی علیپور؛ ستاره ای 
درخشان در سایه درخشان در سایه 
ابرستاره های پرفروغ

 ازگیل براى پرورش بــه آب و هواى معتدل، خاك 
بسیار زهکشى شــده و کمى اسیدى 
نیاز دارد. طول عمر درخت ازگیل کوتاه 

بین30 تا 50 ســال عمر مى کند و 
میوه آن پس از رسیده شدن...

مرگ ۱۶۶۴ نفر در اصفهان به دلیل
آلودگی هوا در سال ۱۴۰۰

۳

۷

مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه 

زیربناهای حمل ونقل توضیح می دهد؛زیربناهای حمل ونقل توضیح می دهد؛

شرط تکمیل آزادراه شرط تکمیل آزادراه 
۶اصفهان-شیرازاصفهان-شیراز

قیمت موتورسیکلت پرواز کرد! درخواست نمایندگان اصفهان برای رفع معضل کم آبیجهان نما مخفى کردن عکس در گوشى هاى اندرویدىاستان چطور از سردردهاى میگرنى خالص شویم؟تکنولوژی سالمت

۲

مزایده عمومی 9 دستگاه خودرو سواري پژو 405 همگی مدل 86 رنگ بژ و دوگانه سوز و مزایده اسقاط 15 دستگاه موتور سیکلت هاي دادگستري 
اصفهان

دادگستري کل استان اصفهان در نظر دارد کاالهاي خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیري از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده هاي 1001004579000003 و1001004579000004 به صورت الکترونیکی به فروش برساند .

مهلت دریافت اسناد مزایده : تا تاریخ 1401/09/06 ساعت 19 زمان انتشار در سایت : 1401/09/01 ساعت 10 صبح  
تاریخ بازدید : از تارخ  1401/09/02 تا 1401/09/16  از ساعت 8 صبح لغایت 13:30

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :  1401/09/17 ساعت 13:30
زمان اعالم به برنده : 1401/09/19 ساعت 12 زمان بازگشایی : 1401/09/19 ساعت 10 صبح   

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد : 
1. برگزاري مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 
(در صورت وجود هزینه مربوطه) ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه )، ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشائی پاکات ،اعالم به برنده ، واریز وجه 

مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2. پیشنهاد می گردد باتوجه به تنوع کاالهاي مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید .

3. عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن ) با شماره هاي ذیل تماس حاصل نمایند:      مرکز 
پشتیبانی و راهبري سامانه : 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه  (www.setadiran.ir) بخش  " ثبت نام / پروفایل مزایده گر " موجود است.

آگهي مزايده هاي عمومي 
شماره هاي ۱۶۰۱/۶۵۰ و ۱۵۲۰/۶۵۰

 م.الف:۱۴۱۴۳۷۸

نوبت اول

دادگستری کل استان اصفهان

خاك  ى معتدل،
دى 
وتاه 

گ

۲

ریهرتسسربابرستاره هایپرفروغ غوی ابرستاره هایپرفروغفر

۷

ژههژژژژهژه

بخوانیدبخوانید

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

یک هنرمند در اقدامى تحسین برانگیز از زباله هاى موجود در 
طبیعت نقاشى هاى شگفت انگیزى را ساخته است.

شاید فکر کنید تولید عسل در خانه خیال است. تصور کنید مى 
بینید از سقف خانه عسل چکه مى کند!

آرژانتین و پرتغال بــه فینال جام جهانى امســال در قطر مى 
رسند؟! این پیش بینى این روزها وایرال شده است.

ساعت لوکس و جبعه  الکچرى آن مجموعًا 7 میلیارد تومان 
قیمت دارد.

کامیون ها به علت شرایط ویژه رانندگى و اندازه خودرو همواره 
نقش اصلى را در بخشى از تصادفات ایفا مى کنند.

سادگى زندگى، دیوار تاریخى کویت و شتر هاى بارگیرى شده 
با کاال و جزئیات دیگر در 78 سال پیش.

نقاشی های شگفت انگیز با زباله !

برداشت عسل از زیر سقف خانه!

پیشگویی کارتونی!

ساعت لوکس و ۷ میلیاردی!

همیشه پای یک کامیون در میان است!

کویت در ۷۸ سال پیش

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

https://nesfejahan.net/fa/news/260987/
https://nesfejahan.net/fa/news/260988
https://nesfejahan.net/fa/news/260990/
https://nesfejahan.net/fa/news/260991/
https://nesfejahan.net/fa/news/261005/
https://nesfejahan.net/fa/news/261010/
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کاهش سطح آب خزر
 به 27 سانتیمتر رسید

سیمان در مسیر قیمتى جدید 
قرار گرفت

خبرخوان
پیشنهادهاى خنده دار

محمود بصیرى مى گوید، دلش    ایسنا|
براى بازیگرى تنگ شده اما آدم باید شأن خود 
را حفظ کرده و هر کارى را نپذیرد. این بازیگر در 
این ارتباط به صــورت مصداقى به نقش هایى 
اشــاره مى کند که به او پیشــنهاد مى شود اما 
بیشتر برایش خنده دار است تا بخواهد بپذیرد. 
این بازیگــر درباره پیشــنهادهایى که از طرف 
تلویزیون به او مى شــود، گفت: پیشنهاد خیلى 
زیاد اســت اما متأســفانه هیچکدام به درد من
 نمى خورد. قصه هایشان را که شنیدم خنده ام 
گرفت. فکر مى کنید چه نقشى اخیراً براى من 
محمود بصیرى در نظر گرفته باشند خوب است؟ 
یک دبیر ریاضى که همســرش سکته کرده و 
خودش هم بازنشسته شده است! آیا اصًال به من 

مى آید که معلم باشم؟!

لبش به خواندن باز  شد!
  کافه سینما|  با انتشــار قطعه رسمى 
ایران براى جام جهانى قطر، نام خواننده این اثر 
مشخص شد: محمد معتمدى. خواننده اى که 
پیش تر خواندن این اثر را تکذیب کرد و گفت: 
«لبم به صحبت هم باز نمى شــود، چه رسد به 
آواز خواندن!». حاال اما مشــخص شــد او این 
اثر جدید را در قرارداد با انجمن موســیقى ایران 

خوانده است.

مرغ ایرانى 
خاطرخواه پیدا کرد!

  فارس | معاون وزیر جهاد کشاورزى گفت: 
به دلیل عارى بودن کشور ما از آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان، کشــورهاى دیگر از جمله کویت 
درخواســت واردات مرغ از ایران کرده اند. سید 
محمد آقامیرى گفت: اکثر کشورهاى دنیا درگیر 
بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان هســتند 
و از آنجایى که کشــور ما عارى از این بیمارى 
است، آنها براى واردات مرغ از ایران درخواست 
کرده اند. وى با بیان اینکه کشورهاى اطراف و  
و حتى انگلیس که 50 درصد مرغدارى هایش 
درگیــر بیمــارى آنفلوآنــزاى اســت، دنبال 
محصوالت سالم از کشــورهاى دیگر هستند، 
گفت: به همین دلیل برخى از این کشــورها از 
جمله کویت درخواست واردات از ایران کرده اند.

کودکانى که آب رفته اند! 
  شهروندآنالین|آمارها براساس وضعیت 
امنیت غذایى استان ها و شاخص هاى جهانى که 
توسط دانشگاه علوم پزشکى سیستان وبلوچستان 
تهیه شده، نشان مى دهد به دلیل تغذیه نامناسب 
مادر و نوزاد در این اســتان، بچه ها نســبت به 
میانگین کشــور قــد کوتاه ترى دارنــد. نتایج 
بررسى ها نشان مى دهد درصد الغرى کودکان 
زیر پنج سال در این استان 8/98 است، در حالى 
که متوسط کشــورى 4 تخمین زده شده است. 
کوتاه قدى در استان سیستان وبلوچستان 16/2 
است، این در حالى اســت که آمار کشورى 4/8 
است. شاخصه الغرى و الغرى شدید بچه هاى 
زیر پنج سال استان نیز 6/5 است و در برابر آمار 
کشورى که 4/3  است، آمار خطرناکى به شمار 

مى رود.

قطع انشعاب آب
 11 هزار تهرانى

مدیــر دفتــر توســعه خطوط    تسنیم|
آبرسانى شــرکت تأمین و تصفیه آبفاى تهران 
گفت: انشعاب آب 11 هزار مشترك بدمصرف 
قطع شــده و این روند تا اصالح الگوى مصرف 
ادامه خواهد داشت. تبریزى گفت: مصرف آب 
تهران حدود 40 هزار لیتر برثانیه و میزان ورودى 
آب در تهران حدود 35 هزار لیتر برثانیه اســت؛  
یعنى هرثانیه، 5 هــزار لیتر از ذخایر آب کاهش 
پیدا مى کند و این باال بودن میزان مصرف نسبت 

به میزان تولیدى را نشان مى دهد.

اروپا به فالکت افتاده
سردار على فدوى، جانشین فرمانده    فارس |
کل سپاه پاســداران گفت: شکســت بزرگى براى 
خبیثان ایجاد شده اســت. آنها حدود 5 قرن دنیا را 
مستعمره خود کردند، ولى هم اکنون مشکلى براى 
آنان ایجاد شده و آن این اســت که خود جنگى به 
راه انداختند، در این جنگ، کشــور روسیه را تحریم 
کردند و این کشور هم گاز را بر روى آنها بست. آنها 
هم اکنون به فالکت افتاده اند. در این مدت، رسانه ها 
و مســئوالن غربى اعالم کردند که براى زمستان 
سختى که در پیش است، چوب و  زغال سنگ جمع 
آورى کنید. خاك بر سرتان کنند که حتى در این دنیا 
هم نتوانستید موفق شوید و در آن عالم هم به دلیل 
جنایت هــا، خباثت ها و ظلم هاى متعــدد، به جهنم 

خواهید رفت.

هجمه به رسانه ملى
 طبیعى است 

پیمان جبلى، رئیس سازمان صدا و سیما در    برنا|
رابطه با انتقادات به صدا و سیما گفت: هجمه هایى 
که به رسانه ملى مى شود دور از انتظار نیست، وقتى 
که رســانه ملى براى مقابله با دروغ پردازى و شبهه 
افکنى و گمراه سازى افکار عمومى که رسانه هاى 
معاند مســبب آن اســت، فعاالنه وارد میدان شود، 
طبیعى اســت که مورد هجمه قرار گیــرد. بعضى 
انتقاداتى که از رسانه ملى مى شود را انتقادهاى بحق 

و درستى مى دانیم.

رئیس سازمان بورس
 استعفا کرد

مدیر روابط عمومى ســازمان بورس    ایسنا |
و اوراق بهادار از اســتعفاى رئیس این سازمان خبر 
داد. بر اســاس این گزارش در هفته هاى گذشــته 
نیز چندیــن مرتبه خبرى مبنى بر اســتعفاى مجید 
عشــقى منتشر شــد که از سوى ســازمان بورس

 تکذیب شد.

پشت پرده ممنوعیت ورود
 خودروهاى فرانسوى 

  اقتصاد نیوز | آنطور که سخنگوى صمت 
اعالم کرد این وزارتخانــه ورود محصوالت دو برند 
فرانســوى یعنى پژو – ســیتروئن و رنو را به بازار

 نمى دهد. اما اخبار شــنیده شــده گویاى این نکته 
است که پژو – ســیتروئن با توجه به جوینت شدن 
با فیات – کرایسلر و تشــکیل چهارمین خودروساز 
بزرگ جهان به لحاظ تیراژ با نام استالنتیس تشکیل 
داد نه تنها دیگر رغبتى به حضور در بازار ایران ندارد 
که به دلیل اینکه فیات – کرایسلر شرکت آمریکایى 
محسوب مى شود و اجازه ورود به کشور وجود ندارد؛ 
بنابراین، حضــور محصوالت این برند فرانســوى 
را باید تمام شــده تلقى کرد. رنو هم دیگر به شکل 
گذشته حاضر به حضور در بازار ایران نیست. آنطور 
که شنیده شــده مدیران رنو با یکى از شرکت هاى 
خودروســاز خصوصى به توافق رســیده است. این 
توافق و عدم تداوم همکارى رنو بــا ایران خودرو و 
ســایپا مدیران صمت را عصبى کرده و آنها تصمیم 
گرفته اند نسخه ورود تمام خودروسازان فرانسوى ها 

را بپیچند.

زابل؛ آلوده ترین هوا 
در کشور

  ایسنا |باالترین میانگین غلظت ذرات معلق 
در هوا در ســال 1400 مربوط به شهر زابل گزارش 
شد که حتى بیش از 12 برابر رهنمود سازمان جهانى 
بهداشت بود؛ در واقع بیشترین تعداد روزهاى هواى 
خطرناك در ســال 1400 مربوط به شهر زابل با 15 
روز بوده است. در شــهر زابل تعداد کل مرگ هاى 
منتســب به ذرات معلق در بزرگساالن باالتر از 30 
سال در ســال 1400 به شــکل میانگین 289 نفر

 بوده است.  

مدیر مرکز ملى مطالعات و تحقیقات دریاى خزر مؤسسه 
تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: ســطح آب دریاى خزر 
در سال آبى گذشته  با تشدید روند کاهشى، بیش از 27 
سانتیمتر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته 
است.ســیدمعصومه بنى هاشــمى در خصوص آخرین 
وضعیت تراز آب در دریاى خزر اعالم کرد: انتظار مى رود 
روند کاهشى سطح آب دریاى خزر تا اواخر فصل زمستان 
نیز ادامه یابد.به گفته معصومى، باتوجه به اینکه معموًال 
کمترین سطح آب خزر در اواخر ماه آذر تا اواسط زمستان 
هرسال رخ مى دهد، براین اســاس، آثار تداوم کاهش 
ســطح آب براى کاربرى هاى متأثر از دریا، در ماه هاى 

پیشرو تا پایان سال تشدید خواهد شد.مدیر مرکز ملى 
مطالعات و تحقیقات دریاى خزر گفت: براین اســاس و 
باتوجه به گزارش هاى اخیر منتشــر شده از سوى مرکز 
و پیش بینى ادامه روند کاهشى سطح آب خزر و اهمیت 
مدیریت پیامدهاى حاصــل از آن، درحال حاضر اقدام 
هایى توسط همه دســتگاه ها و وزارتخانه هاى مرتبط 
در دســت تدوین و برنامه ریزى اســت تا آمادگى هاى 
الزم براى شــرایط آتى خزر از نظر کاهش سطح آب و 
پیامدهاى آن بر سواحل، کاربرى هاى متنوع، اکوسیستم 
و محیط زیست و...  تحت عنوان برنامه جامع مدیریت 

آثار کاهش سطح آب خزر فراهم شود.

دبیر انجمن صنعت ســیمان در روزهاى گذشــته از 
اجراى افزایش حداقل35 درصدى قیمت پایه سیمان 
خاکسترى در انواع مختلف محصوالت خبر داد و گفت: 
این افزایــش قیمت پایه پس از دو ســال ثابت ماندن 

قیمت اجرایى مى شود.
بر این اساس قیمت هر تن ســیمان به صورت فله اى 
از 360 هــزار تومان بــه 486 هزار تومــان افزایش 
مى یابد. البته در حال حاضر این محصول در بازار آزاد با 
قیمت هاى باالترى خرید و فروش مى شود و عرضه و 

تقاضا تعیین کننده اصلى بازار هستند.
تا پیش از این هر پاکت ســیمان در مصالح فروشى ها 

حدود 50 هزار تومان بود که احتماًال  با نرخ هاى جدید به 
حدود 67 تا 68 هزار تومان مى رسد. البته سیمان تیپ 5 
در بسیارى از مناطق تا 58 هزار تومان معامله مى شد که 
با این اوصاف باید منتظر قیمت 78 هزار تومانى براى 

این کاال باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع معدنى وزارت صمت نیز با تکذیب 
افزایش 35 درصدى قیمت کل سیمان تولیدى، توضیح 
داد:  افزایش قیمت پایه ســیمان به دلیل جلوگیرى از 
ارزان فروشى شــرکت هایى مصوب شد که به واسطه 
نبود تقاضا، اقدام به فروش سیمان با نرخ هاى پایین تر 

از کف قیمتى در بازار مى کردند.

الدن ایرانمنش
بعد از نایاب شــدن و کمیاب شدن شــکر، ماکارونى، 
روغن و دارو حاال نوبت شوینده هاست که از قفسه هاى

 مغازه ها کــوچ کنند و برونــد. شــوینده هایى که در 
اردیبهشت امسال طعم گرانى را چشیده بودند و بیشتر 
از 50 درصد رشد قیمتى داشتند و قیمت هایشان تا 80 
درصد هم صعود کرد. کاالهایى که حاال باز هم قرار است 
خبرساز شوند و این بار سبد خانواده ها از وجودشان خالى 
شود. موضوعى که به گفته دبیر انجمن صنایع شوینده 

بهداشتى و آرایشى به یک بحران شبیه شده است.
حســام بیگدلو به تازگى و در پى گرانى هایى که هر بار 
یقه مواد شوینده را گرفته این بار از متوقف شدن تولید 
در 10 درصد از شــرکت هاى تولیدکننده کوچک خبر 
داده و با اشــاره به اعمال قیمتگذارى دستورى از سوى 
ســازمان حمایت براى تولیدکنندگان مواد شــوینده، 
گفته؛ قیمت دستورى ســالى یکبار و در بهترین حالت 
ســالى دو مرتبه تغییر مى کند. این در حالى اســت که 
شــرکت هاى تولیدکننده مواد اولیه را پتروشیمى هاى 
دولتى و خصولتى  که هر هفته نرخ هایشان در حال تغییر 

است تهیه مى کند.
او این گرانى ها و متوقف شــدن تولید را مبنا قرار داده 
تا هشــدار بدهد و بگوید دیر یا زود بــا افزایش قیمت 
شــوینده ها کارخانه ها یا باید تعطیل کنند و یا چاره اى 

جز گرانفروشى ندارند.
این اتفاق در حالى مى افتــد که پیش از این هم فعاالن 
صنفى صنایع شوینده از توافق براى افزایش قیمت این 
محصوالت از ابتداى خرداد خبــر مى دادند، اما به این 
خاطر که وزارت صمت بعد از گذشت 5 ماه از آن زمان 
هنوز مجوزى براى قیمت هاى جدید ارائه نداده است، از 

این رو گویا تولیدکنندگان به کم فروشى روى آورده اند.

تکرار گرانى ها 
28 اردیبهشت امسال بود که نامه اى با سربرگ انجمن 
صنایع شوینده در شبکه هاى اجتماعى دست به دست  
شد که از توافق براى افزایش قیمت شوینده ها حکایت 
داشــت. یک ماه بعد از آن با شــروع خــرداد بعضى از 
تولیدکننده ها اقدام به باالبردن قیمت شوینده ها کردند 
و برخى از شــوینده ها نیز در بازار کمیاب شــد. اقدامى 
که واکنش وزارت صمت را به همراه داشــت طورى که 
همان روز این وزارتخانه قیمت هاى جدید را غیرقانونى 
دانست و از تولیدکنندگان خواست قیمت ها را به حالت 
قبل بازگردانند.گرچه بیشــتر تولیدکننــدگان ناچار به 
بازگرداندن قیمت ها شدند، اما به نظر مى رسد برخى از 

آنها به ترفندهاى جدیدى براى گرانفروشى روى آوردند.
با وجود اینکه پیش از این سازمان حمایت با افزایش 25 
درصدى قیمت مواد شوینده و آرایشى بهداشتى موافقت 
کرده بود اما تولیدکنندگان شــوینده به دنبال افزایش 
قیمت دوباره هستندکه هنوز مجوز آن داده نشده است. 
این افزایش قیمت در پى رایزنــى هایى بود که رئیس 
هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتى و آرایشى 
ایران در اردیبهشت ماه امسال خبر آن را داده بود که در 
نهایت با بخشــى از آن موافقت شد و قیمت شوینده ها 
25 درصد افزایش یافت. او دلیل ایــن افزایش قیمت 
ها را افزایش حقوق و دستمزد، هزینه هاى انرژى، مواد 
اولیه داخلى و خارجى، کرایــه حمل و عوارض گمرکى 

عنوان کرده بود. 
اما با توجه به اینکه درخواست تولیدکنندگان افزایش 45 
درصدى قیمت بخاطر افزایش هزینه هاى تولید بود، آنها 
در حال رایزنى براى افزایش قیمت مجدد هستند. این 
در حالى است که به گفته بختیار علم بیگى هنوز رایزنى 
ها و مذاکره براى افزایش قیمت محصوالت شوینده تا 

این لحظه به نتیجه نرسیده است. 
وى با بیان اینکه هنوز مجوز افزایش باقیمانده درخواست 
تولیدکنندگان داده نشده، تصریح کرده: فعًال از شرکت ها 
خواهش کردیم با همین شــرایط به تولید ادامه دهند تا 

همزمان رایزنى ها براى تغییر قیمت انجام شود.
دولت در حالى با افزایش قیمت شوینده ها مخالف است 
که پیش از این قیمت مواد اولیــه تولید افزایش یافته، 
بنابراین مشخص نیست که با افزایش هزینه هاى تولید، 
کارخانجات چطور باید قیمت نهایى محصول را ثابت 

نگه دارند؟
این اقدام دولت اکنون مــورد انتقاد دبیر انجمن صنایع 
شوینده بهداشتى و آرایشــى قرار گرفته و وى با شرح 
نحوه قانون قیمت گــذارى در پتروشــیمى ها، اعالم 
کرده: 95 درصد نرخ جهانى ضرب در نرخ دالر مى شود 
از این رو هــر هفته نرخ محصوالت پتروشــیمى تغییر 

مى کند.
این فعال اقتصادى با انتقاد از سیاست دوگانه دولت در 
برخورد با تولیدکنندگان مواد شــوینده و  پتروشیمى ها 
خاطر نشان کرده چالش اصلى شرکت هاى شوینده این 
است که باید مواد اولیه که هر هفته نرخ آن متناسب با 
دالر تغییر مى کند را خریدارى کنند اما از ســوى دیگر 
باید نرخ محصوالت تولیدى خود را حداقل در یک بازه 
زمانى یکســاله ثابت نگه دارند. در این دو حالت نفوذ 
دولت را مى توان مشاهده کرد. دولت به پتروشیمى ها 
اجازه مى دهد که نرخشان را متناسب با نرخ دالر تغییر 
بدهند اما  به تولیدکنندگان حق نمى دهد که قیمت ها 

را تغییر بدهند.
دبیر انجمن صنایع شــوینده بهداشــتى و آرایشى، با 
اشاره به اینکه مواد شــوینده جزو اقالم ضرورى سبد 
خانوارهاست و عدد 25 درصدى افزایش نرخ شوینده ها 
نســبت به دیگر صنایــع قابل توجه نیســت حاال در 
 تازه ترین ســخنانش گفته اگر این قیمت ها به همین 
شکل ثابت بماند شرکت هاى تولیدکننده یکى پس از 
دیگرى از چرخه تولید خارج مى شوند و به همین دلیل 
تردید نداشته باشید که در آینده نزدیک با کمبود مواد 
شوینده و بحران آن مواجه خواهیم شد چراکه 10 تا 15 
درصد از شرکت هاى تولیدکننده کوچک روند تولید را 
متوقف کردند و شــرکت هاى بزرگ هم با یک ســوم 

ظرفیت کار مى کنند تا برند خود را حفظ کنند.
در همین حال حســین فرهیدزاده،  سرپرست سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعالم اینکه 
هنوز هیچ درخواســتى براى افزایش قیمت به سازمان 
حمایت ارســال نشده اســت مى گوید: در جلسه اخیر 
ســتاد تنظیم بازار ما براى جلوگیرى از افزایش هزینه 
هاى تولید براى شــوینده ها مصوب کرده ایم که مواد 
اولیه پودر شوینده 10 درصد کاهش قیمت پیدا کند. با 
این مصوبه بعید است که شاهد افزایش قیمت شوینده 

ها باشیم.

بعد از ماکارونى و روغن این بار نوبت به صنایع بهداشتى و آرایشى رسید 

گرانى دست به یقه شوینده ها مى شود؟

مریم محسنى
استفاده از ســرخاب و ســفیداب ها حاال به سن دبستان 
رسیده است؛ تقاضاى بیش از اندازه اى که ایران را در صدر 
کشــورهاى جهان قرار داده و طى دو دهه اخیر با کاهش 
میانگین سنى، مصرف لوازم آرایشــى تا 5 برابر افزایش 

یافته است.
بنابر آمارها با وجود تورم و مشــکالت معیشــتى، ســبد 
خانواده ها از لوازم آرایشى خالى نمى شود و طبق آمارها هر 
خانواده ایرانى به طور متوسط ساالنه بیش از یک میلیون 
تومان براى خرید لوازم آرایش هزینه مى کند. عددى که 
حاال ایران را جزو پنج کشورى قرار داده که بیشترین میزان 

مصرف لوازم آرایشى را دارد. 
مشترى هاى آرایش هم حاال سنشــان پایین آمده و اگر 
تا همین 5 سال قبل، چیدمان اتاق کودك شامل گهواره، 
تخت، کمد یا نهایتًا صندلى بود، حاال والدینى که دختردار 
شده اند خودشان میز آرایش کودکانه سفارش مى دهند و 
تغییر سبک زندگى آنها باعث شده که بیش از 90 درصد از 
لوازم آرایشى که مربوط به بزرگساالن است در کشوى میز 

دختربچه ها یافت شود. 
جالب اینکه این موضوع تنها به دختران خردســال ختم 
نمى شود و پسربچه ها هم به این جرگه پیوسته اند. امرى 
که به اعتقاد اصغر مهاجرى، آسیب شناس اجتماعى، جامعه 

و رسانه ها و خانواده ها باعث آن شده اند.
به گفته این آسیب شناس، اســتفاده از لوازم آرایشى براى 
زنان از دیرباز باب بوده اما فراگیر شدن آن براى دختران در 
فرهنگ غنى ایران از همان گذشته مذموم بود اما متأسفانه 
در عصر جدید مذموم بودن این امر از بین رفته اســت به 
طورى که سن استفاده از لوازم آرایش به دختران نوجوان و 

به مرز کمتر از 12 سال رسیده است.
این در حالى است که نیاز بســیار زیاد بازار ایران و میزان 
بســیار کم تولیدات داخلى و واردات رسمى باعث شده با 
میزان بسیار باالى قاچاق لوازم آرایشى و بهداشتى به داخل 

کشور روبه رو باشیم.
هم اکنون 70 درصد واردات لوازم آرایشــى از کشورهاى 
امارات و ترکیه و مابقى از اروپا و شرق آسیا به خصوص چین 
وارد ایران مى شود، اما بخش اعظمى از لوازم آرایشى تقلبى 
و قاچاقى هم هســت که از مبادى غیر قانونى وارد کشور 
مى شود و به واسطه قیمت هاى بسیار پایین خود مشتریان 

کم سن و سال پر و پا قرصى هم دارد.
تورم روز افزون در اقتصاد کشــور حاال بــازار این ارزان 
قیمت ها را سکه کرده اســت تا جایى که حاال شاهد رشد 
قارچ گونه واحدهاى فروش لوازم آرایشــى و بهداشتى در 
گوشه و کنار شهر و مصرف اجناس قاچاق و غیر استانداردى 
هستیم که بین سنین مختلف و سلیقه هاى متفاوت همه 
گیر شده و تأکیدات مکرر مســئوالن امر بهداشت در این 

زمینه نیز اثربخشى خود را از دست داده است.

 قاچاقى هاى خطرناك در کمین کودکان
پس از ادعاى روزنامه  هم میهن مبنى بر عدم خرید حق پخش بازى هاى جام جهانى، خبرگزارى تسنیم 
اعالم کرده که حق پخش جام جهانى خریدارى شــده، اما «به دلیلى» تصمیــم گرفته اند نام ایران در 

فهرست خریداران نباشد. 
در این بخش از گزارش خبرگزارى تسنیم آمده: «یک خبر درباره جام جهانى بیش از موارد دیگر، اهمیت 
دارد و آن حق پخش تلویزیونى مسابقات جام جهانى است که در فضاى مجازى برخى مدعى شده اند این 
اتفاق نیفتاده و نام ایران و سازمان صداوسیما در جدول پخش و حق پخش مسابقات جام جهانى در سایت 
فیفا وجود ندارد. منبع آگاه در شوراى ورزش صداوسیما درباره این اتفاق تأکید کرد که این موضوع صرفًا 
تصمیم فنى بوده و ربطى به هیچ اتفاق دیگرى ندارد. بنابر تجربه اى که در ادوار گذشته جام جهانى چنین 

تصمیمى گرفته شده است.»
از سوى دیگر ایسنا گزارش داده: شرکت «بین مدیا» به عنوان نماینده انحصارى فیفا در منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا براى پخش مسابقات جام جهانى، تاکید کرده است که «حق پخش بازى هاى جام جهانى 

براى ایرانیان در انحصار صداوسیما است.»

افزایش قیمت این  بار به بازار موتورسیکلت رسید. در همین زمینه اخیراً ابوالفضل حجازى، عضو انجمن 
موتور ســیکلت، اعالم کرد که قیمت موتور در بازار تا جایى باال رفته که این کاال تبدیل به یک کاالى 
لوکس شده است. مساله گرانى خودروها باعث شد که افراد زیادى در جامعه توان خرید آن ها را نداشته 
باشند و به ســمت بازار موتورســیکلت گرایش پیدا کنند.یک عضو انجمن موتورسیکلت ایران گفت: 
افزایش تقاضا باعث رشد قیمت شــد. به نحوى که اکنون قیمت موتورســیکلت از 50 میلیون تا 400 

میلیون تومان است. 
ابوالفضل حجازى در ادامه توضیح داد: در گذشته قیمت موتورسیکلت هایى که در ایران تولید مى شد بین 
سه میلیون تا پنج میلیون تومان بود. به همین دلیل اصوًال جزو کاالى سرمایه اى به شمار نمى رفت، اما 

اکنون جزو کاالهاى لوکس به شمار مى رود.
در آگهى هاى خرید و فروش موتور، محصوالت میلیاردى نیز پیدا مى شود. یک مدل موتور هوندا در بازار 
حدود چهار میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت دارد. البته همه مدل هاى این برند گران قیمت نیستند. 
مدل دیگرى از موتور هوندا حدودا 150 میلیون در بازار ارزش دارد. موتورهاى پرطرفدار وسپا (اصلى) در 

در بازه قیمتى بین 300 میلیون تا 400 میلیون تومان عرضه مى شوند.

خریده اند، نخریده اند؟!

قیمت موتورسیکلت پرواز کرد!
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درخواست نمایندگان اصفهان 
براى رفع معضل کم آبى  

مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهان بــا صدور 
بیانیه اى با اشاره به دیدار صدها نفر از مردم اصفهان 
با مقام معظم رهبرى تاکید کردند: مردم اســتان 
اصفهان پیرو فرمایشات رهبر معظم انقالب به جد از 
مسئوالن دولتى و تمام دست اندرکاران مى خواهند 
اقدام فورى براى عملیاتى شدن برنامه هایى انجام 
دهند که منجر به رفع یا کاهش قابل مالحظه کم 
آبى در این استان شــود. در این بیانیه آمده است: 
مردم استان اصفهان هنوز هم بر عهد و پیمان خود 
با رهبر معظم انقــالب، آرمانهاى انقالب و تالش 
براى تحقق ایرانى آباد و سرافراز پاى کار هستند. اما 
در عین حال مشکالتى دارند که یکى از آنها مساله 
جدى کمبود آب و احیاى زاینده رود است که مقام 
معظم رهبرى فرمودند: مســئله آب اصفهان مهم 
است و مسئوالن دولتى که برنامه هاى خوبى براى 
حل این مشکالت دارند باید در کار و تالش بیشتر، 

شب و روز نشناسند.

انهدام شبکه سازمان یافته 
نفاق در اصفهان

جانشین فرمانده انتظامى استان از دستگیرى اعضاى 
باند 4 نفره سازمان یافته شبکه نفاق در عملیات پیچیده 
و هوشمندانه ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومى 
شهرستان اصفهان خبر داد. سردار محمدرضا هاشمى فر 
افزود: سرانجام با انجام اقدامات پلیسى و تخصصى و 
هماهنگى هاى الزم با مرجع قضائى اعضاى این باند 
طى یک عملیات پیچیده و هوشمندانه در مخفیگاه خود 
دستگیر و در بازرسى از محل اقامت آنان تعداد 50 عدد 
کوکتل مولوتف، تعداد قابل توجهى اعالمیه، بیســیم، 
اسپرى رنگ براى شعار نویسى، کیس رایانه و وسایل 
فنى که از طریق آنها با سرشبکه هاى نفاق خارج نشین 

ارتباط برقرار مى کردند کشف شد.

325 نفر در حوادث رانندگى 
جان باختند

296 میلیون و 876 هزار و 215 تــردد انواع خودرو از 
ابتداى ســال تاکنون توسط ســامانه هاى تردد شمار 
بَرخط(آنالین) در جاده هاى اصلى استان اصفهان ثبت 
و تعداد این ترددها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
17 درصد افزایش یافته  است. در همین حال 325 نفر در 
هفت ماه امسال در حوادث رانندگى جاده اى استان، جان 
خود را از دســت دادند. این میزان تلفات نسبت به سال 

گذشته 2 درصد کاهش داشته است.

3 ُتن آنتى بیوتیک 
وارد اصفهان شد

معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت:حدود 50 تــن آنتى بیوتیک از هندوســتان وارد 
کشور شد که حدود 3 تن سهم دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان بود که در اختیار این دانشــگاه قرار گرفت و 
توزیع شد. محمود اعتبارى گفت: آنتى بیوتیک از طریق 
واردات، کارخانه هاى داروسازى داخل و تولیدکننده هاى 
اصفهان تأمین شده است. بر این اساس، کمبودى در این 
زمینه نداریم و امیدواریم کــه در آینده نیز با کمبود این 

دارو مواجه نشویم.

قلعه سرشیر، منطقه نمونه 
گردشگرى مى شود

مدیــرکل میراث فرهنگــى از تــالش اداره کل 
میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان براى تبدیل قلعه تاریخى سرشیر فالورجان 
به منطقه نمونه گردشگرى با توجه به ظرفیت هاى 
موجود خبــر داد. علیرضا ایزدى گفت: شهرســتان 
فالورجان از ظرفیت بســیار مناســبى براى توسعه 
زیرساخت هاى گردشگرى و صنایع دستى برخوردار 
اســت که نمونه آن قلعه تاریخى سرشیر بوده که با 
توجه به شرایط موجود منطقه و ظرفیت هاى موجود، 
این منطقه ظرفیت تبدیل شــدن بــه منطقه نمونه 

گردشگرى را دارد.

خبر

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اصفهان از وضعیت 
نابسامان  حدود هزار کیلومتر از راه هاى این استان خبر داد 
و گفت: هم اینک ترمیم و بازسازى آسفالت راه ها به ویژه در 
محورهاى شریانى به عنوان یکى از مشکالت عمده حوزه 

راه و ترابرى استان مطرح است.
فرزاد دادخواه اظهار داشت: هر سال بخش زیادى از آسفالت 
راه هاى استان اصفهان به بازسازى نیاز پیدا مى کند و گاهى 

به خرابى شدید تبدیل مى شود.
مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جــاده اى اصفهان افزود: 
بیش از 500 میلیارد تومان قرارداد براى روکش آســفالت 

راه هاى استان منعقد شده و دردست اقدام است.

وى اضافه کرد: روکش آســفالت حــدود 300 کیلومتر از 
محورهاى مواصالتى استان در سال جارى انجام شده است 
اما هنوز حدود هزار کیلومتر دیگر باقى مانده و نیاز به حجم 

زیادى از آسفالت دارد.
دادخواه با اشاره به مساعدت ســازمان راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى کشور گفت: بر اساس برنامه ریزى انجام شده 
مقاطع و محورهاى داراى خرابى شدید در سال جارى و سال 

آینده رفع مى شود.
وى افزود: اعتبارات اســتانى راه هاى فرعى و روســتایى 
اصفهان بسیار محدود است اما با این حال قرارداد هاى خوبى 

در این زمینه منعقد شده و در حال اجراست.

معاون تربیت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش وپرورش 
اصفهان با اشاره به بازرســى و نظارت از مدارس، گفت: در 
تالش هستیم شیوع آنفلوانزا را کنترل کنیم تا مدارس تعطیل 
نشود، همچنین سالمت فردى دانش آموزان حفظ شود، از 

این رو گروه هاى نظارتى در مدارس حضور دارند.
آذرکیوان امیرپور با بیان اینکه تدابیرى براى مقابله با شیوع 
آنفلوانزا در مدارس اندیشیده شده است، اظهار کرد: شیوع 
آنفلوانزا در مدارس ســیر نزولى دارد و نسبت به هفته هاى 
گذشته آمار شیوع این بیمارى در مدارس کاهش یافته است.

وى با بیان اینکه در هفته هاى گذشته به استفاده از ماسک 
در مدارس تاکید کردیم، ادامه داد: تاکید بر تعطیلى بوفه هاى 

مدارس داشتیم، در بحث رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى 
و بهداشت فردى دانش آموزان تذکرات و هماهنگى هایى 
با مراکز بهداشت اســتان انجام و به مدارس جهت رعایت 

ابالغ شده است.
معاون تربیت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان در پاســخ به این پرســش که آیا دستورى براى 
تعطیلى مدارس جهت شیوع آنفلوانزا به آموزش و پرورش 
استان ابالغ شده اســت، تصریح کرد: ازآنجاکه آمار شیوع 
ابتالء به آنفلوانزا نزولى و بسیار کم شده و حداکثر 10 در صد 
از دانش آموزان کل استان در مقطع ابتدایى به آنفلوانزا مبتال 

شدند، لذا دستورى براى تعطیلى مدارس ابالغ نشده است.

بازرسى مدارس جهت 
جلوگیرى از شیوع آنفلوآنزا

1000 کیلومتر از راه هاى 
اصفهان نیازمند مرمت است

راه اندازى گمرك تخصصى اصفهــان در حوزه صنایع 
دســتى بهترین خبرى است که طى دو ســال گذشته از 
مجدالدین تاج زبان، رئیس اتحادیه تولید کنندگان صنایع 
دستى استان اصفهان عنوان شــده است. تصمیمى که 
اکنون براى رفع مشــکالت فعاالن و صــادرات صنایع 
دستى اصفهان در دستور کار شــوراى گفتگوى دولت و 

بخش خصوصى استان قرار گرفته است. 
نتیجه اى که منجر به تشکیل شرکتى با عنوان مدیریت 
صادرات در حوزه صنایع دستى شــده است تا این شرکت 
در  حــوزه تبلیغات و فروش صنایع دســتى وارد شــود و 
تولیدکنندگان بتوانند بازار هاى هدف را بشناسند و همچنین 

در موضوع برندسازى و آموزش صادرات فعالیت کنند.
به گفته رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان، راه اندازى 
گمرك تخصصى اصفهان در حوزه صنایع دستى از جمله 
مصوبات شوراى گفتگو است که کمک بزرگى به توسعه 
صادرات صنایع دســتى هنرمندان اصفهان خواهد کرد. 
تصمیمى که اکنون بارقه امیدى را براى فعاالن عرصه اى 
که تا اکنون کمتر در بازارهاى جهانى به چشم مى آمده اند 

ایجاد کرده است. 
اگر بخواهیم خط مشى که تاکنون بر صنایع دستى اصفهان 
حاکم بوده را در یک جمله خالصه کنیم باید به اســتفاده 
نکردن از صاحبنظــران، تصمیم هاى شــتابزده و عدم 
استفاده از بازارهاى جهانى اکتفا کنیم حاال اما این موضوع 

برخالف گذشته به نظر مى رسد که بتواند در فتح بازارهاى 
صادراتى موفق باشد.

به گفته مجدالدین تاج بســیارى از کشــورها، شناخت 
زیادى از صنایع دســتى ایران و اصفهان ندارند در حالى 
که این شــناخت نیاز به همت و تالش همگانى دولت و 

مسئوالن دارد.
حاال رویکرد اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دستى استان 
اصفهان تغییر کرده و قرار اســت بر فروش، بازاریابى و 
صادرات تولیدات هنر هاى دستى و سنتى تمرکز کند. این 
همان موضوعى است که همواره مورد توجه کارشناسان 
و صاحبنظران حوزه صنایع دستى هم بوده است. به گفته 
کارشناســان بازاریابى مهمترین موضوع در بخش هاى 
صادرات به خصوص صادرات صنایع دستى است به شکلى 
که یک تولیدکننده موفق مى تواند با بازاریابى مناسب به 
یک تاجر موفق تبدیل شود. با توجه به اینکه اگر هنرمندى 
تمایل به فروش و صادرات داشــته باشد، باید با شرایط و 

استاندارد هایى آشنا شود تا بتواند به سوددهى برسد.
به این منظور اولین اقدام مشــخص کردن بازار هدف و 
خریدار واقعــى محصوالت و بعد از آن شــناخت ذائقه و 
رقباى بازار اســت تا در نهایت با طراحى یک استراتژى 
بازاریابى مناسب بتوان محصول را به خوبى به مشتریان 
هدف معرفى و عرضه نمود. رویکردى که مى تواند شرایط 
فعاالن این عرصه را بعد از دو سال و نیمى که کرونا فعاالن 
این عرصه را به خاك نشانده بود اکنون از خاك بلند کرده 

و وضعیت صنایع دستى اصفهان را به جاى رکود به سمت 
رونق هدایت کند تا از اجناس پرشمارى که در این مدت 
تولیدشده و در انبار ها مانده و به فروش نرفته رونمایى و در 

بازارهاى جهانى عرضه کند.
به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دستى استان 
اصفهان در حال حاضر سه رویکرد میان مدت، کوتاه مدت 
و بلندمدت در حوزه تولید و فروش صنایع دســتى تعریف 
شده و  اولویت این مجموعه باید بر سه محور مواد اولیه، 
تولید و فروش باشــد تا پس از یک دوره پاندمى کرونایى 
دشــوار، بتوانیم اقتصاد هنر در این بخش را بازیابى کنیم 

و ارتقا دهیم.
سخنان تاج بر این خط مشى اســتوار است که از طریق 
تعامالت خوبى که بین فعاالن عرصه صنایع دستى و اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى استان اصفهان در 
موضوع صادرات تولیدات و هنر هاى دستى صورت گرفته 
است، صنایع دستى اصفهان که تا کنون آنطور که باید و 
شاید در بسیارى از کشورها شناخته شده نبود حاال به شکل 

درستى شناسانده شود. 
اســتفاده از ظرفیت خواهرخوانده هاى اصفهان از جمله 
دیگر راهکارهایى است که تاج از راهکارهاى شناساندن 
صنایع دستى اصفهان مى داند و مى گوید: در این رابطه 
مکاتباتى با شــهردارى اصفهان داشته ایم تا بهتر بتوانیم 
از ظرفیت شــهر هاى خواهرخوانده و شــهر هاى خالق 

صنایع دستى استفاده کنیم.

گمرك تخصصى در استان راه اندازى مى شود

مسیرى تازه پیش پاى 
صنایع دستى اصفهان

یک اتفاق ساده در «طبقه یک و نیم»
نصف جهــان    «طبقه یک و نیم» را تنها مخاطبان 
بزرگسال مى توانند ببینند و مخاطبانى که 15 سال به 
باال هستند؛ بنابراین، ما با یک کار کمدى بزرگسال 
روبه رو هستیم. این کمدى حال خوب کن امروز در 
سینما ساحل اصفهان در سه سانس اکران مى شود 
و به گفته کارگردانش فیلمى است که قرار است بعد 
از لحظات تلخ زیادى که بخاطر کرونا داشتیم حاال 
حال مردم را خوب کند. فیلم سینمایى «طبقه یک 
و نیم» ساخته نوید اسماعیلى در ژانر کمدى ساخته 

شــده و بازیگرانى چون مهدى هاشمى، سیروس 
همتى، امیرمحمد متقیان و صحرا اسداللهى در آن 

نقش آفرینى کرده اند 
در خالصه داســتان «طبقه یک و نیم» آمده است: 
بهنام کارمند شرکتى معتبر است که به دلیل دقیق 
بودن در کارش از سوى مدیریت بنا هست جایگاه 
شغلى اش عوض شود که بر اساس یک اتفاق ساده 
نه تنها جایگاه شغلى اش بلکه تمام زندگى او و آبروى 

چندین ساله اش به خطر مى افتد.

مریم محسنى
 گرانى و نابسامانى در بازار اقالم خوراکى باعث شده که 
برخى از فروشگاه ها از این مسئله استفاده کنند و اقدام 
به حراج کاالهایى کنند که تنها یکــى دو روز از تاریخ 
مصرفشــان مانده و مردم بدون اینکه از این موضوع 

آگاهى داشته باشند اقدام به خرید مى کنند.
این موضوع معموًال در فروشــگاه هــاى زنجیره اى و 
بزرگ اتفاق مى افتد و اکنون به مرحله اى رســیده که 
فروشگاه هاى بزرگ با حراج تا نصف قیمت اصلى اقدام 
به فروش کاالهایى مى کنند که نمــى توان آنها را در 

درازمدت نگهدارى کرد و فرصت اندکى براى مصرف 
آنها وجود دارد.

این فروشگاه ها از ناآگاهى مردم در این رابطه استفاده 
مى کنند و تنها با این عنوان که ایــن اقالم مهر حراج 
خورده اســت اقدام به فروش اقالم خــود مى کنند و 
مردم نیز با خشنودى از اینکه با قیمت پایین ترى خرید 
مى کنند بدون توجه به تاریخ ها اقدام به خرید مى کنند 
دریغ از اینکه این اقالم که معموًال شامل روغن و رب و... 
مى شود باید طى دو روز یا سه روز مصرف شود و پس از 

آن تاریخ مصرفش منقضى مى شود.

حراج یا فرصت براى سودآورى

تمدید نمایش «تا پاى جان» 
نصف جهان    به دنبال استقبال گسترده شهروندان 
اصفهانى از نمایش ترکیبى «تا پاى جان»، اجراى 

این نمایش به مدت سه روز تمدید شد.
نمایش ترکیبى «تا پاى جان» که زندگى شــهید 
صیاد شیرازى در دوران تحصیل، فرماندهى، حضور 
در جنگ تحمیلى و عملیات ها را روایت مى کند یکى 
از برنامه اصلى معاونت اجتماعى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان به مناسبت 
25 آبان روز ملى اصفهان اســت کــه با همکارى 
نیروى زمینى ارتش و گروه 44 توپخانه در پادگان 

این گروه اجرا مى شود.

در شش روز برگزارى این نمایش بیش از 30 هزار 
شهروند اصفهانى از آن استقبال کرده اند که با توجه 
به استقبال گســترده مردم و درخواست شهروندان 
این رویداد تمدید شده و از امروز تا سوم آذرماه، نیز 

اجرا مى شود.
نمایش ترکیبى «تا پاى جان» از ســاعت 18:30 
به مدت 75 دقیقه در محوطــه باز پادگان گروه 44 
توپخانه ارتش اجرا مى شود. زمانى که عموم مردم 
و عالقه منــدان وارد محوطه نظامى مى شــوند، با 
نمایشگاهى از ادوات و تجهیزات نظامى و چند غرفه 

فرهنگى روبه رو شده و از آنها دیدن خواهند کرد.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با 
اشاره به انجام مطالعه اى براى کمى سازى اثرات بهداشتى 

 PM و اقتصادى منتســب به آالینده ذرات معلق
2/5 به تشــریح عوارض این معضل بهداشتى در 
کشور پرداخت و گفت: در سال 1400 تعداد همه 
مرگ هاى منتســب به مواجهه طوالنى مدت با 
ذرات معلق PM5/2 بیش از 87 درصد نسبت به 

سال 1399 افزایش یافته است.
عباس شاهســونى ادامه داد: طى سال 1400 در 
شهرهاى مورد مطالعه کشــور شهرهاى تهران، 
 مشهد، اهواز، اصفهان و کرج داراى کمتر از 10 روز 

هواى خوب بوده اند.
او درباره مرگ هاى منتســب بــه آلودگى هوا در 

سال 1400، اظهار کرد: میانگین تعداد مرگ کل منتسب 
به مواجهه طوالنى مــدت با ذرات معلــق PM 2/5 در 
بزرگساالن باالتر از 30 ســال در 27 شهر مورد مطالعه 

20837 نفر بوده است که این جزء منتسب در شهرهایى 
نظیر اهواز، تهران، زابل، کــرج، اصفهان و دزفول که با 

آلودگى هواى شهرى و و پدیده گرد و غبار درگیر هستند، 
باالتر از میانگین کشورى است.

رییس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت 

درباره مرگ ومیرهاى منتسب به آلودگى هوا و هزینه هاى 
اقتصادى ناشــى از آن درکالنشــهر اصفهان گفت: بر 
اساس مطالعه اى که انجام شــده است تعداد کل 
مرگ هاى منتســب به ذرات معلق PM 2/5 در 
بزرگساالن باالتر از 30 ســال در سال 1400 به 
شکل میانگین 1664 نفر بوده است. تعداد مرگ 
به علت بیمارى هاى مزمن انســداد ریوى باالتر 
از 30 ســال 42 نفر، تعداد مرگ به علت سرطان 
ریه باالتر از 30 سال 48 نفر، تعداد مرگ به علت 
بیمارى هاى ایسکمیک قلبى در بزرگساالن باالتر 
از 25 ســال 411 نفر و تعداد مرگ به علت سکته 
مغزى در بزرگساالن باالتر از 25 سال 144 نفر بوده 
است. مجموع هزینه اقتصادى مرگ هاى ناشى از 
مواجهه با ذرات معلق در سال 1400 در شهر اصفهان به 
طور میانگین 905 میلیون دالر معادل با 25 هزار میلیارد 

تومان برآورد شده است.

مرگ 1664 نفر در اصفهان به دلیل آلودگى هوا در سال 1400

بهره بردارى از گذرگاه یادمان شهداى گمنام 
شاهین شهر

نصف جهان    شهردار شاهین شهر از بهره بردارى از 
گذرگاه یادمان شهداى گمنام شاهین شهرخبر داد.

ابریشمى راد افزود: عملیات اجرایى گذرگاه یادمان 
شهداى گمنام با هدف زیباسازى محیط پیرامونى 
یادمان در آبان ماه سال جارى آغاز شد و  با حضور 
معاون عمران و توسعه شهرى و روستایى وزیر کشور 

به بهره بردارى رسید.
وى ادامه داد: براى ســاخت و بهره بردارى از این 

گذرگاه بیش از 60 میلیارد ریال هزینه شــده است. 
شهردار شاهین شهر افزود: 3500 متر مربع مساحت 

از جمله مشخصات این پروژه است.
ابریشمى راد در بخش دیگرى از سخنانش به افتتاح 
و بهره بردارى از فرهنگســراى پایدارى در شاهین 
شهر اشاره کرد و اظهارداشت: این فرهنگسرا با هدف 
ترویج فرهنگ دفاع مقدس و بــا اعتبار 10 میلیارد 

ریال اعتبار به بهره بردارى رسید.

برگزارى جشن «کتاب، دانش آموز آینده» در کاشان
نصف جهــان   روابط عمومى شــهردارى کاشان از 
جشــن «کتاب، دانش آموز آینــده» در مناطق کم 

برخوردار کاشان خبر داد.
بر اســاس این گزارش، این جشن به منظور ترویج 
فرهنگ مطالعه و کتابخوانى برگزار شد و در حاشیه 
آن معرفى کتــاب «محمد مثل گل بود» نوشــته 

غالمرضا حیدرى ابهرى و کتاب«داداش ابراهیم» 
با روایت ها و داســتان هاى کوتاه در وصف زندگى 
شــهید ابراهیم هادى نوشــته محمدعلى جابرى، 
مســابقه، نمایش طنز با موضــوع کتاب و خوانش 
کتاب توسط دانش آموزان از دیگر برنامه هاى این

جشن بود.

واگذارى 14000 مترمربع از اراضى دولتى
 آران و بیدگل 

نصف جهان    رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان 
آران و بیــدگل از واگذارى بیــش از 13 هزار و 900 
مترمربع از اراضى دولتى این شهرستان با کاربرى هاى 

درمانى و ادارى و انتظامى خبر داد.
امیرحسین عصارزاده اظهارکرد: در سال جارى بخشى 
از اراضى دولتى این شهرستان با کاربرى هاى مختلف 
جهت تأمین خدمات در محدوده و حریم آران و بیدگل 

واگذار شد.  
وى بیان کرد: مطابق با دستورالعمل ها و بخشنامه هاى 
ابالغى، اداره کل راه و شهرســازى متولى واگذارى 
اراضى دولتى متعلق به دولت جمهورى اسالمى ایران 

به نمایندگى سازمان ملى زمین و مسکن است.
رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان آران و بیدگل 
ادامه داد: از جمله اراضى واگذار شــده در سال جارى، 
قطعه زمینى دولتى به مساحت 11 هزار و 950 مترمربع 
با کاربرى درمانى بوده اســت که در راستاى احداث و 
توسعه واحد آموزشى و توانبخشــى در قالب اجاره به 

شرط تملیک پنج ساله واگذار شده است.  
وى افزود: قطعه زمین دولتى دیگرى نیز به مساحت 
هزار و 970 مترمربع در آران و بیدگل با کاربرى ادارى 
و انتظامى جهت احداث ســاختمان کالنترى آران و 

بیدگل واگذار شد.  



0404تکنولوژىتکنولوژى 4465سه شنبه 1 آذر  ماه   1401 سال نوزدهم

بدافزارها ایــن روزها در اینترنت جــوالن مى دهند و به 
سادگى از رایانه اى به رایانه دیگر مى روند. این موضوع در 
مورد سایر وسایل داراى سیستم عامل نیز صدق مى کند.

 ویروس رایانه 
براى آشنایى شما با شناخته شدن ترین بدافزارهاى جهان 

دسته بندى آنها را معرفى مى کنیم.

تروجان
 یک تروجان (یا همان اســب تروا) با هدف فریب دادن 
شــما به اجراى نرم افزارهاى مخرب بر روى رایانه تان، 
خود را به عنــوان یک نرم افزار قانونــى معرفى و پنهان

 مى کند.

جاسوس افزارها
این نرم افزارها سعى مى کنند اطالعات شخصى شما مانند 
کارت اعتبارى یا بانکــى، داده هاى مرور وب و رمزهاى 

عبور حساب هاى مختلف را سرقت کنند.

 بدابزارهاى تبلیغاتى مزاحم
یک Adware نرم افزار ناخواسته اى است که تبلیغات را 

روى صفحه نمایش شما نمایش مى دهد.
  Adware اطالعــات شــخصى شــما را جمع آورى 
مى کند تا با تبلیغات شخصى سازى شــده تر به شما ارائه 

دهد.

 روت کیت ها
 روت کیت ها به کاربــران غیرمجاز اجازه مى دهند بدون 

شناسایى به رایانه شما دسترسى پیدا کنند.

 باج افزار
فایل هاى شما را رمزگذارى مى کند و دسترسى به آنها را 

تا زمان پرداخت باج مسدود نگه مى دارد.

 کرم ها
کرم ها با آلوده کردن رایانه هاى دیگــرى که در همان 
شبکه هســتند، خود را تکثیر مى کند. آنها براى مصرف 

پهناى باند و قطع شبکه ها طراحى شده اند.

 کى الگرها
کى  الگرهــا ضربه هاى کلید شــما را روى صفحه کلید 
ردیابى مى کنند و آنها را روى یک سیاهه ثبت مى کنند. 
این گونه اطالعات مربوط به برخى رمزها و بسیارى موارد 

دیگر فاش مى شوند.

عینک اشعه ایکس هنگامى که جلوى چشم شما 
قرار مى گیرد،    خالصه متنى از آنچه به شما گفته شده 

است را نشان مى دهد.
عالوه بر این ، قابلیت  ترجمه 9 زبان دیگر به انگلیسى 
را دارد. ســازنده حدس مى زند که این عینک ممکن 
است روزى به عنوان لنز تماسى نیز در دسترس باشد.

به گفته شرکت ســازنده، عینک هوشمند همچنین 
به کاربران این امکان را مى دهد که در مورد بسیارى 
از چیز ها مانند آب و هوا ســوال بپرســند و پاسخ ها 

بالفاصله ظاهر مى شوند.
این عینک کمتر از ســه اونــس وزن دارد، در آن از 
لنز هاى تیره استفاده شــده است، به گوشى هوشمند 
کاربــر متصل مى شــود و تصاویر را با اســتفاده از 

تلویزیون هاى کوچک سونى نمایش مى دهد.
به گفته این شــرکت، هر کسى که از این عینک 
اســتفاده مى کند، مى تواند فردى کــه با او صحبت 

مى کند را ببیند و آنچه مى گوید را به همراه ترجمه 
درك کند. افــراد مختلف در چت هــاى گروهى نیز 
در رنگ هاى مختلف ظاهر مى شــوند تا کاربر بتواند 

تشخیص دهد چه کسى صحبت مى کند.
 "X-Ray" برنامه عینک در حال حاضر از طریق برنامه
در فروشگاه "گوگل" با نســخه پایه رایگان و نسخه 
پریمیوم که 60 دالر در ماه هزینه دارد در دســترس 
اســت. به گزارش دیلى میل بریتانیا، در حال حاضر 
 "N-Real" عینک  تولید شده توسط شــرکت چینى

موجود هستند که قیمت آن تقریباً 470 دالر است.

شــیائومى از رابط کاربــرى MIUI14 با لوگوى 
جدید رونمایى کرد. در ادامه جزئیاتى از رابط کاربرى 
میــوآى 14 این غول فنــاورى چینى را مشــاهده 

کنید.
بعــد از اینکــه مدت ها شــایعه ها و 
گزارش هــاى مختلف دربــاره رابط 
کاربرى MIUI14 دست به دست شد، 
حاال شیائومى باالخره رســمًا آن را 
معرفى کرده و ضمنــًا لوگوى جدید 
این رابط کاربرى را به نمایش گذاشته 

است.   این غول فناورى مى گوید که با نسخه جدید 
رابط کاربرى خود هدف از ارائه سیســتمى ســریع، 
روان و ســبک براى کاربران گوشى هاى هوشمند 

خود دارد.
لوگوى رنگارنــگ جدید میواى 14 
با برجســتگى هرچــه تمام تر رنگ 
بنفــش، از ماهیت تازه ایــن رابط 
کاربــرى حکایــت دارد که ضمن 
تغییرهاى ظاهرى، پیشــرفت هایى 
در زمینــه عملکــرد را بــه دنبال

 مى آورد.  این رابط کاربرى جدید شــیائومى بر 
پایه اندروید 13 کار مى کند، ولى باید به نکته مهمى 
درباره پشتیبانى این شرکت چینى از گوشى هاى خود 

اشاره کرد.
 رابط کاربرى MIUI13 بر اساس اندروید 12 توسعه 
پیدا کرده بود، اما سال گذشته تعدادى از گوشى هاى 
مجهز به اندروید 11 شــیائومى از این رابط کاربرى 

برخوردار شدند.
 انتظار مــى رود در آینده هم MIUI14 در دســترس 

برخى از گوشى هاى داراى اندروید 12 قرار بگیرد.

حریم خصوصى براى کاربران فضاى مجازى اهمیت 
زیادى دارد. در این مطلب به بررسى آموزش مخفى 
کردن عکس در گوشــى هاى اندرویــدى خواهیم 

پرداخت.
همه ما در گوشى هاى هوشمند خود تصاویرى داریم 
که دوست نداریم اشــخاص بیگانه یا حتى دوستان 
و آشنایان آنها را تماشــا کنند. اصوال براى جلوگیرى 
از وقوع چنین اتفاقى، اغلب کاربران اندرویدى سعى 
مى کننــد برنامه هایى براى پنهان کــردن فایل ها و 

تصاویر شخصى خود پیدا کنند.
در این مطلب قصد داریم راهى براى مخفى ساختن 
تصاویر شخصى در گوشــى هاى اندروید پیدا کنیم. 
گالرى یکى از حریم هاى خصوصى افراد است و اغلب 
تمایل ندارند کسى به این قسمت دسترسى پیدا کند 
و به همیــن خاطر قصد داریم راه هایــى براى پنهان 

ساختن تصاویر پیدا کنیم. با ما همراه باشید.
گفتیم که روش هاى بســیارى بــراى مخفى کردن 
عکس ها در گوشــى هاى اندرویــدى وجود دارد که 
براى استفاده از برخى باید از برنامه هاى داخلى اندروید 
کمک گرفــت و برخى دیگر به واســطه پلتفرم هاى 

موجود به افراد کمک خواهند کرد. 
براى این که بتوانید از این قابلیت اســتفاده کنید، راه 
سختى پیش رو ندارید و کافى است به دقت این مطلب 

را مطالعه کنید.

برنامه Photos گوگل روشى آسان براى 
پنهان سازى تصاویر

روى تمامى گوشى هاى اندرویدى گوگل فوتوز یا 
Google Photos وجود دارد و برنامه اى از پیش 

نصب شده است.
 این برنامه بین کاربــران اندرویدى محبوبیت 
زیادى دارد و یکى از بهتریــن مزایایى که دارد، 
Locked Folder است و با آن مى توانید تصاویر 

و ویدیوهایتــان را مخفى کنید و از دســترس 
دیگران دور نگاه دارید.

براى پنهان کردن عکــس و ویدیو ابتدا باید وارد 
 Library این برنامه و ســپس وارد تب کتابخانــه یا

شوید. 
پس از آن مى بایست وارد منوى Utilities شده و روى 
گزینه Set Up Locked Folder ضربه بزنید تا وارد 
 Get Started صفحه جدیدى شوید و در پایان عبارت

را انتخاب نمایید.
 همچنین مى توانید بــراى افزایش حریم خصوصى 
خود از رمــز عبور، پین کد یا اثر انگشــت اســتفاده 

کنید.
شاید بخواهید تصاویر خود را به داخل فولدر گفته شده 
ببرید و براى این کار ابتدا باید به تب Photos رفته و 

سپس انگشت خود را روى تمامى تصاویر موجود نگه 
دارید و فایل هاى دلخواه خود را انتخاب کنید. حاال که 
فایل هاى مورد نظر خود را انتخاب کرده اید مى بایست 

روى آیکن سه نقطه که در گوشه باالیى صفحه قرار 
 Move to ،دارد ضربه بزنید و از منویى که باز مى شود

Locked Folder را برگزینید.

اگر با این روش ارتباط برقرار نکردید مى توانید روى 
تصویر نگه دارید تا به حالت تمام صفحه تبدیل شود. 
 Move سپس صفحه را به سمت باال بکشید و گزینه

to Locked Folder را انتخاب نمایید.

 اگر گوشى شما گوگل پیکسل 3 یا مدل هاى جدیدتر 
است مى توانید از اپلیکیشن دوربین به صورت مستقیم 
تصاویر ثبت شــده را داخل Locked Folder ذخیره 

کنید.

حتى وقتى در برنامــه دوربین هســتید مى توانید از 
قسمت آیکن گوشــه باالیى گزینه Save to را پیدا 

کرده و سپس Locked Folder را برگزینید. 
با این روش هــا مى توانید تصاویر را بــه فولدر قفل 
شــده برنامه گــوگل فوتــوز انتقــال داد و ذخیره 

کرد. 
بعدا اگر تمایل داشتید به این فولدر دسترسى پیدا کنید 

مى توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
 Library را باز کرده و به تب Photos برنامه گوگل

بروید.
به قسمت Utilities بروید.

 Organize your library از قســمت پایین منوى
گزینه Locked Folder را بیابید.

Locked Folder خود را از طریق پین کد، رمز عبور یا 

اثر انگشتى که انتخاب کرده اید باز کنید و احراز هویت 
را به پایان برسانید.

الزم به ذکر است که Locked Folder قسمت آنالین 
برنامه گوگل فوتوز نیست و آفالین محسوب مى شود. 
این یعنى تصاویر و ویدیوها با گــوگل درایو همگام 

سازى نخواهد شد.

مخفى کردن عکس در گوشــى هاى 
اندرویدى

اگر صاحب یکى از گوشى هاى هوشمند سامسونگ 
هســتید بدانید که محصوالت این کمپانى مجهز به 
قابلیتى به نام Secure Folder است که به کاربران 

کمک مى کند فایل هاى خود را پنهان کنند.

 براى این کــه بتوانید از این ویژگى در گوشــى ها و 
تبلت هاى سامسونگ اســتفاده کنید باید مراحل زیر 

را دنبال کنید:
در اولین مرحله مى بایســت صفحه را دو بار سوایپ 
کنید تا به قســمت دسترسى ســریع گوشى یا تبلت

 برسید.
از باالى صفحه روى آیکون سه نقطه بزنید و سپس 

گزینه Edit Buttons را انتخاب کنید.
اینجاست که باید آیکون Secure Folder را به این 

منو انتقال دهید.
روى Secure Folder ضربه بزنید تا فعال شود. توجه 
داشته باشید که مى توانید پس از انجام این مراحل و 
پس از این که نیازى به آیکون مذکور نداشتید نسبت به 

غیرفعال سازى آن اقدام نمایید.
 Secure به قسمت برنامه هاى دستگاه رفته و برنامه

Folder را بیابید.

بعد از یافتــن Secure Folder آن را باز کرده و یک 
رمز عبور به دلخواه براى آن انتخاب کنید.

در این مرحله مى بایســت از Secure Folder خارج 
شوید و به برنامه گالرى گوشى یا تبلت خود بروید.

بعد از انجام این مراحل باید فایل هایى که قصد پنهان 
کردن آن را دارید انتخاب کنید و با لمس منوى گوشه 
صفحه گزینه Move to Secure Folder تصاویر و 

ویدیوهاى خود را به آنجا انتقال دهید.
 همچنین مى توانید براى خارج کــردن اطالعات و 
فایل هاى خــود از Secure Folder مجددا وارد آن 
شــوید و پس از احراز هویت با رمز عبور یا اثر انگشت 

به گالرى بروید.
اینجا باید فایل هاى مد نظــر خود را انتخاب کنید و از 
گزینه More که در گوشــه صفحه قرار دارد، گزینه 

Move to Secure Folder را برگزینید. 

عالوه بر همه این ها توجه داشته باشید که وقتى قصد 
خارج کردن فایل ها از Secure Folder را دارید اگر 
قبال این اطالعات روى کارت حافظه ذخیره شــده 
باشند، به یک فولدر جدید در گالرى که روى حافظه 

داخلى است منتقل مى شود.

معرفى انواع 
بدافزارهاى رایج 

در جهان

واتس اپ بیزینس اکنون به کاربران امکان مى دهد 
محصوالت را در برنامه جستجو، با صاحب محصول چت 

و از آن خرید کنند.
واتــس اپ قبــًال ویژگــى نظرســنجى را بــه همراه 
«Communities» براى مکالمات گروهى در رابط هاى 

اندروید و iOS ارائه کرده بود.
واتس اپ، ویژگى جدید دیگر را بــراى کاربران پروفایل 
بیزینس ارائه کرده اســت. این ویژگى به کاربران اجازه 
مى دهد تا کســب وکارها را در پلتفرم جســتجو کنند و 
همچنین با آن ها گــپ بزنند، همراه بــا گزینه اى براى 
خرید محصوالت. کاربران واتس اپ بیزینس با استفاده 
از این به روزرســانى، مى توانند محصوالت را با نامشان 
جســتجو کنند. با این حال، در حال حاضر به کشورهاى 
منتخبى از جمله برزیل، کلمبیا، اندونزى، مکزیک و بریتانیا 

محدود است.
واتس اپ به اشتراك گذاشــت که این ویژگى جدید به 
کاربران در نمایه تجارى کمک مى کند تا به جاى ذخیره 

شماره تلفن خود در مخاطبین یا جستجوى جزئیات در وب 
سایت هاى تجارى، با استفاده از برنامه پیام رسانى به راحتى 
با مشاغل تماس بگیرند. در حال حاضر، امکان جستجو 
براى کسب و کار در برزیل، کلمبیا، اندونزى، مکزیک و 
بریتانیا در حال گسترش است. کاربران این کشورها مى 
توانند از پلتفرم تجارى واتــس اپ براى یافتن اطالعات 

تماس سایر مشاغل استفاده کنند.
عالوه بر این، کاربران همچنین مى توانند به جاى بازدید 
 WhatsApp از یک وب سایت، مستقیمًا با اســتفاده از

خرید کنند.
عالوه بر این، افراد همچنین مى توانند با استفاده از جزئیات 
کارت اعتبارى یا نقدى خود، مستقیماً از طریق چت، یک 
پرداخت امن انجام دهند. در این بیانیه آمده اســت: «این 
تجربه تسویه حساب یکپارچه براى افراد و کسب وکارهایى 
که به دنبال خرید و فروش در واتس اپ هستند، بدون نیاز 
به مراجعه به وب سایت، باز کردن برنامه دیگرى یا پرداخت 

حضورى، بازى را تغییر خواهد داد».

طراحــى کلــى OnePlus Buds Pro2 واقعًا به مدل 
قبلى آن نزدیک اســت، اما اکنون در رنگ سبز زیتونى 

منتشر است.
برجســته ترین تغییر قابل مشــاهده از رندرها، افزایش 
اندازه دهانه اســت که در کنار جوانه ها قابل مشــاهده 
است و احتماًال براى ANC (حذف نویز فعال) و افزایش 

جداسازى صدا در هنگام تماس استفاده مى شود.
ما همچنین مى توانیم در مــورد تغییرات جزئى در زاویه 
خود هدفون حــدس بزنیم، اما تا زمانــى که محصول 
عرضه شود، مطمئن نیستى. اگر بخواهیم بر اساس مدل 
قبلى قضاوت کنیم، کیس جوانه ها احتماال داراى دکمه 

فیزیکى بــراى ورود به حالت جفت 
شدن است.

مشــخصات  گذشــته،  مــاه 
OnePlusBuds Pro2 توسط 
یک خرده فروش فاش شــد. در 
اینجا خالصه اى از تاثیرگذارترین 

ویژگى هــاى BudsPro2 آورده 
شده است:

راه اندازى جدید درایور صوتى 11 
و 6 میلى مترى که نوید ارتقاى 

کیفیت صدا را مى دهد.

تنظیم ســه میکروفون در هر جوانه براى بهبود وضوح 
صدا در تماس ها.

صداى فضایى، که امکان تجربه صداى فراگیر را فراهم 
مى کند.

 ANC 6 ســاعت زمان گوش دادن که با خاموش بودن
به 9 مى رسد.

کیســى که مى تواند عمر باترى را تا 28 ساعت و بدون 
ANC تا 38 ساعت افزایش دهد

شارژ بى سیم که مى تواند 10 ساعت زمان پخش را براى 
10 دقیقه شارژ فراهم کند

رتبــه IP۵۵، که اجــازه غوطه ور شــدن در آب را نمى 
دهد، اما همچنان مى تواند از باران 

محافظت کند.
اکنون، این گــزارش جدید بیان 
مى کند کــه جوانه هــا با کمک 
Dynaudio، (که یک شــرکت 

دانمارکى اســت که در بلندگوها 
و مانیتورهــاى صوتى پیشــرفته 
فعالیت مى کند) مهندسى شده اند. 
به این ترتیــب، مى توانیم انتظار 
عملکرد خــوب را از هدفون ها 

داشته باشیم.

قیمت Vivo Y۷۶s (نسخه t۱)، رندرهاى طراحى و 
مشخصات کامل توسط China Telecom فاش شد.
ویوو اخیرا گوشى ویوو Y۰۱A را در تایلند راه اندازى 
کرد و اکنون به نظر مى رســد که این شرکت یک 
گوشى دیگر از ســرى Y را در دست ســاخت دارد. 
 (t۱ نسخه) Vivo Y۷۶s اســمارت فون مورد بحث
نام دارد و اخیراً در وب ســایت China Telecom با 
مشــخصات، انواع حافظه و رندرهــاى تایید کننده 

طراحى ظاهر شده است.
ین دستگاه با صفحه نمایش 6,58 اینچى با وضوح 
Full HD+ عرضه مى شــود. این گوشى داراى قاب 

و پشت خمیده است. این گوشــى از تراشه مدیاتک 
Dimensity700SoC MT۶۸۳۳ انــرژى مى گیرد 

و اندروید 11 را اجرا مى کند.
 باترى 4100 میلى آمپر ســاعتى دارد. سرعت شارژ 
هنوز فاش نشده است، اما انتظار چیزى بیشتر از 30 

وات را نداشته باشید.
این گوشى براى عکاسى،داراى دوربین هاى پشتى 
دوگانه اســت که در یک ماژول دوربین مستطیلى 
قرار گرفته اند. داراى سنســور دوربیــن اصلى 50 
مگاپیکسلى به همراه سنسور ثانویه 2 مگاپیکسلى 

و فالش LED است.
 Y۷۶s (نسخه t۱) یک دوربین سلفى 8 مگاپیکسلى 

در جلو دارد.
این گوشــى داراى جک 3,5 میلى مترى هدفون و 
پورت USB Type-C براى شــارژ اســت. وزن آن 
 7,79 x 75,00 x 163,84 حدود 175 گرم و ابعاد آن

میلى متر است.
 (t۱ نسخه) Vivo Y۷۶s این لیست نشان مى دهد که
با حداقل 12 گیگابایــت رم و 256 گیگابایت حافظه 
داخلى عرضه خواهد شــد و مى توانــد 2199 یوان 
(حدود 312 دالر / 25400 روپیه) قیمت داشته باشد.

 اطالعات 
 Y76s گوشى ویوو 
 فاش شد

 ویژگى جدید
 کار با واتس آپ را

 آسان تر کرد

رندرهاى دقیق وان پالس بادز پرو 2  را بشناسید

رابط کاربرى MIUI14 شیائومى با لوگوى جدید معرفى شدعینک هوشمندى که صوت را تبدیل به متن مى کند!

ــــــــــــــــــــــــــــــمخفى کردن عکس در گوشى هاى اندرویـــــدى

ابزارهاى داخلى گوشى ها اگرچه امکانات مفید 
و کاربردى در اختیار کاربران قرار مى دهند، اما 
با محدودیت هایى مواجه هستند و بدین منظور 
باید از برنامه هاى اختصاصى گوشــى که براى 

این مقصود فراهم شده اند استفاده کرد. 
اپلیکیشــن هاى متفاوتى بــراى پنهان کردن 
تصاویر و ویدیوها در اندروید توســعه یافته که 

آپشن ها و قابلیت هاى بیشترى دارد.
 Keepsafe براى مثال یکى از ایــن برنامه ها
است که موفق شده محبوبیت زیادى به دست 
آورد و در گوگل پلى هم نظــر کاربران را جلب 
کرده و امتیاز مناســبى به دســت آورده است. 
از جمله امکاناتى که ایــن برنامه دارد مى توان 
به قفل کردن متفاوت، تهیه نســخه پشتیبان 
ابرى از فایل ها و امکان به اشتراك گذارى آنها 

اشاره کرد.
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سیاه دانه یکى از گیاهان و دانه هاى شناخته شده و از رایج ترین گیاهان 
دارویى در سراسر جهان است. روغن سیاه دانه حاوى بسیارى از ترکیبات 
شیمیایى مفید است که عامل تأمین ســالمت انسان هستند.از روغن 
سیاه دانه در صنایع آرایشى نیز استفاده مى شود و یکى از خواص مهم آن 

در طب نوین و سنتى، تقویت پوست و مو است.

خواص ســیاه دانه براى درمان عفونت هاى میکروبى 
پوست سر

بروز عفونت هاى باکتریایى بیمارى زا و مقاومت میکروبى، که به یک 
مشکل عمده بهداشتى در سراسر جهان تبدیل شده ، منجر به افزایش 
اســتفاده از گیاهان دارویى شده اســت. یکى از گیاهانى که مى تواند 
نقش ضدمیکروبى ایفا کند، سیاه دانه است. تحقیقات نشان داده است 
که وجود مــاده اى به نام تیموکینون در ســیاه دانه باعث ایجاد خواص 
ضدمیکروبى و مهار رشد باکترى ها مى شود. از سوى دیگر در مطالعات 
انجام شده، روغن سیاه دانه فعالیت ضدقارچى در برابر بیشتر قارچ هاى 
بیمارى زا نشان داده است. این شواهد نشان مى دهد که روغن سیاه دانه 
با خواص آنتى اکسیدانى، ضدباکتریایى و ضدالتهابى خود، مى تواند به 

سالمت پوست سر به طور کلى کمک کند.
روغن سیاه دانه حاوى ماده اى به نام نیگلون  است که تحقیقات نشان 
داده است نوعى آنتى هیستامین بسیار مهم است که مى تواند از ریزش 
مو و طاسى با الگوى مردانه، جلوگیرى کند. یک مطالعه در سال 2014 
نشان داد که مخلوط روغن نارگیل و روغن سیاه دانه در تقویت رشد مو 
مؤثر اســت و مى توان از این ترکیب براى بهبود سالمت مو بهره برد. 
همچنین، یک تحقیق در سال 2017 نشان داد که روغن موى گیاهى 

حاوى سیاه دانه باعث کاهش ریزش مو تا 76 درصد شده است.

روغن سیاه دانه براى ریزش موى ناشى از استرس
به ریزش یا نازك شــدن موقت مو که معموًال پس از استرس، شوك 
یا یک واقعه آســیب زا اتفاق مى افتد. «تلوژن افلوویوم» گفته مى شود. 
یک مطالعه در سال 2013 روى 20 زن مبتال به تلوژن افلوویوم بهبود 
قابل توجهى را در درمان با لوســیون حاوى 0.5 درصد روغن سیاه دانه 
نشان داد که این مسئله مى تواند مؤید تأثیر روغن سیاه دانه بر بهبود این 
نوع ریزش مو باشد. عالوه بر این، روغن سیاه دانه مى تواند با مرطوب 
کردن کف سر، خشکى ســر را از بین ببرد و سالمت مو را بهبود بخشد 
و از این رو براى درمان شوره سر نیز مفید است. ماساژ دادن کف سر با 
روغن سیاه دانه باعث بهبود خون رسانى به پوست سر مى شود و مى تواند 
به تقویت موى ســر و رشد آن کمک شــایانى کند و از سفیدشدن آن 

جلوگیرى کند.

نحوه استفاده از سیاه دانه براى تقویت مو
براى افزایش رشد موها و تقویت آنها، روغن سیاه دانه را هفته اى دو تا 
سه بار قبل از حمام به موهایتان بزنید، اجازه بدهید چند ساعت بماند و 
بعد استحمام کنید. باید توجه داشته باشید که باید این کار را تا چند هفته 
ادامه دهید تا نتیجه حاصل شــود. همچنین براى درمان ریزش موى 
سکه اى، بهترین روش استفاده از روغن سیاه دانه به این صورت است 
که ابتدا دو قاشق غذاخورى روغن سیاه دانه را گرم کنید و به پوست سر 
خود بزنید و ماساژ دهید بگذارید که به مدت 15 دقیقه روغن سیاه دانه به 
ساقه هاى مو و پوست سر شما جذب شود، در مرحله آخر نیز کافى است 

که سر خود را با آب گرم بشویید.
براى جلوگیرى از موخوره کافى است که هر شب قبل از خواب نصف 
قاشــق چاى خورى روغن سیاه دانه را روى ســاقه موها و به خصوص 
انتهاى موهــا بمالید و آن را به خوبى ماســاژ دهید، ســپس صبح روز 
بعد موهاى خود را آب بکشــید. روغن زیتون نیز یک ماده عالى براى 
تقویت مو و جلوگیرى از موخوره است که موها را نرم و آن را ابریشمى

 مى کند. ترکیب روغن زیتون با روغن ســیاه دانه مى تواند شوره سر را 
از بین ببرد.

 ازگیل براى پرورش به آب و هواى معتدل، خاك بسیار زهکشى 
شده و کمى اســیدى نیاز دارد. طول عمر درخت ازگیل کوتاه 
بین30 تا 50 سال عمر مى کند و میوه آن پس از رسیده شدن 

مصرف مى شود.

تاریخچه ازگیل
ازگیل 3 هزار سال پیش در منطقه دریاى خزر در شمال ایران 
کاشت شده، حدود 700 سال قبل از میالد به یونان و حدود 200 
سال قبل از میالد به روم معرفى شده است. این گیاه در زمان 
قرون وسطى و روم به عنوان یک گیاه حیاتى میوه محسوب 
مى شده است. در سال هزار و 800 توسط کشیشان یسوعى و 

در قرن 17 از آفریقاى جنوبى وارد آمریکاى شمالى شد.

درخت ازگیل
به گزارش هلث بنفیتس، ازگیل یک درختچه بزرگ یا درخت 
برگریز کوچک است که مى تواند تا 8 متر ارتفاع رشد کند. برگ 
هاى آن سبز تیره، بزرگ، ساده، بیضوى مایل به شکل مستطیل 
است و میوه آن قهوه اى مایل به خاکسترى است. این درخت 
اواخر بهار یا اوایل تابستان گل مى دهد. میوه هاى کروى شکل 
آن قرمز مایل به قهوه اى است و شاخه هایش داراى غالف و 
شکننده هستند. وزن این میوه حدود 15 گرم است که تفاله یا 

گوشت میوه آن داراى پوستى خامه اى شکل است.

ارزش غذایى ازگیل
100 گرم ازگیل 0.5 گرم پروتئین، 74 گرم رطوبت، 0.1 گرم 
چربى، 88 کالرى، 1.3 گرم فیبر غذایى و 24 گرم کربوهیدرات 
مورد نیاز بدن را تامیــن مى کند. این میــوه 15 درصد آهن، 
5 درصد ویتامیــن B۱، 4/10 درصد کلســیم ، 2/31 درصد 
ریبوفالوین، 1/25 درصد نیاسین، یک درصد پروتئین و 0/29 

درصد چربى را شامل مى شود.

فواید ازگیل براى سالمتى
ازگیل داراى مواد مغذى مفیدى براى ســالمتى اســت. این 
ماده داراى ویتامین C ،B۱ ،B۲ و A اســت، همچنین از این 
گیاه براى خواص دارویى اســتفاده مى شود چراکه حاوى 
تانن، پروتئین، اسیدهاى آلى طبیعى و پکتین با مقدار کمى 
کربوهیدرات است. مواد معدنى مانند کلسیم، پتاسیم، آهن و 

منیزیم نیز در میوه یافت مى شود که به ارتقاى سالمت سیستم 
ایمنى بدن کمک مى کند. مصرف روزانه این میوه براى افراد 

مبتال به بیمارى هاى کلیوى و کبدى توصیه مى شود 
زیرا با سم زدایى و آبرسانى به اندام ها و بدن باعث 

افزایش سالمتى مى شود.

آهن به تشکیل هموگلوبین کمک مى 
کند

آهن به تشکیل هموگلوبین کمک مى کند و قسمت مهمى 
از هموگلوبین محسوب مى شود و به انتقال اکسیژن به سلول 

هاى بدن کمک مــى کند. هموگلوبین اضافى براى انســان 
ضرورى است زیرا خونى که از طریق جراحات داخلى و خارجى 
از دست مى رود یا در دوران قاعدگى زنان هر ماه خون از دست 
مى دهند به همین دلیل احتمال ابتال به کم خونى در آنها زیاد 
است، بنابراین خوردن ازگیل مى تواند در تشکیل هموگلوبین 

به شما کمک کند.

عملکرد عضالت
آهن براى حفظ سالمت عضالت ضرورى است و در بافت هاى 
عضالت یافت مى شود و اکســیژن الزم براى انقباض عضله 
را تامین مى کند. بدون آهــن عضله خاصیت ارتجاعى بدن از 
دست مى رود و حتى ضعف عضالنى مى تواند یکى از عالئم 

کم خونى باشد.

سالمت مغز  
آهن با کمک به رشــد مغز در تامین اکسیژن کمک مى کند و 
حدود 20 درصد اکسیژن خون توسط مغز استفاده مى شود. آهن 
با عملکرد مغز و سالمت آن ارتباط دارد. مقدار کافى خون در 
مغز مى تواند فعالیت شناخت و ایجاد مسیرهاى عصبى جدید 
را تقویت کند که به جلوگیرى از بیمارى هاى شــناختى مانند 
آلزایمر و زوال عقل کمک مى کند، بنابراین مقادیر کافى آهن 

و اکسیژن رسانى مغز بسیار حیاتى است.

از سندرم پاى بى قرار جلوگیرى کنید
کمبود آهن دلیل اصلى ســندرم پاى بى قرار است تحقیقات 
نشــان مى دهد این ماده با آهن در ارتباط است. کمبود آهن 
در خون منجر به این وضعیت مى شود، بنابراین مصرف کافى 
مکمل هاى آهن به مقدار کافى مى تواند این بیمارى را درمان 
کند. این بیمارى با اسپاسم عضالت همراه است که از عالئم 

کمبود آهن است.

دماى بدن را تنظیم مى کند
آهن به تنظیم دماى بدن کمک مى کند و با توجه به ظرفیت 
جذب بدن تنظیم مى شود. آهن دماى بدن را تثبیت مى کند به 
این معنى که عملکردهاى متابولیسم و آنزیمى در دماى محیط 

کارآمد و بهینه اتفاق مى افتد.

به حمل اکسیژن در بدن کمک مى کند
یکى از فواید آهن حمل اکســیژن و انتقال آن به سلول هاى 
بدن اســت که یکى از عملکردهاى اساسى آهن به شمار مى 
آید، بنابراین اکسیژن براى انجام عملکردهاى روزمره براى هر 

عضوى ضرورى است.

کم خونى را درمان مى کند
آهن به درمان کم خونى که به دلیل کمبود آهن در بدن ایجاد 
مى شود، کمک مى کند. آهن به پیشگیرى از بیمارى هایى که 
افراد زیادى در جهان را تحت تاثیر قرار داده اســت کمک مى 
کند. کم خونى به یک مشــکل رایج در این کره خاکى تبدیل 

شده است.

بیمارى هاى مزمن
آهن به درمان بیمارى هاى مزمن مانند کم خونى نارســایى 
کلیه و بیمارى هاى مزمن دفع و سیستم روده کمک مى کند. 
در واقع آهن براى عملکرد فرآیندهاى مختلف سیستم ها در 

بدن ضرورى است.

کم  خونى
آهن به درمان کم خونى در زنان در دوران قاعدگى و باردارى 
کمک مى کند. سلول هاى خونى از دست رفته باید جایگزین 

شوند که با مصرف کافى آهن امکان پذیر است.

انتقال دهنده هاى عصبى
آهن نقش مهمى در سنتز انتقال دهنده 
هاى عصبى ماننــد نوراپى نفرین، 

دوپامیــن و 

ســروتونین دارد. این ماده 
در عملکرد فعالیت هاى مختلف مغز و 

سلول هاى عصبى انسان نقش اساسى دارد.

کم خونى پیش دیالیز
آهن توانایى درمان کم خونى مانند کم خونى پیش دیالیز را دارد 
قبل از درمان این مشکل باید با پزشک مشورت کرد زیرا این 

مشکل خطرناك و پیچیده است.

خستگى را کاهش دهید
آهن خســتگى مزمن در زنان و مردان را از بین مى برد، این 
کمبود مى تواند باعث خستگى شود که براى هموگلوبین امرى 
حیاتى است. مصرف روزانه غذاهاى غنى از آهن به سالمت، 

تناسب و پرانرژى بودن کمک مى کند.

سیستم ایمنى بدن
آهن به تقویت سیستم ایمنى بدن کمک مى کند تا با عفونت ها 
و بیمارى هاى مختلف مقابله کند. سلول هاى قرمز خون براى 
تامین اکسیژن به اندام ها، بافت ها و سلول هاى آسیب دیده 
حیاتى هستند. بدون آهن هموگلوبین و اکسیژن وجود نخواهد 

داشت و آهن در روند بهبودى کمک مى کند.

انرژى را متابولیزه کنید
آهن نقش مهمى در سوخت و ساز انرژى در بدن دارد. این ماده 
به استخراج انرژى از غذایى که در قسمت هاى مختلف بدن 

تقسیم مى شود، کمک مى کند.

سیستم هاى آنزیمى
آهن براى سیستم هاى آنزیمى و ترکیباتى مانند سیتوکروم ها، 
میوگلوبین و کاتاالز حیاتى است این ها براى کمک به عملکرد 

مناسب سیستم هاى اندام باید به درستى کار کنند.

بى خوابى را درمان مى کند
آهن با تنظیم ریتم شبانه روزى به درمان بى خوابى و افزایش 
کیفیت خواب و عادات کمک مى کند. تعداد مناســب 
گلبول هاى قرمز مى تواند منجر به نوســان کم 
فشار خون شود که منجر به مشکالت خواب 

مى شود.

عملکرد ذهنى
مصــرف کافى آهــن روى انرژى و 
غلظــت و در نتیجه بــه تقویت 
عملکــرد ذهنى و شــناختى 

کمک مى کند. 
به دلیل فعالیت ســلول هاى 
قرمز خون آهن به افزایش جریان 

خون در مغز کمک مى کند.

براى پیشگیرى از ابتال به دیابت بهتر از موارد زیر را رعایت کنید:
- غذاهاى چرب و با شاخص قندخونى باال با افزایش حساسیت به 

انسولین مرتبط هستند.
- کربوهیدرات هاى فرآورى شــده هیچ فواید تغذیه اى ندارند و 
فقط کالرى دارند که در صورت مصرف بیش از حد باعث چاقى و 

در نهایت دیابت مى شوند.
- میوه ها و ســبزیجات مملو از آنتى اکســیدان ها هستند که به 
کاهش استرس اکســیداتیو کمک کرده و به کنترل سطح گلوکز 

خون نیز کمک مى کنند.
- اگرچه این یک نکته غذایى نیست ولى نیاز به یادآورى دارد که 
ورزش همراه با یک رژیم غذایى سالم مطمئنا مى تواند به شما در 

حفظ وزن ایده آل تان کمک کند.

متخصصان در این باره گفته اند: با این حال، احتماًال عبارت «شما 
همان چیزى هستید که مى خورید» را شنیده اید، زیرا غذا به عنوان 
سوخت براى بدن شــما عمل مى کند. هر چه ســالم تر بخورید، 

سالم تر خواهید بود.
دیابت منجر به بســیارى از مشکالت ســالمتى دیگر مى شود، 
بنابراین توصیه مى شــود یک رژیم غذایى متعادل داشته باشید 
و همچنین براى اطمینان از تشــخیص زودهنگام این عارضه، 

معاینات منظم پزشکى را انجام دهید. 
چند تغییر در سبک زندگى و عادات غذایى مى تواند به جلوگیرى از 
دیابت کمک کند و یکى از بهترین و ساده ترین راه ها براى رسیدن 
به این هدف، فعال ماندن از نظر بدنى اســت. بنابراین راه رفتن و 

دویدن را فراموش نکنید.

اطالع از اهمیت تشخیص و مراقبت به موقع بیمارى و خود مراقبتى 
دیابت نقش بســیار مهمى در پیشــگیرى از بروز عوارض گاها 
غیرقابل جبران دیابت دارد؛ با توجه به اینکه افراد مبتال به دیابت 
به علت ضعف سیستم ایمنى مستعد ابتال به انواع عفونت ها هستند 
لذا در دوران همه گیرى کرونا مراقبت از بیماران دیابت بسیار حائز 
اهمیت مى باشد تا از ابتال به بیمارى کووید 19 پیشگیرى کرده و 
در صورت ابتال از عــوارض و مرگ ومیر ناشــى از آن جلوگیرى

 شود.
همچنیــن متخصصان عوارضى چون پرنوشــى، پــر ادرارى و 
پرخورى را از عالئم دیابت عنوان مى کنند. برخى از افراد نیز عالئم 
ناشــى از عوارض دیابت مثل تارى دید، مشــکالت کلیوى و ... 

دارند.

بهترین دارو براى درمان و خوردنى هایى که باید براى پیشگیرى از دیابت مصرف کنید
تقویت پوست و مو

با ازگیل کمبود آهن خود را جبران کنید
ین ماده 

هاى مختلف مغز و 

 اســت. این 
این چنین از
که حاوى 
قدار کمى 
یم، آهن و 

مت سیستم 
 براى افراد

شود
ثثثثثثثثثثثثث

مى 

مت مهمى 
به سلول ژن

آهناست. کمبود
انتقال دهنده هاى عصبى

آهن نقش مهمى در سنتز انتقال دهنده 
هاى عصبى ماننــد نوراپى نفرین، 

دوپامیــن و 

حیاتى است میوگلوبین و کاتاالز
مناسب سیستم هاى اندام باید

بى خوابى را درمان مى
با تنظیم ریتم شبانه روزى آهن
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککیییییییییییییییییییییفیفیت خواب و عادات
گگگگگگگلبول هاى قرمز
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چطور از سردردهاى میگرنى خالص بشویم؟
سردردهاى میگرنى طوالنى مدت تر از سردردهاى دیگر هستند، ضمن این که 
اثرات فیزیکى بیشترى هم دارند؛ اما تحقیقات نشان مى دهد که ایجاد تغییراتى 
در رژیم غذایى مى تواند تجربه ســردردهاى میگرنى و فرکانس این دردها را 
کاهش دهد. از هر 10 فرد بزرگسال، حداقل یک نفر دچار سردردهاى میگرنى 
است. سردردهاى میگرنى طوالنى مدت تر از سردردهاى دیگر هستند ضمن 
این که اثرات فیزیکى بیشترى هم دارند؛ اما تحقیقات نشان مى دهد که ایجاد 
تغییراتى در رژیم غذایى مى تواند تجربه سردردهاى میگرنى و فرکانس این 
دردها را کاهش دهد. میگرن یک سردرد شدید است که معموال در یک طرف 
سر شروع مى شود و با حالت تهوع و حساســیت به نور خود را نشان مى دهد. 
این عالئم به خاطر تغییرات موقت در هدایت عصبى داخل مغز است و باعث 
مى شود التهاب در سلول هاى عصبى ایجاد درد کند. دردهاى میگرنى اغلب 

چند ساعت تا چند روز طول مى کشد.
اگر یکى از دو والدین شما به میگرن مبتال باشند، شما نیز تا 90 درصد احتمال 
دارد میگــرن را تجربه کنید. مصرف غذاهاى حاوى ســدیم باال و همچنین 
غذاهاى با مواد افزودنى از قبیل مونو سدیم گلوتامات و یا شیرین کننده هاى 
مصنوعى مانند آســپارتام مى تواند منجر به ظهور سردردهاى میگرنى شود. 
عوامل خطر دیگر عبارتند از: فشار روحى و استرس، تغییرات آب و هوا، تغییر در 

عادات خواب، داروهاى خاص.

پیشنهادهاى تغذیه اى براى درمان سردردهاى میگرنى
توجه به رژیم غذایى یکى از بهترین روش ها بــراى دفاع از حمالت میگرن 

اســت. غذاهاى طبیعى و فاقد نگه دارنده و طعم دهنده شــروع خوبى براى 
پیشگیرى است.

خوراکى هاى نارنجى رنگ مانند کدو و هویج و ســبزیجات تیره رنگ مانند 
اسفناج به عالوه سیب زمینى شیرین، برنج قهوه اى، میوه هاى خشک یا پخته 
شده، گیالس، زغال اخته و شیرین کننده هاى طبیعى مانند شربت افرا و عصاره 

وانیل منابع خوب تغذیه اى هستند.

پرهیزهاى غذایى براى درمان سردردهاى میگرنى
پرهیز از برخى مواد غذایى تحریک کننده، مى تواند از حمالت میگرن پیشگیرى 
کند و یا فرکانس میگرن را کاهش دهد. مکمل هاى غذایى یا غذاهاى فرآورى 
شده به طور گســترده اى آغازگر حمالت میگرن هســتند. تخم مرغ، گوجه 
فرنگى، پیاز، محصــوالت لبنى، گندم، میوه هاى خانــواده مرکبات، نیتریت 
موجود در غذاها، الکل، کافئین، آسپارتام، شکالت، پنیر و آجیل از مواد غذایى 

محرك دیگر هستند.
رژیم غذایى کتوژنیک همراه با کربوهیــدرات کم و پروتئین زیاد براى از بین 

بردن دردهاى ناشى از برخى اختالالت عصبى مفید است.
اما اگر شما به دنبال تسکین فورى دردهاى میگرنى هستید، استفاده از داروهاى 
ضد درد و استراحت در اتاق کم نور توصیه مى شود. شما همچنین مى توانید 
براى از بین بردن حالت تهوع و ســرگیجه آب زیاد بنوشید. اگر درد همچنان 
ادامه دارد باید با پزشکتان در مورد تجویز داروهاى کمک کننده به کاهش درد 

مشورت کنید.

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 140160302027008930 مورخ 1401/8/24 مائده على یارى به شناسنامه شماره 1271866048 
و شماره ملى 1271866048 صادره اصفهان فرزند مهدى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى 
احداثى به مساحت 201/28 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3 فرعى از 6921 که قبًال پالك باقیمانده 6921 و 

6920 اصلى بوده است واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان. خریدارى از مالک رسمى
2- راى شماره 140160302027008931 مورخ 1401/8/24 اکبر صالحیان به شناسنامه شماره 1270742620 
و شماره ملى 1270742620 صادره اصفهان فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى 
احداثى به مساحت 201/28 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3 فرعى از 6921 که قبًال پالك باقیمانده 6921 و 

6920 اصلى بوده است واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان. خریدارى از مالک رسمى
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/01 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/16- م الف: 1413762- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/336

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 شــماره 140160302027007539 مورخ 1401/07/28 عبدالحســین رجائیه فرزند على بشــماره 
شناسنامه 1264 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287686249 در ششــدانگ قسمتى از یکبابخانه که توأماً با 
پالك 15190/1322 تشکیل یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 16 فرعى از اصلى 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 29/40 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى 

ربیع کلیمى گلچه.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/01 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/16- م الف: 1413887- رییس منطقه 
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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 140160302027007436 مورخ 1401/07/23 حمید دافعیان فرزند مصطفى بشماره شناسنامه 
1625 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286664047 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از 
قطعه زمین پالك 23 فرعى از اصلى 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 306/97 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه به صورت عادى از مالک رسمى سیروس مانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/16 – تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/09/01- م الف: 1406109 - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى/8/224
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140160302026012895- تاریــخ: 1401/08/14- برابــر راى شــماره 
140160302026009015 مــورخ 1401/07/04 هیــات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/ خانم آذر 
ماه سلطانیان به شناسنامه شماره 157 کدملى 1199765937 صادره فرزند فیروز از/ ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 179,72 مترمربع پالك شماره فرعى از 309 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد ثبت صفحه 538 دفتر 62 
امالك مالک رسمى سید محمد نریمانى که مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه 
و وکالتنامه هاى 114175/1397/01/31 دفتر 9 اصفهان و 116244/1397/03/03 دفتر 9 

اصفهان به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/16 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/09/01 - م الف: 1406083 – قائم مقام رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان – مجید حیدرى/8/216 

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 1401160302026009119 مــورخ 1401/07/06 مالکیت آقاى/ خانم 
حمید سالمت به شناسنامه شماره 777 کدملى 1289484775 صادره فرزند فاضل نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 112,20 مترمربع پالك شماره از 14964 اصلى واقع 
در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت 
رسمى عباس نعمت بخش مورد ثبت دفتر 583 صفحه 370 امالك موضوع سند انتقال  57905 

ـ 1354/12/08 دفتر 15 اصفهان 
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 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: 1401/08/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/01 

- م الف: 1405746 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى /8/220

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 140160302026008720 مورخ 1401/06/24 مالکیت خانم فرزانه خزائى 
به شناسنامه شماره 667 کدملى 1159462909 صادره فرزند جعفر موازى سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170,00 مترمربع پالك 92 فرعى از 14874 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مستند مالکیت شماره دفتر 

الکترونیک 140020302026023567 امالك 
2. راى شماره 140160302026008771 مورخ 1401/04/24 مالکیت آقاى/ خانم على رابه 
به شناسنامه شماره 148 کدملى 1290585172 صادره فرزند عسکر موازى سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170,00 مترمربع پالك شماره 92 فرعى از 14874 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مستند مالکیت شماره 

دفتر الکترونیک 140020302026023567 امالك

به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتــداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/16 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/09/01 - م الف: 1405701 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك

 شمال اصفهان – موسوى/8/222

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 بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027007435 مورخ 1401/07/23 جالل چراغى فرزند ابراهیم 
بشماره شناسنامه 3824 صادره از اصفهان بشماره ملى 5649282900 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10393 اصلى واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 171/83 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى 

على فروغى ابرى.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/01 – تاریخ انتشــار نوبت دوم:16 /1401/09- م الف: 
1413843- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/338

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

واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك ماده 59 ایین 
نامه مربوط به امالکى که در سه ماهه دوم سال 1401 تقاضاى انها پذیرفته شده و همچنین 
شــماره هاى از قلم افتاده و نیز انچه طبق اراى هیات نظارت است اگهى انها تجدید شده و 

مربوط به شهرستان خمینى شهر به شرح ذیل اگهى میشود : 
الف: امالکى که تقاضاى ثبت انها پذیرفته شده و مدت اعتراض نود روز میباشد  

 امالك مشاعى دستگرد قداده خمینى شهر 75 اصلى و فرعى هاى زیر  
221-خانم فرنگیــس ابوطالبى فرزند نعمت اله ششــدانگ یک قطعه زمین با مســاحت 
5063/71متر مربع به شماره پالك ثبتى 221 فرعى از 75 اصلى بخش 14 ثبت خمینى شهر  
11657-خانم سمیه حسن پور فروشانى فرزند سیف اله ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
پالك 75/11657 به مساحت 1207/60 متر مربع واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان  
11710-اقاى حسین کبیرى فرزند عباس ششدانگ یکباب کار گاه به مساحت 359/28متر 

مربع واقع در بخش 14 ثبت خمینى شهر  
11712-اقاى غالمحسین کدخدائى فرزند على ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالك 
11712فرعى مجزى شده از 75 اصلى واقع در دســتگرد قداده بخش 14 ثبت اصفهان به 

مساحت 564/73 متر مربع
11716-اقاى امیر پرویز سپهى دستجردى فرزند پرویز ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 

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

مساحت 563/05متر مربع واقع در دستگرد قداده بخش 14 ثبت اصفهان  
11718-اقاى امیر پرویز سپهى دستجردى فرزند پرویز ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 426/78متر مربع واقع در بخش 14 ثبت اصفهان  
11719-اقاى امیر پرویز سپهى دستجردى فرزند پرویز ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 

مساحت 387/98 متر مربع واقع در بخش 14 ثبت خمینى شهر اصفهان  
11720-اقاى ناصر سى منى فرزند عباس ششــدانگ یکباب کارگاه{سوله}به مساحت 

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

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

میباشد  
دهکده ورنوسفادران خمینى شهر87اصلى و فرعى هاى زیر  

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

ورنوسفادران خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان  
7363-اقاى ناصر پور افشارى فرزند حسین ششدانگ یکباب مغازه پالك 7363از 87 اصلى 

به مساحت 25/47 متر مربع واقع در بخش 14 ثبت اصفهان  
اراضى صحراى پیوندهاى شهرستان خمینى شهر 106 اصلى و فرعى زیر   

1355-اقاى مرتضى جبل عاملى فروشانى فرزند غالمحسین و روح اله جبل عاملى فرزند 
حسن و حسن جبل عاملى فرزند على اکبرو غالمحسین جبل عاملى فروشانى فرزند على اکبر 
ششدانگ یک قطعه زمین با مساحت 304 متر مربع واقع در صحراى پیوندهاى خمینى شهر 

بخش 14 ثبت اصفهان که بالسویه در مالکیت متقاضیان قرار گرفت. 
 اراضى صحراى دهنو خرم اباد 108 اصلى و فرعى زیر  

329-اقاى رضا پیمانى فروشــانى فرزند عبدالخالق ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به 
مساحت 1478/13متر مربع واقع در صحراى دهنو خرم اباد فروشان واقع در بخش 14 ثبت 

اصفهان  
اراضى صحراى نخود جارى اندوان 111 اصلى و فرعى زیر   

1582-اقاى عباس رحیمى اندانى فرزند على اصغر مالک نه حبه مشاع و محسن رحیمى اندانى 
فرزند على اصغر مالک نه حبه مشاع و بتول رحیمى اندانى فرزند على اصغر مالک چهار و نیم 
حبه مشاع و فاطمه رحیمى اندانى فرزند على اصغر مالک چهار و نیم حبه مشاع و محمد رضا 
رحیمى اندانى فرزند حسن مالک یک و چهار پنجم حبه مشاع باستثنائ یک هشتم اعیانى و 
عرصه و علیرضا رحیمى اندانى فرزند حسن مالک یک و چهار پنجم حبه باستثناى یک هشتم 
اعیانى عرصه و ولى اله رحیمى اندانى فرزند حسن مالک یک و چهار پنجم حبه باستثناى بهاى 
یک هشتم اعیانى و عرصه نه حبه مشاع و حمید رضا رحیمى اندانى فرزند حسن باستثنائ بهاى 
یک هشتم اعیانى و عرصه نه حبه مشاع و مریم رحیمى اندانى فرزند حسن مالک نه-دهم حبه 
مشاع به استثناى ثمنیه اعیانى وعرصه نه حبه مشاع و زهرا رحیمى اندانى فرزند حسن مالک 
نه-دهم حبه مشاع باستثناى ثمنیه اعیانى نه حبه مشاع تمامت سه دانگ مشاع یک قطعه 
زمین مزروعى پالك 431/1از 111 اصلى که به شماره 1582از 111 تبدیل شده به مساحت 

1655/20متر مربع واقع درخمینى شهر  بخش 14 ثبت اصفهان  
اراضى صحراى قلعه زنگى شهرستان خمینى شهر 118 اصلى و

 فرعى هاى زیر  
1522-خانم طلعت سعادت فرزند غالمعلى ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى به مساحت 
29//338متر مربع بر روى عرصه پالك 203/1از 118 اصلى که به پالك 1522از 118 اصلى 

استاندارد شده است واقع در صحراى قلعه زنگى ورنوسفادران خمینى شهر بخش 14
1727-اقاى عزت اله ایران نژاد فرزند ابراهیم و مرحمت اعتصامى فرزند حبیب یک قطعه 
زمین داراى حد فاصل که قبال تپه خاك بوده است به مساحت 274/25متر مربع واقع در ثبت 

خمینى شهر بخش 14 به شماره پالك 1727از 118 اصلى  
اراضى صحراى بیرون اب ورنوسفادران شهرستان خمینى شهر 119 

اصلى و فرعى هاى زیر  
1541-خانم مریم نظرى فروشانى فرزند محمد رضا قسمتى از یکباب انبار به مساحت 11/05 

متر مربع بخش 14 ثبت اسناد خمینى شهر داراى پالك 119/1541 
1542-خانم مریم نظرى فروشانى فرزند محمد رضا ششــدانگ قسمتى از یکباب انبار به 

مساحت 15/81 متر مربع بخش 14 ثبت خمینى شهر داراى پالك 119/1542 
1543-خانم مریم نظرى فروشانى فرزند محمد رضا قسمتى از یکباب کارگاه به مساحت 1/22 

متر مربع بخش 14 خمینى شهر داراى پالك 119/1543 
1544-خانم مریم نظرى فروشانى فرزند محمد رضا قسمتى از یکباب انبار به مساحت 8/70 

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

795-اقاى مصطفى روح الهى ورنوسفادرانى فرزند ناصر ششدانگ یکدرب باغ داراى اعیانى با 
مساحت 364/31 متر مربع با شماره پالك ثبتى 121/795بخش 14 ثبت اصفهان   

اراضى صحراى بز مکه وراکوه 122 اصلى و فرعى زیر  
1824-اقاى حسن نساجى ورنوســفادرانى فرزند رجبعلى ششدانگ قسمتى از یکدرب باغ 
به مساحت 315/51متر مربع داراى پالك ثبتى 122/1824واقع در بخش 14 ثبت خمینى 

شهر اصفهان 
قطعات هرستان 132 اصلى و فرعى زیر

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

 اراضى شمالى شهرستان خمینى شهر 159 اصلى و فرعى زیر  
3193-اقاى صفى اهللا صیفورى فرزند جونعلى ششدانگ یکبابخانه پالك 159/3193واقع در 

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

ناهید زمانى دودانگ مشاع   
3211-مجید لک جاى قلعه فرزند حاجى ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/83 متر مربع 

واقع در بخش 14 ثبت خمینى شهر داراى پالك 159/3211
3212- خانم تاج ماه موگویى فرزند یداله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/21 متر مربع 

واقع در بخش 14 خمینى شهر داراى پالك 159/3212
ب:امالکى که اگهى نوبتى انها در وقت میســر و لکن بواسطه اشــتباه موثرى که در انتشار 
انها رخ داده اســت اگهــى انها تجدید میگــردد و مدت اعتــراض به انها از تاریخ انتشــار

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

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

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

شهر -  محمد حسن مصطفوى/7/225

کارشناس ارشــد نمایندگى وزارت امور خارجه در استان 
اصفهان گفت: در تالش هســتیم اصفهان را به کانون 
تبادالت میان ایران و روســیه تبدیل کنیم، از همین رو 
مسئوالن استانى در ششــم آذرماه براى برقرارى روابط 
تجارى به مسکو سفر خواهند کرد که این دومین گامى 
است که بعد از سفر تجار روس به اصفهان و براى تقویت 
روابط تجارى برداشته مى شود. على کردآبادى اظهار کرد: 
استان اصفهان به دلیل دارا بودن صنایع متعدد و بسترهاى 
مناسب اقتصادى باعث شــده تا هیئت هاى روس که به 
تهران ســفر مى کنند، اصفهان را به عنوان مقصد دوم 
ســفر خود برگزینند. وى افزود: براى پیوند اقتصاد ایران 

با اقتصاد کشورهاى شرق آسیا که روسیه از بزرگ ترین 
این کشورهاســت، مراحل تجارى در حال اجراست که 
پیش بینى مى شود از سال 1402 اعضاى اوراسیا بتوانند 
تجارتى آزاد میان اعضاى خود داشــته باشند. کارشناس 
ارشــد نمایندگى وزارت امور خارجه در استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: درواقع این اقدام باعث مى شود تا ایران 
بتواند کاالهاى خود را بدون پرداخت عوارض صادر کنند، 
به طورى که مى توان گفت این حرکت بسیار مهمى است 
که در حوزه صادرات ایران و به ویژه استان اصفهان انجام 
خواهد شــد. کردآبادى گفت: اصفهان میان پنج استانى 

است که بیشترین میزان صادرات به روسیه را دارد.

مدیرعامل شــرکت زیرســاخت و توســعه زیربناهاى 
حمل ونقل کشــور با بیان اینکه بــراى تکمیل آزادراه 
اصفهان-شــیراز حدود 1500 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد، گفت که با تامین این اعتبار، تا پایان سال این آزادراه  
به بهره بردارى مى رسد. خیرا... خادمى توضیح داد: براى 
اجراى آزادراه اصفهان-شــیراز به طول 225 کیلومتر تا 
کنون حدود 5000 میلیارد تومان هزینه شده و ارزش روز 
آن هم بیش از 20 هزار میلیارد تومان مى شود و برآورد ما 
این است که حداقل 25 هزار میلیارد تومان ارزش امروز 
پروژه باشــد. وى با بیان اینکه اکنون پیشرفت فیزیکى 
آزادراه اصفهان-شیراز در حدود 94 درصد است، افزود: 

براى اتمام اولیه عملیات این پــروژه و به بهره بردارى 
رساندن آن، حدود 1500 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و 
براى تکمیل آن از ساختمان هاى جنبى و کلیه تاسیسات 
بین راهى و اقدامات روشنایى، نزدیک به 2900 میلیارد 

تومان اعتبار مورد نیاز است.
وى با بیان اینکه 50 درصد اعتبار را دولت و 50 درصد را 
ســرمایه گذار تامین مى کند، گفت: برنامه زمان بندى ما 
این است که تا پایان ســال این آزادراه  را به بهره بردارى 
برسانیم و زیر ترافیک قرار دهیم. البته براى تامین 1500 
میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز، سرمایه گذار که بنیاد تعاون 

وزارت دفاع است باید سرمایه گذارى را انجام دهد.

مسئوالن استان اصفهان
به مسکو مى روند

شرط تکمیل آزادراه
اصفهان-شیراز

تصادف آمبوالنس
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: تصادف 
آمبوالنس بیمارسـتان شـهداى لنجـان در اصفهان 2 
مصدوم برجاى گذاشت. عباس عابدى با بیان اینکه در 
این حادثه یک دسـتگاه آمبوالنس بیمارستان شهداى 
لنجان در حال انتقال بیمار قلبى به بیمارستان چمران با 
خودرو سوارى برخورد کرده اسـت، افزود: این حادثه در 
اتوبان کشورى اتفاق افتاده است. در این تصادف 2 نفر 
شامل خانم 37 ساله و بیمار قلبى 40 ساله آسیب دیدند.

ایمن سازى 300 سه راهى
معـاون راهـدارى اسـتان اصفهـان گفـت: بـا وجـود 
محدودیت هاى منابع مالـى، اقدامات متعددى در حوزه 
ارتقاى ایمنى تردد کاربران جاده اى برنامه ریزى و اجرا 
شده است. مهدى فقهى افزود: ایمن سازى راه هاى 300 
نقطه از سه راهى هاى استان، اصالح شیب شیروانى 500 
کیلومتر از راه ها و انجام 300 کیلومتر رویه آسـفالت در 
طول 12 هزار کیلومتر از راه هاى استان اصفهان از جمله 

اقدامات انجام شده است.

ایمن سازى خط لوله 
در عملیاتى خط لوله 12 اینچ نفت کوره اصفهان به پایانه 
ریلى آبنیل در محدوده کیلومتر 281+26 ایمن سـازى 
شـد. رئیس مرکز انتقال نفت شهیدان رهنما گفت: این 
عملیات پس از شناسایى نشـتى جزئى، طى 12 ساعت 

کار مداوم در شرایط سخت آب و هوایى اجرا شد. 

خبر

شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو طى روزهاى 
3 تــا 6 آذرماه در محــل نمایشــگاه بین المللى 
اصفهان و در متراژ 15 هزار متر مربع شامل فضاى 

سربسته و روباز برگزار خواهد شد.
شانزدهمین نمایشــگاه صنعت خودرو پس از 3 
ســال وقفه در اصفهان برگزار مى شود. آخرین 
دوره برگزارى این رویداد نمایشــگاهى در سال 

1397 انجــام و پس از آن امــکان برگزارى این 
عنوان نمایشگاهى در اصفهان امکان پذیر نشد.

در شانزدهمین نمایشــگاه صنعت خودرو حضور 
شرکت هاى خودروسازى از جمله کرمان موتور، 
مدیران خودرو، گروه بهمن، خودروســازى فردا، 
آرین پــارس موتور، زامیاد، دیار خودرو، شــایان 
دیزل، آریا دیزل و مجتمع صنعتى پیلسان در این 

نمایشگاه حضور خواهند داشت.
همچنین شــاهد مشــارکت 10 اســتان شامل 
استان هاى تهران، اصفهان، سمنان، البرز، فارس، 
لرستان، کرمان، آذربایجان شرقى و غربى و قزوین 

در نمایشگاه صنعت خودرو خواهیم بود.
براســاس برنامه ریزى هاى صورت گرفته شده 
در روز نخست نمایشــگاه امکان بازدید از محیط 
نمایشــگاه  به صــورت ویژه بــراى خبرنگاران 
کشورى و استانى امکان پذیر خواهد بود؛ همچنین 
رونمایى از محصوالت جدید خودرویى نیز انجام 

مى شود.
در این دوره از نمایشگاه شرکت هاى خودروسازى 
با توجه به فضاى باز نمایشــگاه امکان تســت 
محصوالت جدید را در ایام برگزارى نمایشــگاه 
صنعت خودرو فراهم کردنــد و بازدید کنندگان 
مى تواننــد پــس از هماهنگى هــاى الزم بــا 

خودروهاى جدید رانندگى کنند.
شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو طى روزهاى 
3 تا 6 آذرماه در ســاعت بازدید 15 تا 21 واقع در 
کمربندى شــرق، روبروى منطقه روشن دشت 
میزبان عالقه مندان، متخصصان، کارشناسان و 

عموم شهروندان خواهد بود.

3 تا 6 آذرماه صورت مى گیرد؛ 

برگزارى شانزدهمین نمایشگاه 
صنعت خودرو در اصفهان

ســال هاى ســال طرح جمع آورى زباله ها در شهر 
اصفهان طبق روزهــاى زوج و فــرد تقویم انجام 
مى شد، اما با توجه به کارشناسى هاى صورت گرفته، 
از چهارم تیرماه سال جارى این طرح به روزهاى زوج 

و فرد هفته تغییر کرد.
تاکید مدیران شهرى اصفهان این است که با افرادى 
که خارج از زمان مقرر زباله ها را خارج از منزل قرار 
مى دهند، برخورد قانونى انجام شود، همچنین روى 
کیســه زباله هایى که خارج از زمان مقرر و برخالف 
روزهاى زوج و فرد هفته بیــرون از منازل قرار داده 

شود، برچســبى مبنى بر اینکه «زباله خارج از نوبت 
جمع آورى نمى شــود» نصب مى شود تا شهروندان 
متوجه شوند که زباله هاى خارج از نوبت، جمع آورى 
نمى شود و نسبت به رعایت قراردادن زباله در زمان 

مقرر دقت کنند.
این در حالى اســت که برخى افراد معتقدند نصب 
برچسب روى کیســه زباله ها هزینه هاى گزافى را 
به شهر تحمیل کرده اســت و اگر بودجه این اقدام، 
به جمع آورى زباله ها تخصیــص مى یافت، نتیجه 

موثرترى داشت.

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار اصفهان 
گفت: احداث پــارك لجســتیک و پایانه صادراتى 
کشــاورزى در منطقه غرب و بــا محوریت تیران و 

کرون پیش بینى شده است.
امیررضا نقش اظهار کرد: بخــش قابل توجهى از  
ســرمایه گذارى بخش خصوصى در منطقه غرب 

اصفهان در حوزه کشــاورزى بوده کــه به منظور 
حمایت از فعــاالن این عرصــه و کاهش ضایعات 
پارك لجستیک و پایانه صادراتى راه اندازى خواهد 

شد.
وى افزود: این پایــگاه صادراتــى در امر صادرات 
و تکمیل حلقه تولیــد نقش مهمــى دارد و در امر 
بسته بندى، برند سازى و تقویت بسترهاى ارزآورى 

کمک مى کند.
معــاون هماهنگــى امــور اقتصــادى اســتاندار 
اصفهان، خاطرنشــان کرد: پیش بینــى ایجاد این 
پارك لجســتیک در منطقه غرب و بــا محوریت 
تیران و کرون انجام شــده تا اینکه از فرصت هاى 
آن براى حمایت از ســرمایه گذاران و کشــاورزان 

بهره گرفته شود.

هزینه گراف  نصب برچسب روى کیسه زباله 

راه اندازى «پارك لجستیک کشاورزى»
در تیران و کرون
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طى سالیان اخیر که لیونل مســى در اردوى آلبى سلسته 
حضور داشــته، همواره ســرخیو آگوئرو بهترین همراه و 
نزدیکترین دوســتش در تیم ملى آرژانتین بوده اســت. 
آگوئرو و مسى بازیکنانى هم نسل هســتند که سال ها در 
رده هاى مختلف تیم ملى آرژانتیــن کنار هم بازى کردند 
و همیشــه رابطه گرمى داشــتند. آنها تقریبا تمام دوران 
فوتبالى در عرصه ملى را کنار یکدیگر گذراندند و همیشه در
 هتل هاى اقامتشــان، با یکدیگر هم اتاقى بودند. اما سال 
گذشته بود که ســرخیو آگوئرو با مشکل قلبى روبرو شد و 
طى اتفاقى شوکه کننده در 34 سالگى مجبور به بازنشستگى 
شد. حاال عکسى جالب از درب ورودى اتاق محل اقامت لئو 
مسى منتشر شده که نشان مى دهد ستاره آرژانتینى دوستى 
عمیقى با آگوئرو داشــته و در غیــاب او، ترجیح مى دهد 

هم اتاقى دیگرى نداشته باشد.

تنهایى ستاره آرژانتین!

02

دیدار افتتاحیه جام جهانى 2022 در دوحه با حاشیه عجیبى 
همراه بود. در افتتاحیه قطر مقابل اکوادور قرار گرفت و با 
نتیجه 2 بر صفر شکســت خورد. قبل از سوت آغاز بازى 
اتفاق عجیبــى رخ داد. قطرى ها بــراى جام جهانى یک 
کاپ بزرگ نمادین در ورزشــگاه تدارك دیده بودند که 
این کاپ غول پیکر روى سر هواداران خراب شد. البته این 
کاپ چون با گاز هلیوم پر شده بود براى تماشاگران حاضر 

اتفاق بدى نیفتاد.

اتفاق عجیب در 
افتتاحیه جام جهانى
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کار کریستانو رونالدو در منچستریونایتد تمام شده به نظر 
مى رسد و مدیران این باشــگاه به صورت جدى به دنبال 
فســخ قرارداد این بازیکن پیش از پنجره نقل و انتقاالت 
زمستانى هســتند.  یکى از گزینه هاى اصلى مدنظر این 
بازیکن براى نیم فصل دوم رئال مادرید است. بسیارى از 
رسانه هاى اسپانیایى مدعى شده بودند که نمایندگان این 
بازیکن تماس هایى با مدیران رئال داشتند و ابراز امیدوارى 
کردند که رونالدو بتواند در ماه ژانویه و به عنوان جانشــین 
کریم بنزما که به دلیل مصدومیت جام جهانى 2022 قطر را 
نیز از دست داد به سانتیاگو برنابئو برگردد. این در حالى است 
که روزنامه اسپانیایى مارکا خبر داده است که مدیران رئال 
واکنش مثبتى به این موضوع ابــراز نکردند و تاکید کردند 
که تصمیمى براى خرید این ستاره پرتغالى در پنجره نقل و 

انتقاالت زمستانى ندارند.

تالش رونالدو 
براى بازگشت به رئال

باشــگاه پورتو از مهاجــم ایرانى خود با اســتفاده از 
اظهارات کى روش دفاع کرد.

روز شنبه خبرنگاران پرتغالى حاضر در کشور قطر در 
اردوى تیم ملى ایران حاضر شــدند و گفتگویى را با 
کارلوس کى روش سرمربى و مهدى طارمى مهاجم 

ایران انجام دادند.
کى روش در این مصاحبه خود از طارمى مهاجم تیم 
پورتو بابت پنالتى هایى کــه در لیگ پرتغال مى گیرد 
و همواره مورد انتقاد رســانه هاى «لیسبون» است، 

دفاع کرد.
این اظهارات به سوژه پورتو تبدیل شد تا این باشگاه 
پرتغالى در خبرنامه خود از آن براى حمایت از مهاجم 

خود استفاده کند.
در پیام باشگاه پورتو آمده است: از آنجایى که طارمى 
یک بازیکن عالى است و پیروزى هایى براى پورتو به 

دست آورده است، طبیعى است که برخى مطبوعات 
در لیسبون دوستش نداشته باشــند. این را کارلوس 
کى روش، مربى ایــران مى گوید کــه مى داند «در 
پرتغال وقتى بــراى پورتو گل مى زنى قلب ســه یا 
چهار میلیون هوادار بنفیکا و یک میلیون و نیم هوادار 
دیگر اسپورتینگ را مى شکنى.» از این رو کى روش 
و در مواجهه با سیرك رسانه اى پیرامون مهدى، این 
سوال را مطرح مى کند: «تمام پنالتى هاى دیگرى که 
هیچکس به آن اعتراض نکرد، همــه پنالتى بودند، 

این طور نیست؟»
این باشگاه همچنین اظهارات طارمى درباره باشگاه 
پورتو و کمک «سرجیو کونسیسائو» سرمربى این تیم 

به پیشرفتش را منتشر کرده است.

اظهارات مربى پرتغالى سوژه دفاع از طارمى شد
سرمربى سابق تیم ملى فوتبال ایران اتفاقاتى که 
در دوران حضورش در این تیم افتاده بود را افشا 
کرد و به صورت رسمى نام طارمى، انصاریفرد و 

حاج صفى را در ارتباط با اخراجش به میان آورد.
بخش اصلى مصاحبه اســکوچیچ که افشاگرى 
علیه ســتاره هاى تیم ملى ایران است، از اینجا 
شروع مى شــود؛ با ســئوالى درباره اختالفاتش 

با مهدى طارمى مهاجم 
پورتو که منجــر به کنار 
گذاشــتن او از دو مسابقه 
شد؛ اما طارمى در نهایت 
به تیم ملى ایران بازگشت 
و به زعم اسکوچیچ، یکى 

از دالیل جدایى اش بود.
ســرمربى ســابق ایران 
گفت: هیچکس با طارمى 
در پورتو مشکلى ندارد اما 
در ایران جایى که او مقام 
خدایى دارد، فکر مى کرد 

که حق دارد در کارهایى که به او ارتباطى ندارد 
دخالت کند. وقتى همه مســابقات را مى بردیم، 

طارمى علنًا مى گفت که جو خوب نیست.
وى افزود: طارمى باورش نمى شد در دو بازى که 
بردیم او را کنار گذاشته باشم. احسان حاج صفى 
و کریم انصارى فرد دو بازیکن از آاك یونان که 
در پایان دوران حرفه اى خود بودند به او پیوستند. 
آنها فکرش را نمى کردند که من آنها را چند ماه 
قبل از اینکه رئیس وقت فدراســیون (عزیزى 

خادم) مى خواست آنها را کنار بگذارد، نجات دادم. 
آنها وقتى دیدند در جنگ با دیگران شکســت 

مى خورند به طارمى پیوستند.
سرمربى سابق تیم ملى ایران یادآور شد: طارمى 
را فراموش کردم و دوبــاره به همان روش ادامه 
دادم. کى روش، سرمربى ســابق و فعلى ایران 
زمانى به او کمک کرد تا به ریو آوه پرتغال بیاید و 

حاال او را به جام جهانى خواهد برد.
اســکوچیچ همچنین در خصوص سردار آزمون 
دیگر مهاجــم ایران کــه از او در مــدت زمان 
حضورش در ایــران حمایت کرده بــود، اظهار 
کرد: آزمون کامًال برعکــس طارمى، متواضع و 
خوش قلب است و با اینکه نابغه فوتبالى است، به 
راحتى مى توانید او را هدایت کنید. مربى مى تواند 
بازیکنى را هدایت کند که خودش بخواهد. این با 

طارمى غیر ممکن بود.

افشاگرى اسکوچیچ درباره ستاره ها
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باشگاه پورتو تصویرى از بازیکنان ملى پوش خود به همراه 
پرچم کشورمان را منتشر کرد. پورتو 6 بازیکن ملى پوش 
دارد که در جام جهانى حضور دارند. مهدى طارمى ستاره 
تیم ملى کشــورمان و بهترین بازیکن پورتو با پرچم ایران 
این پوســتر حضور پیدا کرد. مهاجم سابق پرسپولیس در 
شرایط کنونى بهترین و آماده ترین بازیکن تیم کى روش 

هم به شمار مى آید.

پورتو طارمى را
 پرچمدار کرد

تمرینات تیم فوتبال استقالل پس از استراحت طوالنى از سر گرفته شد.
البته قرار بود تمرینات استقالل از روز جمعه آغاز شود اما اعتراض بازیکنان به مسائل مالى 
باعث تعویق دو روزه این مساله شد و شاگردان ریکاردو ساپینتو روز شنبه پس از دیدار و 
گفت وگو با على فتح ا...  زاده فقط وزنه زدند. در تمرین روز یکشنبه آبى ها کلیه نفرات به جز 

سه ملى پوشان این تیم، حضور داشتند.
آرمان رمضانى و محمدحسین زوارى هم پا به توپ شدند و به صورت اختصاصى تمرین 

کردند. سبحان خاقانى نیز نرم دوى به همراه تیم را شروع کرد.
حضور تیم استقالل در تورنمنت 4جانبه امارات تقریبا قطعى شده اما هنوز تاریخ دقیق 
براى انجام بازى ها و همچنین سایر تیم هاى حاضر در این مسابقات، مشخص نیست. 
با اینحال پیش از این تاریخ اول تا چهاردهم دسامبر(دهم تا بیست و سوم آذر) به باشگاه 

استقالل پیشنهاد شده بود.

شاگردان ساپینتو قرار است قبل از حضور در تورنمنت امارات، بازى دوستانه در داخل کشور 
داشته باشند اما هنوز زمان و حریف قطعى مشخص نشده است.

استارت شاگردان ساپینتو پس از استراحت طوالنى

از آنجایى که تیم ملى باالترین میانگین سنى را در بین تیم 
هاى حاضر در جام جهانى دارد، براى جام ملت ها به طور 
حتم دستخوش تغییر خواهد شد و این یعنى یک فرصت 
تازه براى وینگر استقالل  که در پى پوشیدن پیراهن تیم 

ملى هست.
راه حضور محمد محبى در ترکیب تیم ملى از درخشش 
در بازى هاى استقالل مى گذشت و این کار را به خوبى 
انجام داد. زدن چهار گل در اســتقالل و موقعیت سازى 
براى هم تیمى ها نشان مى داد که استقالل خرید خوبى 
در خط حمله انجام داده و از همه مهمتر مشــخص شد، 
بى دلیل نبود که در ابتداى فصل ریکاردو ساپینتو روى 
خرید این بازیکن پافشــارى مى کرد. بازیکنى که نشان 
داد، هم در پست وینگر مى تواند براى تیم ملى بازى کند 
و هم مهاجم نوك. اما در کمال تعجب کارلوس کى روش 
پیش از اردوى آخر و بعد از قهرمانى استقالل در سوپر جام 
به محمد محبى، صالح حردانى و مهدى مهدى پور اجازه 

حضور در اردوى تیم ملى را نداد تا این سه بازیکن پیش از 
گزینش نهایى از ترکیب تیم ملى خط بخورند.

شاید یک سوال بزرگ براى محمد محبى این باشد که 
آیا به عنوان بازیکن بیست و ششــم شایسته حضور در 
اردوى تیم ملى نبود؟ به هر صورت این انتخاب کارلوس 
کى روش بوده و از قدیم هم گفته اند که مربیگرى شغلى 
سلیقه اى است. فوتبال ادامه دارد و به طور حتم بعد از جام 
جهانى از آنجایى که تیم ملى باالترین میانگین سنى را در 
بین تیم هاى حاضر در جام جهانى دارد، براى جام ملت ها 
به طور حتم دستخوش تغییر خواهد شد و این یعنى یک 
فرصت تازه براى محمد محبى و دیگر بازیکنان جوان که 

در پى پوشیدن پیراهن تیم ملى هستند.

فرصت تازه محبى براى پوشیدن پیراهن تیم ملى

مرضیه غفاریان

شــاگردان برانکو ایوانکوویچ موفق به کســب 
پیروزى مقابل بالروس شدند.

تیم ملى عمان که چهار روز قبل به عنوان آخرین 
حریف تدارکاتى تیم آلمان قبل از جام جهانى به 
مصاف ژرمن ها رفته بود، در شــب افتتاحیه جام 
جهانى 2022، در یک مســابقه دوســتانه برابر 

بالروس قرار گرفت و توانست به برترى برسد.
شاگردان برانکو در ورزشگاه خلیفه بن زاید امارات 
به مصاف تیم ملى بالروس رفتند و توانســتند 
شکست یک بر صفر اخیرشــان برابر آلمان را با 

پیروزى دو بر صفر در این دیدار جبران کنند.
صالح الیحیائى، هافبک 24 ساله تیم ملى عمان 

در دقیقه 78 با یک ضربه چیپ تماشایى دروازه 
بالروس را باز کرد و ســه دقیقه پس از آن هم 
عصام الصبحى با شــوت فنى از پشت محوطه 

جریمه، گل دوم تیم ملى عمان را به ثمر رساند.
تیم ملى بالروس که در دو دیدار دوستانه اخیرش 
یک تساوى مقابل اســلوواکى و یک برد برابر 
سوریه داشت، مقابل شــاگردان برانکو با دو گل 

شکست خورد.
شاگردان برانکو ایوانکوویچ دو روز دیگر در یک 
مسابقه دوستانه دیگر به مصاف سوریه خواهند 
رفت و یــک هفته پس از آن هــم دومین دیدار 

تدارکاتى را برابر همین تیم برگزار مى کنند.

برترى شاگردان برانکو در شب شروع جام جهانى

ملى پوش اصفهانى فوتبال ساحلى ایران با اشاره به اینکه 9 
سال است در گلساپوش یزد بازى مى کند گفت: آرزوى من 
و سایر اصفهانى ها این است که باشگاه هایى مانند سپاهان، 

ذوب آهن، گیتى پسند و ون پارس به این رشته ورود کنند.
مهدى شــیرمحمدى افزود: وقتى همه دنیا در حال هزینه 
کردن هســتند، ما نباید درجا بزنیم، وقتى جوانى به من نگاه 
مى کند که با 26 سال سن در این رشته پشتوانه مالى مناسبى 

ندارم، چرا باید جذب این رشته شود؟
ملى پوش اصفهانى فوتبال ساحلى در خصوص شرایط این 
رشته در استان اصفهان گفت: فوتبال ساحلى اصفهان دچار 
ضعف شدید مدیریتى اســت، آقاى دادخواه که دبیر هیأت 
فوتبال است از رشته  فوتبال ســاحلى به این جایگاه رسید و 
نباید حمایت هایش را از فوتبال ســاحلى دریغ کند؛ 9 سال 
است که در تیم گلســاپوش یزد بازى مى کنم، آرزوى من و 
سایر اصفهانى ها این اســت که باشگاه هایى مانند سپاهان، 

ذوب آهن، گیتى پسند و ون پارس به این رشته ورود کنند.
وى تصریح کرد: اصفهان پتانسیل این را دارد که حداقل دو 
سه  تیم در لیگ داشته باشد، یکى از مشکالت فوتبال  ساحلى 
اصفهان این اســت که زمینى مانند ناژوان را براى فوتبال 
ســاحلى داریم و با بهره بردارى آن مخالفت مى شــود، اگر 
مسابقات لیگ  برتر فوتبال ساحلى در زمین ناژوان برگزار شود، 
قطعاً این رشته رونق خواهد گرفت، بازیکنانى که در فوتبال به 
جایگاه مورد نظر خود نرسند، مى توانند به فوتبال ساحلى روى 

بیاورند و شانس خود را در این رشته امتحان کنند.
شیرمحمدى گفت: براى تشکیل یک تیم سطح باال در فوتبال 
ساحلى نهایتاً 10 میلیارد بودجه نیاز است که پول یک بازیکن 
متوسط فوتبال مى شــود، براى فصل جدید دو سه پیشنهاد 
از تیم هــاى چادرملو اردکان، پارس  جنوبى بوشــهر، فوالد 
هرمزگان و صنعت فرش حداد اصفهان دارم اما با این وضعیت 

اصًال نمى توانم به حضور در اصفهان فکر کنم.

ملى پوش اصفهانى:

آرزو دارم سپاهان و ذوب آهن وارد 
فوتبال ساحلى شوند

قطار جــام جهانى 2022 در حالى روز یک شــنبه 
در قطر به راه افتاد که حســرت سوار شدن بر آن به 
دل ستاره هاى زیادى ماند. برخى از این بازیکنان 
به دلیل مصدومیت و عــده اى دیگر هم علیرغم 
شایســتگى حضور در این رقابت معتبــر تنها به 
دلیل اینکه بازى آنها مورد پسند سکاندار تیم ملى 
کشورشان نبود در لیست مســافران این قطار قرار 

نگرفتند. 
اما درهاى تیــم ملى گاهى هــم بخاطر ترافیک 
زیاد بازیکن مستعد در یک پســت روى بعضى از 
فوتبالیســت هاى باکیفیت بسته مى شود. مهاجم 

ایرانى ژیل ویســنته جزو همین دسته سوم است. 
على علیپور با وجود درخشــش در کشور سرمربى 
تیم ملى ایران شانس حضور در جمع شاگردان کى 
روش را پیدا نکرد. مصدومیت سردار آزمون هم که 
مى توانست به برگ برنده علیپور براى پرواز به قطر 
تدیل شــود از بخت بد این بازیکن و خوش اقبالى 
آزمون در دقیقه 90 رفع شد و باز هم همچون دوره 
گذشته رؤیاى شــرکت در حساس ترین تورنمنت 
جهانى فوتبال براى مهاجم  شمالى کشورمان تعبیر 
نشد. ضمن اینکه اگر ستاره ایرانى لورکوزن هم به 
جام جهانى نمى رسید باز احتمال جایگزینى علیپور 
با سردار 50-50  بود چرا که کى روش گزینه هاى 

جوان ترى هــم براى قرار دادن در فهرســتش در 
اختیار داشت.

على علیپور که حاال در فهرست بازیکنان بازمانده 
از جام قطر قرار گرفته ســخت تالش مى کند که 
همچنان به روند رو به رشــد خود در قاره سبز ادامه 
دهد. او درســت در روز افتتاحیه ایــن رقابت هاى 
جهانى با گلزنى در لیــگ کاپ پرتغال در لحظات 
پایانى بازى موجب رســتگارى تیمش شد. با همه 
اینها این لژیونر ایرانى حتى اگر به درخشــش خود 
در ژیل ویســنته ادامه دهد و مانند مهدى طارمى 
در سرزمین کى روش ستاره شود بازهم نمى تواند 
آنچنان که باید و شاید شانس حضور خود در جمع 

منتخبین تیم ملى را افزایش دهد. فرقى هم نمى کند 
که این دعوت از ملى پوشــان براى شرکت در جام 
ملت هاى 2023 قطر باشد یا جام جهانى دوره بعد. 
او خیلى که تالش کند شاید باز همچون 3 بار قبل 
براى انجام بازى هاى دوستانه موفق شود پیراهن 

تیم ملى را بر تن کند.
این مهاجم قائمشــهرى 9 روز پیش از شروع جام 
جهانى شــمع تولد 27 ســالگى اش را فوت کرده 
و هر مربــى دیگرى غیــر از کــى روش هم که 
روى نیمکت تیم ملى بنشــیند ترجیح مى دهد از
 مهره هاى جوان ترى در نوك حمله تیمش استفاده 
کند. چرا که اگر بنا بر قراردادن علیپور در ترکیب تیم 
ملى باشد او ستاره هاى باکیفیت تر و باتجربه بیشتر 
چون طارمى و آزمــون را دارد؛ مهاجمانى که یکى 
از آنها دو ســال بزرگ تر از علیپور است و دیگرى 

همسن این بازیکن. 
على علیپور باید چند سال دیرتر به دنیا مى آمد. این 
بازیکن با اینکه فراز و نشیب زیادى نداشته و غالبًا 
یکى از مهره هاى هجومى تأثیرگذار تیمش بوده 
اما همواره در سایه مهاجمانى قرارداشته که کمى از 
لحاظ فنى از او باالتر بوده اند. کافى است زمانى را 
به یاد بیاورید که این بازیکن در پرسپولیس برانکو 
با وجود درخشش طارمى کمتر به چشم مى آمد. اما 
آنجا بخت با او یار بود و همزمان با جدایى ســتاره 
جنوبى سرخ ها نوبت به یکه تازى هاى پدیده شمالى 
این تیم رسید؛ چه در جمع شاگردان مرد کروات، چه 

در لیگ برتر و چه در لیگ قهرمانان آسیا.
با این حال نه آقاى گلى در لیگ برتر و نه عملکرد 
درخشان در بازى هاى آسیایى و نه حتى خودنمایى 
در قاره اروپا هیچکدام نتوانست راه را براى حضور 
على علیپور در جمع ملى پوشــان ایــران باز کند. 
این مهاجم قائمشهرى یکى از آن بدشانس ترین 
بازیکنان تاریخ است؛ ســتاره اى که درخشش او 
در آســمان فوتبال کشــورمان در فــروغ پرنور

 ابرستاره هاى این سرزمین پهناور محو مى شود.

على علیپور؛ ستاره اى درخشان 
در سایه ابرستاره هاى پرفروغ
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جلســه کمیته مدیریت شــرکت فوالد مبارکه با هدف 
بررسى عملکرد شرکت در ماه اخیر و نیمه نخست آبان و 
تجزیه وتحلیل نقاط قوت و قابل بهبود در حوزه هاى تولید، 

توسعه و برنامه هاى آتى شرکت برگزار شد.
 در این جلســه، مدیرعامل فوالد مبارکه پس از استماع 
گزارش هــاى معاونــان و مدیــران شــرکت، تصریح 
کرد: با توجــه به اهمیــت موضوع ایمنــى، توجه همه 
کارکنان و پیمانکاران شــرکت را بــه رعایت حداکثرى 
دستورالعمل هاى این حوزه جلب مى کنیم و همچنان تأکید 
داریم که سالمت کارکنان به عنوان اصلى ترین سرمایه 
شرکت از اولویت هاى فوالد مبارکه است. در این خصوص 
اگرچه عملکردها نشان مى دهد فرایند به درستى در حال 
انجام است، اما باید پیش بینى ها، بازرسى ها و برنامه هاى 

جامع ترى براى ارتقاى عملکرد ایمنى داشته باشیم.
محمدیاســر طیب نیا در بخش دیگرى از سخنان خود، 
ضمن ابراز خرسندى از روند روبه رشد کیفیت محصوالت 
و همچنین تولید محصوالت کیفى و خاص در شــرکت 
اظهار داشت: این روند نشــان مى دهد همه همکاران به 
ضرورت و مزایاى تولید محصوالت متنوع کیفى آگاهى 
پیدا کرده اند؛ ازاین رو به خاطر داشته باشیم هر محصولى 
که تولید مى کنیــم باید همچنان منطبق با ســفارش و 

درخواست مشترى و نیاز روز بازار باشد.
وى در همین زمینــه تصریح کرد: آغــاز نهضت تولید 
فوالدهاى خاص و پرآلیاژ در فوالد مبارکه بسیار ارزشمند 

است و گام بلندى در صنعت فوالد کشور به شمار مى آید.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: در حوزه مصارف، آمارها 
بیانگر این اســت که میزان مصرف برق شرکت در 7 ماه 
نخست سال 1401 نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
على رغم تولید بیشتر، روند کاهشى داشته است. این امر 
مى تواند در کاهش قیمت تمام شده و مصرف بهینه نقش 

قابل توجهى داشته باشد.
طیب نیا تأمین مواد اولیه را یکى از بزرگ ترین چالش هاى 
پیش روى فوالدســازان کشــور و حتــى بزرگ ترین 
فوالدسازان جهان دانســت و اظهار داشت: باید در کنار 

اقدامات در حال انجام توســط دولت، همکاران معاونت 
معدن نیز درزمینه پروژه هاى تحقیقاتى و اکتشــافات و 
تأمین تجهیزات حوزه معدن، برنامه ریزى بهتر و فعالیت 

بیشترى داشته باشند.
مدیرعامل فــوالد مبارکه در بخش دیگرى از ســخنان 
خود بر اهمیت احداث هرچه ســریع تر پــروژه نورد گرم 
شــماره 2 فوالد مبارکه تأکید و تصریح کرد: تا زمانى که 
این واحد احداث و وارد مدار تولید شود، باید براى فروش 
همه محصــوالت باألخص تختال هــاى تولیدى مازاد، 
برنامه ریزى و بازاریابى داخلــى و صادراتى هدفمندترى 

داشته باشیم. در شرایطى که رکود در بازارهاى جهانى و 
کشور وجود دارد، باید با تمام توان، تمرکز خود را بر تولید 
تختال هاى کیفى تر و محصوالت با ارزش افزوده بیشتر 

بگذاریم.
مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن قدردانــى از پروژه هایى 
که در راســتاى کاهش مصارف انرژى، آب و مواد نسوز 
و همچنین افزایش تولید محصول منطبق با ســفارش 
در بخش هاى مختلف شرکت اجرا شــده است تصریح 
کرد: عالوه بر تنــوع و کیفیت محصــول، یکى دیگر از 
مؤلفه هاى اثرگذار بر حضور موفــق در بازارهاى جهانى 
و تاب آورى شــرکت در شرایط ســخت، کاهش قیمت 
تمام شده محصول اســت که شایسته اســت با جدیت 

بیشترى بر آن تمرکز داشته باشیم.
طیب نیا پیش بینى و تأمین به موقع تجهیزات و مواد اولیه 
موردنیاز خطوط تولید را از ضروریات شــرکت دانست و 
گفت: همکاران حوزه هاى بومى ســازى و خرید شرکت 
باید در کوتاه ترین زمان ممکن اقــالم موردنیاز خطوط 
تولید و تعمیرات را تأمین کنند تــا کارکنان خطوط تولید 

بدون دغدغه بتوانند به کار تولید همت گمارند.
وى با اشاره به این موضوع که ممکن است در فصول سرد 
ســال مجددا با محدودیت گاز مواجه شویم خاطرنشان 
کرد: در فرصت هــاى مقتضى باید بــراى تأمین و تولید 
آهن اســفنجى باکیفیت موردنیاز، اقدامات الزم و کافى 

را انجام دهیم.

مدیرعامل فوالدمبارکه از گامى بلند در صنعت فوالد کشور خبر داد

آغاز نهضت تولید فوالدهاى خاص
 و پرآلیاژ در فوالد مبارکه

طرح فیبر نورى حد فاصل روستاى سیبک تا قلعه سرخ به طول 
45 کیلومتر و بــا اعتبارى افزون بر 450 میلیــارد ریال در حال 
اجراست.رییس اداره مخابرات شهرســتان فریدونشهر گفت: 
این طرح تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکى داشته و تا دو هفته 
آینده به بهره بردارى مى رسد.سید حمیدرضا عطایى همچنین از 

پیشرفت 80 درصدى اجراى طرح فیبر نورى از شهر فریدونشهر 
تا روستاى وزوه با 200 میلیارد تومان اعتبار به طول 165 کیلومتر 
خبرداد و افزود: این طرح نیز تا پایان امســال به پایان مى رسد.

وى تأمین زیرســاخت هاى ارتباطى پایــدار، ایمن و یکپارچه، 
رفع مشکالت آنتن دهى تلفن همراه و ثابت و افزایش سرعت 

اینترنت را از اهداف اجراى طرح فیبر نورى بیان کرد و گفت: با 
اجراى طرح فیبر نورى، کل نیاز پهناى باند روســتا هاى سطح 
شهرستان همچون اینترنت پرســرعت مراکز روستایى تأمین 
مى شود و پایدارى شبکه ارتباطى روســتایى و بین شهرى به 

صددرصد افزایش مى یابد.

اجراى طرح
 فیبر نورى حد فاصل 
روستاى سیبک تا 
قلعه سرخ  

نقش GIS در توسعه
 شبکه هاى برق رسانى مؤثر است

محقق شدن 47 درصد از تعهد اشتغال استان اصفهان 

معاون مهندسى و نظارت شرکت توزیع برق اصفهان 
در نشست صمیمى که در روز جهانى  GIS با همکاران 
این حوزه داشــت گفت: جى آى اس فراتر از یک نرم 
افزار است و علمى است که امروزه به عنوان اطالعات 
مکانى شناخته شــده اســت و مى تواند ما را به یک 

تصمیم سازى درست هدایت کند. 
مهرداد دادخواه افزود:  این دانش د ر حوزه برق رسانى 
به مشترکین قابلیت و مزایاى زیادى دارد و مى تواند 
دسترسى سریع به اطالعات ،جمع بندى انواع مختلف 
داده ها ،تحلیل اطالعات  را به صورت یکجا و با هم 

را به وجود بیاورد و سرعت عمل الزم را ایجاد کند.
دادخواه تصریح کرد: این علم براى صنعت برق بسیار 
با اهمیت است و به علت گستردگى شبکه هاى توزیع 
،استفاده از فن آورى براى خدمت رسانى بهتر ضرورت 
دارد به عبارتى شرکت هاى توزیع برق با مسایلى نظیر 
پیچیدگى در مکان یابى ، طراحى و توسعه مبتنى بر 
دانش ذهنى و تجربى نیروى انســانى، تغییر الگوى 
رفتار مشترکین، تغییر الگوى شهرســازى و به تبع 
تغییر تقاضاى مشــترکین و... مواجه هستند لذا اداره 

کردن این شبکه وســیع با پیچیدگى هاى منحصر 
به فرد خود نیازمند بکارگیرى سیستم هاى مدیریت 
اطالعات و ساختار جدید اســت از سوى دیگر ایجاد 
شبکه هاى هوشمند،  مولدهاى تولید پراکنده و ... بر 
پیچیدگى هاى مدیریت این شبکه مى افزایدو یکى 
از سیســتم هاى موثر در مدیریت شبکه هاى توزیع، 
 (GIS) سیســتم هاى مبتنى بر اطالعات جغرافیایى
مى باشد.وى این دانش را بسیار کاربردى  عنوان کرد 
وبه دیگر همکاران نیز توصیه کرد که با آشنایى با این 
حوزه مى توان مسیر تعالى و پیشرفت سازمان را بیش 

از پیش ارتقا داد.

سرپرست مدیریت کارآفرینى و اشتغال استان گفت: 
تاکنون 47 درصد از تعهد اشــتغالزایى امسال استان 

محقق شده است.
ســید مهدى قائم مقامى در جلسه پایش و نظارت بر 
میزان اشتغال استان با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى، استان اصفهان را موظف به ایجاد80 
هزار شغل کرده گفت: تاکنون اطالعات اشتغال 37 
هزار نفر از اصفهان در ســامانه ملى رصد کشور ثبت 
شده که بیانگر تحقق 47 درصدى تعهد اشتغال استان 

در سال جارى است.
وى با پیش بینى اینکه اشتغال در شش ماهه دوم سال 
روند صعودى مى گیرد ابراز امیدوارى کرد تا پایان سال 

سهم اشتغال استان اصفهان به طور کامل محقق شود.
سرپرست مدیریت کارآفرینى و اشتغال استان با اعالم 
اینکه نرخ بیکارى امسال استان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته کاهش 2 درصدى داشته افزود: اطالعات 
ثبت شده در سامانه رصد اشتغال کشور از طریق مراکز 
خدمات مشاوره و کارآفرینى ُمنتخب در قالب قرارداد 
اجرایى طرح پایش و نظارت از طریق انعقاد قرارداد با 

صندوق کارآفرینى امید، راستى آزمایى مى شود.
بر اســاس آخرین آمار، استان اصفهان یک میلیون و 
90 هزار کارگر بیمه شــده دارد که با در نظر گرفتن 
خانواده هاى آنها، 64 درصد جمعیت استان را تشکیل 

مى دهند.

از سال گذشته تاکنون 113 نیروگاه خورشــیدى کوچک مقیاس به منظور تأمین 
درآمد پایدار براى مددجویان کمیته امداد در سراســر استان اصفهان احداث شده 

است.
 معاون اشتغال و خودکفایى اداره کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان با بیان 
اینکه این استان مستعد ســرمایه گذارى در حوزه احداث نیروگاه هاى خورشیدى 
اســت، گفت: براى احداث این 113 نیروگاه تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ 11 

میلیارد و 300 میلیون تومان پرداخت شده است.
احمد رضایى نیروگاه هاى خورشیدى را از بهترین طرح هاى اشتغال باثبات براى 
مددجویان دانســت و افزود: براى احداث نیروگاه خانگى بــا ظرفیت 5 کیلووات، 
عالوه بر مشاوره شغلى و پرداخت تسهیالت، دوره هاى آموزشى، جزئیات نصب و 

نگهدارى نیز از طریق پیمانکاران به مددجویان ارائه مى شود.
وى در توضیح شرایط مورد نیاز براى اجراى این طرح ها، گفت: مددجویان داراى 
ملک شخصى و ساختمانى داراى سازه هاى بتنى یا آهنى و کنتور برق به نام خود 
مى توانند تجهیزات پنل هاى خورشیدى را در فضاى 60 مترمربعى جانمایى کرده و 

از محل فروش برق تولیدى این دستگاه ها، درآمد مناسبى کسب کنند
معاون اشــتغال و خودکفایى اداره کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
با اشــاره به تاییــد بیش از 500 منــزل مددجــوى متقاضى براى اجــراى این 
طرح توســط اداره برق افزود: شــرکت توزیع برق اســتان هر کیلووات ساعت 
برق تولیدشــده پنل هاى خورشــیدى را بــه مبلــغ 22 هزار ریــال خریدارى

 مى کند.

مدیرعامل آبفاى استان اصفهان، گفت: آبفاى استان اصفهان با تداوم اقدامات فنى، 
فرهنگى و قانونى در راستاى مدیریت و کاهش مصرف، در صدد تأمین پایدار آب 
شرب جمعیتى حدود 4 میلیون  و893 هزار نفر در 100 شهر و 949 روستا در سطح 
استان اصفهان است.حسین اکبریان، اظهار داشت: از مجموع لوله گذارى آب انجام 
شده، 115 کیلومتر مربوط به توسعه شبکه هاى اصلى و فرعى، حدود 30 کیلومتر 
لوله گذارى خطوط انتقال و حدود 95 کیلومتر اصالح شبکه هاى توزیع آب در شهرها 
و روستاهاى استان بوده است.وى افزود: آبفاى منطقه چهار با 8/4 کیلومتر در میان 
مناطق شش گانه شهر اصفهان و منطقه سمیرم با حدود 19/5کیلومتر، گلپایگان با 
حدود 15 کیلومتر و دهاقان با حدود 13 کیلومتر بیشترین میزان لوله گذارى آب را 

در میان شهرستان هاى استان داشته اند.

مدیرعامل آبفاى استان اصفهان اصالح شبکه هاى فرســوده آبرسانى استان را 
از پروژه هاى حائز اهمیت در شــرکت دانســت و بیان کرد: هدف از این اقدامات 
جلوگیرى از هدر رفت آب، تأمین فشار آب مناســب و به حداقل رساندن حوادث 

ناشى از فرسودگى لوله ها است. 
وى همچنین از واگــذارى 11 هــزار و 789 فقره انشــعاب آب به مشــترکان 
آبفا در سراســر اســتان در هفت ماهه نخســت ســال جارى خبــر داد و گفت: 
آبفاى اســتان اصفهان با تداوم اقدامات فنــى، فرهنگى و قانونى در راســتاى 
مدیریــت و کاهش مصــرف، در صدد تأمیــن پایدار آب شــرب جمعیتى حدود 
4 میلیــون و 893 هــزار نفر در 100 شــهر و 949 روســتا در ســطح اســتان

 اصفهان است.

مدیر درمان تأمیــن اجتماعى اصفهان گفت: درشــش ماهه اول ســال 1401، 
39082نفر در بیمارستان هاى استان بسترى شــدند که 24069 نفر تحت عمل 
جراحى قرارگرفتند.محمد رجالى اظهار داشــت: از ایــن تعداد 10485جراحى در 
بیمارستان دکتر شریعتى  و 8465در بیمارستان دکتر غرضى و 5119 جراحى در 
بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) نجف آباد بوده است.وى ضریب اشغال تخت 
در این بیمارستان ها در این مدت را77/62درصد ومتوسط اقامت بیمار را 2/67 روز 
بیان کرد.به گفته مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان  دراین مدت 2776 
زایمان در بیمارستانهاى استان انجام شــد که 1288 زایمان آن طبیعى و 1488 
زایمان سزارین بوده است که نسبت ســزارین به کل زایمان ها 53/6 درصد بوده 
است.وى اظهار داشت: درشش ماه اول سال جارى 2353610به صورت سرپایى 

به  واحدهاى کلینیک تأمین اجتماعى اســتان اصفهان  شامل پزشک عمومى و 
متخصص مراجعه کردند.

مدیردرمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان  خاطر نشــان کــرد: در این مدت 
1677207 به پزشــک عمومى مراجعه کردند, 545273 بیمار توســط پزشک 
متخصص ویزیت شــدند و  131030 نفر نیز به واحد هاى دندانپزشکى مراجعه 
نموده اند. رجالى همچنین به تعــداد مراجعین به واحدهــاى پاراکلینیک تأمین 
اجتماعى استان اصفهان اشــاره کرد و گفت: در مدت یاد شده 1826968نفر به 
داروخانه 235885 نفر به آزمایشگاه وپاتولوژى 109421 نفربه مرکزرادیولوژى، 
سى تى اسکن، ام آر آى و ســونوگرافى،  56914 نفربه مراکز فیزیوتراپى مراجعه 

کردند.

معاون امداد و نجــات جمعیت هالل احمــر اصفهان گفت: تعدد شــماره هاى 
امدادخواهى و سه رقمى یکى از مشکالت دستگاه هاى امدادى کشور براى حضور 
در صحنه حوادث به شمار مى رود.داریوش کریمى با اشاره به ضرورت هماهنگى و 
هم افزایى با سایر یگان هاى امدادى افزود:در زمان حاضر ایجاد یک مرکز کنترل 
و هماهنگى واحد در استان غیرممکن اســت و مراکز امدادى در هر دستگاهى به 
فراخور مأموریت و وظایف محوله ایجادشده و شماره هایى در اختیار مردم قرارگرفته 

است.وى اضافه کرد: درصورتى که خطوط مستقیمى بین این مراکز وجود داشته 
باشد کارها بهتر انجام خواهد شد و اپراتورها مى توانند به سرعت با سایر دستگاه ها 
ارتباط برقرار کنند.وى افزود: با توجه به اینکه در زمان حاضر تجمیع شماره هاى 
امداد خواهى در استان و کشور غیرممکن اســت بهترین کار این است که مراکز 
کنترل و هماهنگى دستگاه هاى امدادى بتوانند در کمترین زمان باهم ارتباط برقرار 

کنند و در صورت نیاز سایر دستگاه ها هم به سر صحنه فراخوان کنند.

تأمین درآمد پایدار مددجویان از تابش خورشید

تأمین آب شرب 100 شهر و 949 روستا در سطح استان اصفهان

آمار 6 ماهه عمل جراحى در بیمارستان هاى تأمین اجتماعى 

دردسر تعدد شماره تلفن هاى امدادى


