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۳

انتظار در
ایستگاه اتوبوس؟!

بانکی که در «ساحل»
زده می شود

۳

اجرای ناقص افزایش
حقوق بازنشستگان

برقراری پرواز

اصفهان - جام جهانی

۳

       

خواص
شگفت انگیز
برگ تربچه

۸

صف های نانوایی 
در اصفهان 

قد کشیده است
در پى اصــالح نــرخ آرد و هدفمند شــد یارانه این 
محصول، نانوایى هاى دولتى که آرد یارانه اى دریافت 
مى کنند اقدام به کاهش ساعات کارى خود کرده اند که 
تداوم این موضوع باعث شــده صف هاى نانوایى در 

اصفهان قد بکشند.
این روزها دیگر دیدن شلوغى و صف هایى که بیش 
از اندازه جلوى برخى از نانوایى ها طوالنى شــده اند 
عجیب به نظر نمى رسد. بعد از اصالحات در نرخ آرد و 
اجرا شدن آن، برخى از نانوایى ها زودتر از موعد تعطیل 
مى کنند و باعث مى شوند برخى دیگر از نانوایى ها که 

معموًال با کیفیت بیشترى هم نان...

سرنوشت یک قول

مدیر حوضه آبریز زاینده رود اظهارات رئیس اتاق  اصناف 

کشاورزی درباره بازگشایی رودخانه را رد کرد

۳

نشست مدیران تأمین اجتماعى با نماینده مجلس و مسئولین شهردارى با هدف تحقق یک رخداد مهم

مربی ذوب آهن:مربی ذوب آهن:

تیم ما همیشه برنامه های 
زیادی برای حمله دارد
مربى ذوب آهن با تمجید از عملکرد فنى بازیکنان در جدال 
مقابل نفت مسجدسلیمان مدعى است که این تیم همیشه 

برنامه هاى زیادى براى حمله...
۲

در صفحه ۳ بخوانید

جایی خارج از 
مدرسه 

ترک تحصیل ترک تحصیل ۳۰۳۰ درصد از درصد از

دانش آموزان الزم التعلیمدانش آموزان الزم التعلیم

۵

بارش شهاب در آسمان بارش شهاب در آسمان 
خط آتش فوتبال ایران

اغلب افــراد از مصرف بــرگ تربچه 
خوددارى مى کننــد در حالى 
که استفاده از برگ تربچه قرمز 

فواید بى نظیرى را براى سالمت 
بدن و درمان برخى...

به فکر آب باشید، هندوانه نان است!
ما و اروپا و گرفتاری آبی و گازی در زمستان

۷

۳

توقیف نفتکش حامل ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق چرا مدیران شهری با اتوبوس به محل کار نمی روند؟جهان نما عالئم هشدار دهنده خرابى باترى گوشىاستان یک واقعیت عجیب درباره رختخواب!تکنولوژی سالمت

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد اماکن ذیل را براى مدت یک سال *به* اشخاص واجد  صالحیت واگذار 
نماید

1.یک قطعه زمین با کاربرى کارگاهى در جاده سپاهانشهر باغ ابریشم جنب تصفیه خانه سپاهان شهر...مزایده مرحله اول
2.یک باب نانوایى واقع در خیابان شهداى صفه منازل سازمانى 63 دستگاه... مزایده مرحله دوم

3.یک باب غرفه (وانت تلفنى) در ورزشگاه 22 بهمن... مزایده مرحله دوم
4.یک باب غرفه در کوى مهدیه(آرایشگاه)... مزایده مرحله دوم

5. یک باب غرفه لباس فروشى (لباس فروشى زنانه )... مزایده مرحله دوم
6. یک قطعه زمین واقع در کوى ولیعصر (مصالح فروشى) ...مزایده مرحله دوم

7. یک باب مغازه سوپرى واقع در خیابان شهداى کوى نگین صفه ...مزایده مرحله دوم
8. یک باب مغازه در خیابان شهداى صفه منازل سازمانى 63 دستگاه ...مزایده مرحله دوم

9. یک باب غرفه در ورزشگاه 22 بهمن جنب سالن مروارید (غرفه کارشناسى خودرو ) ... مزایده مرحله دوم
10. زمینهاى تنیس واقع در مجموعه ورزشگاه 22 بهمن ...مزایده مرحله دوم

12. یک باب آشپزخانه واقع در خیابان شهداى صفه منازل سازمانى 63 ...مزایده مرحله سوم
13. یک باب مغازه واقع در ورزشگاه 22 بهمن مزایده ...مرحله سوم

14.یک قطعه زمین در مجاورت کوى مهدیه شاهین شهر(پارکینگ خودروهاى توقیفى فراجا کنونى) ...مزایده مرحله دوم
 متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز سه شنبه مورخه 10 /1401/08 به مدت یک هفته در ساعات ادارى به 

آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. کنت. 

جهت هماهنگى و کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى 03136291982 و09130859611 ( عنایت مولویان)و 09928079568 (عباسى) 
تماس حاصل نمایید.

آگهی مزایده 

مرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا ( اصفهان) 

به استناد ماده 71 قانون شــهردارى ها ، عملکرد شش ماهه اول سال 1401 شهردارى 
فالورجان جهت درج در روزنامه به شرح جدول ذیل جهت اطالع عموم منتشر مى گردد 

گزارش عملکرد شش ماهه اول سال۱۴۰۱
 شهرداری فالورجان

محمد علی عزیزی- شهردار فالورجان

                                                              هزینه                                                                      تمامى ارقام به هزار ریال

مصارف

عملکرد شش ماهه اولبودجه سال 1401شرح

252,162,000134,560,147هزینه هاى عمومى

302,118,500118,781,038هزینه هاى عمرانى

10,000,00017,733,951دیون

564,280,500271,075,136                  مجموع

                                                                                                 درآمد                   

درآمد 
(منابع)

384,315,000256,574,765درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى

1,675,00024,725,000درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى 

4,236,5002,310,799بها خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى شهردارى

13,315,0008,983,886درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى

44,150,00039,577,480کمک هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى

25,589,0008,467,060اعانات ، کمک هاى اهدایى و دارائى ها

91,000,00061,429,747منابع حاصل از واگذارى دارایى سرمایه اى

564,280,500402,068,737            مجموع
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ستت! نا استان است نان است! ت!ن اس نان

چرا مدیرتر سوخت قاچاق استان

۲
رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاه های رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاه های 

اداره کل حفاظت محیط زیست:اداره کل حفاظت محیط زیست:

۴۲۴۲ واحد تولید آجر  واحد تولید آجر 
استان اصفهاناستان اصفهان
مجوز ندارندمجوز ندارند

۶

ساخت جایگزین  براى بیمارستان شریعتى

ی مجهجه مج مج مج ممممممممممج ه
۶

یه های  یییییییی ه ه ااهه ییههاههاههاهههه ه هایاهههااههه
داردداردارددارردددارد
جدالر جدال ر جدال  ر
همیشمیشه  شهمی

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید
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توقیف نفتکش حامل 
11میلیون لیتر سوخت قاچاق 

واردات خودرو 
به چین ختم شد!

خبرخوان
طعنه مجرى سیما 

  برترین ها|مجرى یک برنامه تلویزیونى در 
واکنش به تعطیلى اخیر مدارس به دلیل آنفلوآنزا 
عنوان کرد: مسئوالن درباره تعطیلى مدارس 

بخاطر آنفلوآنزا با خودشان به تفاهم برسند!

بازداشت 
همسر بازیگر معروف؟

  برترین ها |خبرگزارى «برنا» از بازداشت 
همســر رامین راســتاد، بازیگر مشهور سینما 
و تلویزیون در تجمعات اخیر خبر داده اســت. 
ارگان رســانه اى وزارت ورزش در توضیــح 
این خبر نوشت: «بیتا زرتشــت، همسر رامین 
راستاد بازیگر سریال هاى تلویزیون، در جریان 
اعتراضات رخ داده در یکــى از مناطق تهران 
بازداشت شــد. او عصر روز شنبه در منطقه 22 
تهران به همراه ســه زن دیگر دستگیر شد.» 
همچنین «برنا» در خبرى جدید نوشت: «بیتا 
زرتشت، همسر رامین راســتاد آزاد شده است. 
البته رامین راستاد درحالى بازداشت همسرش 
را در اینستاگرام تکذیب کرده که هیچ اشاره اى 
به بازداشــت و پس از آن، آزادى همســرش 

نکرده است.»

عربستان فیلم به اسکار 
فرستاد

  سینما سینما |ســینماى عربستان 
فیلم منتخب خــود را براى حضور در شــاخه 
بهترین فیلم بین المللى (غیرانگلیســى زبان) 
جوایز اسکار 2023، معرفى کرد.کمدى «ترانه 
کالغ» بــه کارگردانى «محمد آل ســلمان» 
نماینده رســمى سینماى عربســتان در نود و 
پنجمین دوره جوایز اسکار خواهد بود. سینماى 
عربستان نخستین بار در سال 2013 وارد رقابت 
اســکار شــد و تاکنون پنج دوره در این جوایز 
حضور داشــته اما تاکنون به فهرست کوتاه یا 

نامزدهاى نهایى راه نیافته است.

سوء استفاده  عجیب از 
ناآرامى ها 

  همشهرى آنالین | رئیس شــوراى 
اسالمى شــهر تهران در رابطه با ساخت و ساز 
قاچاقى که در ناآرامى هاى اخیر شــدت گرفته 
است، گفت: بساز و بفروش ها که در این حوزه 
حرفه اى هستند با توجه به شرایط فعلى کشور 
که نیروى انتظامى مشــغله داشــت،  اقدام به 
ساخت و ســازهاى غیرمجاز کرده  اند. مهدى 
چمران تأکید کرد: بى تردید این افراد سودجو 
عده اى را فریب مى دهند، عده اى که بیشتر از 

شهرستان هاى دیگر به تهران آمده اند.

دستگیرى گیمرها 
االســالم  حجــت    دیده بان ایران | 
والمســلمین مجتبى ذوالنورى، عضو کمیســیون 
امنیت ملى مجلس در یک برنامه تلویزیونى عنوان 
کرد: در مشهد 6 گیمر دســتگیر شدند. این افراد در 
حین انجام کارهاى خشن دستگیر شدند. وى افزود: 
این جوانان اعتراف کردند که مــا آمدیم بازى هاى 

خشن را در فضاى حقیقى اجرا کنیم.

«آواتار 2» بیشتر از
 3 ساعت است!

   گجت نیوز | بر اساس اخبار جدید از فیلم 
«آواتار 2»، تازه ترین ساخته «جیمز کامرون»، 
مدت زمان اکران این فیلم بیش از سه ساعت 
خواهد بود که آن را به یکــى از طوالنى ترین 
فیلم هاى ســالیان اخیر تبدیــل خواهد کرد. 
مدت زمان اکران نســخه اول «آواتار» نیز دو 
ساعت و 42 دقیقه بود. این فیلم سینمایى روز 
بیســت و پنجم آذر ماه به طور رســمى اکران 

خواهد شد.

فیلتر اینستاگرام
 هوشمندانه بود

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور    ایسنا|
با اشاره به فیلتر شدن اینستاگرام گفت: هیچ تعریفى 
جز خصومت از رفتار اینستاگرام نمى توان برداشت 
کرد و ما آن را ابزارى در اختیار اســتکبار جهانى و 
دشمنان و سالحى در اختیار آنان مى دانیم که علیه 
کشور کار مى کند. سردار غالمرضا جاللى گفت: کار 
بسیار هوشــمندانه و دقیقى بود که با این پلتفرم ها 
برخورد شده و فعالیت هاى آنها تا حد بسیار زیادى 

محدود شده است.

چرا نگران آزادى مى شوند؟ 
مرتضى آقاتهرانى، نماینده مجلس    انتخاب|
گفت: قوانینــى که در اروپا بــراى فضاى مجازى 
نوشته شده اســت را اگر نگاه کنید گمان مى کنید 
که یک فرد حزب اللهى آن را نوشته است؛ پس چرا 
آنجا اصًال نمى گویند که این خالف آزادى است، اما 
تا ما مى خواهیم در ایران اقدامى را در این باره انجام 

دهیم همه نگران آزادى مى شوند.

تقدیر از صفویه 
  تسنیم |آیت ا... سیدحسن عاملى، امام جمعه 
اردبیل در جلسه شوراى فرهنگ عمومى استان اردبیل 
گفت: با تأکید بر اینکه صفویه ایران را یکپارچه کرده و 
بقاى کشور مدیون و مرهون آنهاست، گفت: شایسته 
است تمام هم استانى هاى عزیز با جزئیات زندگى شاه 
اسماعیل بزرگ آشنا باشــند به همین دلیل ما براى 
معرفى این شخصیت بزرگ تاریخى به سطحى وسیع 

از کار فرهنگى نیازمندیم.

شیوه تجارت با روس ها 
معاون دیپلماسى اقتصادى وزارت امور    فارس |
خارجه با اشاره به فرصت تبدیل ایران به هاب گازى 
منطقه گفت: سناریوى ایران براى تجارت گاز با روسیه، 
خرید گاز از این کشور و سپس صادرات گاز خودمان 
به کشورهاى همسایه اســت. مهدى صفرى تأکید 
کرد: اگر ما گاز روســیه را خریدارى نکنیم، روس ها 
با کشــورهاى دیگر این همکارى را شکل مى دهند. 
اخیراً هم بحث تجارت گاز روســیه با ترکیه مطرح 
شده اســت، در نتیجه ما باید از فرصت ها به سرعت 

بهره بردارى کنیم.

واکنش به اعتراض 
روزنامه ها

  روزنامه کیهان | پس از انتشار بیانیه مشترك 
وزارت اطالعات و ســازمان اطالعات سپاه و افشاى 
برخى حقایق درخصوص علت بازداشت دو خبرنگار 
روزنامه هــاى زنجیره اى «شــرق» و «هم میهن»، 
طیف تندروى مدعیان اصالحات در حمایت از عناصر 
خودفروخته که تحت آموزش ســیا بوده اند، تالش 
براى اعتبارزدایى از بیانیه مزبور و اعتراض و انتقاد به 
نهادهاى امنیتى را در دستور کار خود قرار دادند... مدیر 
یکى از رسانه هاى زنجیره اى گفته است که خبرنگار 
بازداشت شــده همه امور را با هماهنگى وى انجام 
مى داده است، سئوال اینجاست که خبرنگار مذکور آیا 
همکارى با CIA و شرکت در دوره هاى آموزشى آنها 
را نیز با هماهنگى مدیرمسئول خود انجام داده است؟

گشت هاى ارشاد کجا هستند؟
  رویداد24| موضوع اینکه آیا گشــت ارشــاد 
قرار است به سبک و ســیاق گذشــته ادامه پیدا کند 
همچنان داغ اســت. مهدى باقرى،  نماینده زنجان و 
عضو کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس در این باره 
مى گوید: گشت ارشاد، کًال جمع نشده است و به واسطه 
قانونى که در این رابطه داریم، همچنان مشروعیت دارد. 
اما باید یک مثالى بزنم. شما اگر 10 نفر نیرو داشته باشید 
و مثًال در جایى افرادى دارند آدم مى کشند، از آن 10 نفر 
نیرو مى خواهید، بــا مصادیق بى حجابى مقابله کنند یا 

بروند نگهبان جان و مال مردم باشند؟ 

رئیس کل دادگســترى هرمزگان از توقیف یک فروند 
نفتکش خارجى حامل 11 میلیون لیتر ســوخت قاچاق 

توسط نیروى دریایى سپاه در خلیج فارس خبر داد.
مجتبى قهرمانى اظهار کرد: در راســتاى اجراى دستور 
قضایى، دالورمردان منطقه یکم نیروى دریایى ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمى نســبت به توقیف یک فروند 
نفتکش خارجى حامل 11 میلیون لیتر سوخت قاچاق در 
آب هاى خلیج فارس اقدام کردند. وى با بیان اینکه ارزش 
محموله این نفتکش بالغ بر 220 میلیارد تومان اســت، 
گفت: توقیف شناور مذکور پس از یک ماه کار دقیق فنى 

و اطالعاتى انجام شده است.

قهرمانى با اشاره به تشکیل پرونده در خصوص تخلفات 
شناور مذکور و ارجاع آن به بازپرس ویژه، خاطرنشان کرد: 
کاپیتان و خدمه این نفتکــش خارجى نیز براى  تکمیل 
روند تحقیقات و ســیر مراحل قانونى در بازداشت به سر 
مى برند. وى افزود: محموله 11 میلیون لیترى نفتکش 
خارجى توقیف شده معادل 5 هزار و 500 خودروى نیسان 
و حدود 110 فروند لنج اســت. رئیس کل دادگســترى 
استان هرمزگان همچنین تصریح کرد: فعالیت برخى از
 شرکت هاى متخلف در زمینه بانکرینگ سوخت محرز 
شــده اســت و به منظور صیانت از حقوق قانونى دولت 

نسبت به برخورد قضایى با آنها اقدام خواهد شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه وزارت صمت 
نام 7 شرکت واردکننده خودرو را رسانه اى کرده است، گفت: 
این شرکت ها عبارتند از سایپا، پارس خودرو، سایپا سیتروئن، 
تجارت بین المللى کرمان خودرو، خودروسازى فردا، آریان 
موتور پویا، مکث موتور است که سه شرکت زیرمجموعه 

سایپا محسوب مى شود.
مهدى دادفر با بیان اینکه این دستورالعمل به خودروهاى 
چینى منتهى خواهد شــد، گفــت: مطابق بــا آیین نامه 
ماشین هاى شاســى بلند، بنز، تویوتا را نخواهیم داشت و 
هفت شرکتى که مى خواهند اقدام به واردات کنند هم اکنون 
خودروى چینى را مونتاژ مى کنند و بعید به نظر مى رسد که 

بتوانند خودروهاى برندهاى اول جهان را وارد کنند.دادفر با 
اشاره به ضعف کشور در بخش مونتاژ و تکنولوژى، ادامه داد: 
سراتو تولید ساپیا با سراتو وارداتى زمین تا آسمان از لحاظ 
کیفیت و امکانات فاصله داشت و خأل  ما در حوزه مونتاژ نیز 
قابل توجه است دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان 
بیان کرد: مى توان گشــایش هایى انجام داد اما اصرار به 
وجود دولتى ها در روند واردات کارها را دشــوار کرده است 
طرف هاى خارجى به دلیل پیچیدگى در فرآیند تصمیم گیرى 
دولتى تمایلى به مراودات با بخش دولتى ندارند و با بخش 
خصوصى راحت تر کار مى کند اما دوستان عالقه اى به این 

موضوع ندارند.

مهران موسوى خوانسارى

تهران فقط براى 3 ماه آینــده آب دارد. در اصفهان هم 
خالى بودن 89 درصد از ســد زاینده رود نشان مى دهد 
وضعیت پایتخت پیشین دست کمى از اوضاع پایتخت 
فعلى ندارد. سایر شهرهاى کشور نیز شرایط آبى مطلوبى 
ندارند. چنانکــه گزارش هاى هواشناســى از روزهاى 
پیش رو نشان مى دهد، از آسمان هم نباید انتظار زیادى 
داشــت. به این ترتیب هشــدارها درباره یک زمستان 
سخت و خشک باالى سر ساکنان بسیارى از شهرها و از 
جمله اصفهان به گردش در آمده است. از این منظر، ما و 
اروپایى ها در شرایطى یکسان به سر مى بریم. هر دوى 

ما زمستان متفاوتى پیش رو داریم.
■■■

البد شنیده اید که مى گویند زمســتان امسال در اروپا 
سردتر و طوالنى تر از همیشه اســت. علت را هم حتمًا 
مى دانید. پوتین که به اوکراین حمله کرد، اروپا روسیه 
را زیر چتر تحریم هاى بى سابقه اى  برد و روس ها هم 
به تالفى، اروپا را تحریم گازى کردند. این شد که حاال 
ساکنان کوچک ترین قاره جهان با یکى از بزرگ ترین 
بحران هاى خود در آســتانه آغاز فصل سرما دست به 

گریبان هستند.
اروپایى ها امسال تابستان متفاوتى را هم از سرگذراندند. 
آنها روزهایى را تجربه کردند که از حیث گرما و خشک 
بودن یک رکورد جدید ثبت کرد تا مردمانى که با زیست 
در هواى مرطوب و خنک عجین هســتند، با تابستان 
2022 جهنم واقعى را تجربه کنند. اما کســى در جهان 
نمى تواند تجربه تابستان امســال اروپا را هم به جنگ 
اوکراین ربط بدهد. هرچه سرنوشــت اروپا در زمستان 
این قاره به دســت پوتین و اولیگارش هاى دور و برش 
افتاده، آنها نقشى در رقم خوردن تابستان استثنایى این 
قاره نداشتند. متهم گرماى بى سابقه امسال، بسیار فراتر 
از ســرزمین پهناور روســیه بود. متهمى که حتى خود 
روس ها را هم از تأثیراتش بى نصیب نگذاشــته است: 

تغییرات اقلیمى. 
■■■

وقتى به عبارت «تغییرات اقلیمى» اشاره مى کنیم دقیقًا 
از چه سخن مى گوییم؟ سیل هاى ویرانگر در گوشه اى 
از جهان و خشکسالى هاى بنیان برافکن در گوشه اى 
دیگر، فقط پرده اى از این واقعیت هولناك است. هزار و 
یک صورت دیگر از چهره تغییرات اقلیمى هم وجود دارد 
که همه آن را مى دانند و مى دانیم. تغییرات اقلیمى مرز 
نمى شناسد. از شــرق تا غرب عالم و از شمال تا جنوب 

تحت تأثیر این پدیده شوم قرار گرفته است. 
کارشناسان حوزه هوا و اقلیم شناسى متفق القول معتقدند 
که ریشه این تغییرات مســتقیمًا از دست اندازى هاى 

ناراست انسان در طبیعت نشأت مى گیرد. در ایران هم 
نشانه هاى واضحى از تغییرات اقلیمى مشاهده مى شود 
که سدهاى خالى یکى از تبعات آن است. اما آیا این همه 

مشکل است؟
■■■

بیایید از یک واقعیت محال سخن بگوییم. فرض کنید از 
صبح فردا کلیه امور مرتبط با کشاورزى در ایران تعطیل 
شــود. آیا مى دانید در این صورت چه میزان آب صرفه 

جویى خواهد شد؟
تحقیقى که دو ســال پیش در همین باره منتشــر شد 
صراحتًا پاسخ این سئوال را داده است: «در کشور ایران 
ســهم مصرف آب در بخش کشــاورزى در حدود 90 
درصد، شرب 8 درصد و صنعت و معدن 2 درصد است، 
در صورتى که در کشــورهاى توسعه یافته سهم بخش 
کشاورزى 30 درصد، شرب و بهداشت 11 درصد و سهم 

بخش صنعت و معدن 59 درصد است.»
این یعنى اگر ما چیزى به نام کشاورزى نداشته باشیم، 
مشکل آب در کشــورمان تمام و کمال حل خواهد شد!  
شگفت آور است اما واقعیت دارد؛ بنابراین، انداختن همه 
ابعاد مشکل کم آبى به گردن تغییرات اقلیمى، فقط براى 

گریختن از پذیرش مسئولیت است، نه چیز دیگرى. 
قطعاً خشکسالى طوالنى مدتى که گریبان بخش بزرگى 
از کشــور و مآًال اصفهان را گرفته و مى گویند نشانى از 
غلبه تغییرات اقلیمى بر کشورماست، در به وجود آمدن 

بحران بى آبى امــروز مؤثر بوده اما آیا رفتــار آبى ما با 
شرایط خشکسالى فعلى متناسب است؟ 

بنا بر آمار موجود، کل میزان هدر رفت آب توسط سیستم 
فرســوده و قدیمى انتقال آب در استان اصفهان از تمام 
استان هاى کشور کمتر است. این یعنى اصفهان سرآمد 
اســتفاده صحیح از آب در سیســتم توزیع آن است. از 
سوى دیگر استان ما  به شدت از بحران بى آبى وتبعات 
ناشى از آن از جمله فرونشســت زمین رنج مى برد. این 
تناقض چگونه قابل توضیح است؟ به اعداد و ارقام زیر 

توجه کنید:
بخش کشاورزى در اســتان اصفهان در سال هاى اخیر 
بین 70 تا 75 درصد منابع آب هاى سطحى و زیر زمینى 
را مصرف کرده است به طورى که 28 درصد آب کشت 
پاییزه و بهاره از منابع ســطحى و 72 درصد از منابع زیر 
زمینى تأمین شده است. آن هم در حالى که 35 در صد 
از آب هاى زیرزمینى کاهش پیدا کرده است. به این ها 
اضافه کنید آب هایى که کم یا زیاد خرج صنعت مى شود 
و یا با آن اســتخرها پر و خالى و هزاران اتومبیل به طور 
روزانه شسته مى شوند. تا امروز چند جوى آب را در کنار 
خیابان ها دیده اید که به منظور آبیارى درختان شهر به 

طور اصولى و صحیح پرآب شده باشد؟
نتیجه مشــخص اســت: ما در اصفهان، هــم در رتبه 
«بهترین» مصرف کننــده وهم در رتبــه «بدترین» 
مصرف کننــده آب  قرار داریم! از یک ســو نزدیک به 

چهار هزار هکتار از اراضى اســتان را به تولید هندوانه 
هاى «آب» دار اختصاص مى دهیم و از ســویى پِرت 
آب در سیستم آبرسانى را به حداقل رسانده ایم. تناقضى 
عجیب که کفه «بدترین» بودنش، به «بهترین» بودن 
آن چربیده و شرایط را به گونه اى رقم زده که امروز فقط 

11 درصد از سد زاینده رود،  برایمان باقى مانده است.
■■■

تغییرات اقلیمى را فراموش کنید. فقط همان یک مشکل 
آبخورى صنعت کشاورزى حل شود، مى توانیم با همه 
گرفتارى هایى که تغییرات اقلیمــى برایمان رقم زده 
(بخوانید خودمان به دســت خودمان رقم زده ایم) کنار 

بیاییم.
اروپایى ها براى زمستان امســال گاز کافى ندارند و ما 
در آستانه فصل ســرما آب کافى نداریم. هر دو البته از 
این مهلکه جان به در خواهیم برد اما تضمینى نیســت 
که زمستان سال آینده چرخ فلک بر همین مدار بچرخد. 
تا آن روز اروپا احتماًال مشکلش با پوتین را حل کرده و 
جریان گاز به آن قاره سرازیر خواهد شد اما آیا ما هم با 
تولید بى حساب هندوانه (!) و شستشوهاى بى حد و حصر 
و آبیارى هاى غیر استاندارد مى توانیم کنار بیاییم؟ از آن 
مهمتر؛ به فکر تابستان گرم و خشک سال آینده هستیم؟ 
مى دانید پر بودن فقط 11 درصــد از تنها مخزن اصلى 
آبرسانى  به یک شــهر چند میلیونى یعنى ممکن است 

روزى پشت سد گرما و سرما، همزمان بمانیم؟! 

ما و اروپا و گرفتارى آبى و گازى در زمستان

به فکر آب باشید، هندوانه نان است!

مریم محسنى
بیش از یک ماه از اولین روز سال جدید تحصیلى گذشته و تنها آمار دقیقى که 
از تارکان تحصیل وجود دارد از زبان یک جمعیت شــناس اعالم شده است. 
آمارى که به گفته شــهال کاظمى پور  30 درصد دبیرستانى هایى را تشکیل 
مى دهد که ترك تحصیل کرده اند، آمارى که کمى بیشتر از سال هاى قبل 

است. 
مرکز آمار پیش تر اعالم کرده بود  که على رغم آنکه نرخ باسوادى در کشور 
افزایش داشته اما آمار بازماندگان از تحصیل هم افزایش پیدا کرده است و به 
استثناى متوسطه اول، در دو  مقطع ابتدایى و متوسطه دوم آمار بازماندگان از 

تحصیل بیشتر شده است.
بر اساس این آمار در ســال تحصیلى 1400-1399 نزدیک به یک میلیون 
دانش آموز از تحصیل بازمانده اند و جایى خارج از مدرســه هستند، حاال این 
خارج کجاست هرجایى مى تواند باشــد، جایى در کنج خانه ها، جایى در بازار 

کار، در خانه بخت و یا ...
یک میلیون دانش آموز الزم التعلیم، عددى اســت که شاید با توجه به خیل 
عظیم دانش آموزانى که به مدرســه مى روند عدد کوچکى به نظر برسد، اما 
پوشش 70 درصدى کودکان الزم التعلیم و کسرى آن تا عدد صد درصد که 
پوشش کامل همه الزم التعلیم هاســت در معنا بزرگ است. گرچه این آمار 
مربوط به سال تحصیلى 1401-1400 است و بخاطر عوامل دیگر از جمله 
کرونا و دسترسى نداشتن بسیارى از دانش آموزان به اینترنت و لپ تاپ آمارها 
باال رفته و به نظر مى رسد که در سال تحصیلى جدید و حضورى شدن مدارس، 
این آمار هم کاهش یافته باشد اما هنوز آمار تازه اى از تارکان تحصیل و کسانى 
که به تحصیل بازگشته اند، به شکل رسمى عنوان نشده و تنها آمارى که هست 
در شهریورماه امسال بوده که از زبان معاون پرورشى وزارت آموزش و پرورش 

اعالم شده است. او آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل در کشور را بین 500 
تا 600 هزار نفر اعالم کرده و درآسیب شناسى تحصیل نکردن این جمعیت 
گفته: «نداشتن اینترنت، عدم دسترســى به آموزش از راه دور یا اجبار به کار 

کردن دانش آموزان، مهمترین دالیل بازماندن آنها از تحصیل بوده است.»
وضع معیشتى خانواده ها و گرانى ها و رشد نرخ تورم این موضوع کمى دور از 
واقعیت به نظر مى رسد. اما چه تارکان تحصیل یک میلیون نفر باشند و چه 
600 هزار نفر، باز هم عددها بزرگند و هر دو تلخ و ناامید کننده است که باعث 

مى شود شیرینى افزایش نرخ باسوادى در کشور حس نشود. 
درباره تلخى متارکه از تحصیل نوجوانان هم شهال کاظمى پور هشدار داده 
و گفته: «در حالى که سطح پوشــش تحصیلى در حال زیاد شدن و اشتغال 
نوجوانان رو به کاهش اســت، اما این نکته نیز قابل توجه است که در گروه 
سنى 15 تا 18 سال، تنها 70 درصد در حال تحصیل هستند و آمار 70 درصدى 
محصل در این رده سنى بسیار پایین است و به همین خاطر پوشش تحصیلى 

در دبیرستان حتماً باید باال برود.
متارکه از تحصیل به دالیل مختلف صورت مى گیرد و یکى از مهمترین دالیل 
آن فقر و نیاز مالى است؛ موضوعى که باعث شده بخشى از گروه سنى که باید 
در مدارس باشند در کارگاه هاى قالیبافى و یا کارگاه هاى دیگر مشغول به کار 
شوند. از دالیل دیگر متارکه از تحصیل، ازدواج این قشر در سنین پایین است 
که به گفته شهال کاظمى پور، طبق آمارهاى موجود مربوط به سال گذشته 
1/2 درصد پسران 10 تا 14 ساله و حدوداً 1/4 درصد دختران 10 تا 14 ساله 
داراى همسر بوده اند، همچنین 2/2 درصد از پسران 15 تا 18 سال و 21 درصد 
یا به تعبیر دیگر یک پنجم از دختران 15 تا 18 ســال داراى همسر بوده اند و 
به نظر مى رسد که بخشى از آنها به واســطه ازدواج و تشکیل خانواده ترك 

تحصیل کرده باشند.

ترك تحصیل 30 درصد از دانش آموزان الزم التعلیم

جایى خارج از مدرسه

فارس: حادثه تروریستى حرم مطهر حضرت احمدبن موسى (ع) در 
غروب چهارشنبه چهارم آبان ماه گرچه حادثه اى هولناك بود و 13 نفر 
را به شهادت رساند و چندین نفر را زخمى کرد، اما نکته اى که در این 
میان مطرح است، اینکه چه کسى ضربه اول را به عنصر تکفیرى وارد 
کرد تا از کشتار بزرگ ترى جلوگیرى کند؟! یک نیروى امنیتى که روز 
واقعه در حرم حضور داشت با اقدام به موقع خود سبب شد چهار خشاب 
از 6 خشابى که عامل تکفیرى با خود به همراه داشت، بال استفاده بماند 

و وى فرصت نکند همه خشاب ها را خالى کند. اومى گوید: 
«طبق روال هر روز بعد از پایان کار براى زیارت و نماز به حرم رفتم، 
در حیاط و نزدیک حرم سید میر محمد بودم که صداى شلیک گلوله 
را شنیدم و با سرعت به سمت ضریح حرکت کردم. طبق روال مسلح 
بودم و وقتى به مقابل درب ورودى حرم رسیدم، ضارب را دیدم که در 
حال رفتن به این سو و آن سو و شــلیک گلوله است. با او درگیر شدم 
و پنج گلوله به سمت او شلیک کردم که سه گلوله 9 میلی مترى به او 
برخورد کرد و به داخل حرم بازگشت، اما تعادلش را از دست داده بود و 

نیرو هاى یگان ویژه سر رسیدند و او را دستگیر کردند.»

روایتى جدید از 
نحوه دستگیرى مهاجم 

حرم شاهچراغ
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مرز اصفهان و خمینى شهر 
ساماندهى مى شود

مدیــر منطقه 11 شــهردارى اصفهان با بیــان اینکه 
خیابان شــهداى غربى، مرز بین این منطقه و محدوده 
خمینى شهر است که تا پایان امسال ساماندهى مى شود، 
گفت: در سال جارى زیباســازى، پیاده روسازى و رفیوژ 
میانى این خیابان انجام خواهد شد. حسن محمدحسینى 
اظهار کرد: خیابان شــهداى غربى، به عنوان مرز بین 
منطقه 11 شــهردارى اصفهان و محدوده خمینى شهر 
به صورت یــک الین و خاکى بود که بــا پیگیرى هاى 
انجام شده در چند ماه اخیر با دو باند رفت و برگشت به 

بلوار تبدیل شد.

برگ هاى زرین دفاع از والیت 
دبیر شوراى فرهنگ عمومى اســتان اصفهان گفت: 
حماســه 5 رمضان قبل از انقالب اسالمى، 25 آبان در 
دوران دفاع مقدس و 8 دى مــاه 88 برگ هاى زرینى از 
حضور مردم اصفهان در صحنه هاى مختلف و در دفاع 
از والیت در اصفهان اســت. على تمنایى افزود: ایثار و 
دالورى هاى مردم شــریف اصفهان با تشییع شهداى 
گلگون کفن در عملیات محرم با بیش از 370 شــهید 
منجر به نام گذارى روز اصفهــان در 25 آبان در تقویم 

رسمى کشور شد.

زمزمه هاى مازوت سوزى؟
زمزمه هاى مازوت ســوزى در دو نیروگاه حرارتى بیخ 
گوش اصفهان همزمان با سرد شدن هوا و کمبود گاز در 
کشور جدى شده است. پنجشنبه هفته گذشته در پایگاه 
اطالع رســانى اســتاندارى اصفهان از جلسه کارگروه 
استانى آلودگى هوا که با حضور استاندار برگزار شده بود 
خبرى منتشر شد که در خصوص مازوت سوزى دوباره 
نیروگاه شهید منتظرى اصفهان شــائبه ایجاد کرد.  در 
همین ارتباط محمدرضا کاظمى طبا فرماندار شــاهین 
شهر و میمه گفت که از 20 اســفندماه سال گذشته که 
با حکم قضائى مشعل هاى مازوت سوز نیروگاه شهید 

منتظرى پلمب شده، دیگر باز نشده است.

اخراج از دانشگاه صنعتى؟
رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان در خصوص شایعه مطرح 
شده مبنى بر اخراج تعدادى از دانشجویان این دانشگاه، 
اظهار داشت: اخراج دانشجوى متهم به مرتکب جرم یا 
جرایم نیازمند طى کــردن مراحلى در کمیته انضباطى 
است و تاکنون حکم اخراج براى دانشجویى صادر نشده 
است. سید على محمد میرمحمدى میبدى افزود: افرادى 
که جرائمى مرتکب شدند، پرونده هایشان تشکیل و به 
کمیته انضباطى خواهد رفت و تا زمان تشکیل پرونده 

ممنوع الورود مى شوند. 

تأمین واکسن آنفلوآنزا 
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: واکسن 
آنفلوآنزا به میزان کافى در داروخانه هاى خصوصى توزیع 
شده اســت و مردم مى توانند این واکســن را به راحتى 
خریدارى کنند. پژمان عقدك با اشاره به وضعیت شیوع 
آنفلوآنزا در شهرستان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان اظهار داشــت: بر اساس گزارش هاى 
جمع آورى شــده در حال حاضر تعداد بیماران مراجعه 
کننده به مراکز بهداشــتى و درمانى و سرپایى افزایش 

یافته است.

احداث نخستین کارخانه 
تولید سرم

کلنگ احداث کارخانه تولید سرم و دارو در ناحیه صنعتى 
سعید آباد گلپایگان به زمین خورد. نماینده مردم گلپایگان 
و خوانسار در مجلس شوراى اســالمى در این مراسم 
گفت: این کارخانه با ســرمایه گذارى بخش خصوصى 
احداث مى شود و امیدواریم فاز نخســت این کارخانه 
ظرف مدت 15 ماه، به بهره بردارى برســد. سیدمسعود 
خاتمى افزود: با راه اندازى ایــن کارخانه در گلپایگان، 
بخشى از نیاز کشور در حوزه تهیه و تولید دارو، در آینده 

نزدیک تامین شود.

خبر

مدیر کل هماهنگى و نظارت بر خدمات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت:روى کیسه زباله هایى که خارج از زمان مقرر 
و برخالف روزهاى زوج و فرد هفته بیرون از منازل قرار 

داده شود، برچسب گذارى مى شود.
امیرحسین خسروى  با بیان اینکه طرح جمع آورى زباله ها 
بر اساس روز هاى زوج و فرد هفته از طریق تبلیغات شهرى 
به شهروندان اطالع رسانى شده است، افزود: دلیل اصلى 
اجراى این طرح آن بود که شهروندان گاهى روز ها و تاریخ 
زوج و فرد تقویم را فراموش و گاهى اشــتباه مى کردند و 

این موضوع منجر به تجمع زباله ها در معابر شهر مى شد.
او با بیان اینکه استفاده از قانون جریمه و برخورد با افرادى 

که خارج از زمان مقــرر، زباله ها را خــارج از منزل قرار 
مى دهند، لحاظ خواهد شــد، اظهار کرد: روى کیســه 
زباله هایى که خارج از زمان مقرر و برخالف روز هاى زوج 
و فرد هفته بیرون از منازل قرار داده شود، برچسبى مبنى 
بر اینکه «زباله خارج از نوبت جمع آورى نمى شود» نصب 

مى شود.
خسروى ادامه داد: نصب برچســب روى کیسه زباله ها 
گویاى آن است که این کیســه ها خارج از نوبت، بیرون 
از منازل قرار داده شده است و از سوى دیگر، شهروندان 
متوجه مى شــود که زباله ها خارج از نوبــت، جمع آورى 

نمى شود.

رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاه هاى اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان در ارتباط با واحدهاى تولید 
آجر اظهار داشت: اطالع دقیقى از سهم تولید آجر استان در 
کشور نداریم چراکه استان هاى دیگر همچون یزد نیز داراى 
تعداد قابل توجهى واحد تولید آجر هستند اما به نظر مى رسد 

که استان اصفهان داراى سهمى باالتر از 50 درصد باشد.
بابک صادقیــان عنوان کرد: در اســتان اصفهان بیش از 
400 واحد تولیــد آجر فعالیت دارند که حــدود 310 واحد 
فعال آن در شعاع 50 کیلومترى اصفهان و در پنج منطقه 
مشغول فعالیت هستند. وى افزود: از 310 واحد اعالم شده 
42 واحد بدون مجوز و ســایر واحدها داراى مجوز دائم یا 

موقت هستند.
وى با بیان اینکه در خصوص ســاماندهى واحدهاى آجر 
تالش ها و پیگیرى هاى زیادى انجام شده است، گفت: این 
موضوع در حال پیگیرى است اما به دلیل محدودیت هاى 
زیرساختى در کنار ســایر مشکالت که بخش عمده اى از 
آن متوجه واحدهاى موصوف اســت به جز تعداد اندکى، 

پیشرفت قابل قبولى در این زمینه صورت نگرفته است.
صادقیان اضافــه کرد: اکثــر واحدهاى فــوق در بطن 
کانون هاى فرسایش بادى هســتند و نقش قابل توجهى 
به  ویژه در آلودگى هواى کالنشــهر اصفهان و شهرهاى 

پیرامون آن دارند.

42 واحد تولید آجر استان 
اصفهان مجوز ندارند

برچسب گذارى زباله هاى 
خانگى خارج از نوبت

در پى اصالح نرخ آرد و هدفمند شد یارانه این محصول، 
نانوایى هاى دولتــى که آرد یارانــه اى دریافت مى کنند 
اقدام به کاهش ســاعات کارى خــود کرده اند که تداوم 
این موضوع باعث شــده صف هاى نانوایى در اصفهان 

قد بکشند.
این روزها دیگر دیدن شــلوغى و صــف هایى که بیش 
از اندازه جلوى برخــى از نانوایى ها طوالنى شــده اند 
عجیب به نظر نمى رســد. بعد از اصالحات در نرخ آرد و 
اجرا شدن آن، برخى از نانوایى ها زودتر از موعد تعطیل 
مى کنند و باعث مى شــوند برخى دیگــر از نانوایى ها 
که معموًال با کیفیت بیشــترى هم نــان مى پزند صف 
هاى بى ســابقه اى را تجربه کنند؛ صفوف شلوغ و آزار 
دهنده اى که این شــائبه را به وجــود آورده که برخى 
از نانوایــى ها بــا فــروش آرد یارانه اى خــود تخلف 
مى کننــد و بنابراین پیش از موعد تعیین شــده تعطیل 

مى شوند.
اینها همه در حالى است که  ساعات کار نانوایى ها متناسب 
با میزان ســهمیه، نوع نان و الگــوى مصرف در مناطق 
شهرى تعیین شده است و باید بر آن اساس پخت داشته 
باشــند؛ اما چرا این روزها در اصفهان شــاهد تعطیلى 

زودهنگام خبازى ها به ویژه در نوبت عصر هستیم؟
جالب اینکه هیچ تغییرى در قیمت، یارانه و ســهمیه آرد 
نانوایى ها به وجود نیامده اما ظاهراً فاصله زیاد قیمت آرد 
دولتى با آزاد باعث شده برخى نانوایى ها سهمیه آرد خود 
را به کارخانه ها یا قنادى ها بفروشــند و آردها سر از جاى 

دیگرى دربیاورند.
به گفته یکى از خبازان با ســابقه دولتى پز در خیابان 17 
شهریور ملکشهر، این اختالف قیمت به حدى زیاد است 
که برخى از نانواها بخش زیادى از آرد یارانه اى را به بخش 

صنعت، قنادان و فانتزى پزها مى فروشند و اینگونه با کم 
شدن ساعت کارى  خبازى ها، شاهد طوالنى شدن صف 

خرید نان هستیم.
صحبت هاى او به این معنى اســت که برخى از نانواها 
بخشى از آرد یارانه اى را به نرخ آزاد مى فروشند و بخشى 
از آن را پخت مى کنند که اینگونه، ردى هم براى بازرسى 
نگذاشته باشند که نتیجه چنین عملى تشکیل صف هاى 
طوالنى و دســت خالى برگشــتن تعــدادى از مردم از 

نانوایى هاست.
یک نانواى با سابقه دیگر در میدان قدس در این زمینه به 
«نصف جهان» مى گوید: بسیارى از نانوایى ها برایشان به 
صرفه نیست که با تورم موجود هم دستمزد کارگر بدهند و 
هم پول آب و برق و گاز را پرداخت کنند و بنابراین ترجیح 
مى دهند بدون اینکه زحمتى بکشند اقدام به فروش آرد 

خود کنند و از این طریق سود به دست بیاورند.
او درباره بســته بودن نانوایى ها در موعــد غیر معمول 
مى گوید: این موضوع به خصــوص در رابطه با نانوایى 
هاى آزادپز پیــش مى آید که در بیشــتر مواقع عصرها 
تعطیل هســتند. این تعطیلى ها باعــث کالفگى مردم 
براى انتظار براى خرید نان در صف هاى طوالنى شــده 
است. قادرى از جمله کسانى اســت که به گفته خودش 
چند ســاعت از روزش در هفته را باید صرف ایستادن در 
صف هاى طوالنى نان کند. او و امثال او از این مســئله 
دل خوشــى ندارند و معتقدند مســئوالن بیش از اینها 
باید نسبت به مســئله نان جدى باشــند و برخوردهاى 
الزم را بــا متخلفان بکننــد. خباز دیگــرى در خیابان 
ضابط زاده که صف طوالنى جلوى نانوایى اش، نشــان 
مى دهد که آزادپز نیست هم مى گوید: متأسفانه هستند 
خبازانى که در شرایط موجود به جاى پخت نان، آرد فروشى 
مى کنند و همین امر مشکالت متعددى را از جمله تعطیلى 

زودهنگام، شــلوغى صف ها، کمبود آرد در نانوایى هاى 
فعال، ســردرگمى مردم و تخلفات و چالش هاى دیگر را 

به دنبال مى آورد. 
او البته به مشــکل دیگرى هم که مربوط به شلوغ شدن 
بیش از حد نانوایى هاست اشاره مى کند: به این دلیل که 
مشترى ها زیاد مى شوند آرد سهمیه اى که به ما مى دهند 
در برخى مواقع به اتمام مى رسد و مجبور مى شویم که آرد 
آزاد خریدارى کنیم و این براى ما به صرفه نیست و باعث 
مى شود که تعطیل کنیم و مادامى که مشکالت موجود 
پیش روى نانوایى ها برطرف نشود، مردم نمى توانند به طور 

متعارف نان مطلوبى را مصرف کنند.
به نظر مى رسد که این مشــکل از آنجا آب بخورد که 
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان، آن را 
شفاف بیان کرده است. به گفته محمدرضا خواجه امروز 
نه نانوایان از نرخ نان راضى هستند و نه سهمیه آرد آنها 
بر اســاس نیاز محلى تأمین مى شود؛ یعنى یک منطقه 
سهمیه آرد دارد، اما مشترى ندارد و یک منطقه مشترى 

دارد، اما سهمیه آرد ندارد.
خواجه با بیان اینکه نیاز ماهیانه نانوایان اصفهان به آرد 
حدود 30 هزار کیسه است، گفته: متأسفانه بازرسى هاى 
موجود از نانوایى ها براساس منطق علمى و فنى نیست، 
بنابراین نیازسنجى دقیقى براى تأمین آرد و مهارت انجام 

نمى شود.
همین باعث شده که اکنون مردم اصفهان با کاهش ساعت 
کار نانوایى، شلوغى بیش از اندازه صف هاى نانوایى ها و 
محدودیت فروش و پخت بى کیفیت نان روبه رو باشند. 
در حالى که بر اساس اطالعیه اى که در تمامى نانوایى ها 
نصب شده تأکید شده که مردم باید هرگونه کم فروشى، 
کاهش ساعت کارى، گرانفروشى و مسائل بهداشتى را به 

دستگاه هاى ذیربط براى رسیدگى اطالع دهند.

صف هاى نانوایى در اصفهان 
قد کشیده است

بانکى که در «ساحل» زده مى شود
نصف جهان   این روزها بازار اکران عمومى فیلم هاى 
طنز و کمدى حسابى به راه افتاده و آثارى که مدت ها 
در صف اکران بوده اند، در سینماها پخش مى شوند. 
فیلم هایى که گرچه در ژانر کمدى و طنز هســتند 
اما گویا قرار اســت با کیفیت تر عمل کرده و توجه 

مخاطبانشان را جلب کنند.
فیلم سینمایى «بانک زده ها» یکى از همان هاست 
که به نویســندگى و کارگردانى جــواد اردکانى و 
تهیه کنندگى على روئین تن قرار است تا چهارشنبه 
بر پرده سینما ساحل اصفهان باشــد. این فیلم در 

ژانر کمدى، اجتماعى و موزیکال ســاخته شــده و 
آخرین فیلمى اســت که على انصاریان براى بازى 
در آن جلوى دوربین رفــت. در این فیلم با گروهى 
از افــراد روبه رو هســتیم که بــراى هدفى که هر 
یک در ســر دارند، نیازمند پولى کالن هستند. این 
افراد جــزو طبقه هاى مختلف اجتماع به حســاب 
مى آیند و قرار اســت دزدى بزرگى از بانک بکنند. 
مشــکل اینجاســت که افراد گروه به هم اعتماد 
ندارند. پس نتیجه مى گیرنــد از فردى قابل اعتماد 

کمک بگیرند.

مریم محسنى
کمبود اتوبوس در ســطح شــهر یکــى از مهمترین 
مشکالتى است که شــهروندان اصفهانى از آن گالیه 
مى کنند و معتقدند شــهردارى اصفهــان و همچنین 
سازمان متولى آن یعنى سازمان اتوبوسرانى باید براى 
تأمین آرامش و رفاه شهروندان نســبت به بهبود این 

ناوگان اقدام کنند.
این مسئله به خصوص در خط ملکشهر به باقوشخانه 
به عینه اتفاق مى افتد و تقریبًا تمام کسانى که در این 
منطقه از شــهر از اتوبوس هاى درون شهرى استفاده 
مى کنند از کمبود اتوبوس و تأخیر آن گالیه مندند. بدتر 

از همه اینکه زمان زیادى باید منتظر اتوبوس در کنار 
ایستگاه هاى مختلف بایستند اما با آمدن اتوبوس هم 
در برخى مواقع به دلیل ازدحام بیش از حد نمى توانند 

سوار آن شوند.
با توجه به اینکه همواره توصیه مى شود براى جلوگیرى 
از آلودگى محیط زیست و براى حفاظت از آن از ناوگان 
حمل و نقل عمومى و ناوگان انبوه بر استفاده کنید؛ اما 
زمانى که ناوگان اتوبوسرانى به درستى عمل نکند، تردد 
وســایل حمل و نقل شخصى در ســطح شهر افزایش 
مى یابد و معضالت بیشــترى را براى مدیریت شهر با 

آلودگى و افزایش آالینده ها ایجاد خواهد کرد.

انتظار در ایستگاه اتوبوس؟!

اجراى ناقص افزایش حقوق بازنشستگان
نصف جهان   بازنشســتگان همچنــان در انتظار 
افزایش حقوق خود هســتند. با وجود اینکه روزها 
و مــاه هاى زیادى اســت کــه از افزایش حقوق 
بازنشســتگان صحبت به میان آمده است اما این 
موضوع در رابطه با بازنشستگان اصفهانى همچنان 

در کما باقى مانده است.
مستمرى بگیران و بازنشســتگان از این موضوع 
گالیه مند هستند که چرا با وجود مصوبات مختلف 
در این رابطه هیچ تغییــرى در افزایش حقوق آنها 

ایجاد نشده است.
در حدود دو ماه پیش از افزایش حقوق مســتمرى 
بگیران و بازنشســتگان به میزان 38 درصد خبر 
داده شــد اما با وجود گذشــت 60 روز از آن زمان 
هنوز خبــرى از این موضــوع نشــده و برخى از 
بازنشســتگان از این موضوع گالیه مند هســتند 
که با وجود تــورم و گرانى هایى کــه وجود دارد 
چرا به این مســئله رســیدگى نشــده و به اجرا 

درنیامده است.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

برنامه بازگشایى رودخانه زاینده رود در تاریخ 25 آبان ماه 
ظاهراً ملغى شده اســت. این موضوع را  مدیر حوضه آبریز 
زاینده رود روز گذشته در گفتگو با خبرگزارى «ایرنا»- رسانه 

رسمى دولت- اعالم کرد. 
این گفتگو درواقع پاســخ علیرضا الماســوندى به حسین 
وحیدا، رئیس اتاق اصناف کشاورزى شهرستان اصفهان بود 
که روز یک شنبه در گفتگویى اعالم کرد مدیر حوضه آبریز 
زاینده رود، 25 آبان را موعد بازگشایى براى نوبت نخست 
کشت پاییزه اعالم کرده و کشاورزان اصفهانى نیز به این 
وعده اعتماد کرده اند و در حال تهیه بذر به منظور زیر کشت 

بردن زمین هایشان هستند.
اما حاال الماســوندى مى گوید آن قول و قرار مشروط و بر 
اساس ظرفیت ســد زاینده رود در همان روزهایى بوده که 
قول تأمین آب کشــت پاییزه را داده اما امروز این ذخیره 
آبى فقط مى تواند کفاف آب شرب اصفهان و یزد و کاشان 

را بدهد و الغیر: «ما نمى توانیم بگوییم چون قول داده ایم 
پس باید به آن عمل کنیم. قول آن روز ما بر اساس یک قرار 
بود اما ُمحقق نشد لذا وقتى که آن زمان نتوانستیم مخزن 
را آبگیرى کنیم به طور طبیعى االن هم نمى توانیم آبى به 

کشاورزان بدهیم.»
جالب آنکــه مدیر حوضــه آبریز زاینــده رود در گفتگوى 
دیروزخودش از یک قول دیگر هم پرده برداشته است: «هر 
قول و قرارى دو طرف دارد و باید طرف مقابل هم به تعهد 
خود عمل کند اما نتوانسته اند به تعهداتشان عمل کنند و 
امکان انتقــال آب از کوهرنگ وجود ندارد. صورتجلســه 
تنظیمى توســط حدود 20 نفر از نمایندگان کشــاورزان 
اصفهان امضاء و مقرر شده بود شرایطى فراهم کنند تا آب 
از طریق تونل سوم به پشت سد انتقال پیدا کند. اما با شرایط 
کنونى مخزن سد زاینده رود، امکان ورود آب به این مخزن 
محقق نمى شود و کشاورزان و نمایندگان آنها هم در جریان 
کامل این ماجرا هستند و این موضوع هم در جلسه پنجم 

آبان  به آنها گوشزد شده است.»
پنج شــنبه هفته گذشــته جلســه اى با حضور علیرضا 
الماسوندى و حسین وحیدا به همراه نمایندگان کشاورزان 
اصفهان برگزار شده و در این جلسه به آنها اعالم مى شود که 
با توجه به وضعیت ذخیره سد زاینده رود امکان کشت پاییزه 
در اصفهان وجود ندارد؛ اما با این اوصاف، رئیس اتاق اصناف 
کشاورزى شهرستان اصفهان روز یک شنبه اعالم کرد که 
کشاورزان اصفهان در انتظار تحقق قول مدیر حوضه آبریز 
زاینده رود براى بازگشایى زاینده رود در 25 آبان ماه هستند. 

موضوعى که گالیه الماسوندى را به دنبال داشته است. 
اما باالخره سرنوشــت کشت پاییزه امســال به کجا ختم 
مى شود؟ در بگومگوى نماینده کشاورزان و نماینده دولت 
که فعًال همه چیز به گالیه از بدقولى طرف مقابل ختم شده 
است ولى آنطور که از شواهد بر مى آید، بعید است امسال 
آبى در اختیار کشاورزان قرار داده شود مگر ارائه راهکارى در 

پایتخت به این ماجرا خاتمه دهد.

سرنوشت یک قول

آزادسازى و رفع خطر 
خیابان شهید خیرالهى ورزنه

نصف جهان  شهردار ورزنه از آزادسازى و رفع خطر 
در خیابان شهید خیرالهى خبر داد.

حامــد اخگر افزود: در راســتاى قانــون رفع خطر 
ســاختمان هاى قدیمى و جهت ایمنى معابر سطح 
شــهر و همچنین به لحــاظ فرهنگــى و زیبایى 
اجتماعى، آزادســازى در خیابان شــهید خیرالهى 

توسط شــهردارى ورزنه انجام و موارد حادثه ساز 
احتمالى رفع خطر شد.

وى ادامه داد: همچنین شهردارى ورزنه واداره برق 
شهرســتان عملیات تأمین روشــنایى بلوار سردار 
سلیمانى و بیمارستان شــهر را به اتمام رساندند و 

روشنایى کامل این معابر تأمین شد.

مراسم گرامیداشت روز حماسه و ایثار برخوار 
برگزار مى شود

نصف جهــان  مراسم گرامیداشت روز حماسه و ایثار 
شهرستان برخوار امشب در آستان مقدس امامزاده 

ابراهیم بن موسى بن جعفر(ع) برگزار مى شود.
در این مراسم حجت االســالم والمسلمین حسن 
میرافضلى امام جمعه برخوار به ســخنرانى خواهد 

پرداخت. 

گفتنى است؛ یازدهم آبان سالروز شهادت 43 تن از 
شهداى شهرستان برخوار در عملیات محرم در سال 
1361 است که به دلیل به شهادت رسیدن بیشترین 
تعداد رزمندگان برخوارى در یــک روز، به عنوان 
«روز حماسه و ایثار شهرستان برخوار» نامگذارى 

شده است.

دوچرخه سواران محمدآبادى
 صاحب جاده سالمت شدند 

نصف جهان  شــهردار محمد آباد از ســاخت جاده 
ســالمت در این شــهر خبر داد. محمد اسماعیل 
 زاده افزود: در راســتاى ترویج فرهنگ استفاده از 
دوچرخه، شــهردارى محمدآباد اقدام به طراحى و 
ساخت جاده سالمت کرده اســت و تاکنون پروژه 
زیرسازى، روشــنایى و جدولگذارى آن اجرا شده 
اســت و در صورت تخصیص اعتبار بلوك فرش یا 

آسفالت مى شود.
وى در بخش دیگرى از سخنانش به آسفالت معابر و 

بلوك فرش پیاده  روهاى شهر ورزنه اشاره کرد و ادامه 
داد: حفر استخر ذخیره آب براى فضاهاى سبز شهرى 
از دیگر پروژه هاى در دست اجراى شهردارى ورزنه 

در سال جارى است.
شهردار محمد آباد همچنین به تخصیص زمینى به 
مساحت 2400 مترمربع براى جانمایى و ساماندهى 
مشاغل مزاحم شهرى اشاره کرد و بیان داشت: براى 
اجراى این طرح تاکنون شش میلیارد ریال در نظر 

گرفته شده است.

مانى مهدوى
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 هر دارنده تلفن همراه متوجه ناامیدى ناشــى از از 
دست دادن شارژ در لحظه مورد نیاز است. چه در حال 
گشت و گذار در شهر باشید، چه در یک تماس کارى 
یا در حال انجام تحقیق در راه رسیدن به یک جلسه، 
در ثانیه اى که قدرت خود را از دست مى دهید، بهره 

ورى شما منجمد مى شود.
اگر تلفن شما خاموش شــده و اصال روشن نشود، 
احتماال تعجب خواهید کرد که آیا خود تلفن آسیب 
دیده است. خوشبختانه باترى تلفن همراه به ندرت 
ناگهانى خراب مى شود. عالئمى وجود دارند که به 
شما خرابى باترى تلفن همراهتان را هشدار مى دهند 
که اگر این عالئم را زودتر از موعد مشاهده کردید، 
ممکن است بتوانید باترى را تعمیر کنید؛ بنابراین اگر 
تلفن شما به درســتى کار نمى کند، باید این هشت 

عالمت خرابى باترى تلفن همراه را بررسى کنید:

1: شارژ باترى تلفن همراه چندان دوام 
نمى آورد

ممکن است گوشــى خود را اول صبح شارژ کرده 
باشــید، اما تا اوایل بعد از ظهر، عمــر باترى به 5 
٪ کاهش یابد، حتــى بدون اســتفاده بیش از حد. 
باترى هاى تلفــن همراه طورى طراحى شــده اند 
که تعداد چرخه هاى شارژ مشخصى داشته باشند. 
خوشبختانه کاهش عمومى باترى معموال در طول 
این چرخه ها اتفاق مى افتد، به عبارت دیگر به آرامى 
اتفاق خواهد افتاد.در ابتدا ممکن است تعجب کنید 
که چرا شارژ کمى باقى مانده اســت؛ در حالى که 
این به آرامى براى تلفن شما عادى مى شود، باترى 
همچنان رو به کاهش اســت و به شما زمان زیادى 
مى دهد تا متوجه شوید که باترى تلفن همراه شما 

ممکن است در حال اتمام باشد.

2: کاهش ســریع در عمر باترى وجود 
دارد

گاهى اوقات، یکى از بارزترین عالئم خرابى باترى 
تلفن همراه، سرعت شــارژ آن است. ممکن است 
گوشــى خود را با شــارژ 100٪ از برق بکشید، اما 
بالفاصله شــاهد کاهش آن به 80٪ یا 90٪ باشید. 

اگرچه غیرمعمول نیست که تلفن ها فورا چند درصد 
شارژ باترى را از دست بدهند، افت فورى 10 درصد 
یا بیشتر احتماال ســرنخى از به خطر افتادن باترى 

شما است.

3: تلفن به ســرعت بیش از حد گرم 
مى شود

در حالى که تلفن هاى همراه ممکن است با استفاده 
گرم شوند، گرماى مداوم مى تواند نشانه اى از خرابى 
باترى تلفن همراه باشد. در این جا مى توانید دماى 
باترى خود را در حالى که گوشى در حال شارژ شدن 
است، بررســى کنید، اگر به نظر مى رسد که دما هر 
بار که شارژ مى کنید افزایش مى یابد، به احتمال زیاد 

باترى شما عالئم خرابى را نشان مى دهد.

4: گوشى در حال متورم شدن است
تورم یا برآمدگى در گوشى شما مى تواند خطرناك 
باشــد. باترى هاى تلفن همراه کــه در حال خراب 

شدن هستند، ممکن اســت متورم شوند. اگر تلفن 
شما عالئمى از تورم نشــان مى دهد، استفاده از آن 
را متوقف کرده و آن را تعویــض کنید. باترى هاى 
تلفن به طور کلى ایمن هستند، اما بهتر است مطمئن 
شوید که همه چیز به درستى کار مى کند تا این که به 

گوشى یا خودتان آسیب وارد کنید.

5: تنها در حالت اتصال به پریز روشن 
مى شود

اگر باترى تلفن همراه شــما فقط زمانى که به برق 
وصل است، کار مى کند، احتماال در حال از بین رفتن 
است. تا زمانى که بتوانید ترتیب تعویض باترى خود 
را بدهید، باید زمانى که نیاز به استفاده از تلفن خود 

دارید نزدیک پریز برق بمانید.

6: گوشى خود به خود راه اندازى مجدد 
مى شود

این مى تواند یک عالمت ناامید کننده از خرابى باترى 

باشد. اگر زمانى که در جریان کارى هستید، گوشى 
شما بدون علت، خود به خود راه اندازى مجدد شود، 

تقریبا باید آن را تعویض کنید.

7: تلفن شــماره هاى باترى غیر قابل 
اعتماد را نمایش مى دهد

در حالى که درك و پیش بینى کاهش شارژ باترى در 
زمانى که به خوبى کار مى کند آسان است، باترى در 
معرض خطر اغلب به طور غیر منتظره اى خاموش 
مى شود، زمانى که به نظر مى رسد عمر باترى زیادى 

باقى مانده است. این یک عالمت مطمئن از خرابى 
باترى گوشــى اســت. آن را براى تجزیه و تحلیل 
بیشتر، چه علت یک فایل خراب روى گوشى شما یا 

خود باترى باشد به یک مرکز تعمیر ببرید.

8: گوشى اصالً برق ندارد
اگر باترى تلفن همراه شما پس از وصل شدن به برق 
شارژ نمى شود، مى تواند نشــانه آن باشد که باترى 
شما قبال خراب شده است. شارژر را با گوشى دیگرى 
امتحان کنید تا مطمئن شوید مشکل باترى دارید و 

مشکل شارژر نیست.
اگر مى دانید باتــرى تلفن همراه شــما در حفظ و 
نگهدارى برق مشــکل دارد، چندین کار وجود دارد 
که مى توانید براى حفظ عمــر آن انجام دهید؛ به 
عنوان مثال، از شــارژ بیش از حد تلفن خود اجتناب 

کنید.
 اگر از روى عادت روزانه گوشى خود را شارژ مى کنید، 
سعى کنید آن را یک روز در میان یا زمانى که باترى 
کامال خالى شــده است، شــارژ کنید. همچنین از 
گذاشتن گوشى در دماى شدید، چه سرد و چه گرم 
خوددارى کنید، زیرا هر دو حالت باترى شما را زودتر 

خالى مى کنند.
امیدواریم این عالئم خرابى باترى تلفن همراه براى 
حل مشکل شما مفید باشــند، زیرا متوجه مى شوید 
که آیا تلفن شما نیاز به تعمیر دارد یا فقط به باترى 
جدید نیاز دارید. به یاد داشــته باشــید، اگر به یک 
دســتگاه جدید نیاز دارید، راه حل مناسب را بیابید، 
یک تعمیرگاه قابل اعتماد تلفن همراه، تعمیرگاهى 
که خدمات خوبى ارائه مى دهد و باترى قدیمى شما 

را به درستى بازیافت مى کند.

عالئم هشدار دهنده خرابى باترى گوشى

رئیس مرکز حفاظت اطالعات ســازمان پدافند غیرعامل گفت: سامانه جلوگیرى و 
کاهش منع سرویس (توانایى شناســایى حمالت به زیرساخت هاى ملى)، پلتفروم 
مرکز جامع عملیات براى رصد ســامانه، مرورگر بومى به عنوان مرورگر ذره بین به 
جاى گوگل از جمله اخبار خوبى است که توسط جوانان کشور ساخته شده و به زودى 

رونمایى مى شوند.
 امیر احمدپور رئیس مرکــز حفاظت اطالعات 
سازمان پدافند غیرعامل کشور امروز در سخنرانى 
پیش از خطبه نماز عبادى و سیاسى جمعه تبریز 
که با حضور پرشــکوه نمازگزاران در مصالى 
اعظم امام خمینى(ره) برگزار شــد، اظهار کرد: 
دفاع بدون سالح و مکمل دفاع عامل را پدافند 
غیرعامل مى نامند و قدمت این پدافند به تاریخ 

بشریت برمى گردد.
وى افزود: بعد از جنگ هاى اول و دوم جهانى لزوم این پدافند بیشتر شد به طوریکه 
اهمیت این موضوع به قدرى است که کشورهاى غربى مانند سوئد که در هیچ جنگى 

شرکت نکرده است ولى این پدافند غیرعامل به یک واجب در آن تبدیل شده است.
رئیس مرکز حفاظت اطالعات ســازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه رابطه 
پدافندغیرعامل با استان ها در کشور رابطه رفت و آمدى است، افزود: همان طور که 
رهبر معظم انقالب فرموده است، پدافند غیرعامل همچون مصون سازى داخلى بدن 
است. احمدپور با تاکید به همکارى الزم دستگاه ها با پدافندغیرعامل گفت: تهدیدات 
بر دو نوع طبیعى وغیرطبیعى است به طوریکه ماموریت رسیدگى به تهدیدات طبیعى 

بر عهده پدافند غیرعامل نیست اما تهدیدات غیرطبیعى انسان ساخت بوده و زمان و 
مدت و شدت آن مشخص نیست.

وى ادامه داد: دفاع غیرعامل براى مردم یک ماموریت بر عهده سازمان پدافند غیرعامل 
است و رویکرد آن در هشت محور اعم از سایبرى، پرتوى، کاربردى، فنى الکترونیکى، 

مردم محور قرار دارد.
رئیس مرکز حفاظت اطالعات ســازمان پدافند 
غیرعامل کشور گفت: با اجراى پدافند غیرعامل 
مدیریت تســهیل یافته و کارکردهــا تداوم و 
بازدارندگى ایجاد شده و آسیب ها کاهش مى یابد.

وى افزود: با گذشــت زمان جنگ شناختى نیز 
به محورهاى پدافند اضافه شــده است؛ سوریه 
ساختى و انقالب هاى رنگى حاصل همین جنگ 

شناختى است.
احمدپور یادآور شد: با اعتراضات گروه هاى تکویرى وارد سوریه شد و در نهایت همه 

وضعیت سوریه را دیدیم که چه بر سرش آوردند.
وى اضافه کرد: جنگ شناختى سالحى براى افکار عمومى کشور است که سرمایه 
اجتماعى آن کشور را به نشانه مى گیرد؛ به عبارتى با تغییر در هنجارها، ادراك را مورد 

هجوم قرار مى دهد.
رئیس مرکز حفاظت اطالعات سازمان پدافند غیرعامل کشور متذکر شد: در جنگ 
شناختى خبرى از میدان جنگ و ادوارى نیست بلکه ذهن را مورد هدف قرار داده و آدم 

خودى تبدیل به دشمن مى شود.

شــیائومى بوك ایــر 13 باریک تریــن لپ تاپ 
شــیائومى تا به امروز مى باشد که حدود 12 میلى 

متر ضخامت دارد.
برند زیر مجموعه ردمى شیائومى قرار است فردا 
(27 اکتبر) از سرى محصوالت ردمى نوت 12 پرو 

خود رونمایى کند. 
طبــق تیزر هــاى منتشــر شــده توســط این 
شــرکت، این تبلت با پنج محصول دیگر همراه 
خواهد بــود که یکــى از این محصــوالت، لپ 
تاپ جدیدى به نام «شــیائومى بــوك ایر 13»

 مى باشد.
این لپ تاپ بیشــتر بــر جنبه هــاى طراحى با 

مشخصات میان رده تمرکز خواهد 
کرد. تیزر رســمى این محصول، 

شــیائومى بوك ایــر 13 را بــه عنوان 
باریک ترین لپ تاپ شیائومى تا به امروز معرفى 

مى کند.
گفته مى شــود که این دستگاه، 
حدود 12 میلــى متر ضخامت 
دارد. لپ تاپ شــیائومى بوك 
ایر 13 به یــک صفحه نمایش 

13.3 اینچــى OLED با رزولوشــن 2880 در 
1800 پیکســل و نســبت تصویر 16:10 مجهز 

خواهد شد.
ایــن لپ تــاپ از پردازنده هاى نســل دوازدهم 
سرى Core U اینتل بهره مى برد و در دو نسخه

 Core i۵ و Core i۷ ارائه خواهد شــد. تراشه ها 
بــا رم LPDDR۵-5200 جفــت خواهنــد

 شد.
این دســتگاه همچنین به پــورت تاندبولت نیز 
مجهز خواهد شد. شیائومى در حال حاضر جزئیات 
بیشــترى در خصوص این لپ تاپ ارائه نکرده 

است.

براى بازیابى فایل هاى حذف شده خود مى توانید چند 
روش آسان را به کار بگیرید.

اگر به طور تصادفى محتویات فایلى را حذف کرده اید، 
مى دانید که بازیابى آن مى تواند بســیار خسته کننده 
باشد و اگر روزها، هفته ها یا حتى ماه ها روى آن کار 

کنید، ناامیدکننده تر مى شود.
خوشبختانه، روش هایى وجود دارند که مى توانید این 
فایل ها را مجددا بازیابى کنید که در ادامه به برخى از 

آن ها اشاره شده است.

به سطل زباله نگاه کنید
روى آیکون ســطل زباله کلیک کنید، بــا این کار 
مى توانید هر چیزى را که داخل آن است، ببینید. فایل 
حذف شــده خود را داخل آن یافته و به سادگى آن را 
روى دسکتاپ خود بکشــید. اگر آن را در سطل زباله 
نیافتید، چندین راه دیگر وجود دارد که مى توانید براى 

بازیابى یک فایل حذف شده امتحان کنید.

پشتیبان گیرى
امیدواریم پشتیبان گیرى کرده باشید. اگر چنین است، 
مى توانید نسخه قبلى فایل خود را از طریق سرویس 

بازیابى در پشتیبان گیرى بازیابى کنید. ممکن است 
یک روز گذشته باشد؛ اما از دست دادن یک روز بهتر 

از از دست دادن همه چیز است.

نحوه بازیابى فایل هاى پاك شده با 
استفاده از تاریخچه فایل

اگــر پشــتیبان گیرى نمى کنیــد، امیدواریــم 
پشــتیبان گیرى ســابقه فایل را فعال کرده باشید. 
اگر از Windows10 اســتفاده مى کنید، روى دکمه 
Start کلیک کرده و به این ترتیــب: تنظیمات > به 

روز رسانى و امنیت > پشتیبان گیرى > افزودن درایو 
عمل کنید. سپس یک درایو خارجى یا محل شبکه را 

براى پشتیبان گیرى خود انتخاب کنید.
 Restore براى بازیابى آن فایل یا پوشه مهم گمشده
files را در کادر جست و جو در نوار وظیفه تایپ کرده 

و سپس Restore your files with File History را 
انتخاب کنید.

به دنبال فایل مــورد نیاز خود بگردید، ســپس 
از فلش ها براى مشــاهده تمام نســخه هاى آن 

استفاده کنید.
 Restore ،وقتى نســخه مورد نظر خود را یافتید

را انتخاب کنید تا در محل اصلى ذخیره شــود. براى 
ذخیره آن در مکانى دیگر، Restore را فشــار داده 
و نگه دارید (یا کلیک راســت کنید)، Restore to و 

سپس یک مکان جدید را انتخاب کنید.

اگر پشتیبان گیرى نکرده بودید؟
اگر هیچ نســخه پشــتیبانى ندارید و فایل شــما در 
ســطل زباله نیست، ممکن اســت بخواهید یکى از 
برنامه هاى بازیابــى فایل هاى موجــود را امتحان 
کنید، یک برنامه رایگان یا یک برنامه تجارى مانند 

.Stellar Data Recover یا Piriform Recuva

گزینه دیگر Disk Drill است. یک ابزار بازیابى که در 

ابتدا براى مک طراحى شده بود و اکنون براى ویندوز 
در دسترس است. براى از بین رفتن پارتیشن، فرمت 
مجدد هارد دیســک، راه اندازى ناموفق، حذف هاى 

تصادفى و موارد دیگر مى تواند مفید باشد.

ارسال فایل به ایمیل کاربرى دیگر
امکان دیگرى که باید در نظر بگیرید این اســت که 
آیا فایل را براى کســى ایمیل کرده اید؟ آیا یک کپى 
 DropBox، را در یک ســرویس مبتنى بر ابر مانند
iCloud یا SkyDrive ذخیــره کرده اید؟ اگر چنین 

است، ممکن است بتوانید یک کپى از آن جا بگیرید. 
باز هم، حتى اگر آخرین تغییرات را از دســت بدهید، 

بهتر از هیچ است.
هر قدر هم که به آن نزدیک شــوید، پس از این که 
متوجه شــدید به طور تصادفى یک عکس، 
سند، صفحه گسترده، گزارش یا فایل دیگر 
را حذف کرده اید، گزینه هاى بسیارى براى 
بررســى وجود دارند و این پشتیبان گیرى ها 
را نیز انجام دهیــد. بنابراین دفعــه بعد که 
مجبور به بازیابى یک فایل حذف شده بودید، 

گزینه هاى بیشترى خواهید داشت.

"Bad System Config Info" به خطایى اشــاره دارد 

که هنگام بروز مشکل در رجیسترى در رایانه شخصى / 
لپ تاپ ویندوز شما رخ مى دهد.

 خطــاى "Bad System Config Info" بدان معنى 
اســت که اکنون باید به تنظیمات قبلى تغییر دهید. این 
باعث ایجاد صفحه آبى مرگ (BSOD) مى شــود که 
مى تواند براى کاربران بســیار هشــدار دهنده به نظر

 برسد.
دالیل متعــددى مانند ســخت افزار معیــوب، درایور 
نامناسب، تنظیمات نادرست سیســتم و غیره مى تواند 
پشت این اتفاق باشد. با این حال، رفع این مشکل زمان 
زیادى نمى برد. در اینجا ما به شما مى گوییم که چگونه 

آن را تعمیر کنید:
1.کامپیوتر خود را با فشــار طوالنى دکمه پاور خاموش 
کنید و دوباره روشــن کنید. هنگامى که لوگوى سازنده 
رایانه شخصى قابل مشاهده اســت، رایانه شخصى را 
 Please" دوباره خاموش کنید. این روند را تا زمانى که

wait" را مشاهده کنید، تکرار کنید.

Troubleshoot.2 را انتخاب کنید.
3.گزینه Advanced را انتخاب کنید.

4.حال بر روى System Restore کلیک کنید.

5.حساب کاربرى مدیر را انتخاب کنید و رمز عبور را وارد 
کنید. بر روى Continue کلیک کنید.

6.اکنون یک نقطه بازیابى را بــراى راه اندازى مجدد 
رایانه خــود انتخــاب کنیــد. پیکربندى را کــه قبًال 
روى رایانه شــخصى خــود اعمال کرده ایــد انتخاب 

کنید.
7.اگر مشکل برطرف نشد، کامپیوتر خود را ریست کنید.

در اینجا چند ویژگى ارائه شده است:

فایل اکسپلورر تبد
Tabs در File Explorer به کاربــران اجازه مى دهد 

 File تا چندین پوشــه، فایل و غیره را در چندین تب در
 Favorite باز کنند. همچنیــن یک بخش Explorer

جدید دریافت کرد که به کاربران اجازه مى دهد فایل ها، 
پوشه ها و غیره را پین کنند.

گزینه هاى اشتراك گذارى بهتر
مایکروسافت اشــتراك گذارى داده ها را با دستگاه هاى 
 File Explorer، ،بیشــترى از رایانه هــاى رومیــزى
Photos، Snipping Tool، Xbox و ســایر برنامه ها 

آسان تر مى کند.
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چگونه فایل هاى حذف شده کامپیوتر را بازیابى کنیم؟باریک ترین لپ تاپ شیائومى در راه بازار

جستجوگر ایرانى جایگزین گوگل مى  شود

که را 

Rest

 کرده
Re را 

س 
ن 

Re

Diskاست. یک ابزار بازیابى که در  Drill اlگزینه دیگر باز هم، حتى
بهتر از هیچ اس
هر قدر هم که
متوجه
سند،
حذ را
بررس
را نیز
مجبو
گز

ســامانه همتا بــه واحدهاى صنفــى در مورد 
گوشى آیفون 14 هشــدار داد. تأکید مى شود 
که زمان مشــخصى براى ثبت ســفارش این 
مدل گوشى ها و نحوه  تأمین ارز آن اعالم نشده

 است.
 بیش از یک مــاه از ورود غیررســمى آیفون 
14 به کشــور مى گذرد و خریداران با مشکل 
فعال ســازى این گوشــى ها مواجه شــده اند 
و دائما پیگیــر رجیســترى موبایل هاى خود 
خریــداران  از  برخــى  حتــى  هســتند؛ 
گوشــى هاى آیفون 14 از قطع آنتن خود خبر

 مى دهند.
اما ذکر ایــن نکته ضرورى اســت که در حال 
حاضر آیفون 14 به صورت رســمى وارد کشور 
نشــده از همین رو شناســه گمرکى این کاال 
در ســامانه ها ثبت نشــده  و تجار امکان ثبت 
ســفارش و ترخیص را ندارند؛ حتــى اگر این 
مدل گوشــى ها از طریــق مســافرى براى 
مصرف شــخصى وارد کشور شــوند، به دلیل
 اینکه شناسه آن در ســامانه ها ثبت نمى شود، 
در نتیجــه امــکان رجیســترى آن وجــود

 ندارد.
همچنین تأکید مى شــود که زمان مشخصى 
براى ثبت سفارش این مدل گوشى ها و نحوه  

تأمین ارز آن اعالم نشده است.
در همین زمینه سامانه همتا اعالم کرده است: 
پیرو اخبار ضدونقیض در رســانه ها و سواالت 
مکرر مخاطبان در مورد وضعیت آیفون 14، به 
اطالع مى رساند با توجه به عدم واردات قانونى 
این مدل از گوشى ها، کلیه گوشى هاى آیفون 

14 بازار قاچاق هستند. 
ً توصیه  لذا به کلیه واحدهــاى صنفى اکیــدا
مى شود تا زمان تعیین تکلیف وضعیت واردات 
قانونى آیفون 14 از خریدوفروش آن خوددارى 

کنند.
متاســفانه واحدهاى صنفى متخلف با وعده و 
وعید، این گوشى ها را به مردم مى فروشند که 
ضرورى است اتحادیه هاى مربوطه و نهادهاى 

نظارتى با آن ها برخورد کنند.
الزم به ذکر است در اســتعالم اصالت سامانه 
همتا، قاچاق بودن این گوشى ها اعالم مى شود. 
اســتعالم اصالت از طریق ارســال شناسه 15 
رقمى IMEI به ســامانه همتا از درگاه هاى کد 
دستورى #۷۷۷۷*، سایت hamta.ntsw.ir و 

اپلیکیشن همتا امکان پذیر است.
شناســه IMEI با شــماره گیرى کد دستورى 
#۰۶#* روى دســتگاه یــا از روى جعبه قابل 

مالحظه اســت. همچنین، قاچــاق بودن این 
گوشــى ها به محض قرار دادن سیم کارت در 
قالــب پیامک از طــرف ســامانه همتا اعالم 

مى شود.

به این دلیل مهم
 آیفون 14 نخرید!

ن ر ر و ى
 برسد.

دالیل متعــددى مانند ســ
نامناسب، تنظیمات نادرست
پشت این اتفاق باشد. با این
زیادى نمى برد. در اینجا ما

آن را تعمیر کنید:
با فشــار 1.کامپیوتر خود را
روشــن کنید کنید و دوباره
رایانه شخصى قابل مشاهد
دوباره خاموش کنید. این رو
wait" را مشاهده کنید، تکر

انتخاب Troubleshoot.2 را
Advanced را انتخ d.گزینه 3
m Restore حال بر روى.e 4

مى شود.

ب ى ر ى ب ج ر
رکز خواهد 
ن محصول،

13 را بــه عنوان 
ائومى تا به امروز معرفى

 دستگاه،
ضخامت 
مى بوك 
ه نمایش
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اغلب افراد از مصرف برگ تربچه خوددارى مى کنند در 
حالى که استفاده از برگ تربچه قرمز فواید بى نظیرى را 
براى ســالمت بدن و درمان برخى بیمارى ها به همراه 

دارد.
 تربچه نوعى ریشــه خوراکى است که در سراسر جهان 
مصرف مى شود. برگ تربچه نیز همراه تربچه به فروش 
مى رسد اما بســیارى از افراد تنها خود تربچه را مصرف 
کرده و بــرگ آن را دور مى اندازند زیــرا برگ تربچه، 
تقریبا خشــن و طعم خاص و فلفلى دارد. اگر همه افراد 
مزایاى برگ تربچه را بدانند، مطمئناً به رژیم غذایى خود 
اضافه مى کنند تا از خواص آن بهره مند شوند. با مطالعه 
این بخش با مزاج و خواص بــرگ تربچه براى درمان 

بیمارى ها آشنا شوید.
تربچه از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است و براى 

درمان بیمارى هاى زیر مفید است:

حاوى ویتامین ها و مواد معدنى
قسمت هاى سبز تربچه مواد مغذى بیشترى نسبت به 
تربچه دارد که به داشــتن یک رژیم غذایى غنى از مواد 

مغذى و برخى مواد معدنى مهم مانند آهن، کلسیم، اسید 
فولیک، ویتامین ث و فســفر کمک مى کند، همچنین 

براى بسیارى از عملکردهاى بدن ضرورى است.

سرشار از فیبر
برگ تربچه بیشتر از خود تربچه حاوى فیبر است. فیبر 
به فرآیند هضم غذا کمک مى کند و برگ هاى تربچه به 
دلیل داشتن فیبر به تسکین بیمارى هاى ناخوشایند مانند 

یبوست و نفخ معده کمک مى کند.

افزایــش ایمنى و کاهش خســتگى با 
مصرف تربچه

آهن موجود در برگ تربچه از بروز خســتگى جلوگیرى 
مى کند. برگ تربچه سرشــار از مواد معدنى مانند آهن 
و فســفر اســت که باعث افزایش ایمنى بدن مى شود. 
همچنین داراى سایر مواد معدنى ضرورى مانند ویتامین 
ث، ویتامین آ و تیامین اســت که به مبارزه با خستگى 
کمک مى کند. بیمــاران مبتال به کم خونى و ســطح 
هموگلوبین پاییــن مى توانند از خــوردن برگ تربچه 

بهره مند شوند، زیرا آهن موجود در برگ ها، بیمارى را 
تسکین مى دهد.

درمان سرطان
برگ تربچه حاوى ویتامین ث است و خواص سم زدایى 
دارد. مصرف بــرگ تربچه به بهبود ســرطان به ویژه 
سرطان کلون، کلیه، روده و معده بسیار کمک مى کند. 
مقدار ویتامین C موجود در برگ هاى این سبزى، نسبت 

به ریشه آن پنج برابر بیشتر است.

سالمت پوست
برگ تربچه حاوى ویتامین ث، فســفر، روى و برخى از 
ویتامین هاى ب است. این ویتامین ها و خاصیت آبرسانى 

برگ تربچه به سالمت و زیبایى پوست کمک مى کند.

نیش حشرات
برگ تربچه، خواص ضد التهابى و ضد خارش دارد و در 

برابر نیش حشرات، بسیار آرام بخش است.

اشتها آور
یک محرك اشتها با نام «سولفورافن» در برگ تربچه 
وجود دارد که سبب تحریک اشتها مى شود. این خواص 

در ریشه آن، یعنى خود تربچه نیز موجود هستند.

رشد موها
مصرف برگ تربچه، ســبب افزایــش جریان گردش 
خون و خون رسانى به پوست سر مى شود 
پس باعث سرعت بخشیدن به رشد موها 

مى شود.

درمان اختالالت تنفسى
براى تسکین مشــکالت تنفسى در زمان 
ســرماخوردگى برگ تربچه بخورید زیرا 
تربچه و برگهایش، خلط را از بین مى برد و باعث کاهش 

فشار روى دستگاه تنفسى مى شود.

درمان مسمومیت
برگ تربچه مانند یک ملین عمل مى کند و مصرف آن در 

زمان انواع مسمومیت ها باعث پاکسازى دستگاه گوارش 
و بهبود سریع تر مى شود.

ضد اسکوربوت
برگ تربچه خاصیت ضد اســکوربوت دارد و به بیان 

ساده، به جلوگیرى از کمبود ویتامین ث کمک 
مى کند. شاید تعجب آور باشد که بدانید برگ 

تربچه نســبت به خود تربچه، مقادیر 
بیشترى ویتامین ث دارد.

درمان زردى
برگ هــاى تربچه بــه درمــان بیمارى هایــى مانند 
زردى(یرقان) کمک مى کند، بنابراین مى توانید برگهاى 
تربچه را خرد و عصــاره آن را بگیرید. با مصرف روزانه 
نیم لیتر از ایــن آب به مــدت ده روز مى توانید زردى را 

درمان کنید.

درمان روماتیسم
روماتیسم یکى از دردناك ترین بیمارى ها است که باعث 
تورم زانو و انواع ناراحتى ها مى شود. عصاره برگ تربچه 
را با مقدار مساوى شــکر و کمى آب مخلوط کنید و به 
صورت خمیر روى موضع دردناك قرار دهید. با استفاده 

منظم از این خمیر، درد و تورم را کاهش دهید.

تربچه به تنظیم فشارخون کمک مى کند
وجود مقادیر باالى پتاســیم در برگ تربچه مى تواند در 
بدن میان سدیم و پتاسیم تعادل ایجاد کند و با این کار 
به کنترل فشــار خون کمک نماید. سدیم بیش از حد و 
پتاســیم کم مى تواند موجب عدم تعادل مواد معدنى و 
افزایش خطر ابتال به فشار خون و همچنین بیمارى هاى 

قلبى شود.

درمان کم خونى
ترکیب برگ ســبز تربچه با رژیم غذایى روزانه همراه 
با ســایر مواد غذایى حاوى آهن و ویتامین ث، مى تواند 
همچنین به درمان کم خونى فقر آهــن در زنان باردار 
کمک کند. برگ تربچه سرشــار از آهــن، ویتامین آ، 
ویتامین ث، فســفر و تیامین است و مى تواند به کاهش 

خستگى و متعادل کردن هموگلوبین، کنترل کم خونى و 
فقر آهن کمک کند.

مصرف تربچه از دیابت پیشگیرى مى کند
برگ تربچه به دلیل داشتن خاصیت فراوان به کاهش 
ســطح قند خون کمک مى کند. بنابراین، 
تربچه از مهمترین غذاهایى است که باید 

در برنامه غذایى دیابتى ها گنجانده مى شود.

پاکسازى سموم
برگ هاى تربچه سرشار از مواد مغذى 
ضرورى است. این برگها با داشتن خاصیت 
ضد میکروبى و ضد باکتریایى به سم زدایى 

بدن و دفع سموم کمک مى کند.

خواص ضد التهابى
ترکیبات موجود در برگ تربچه داراى اثرات ضد التهابى 
و تسکین دهندگى درد هستند که در کاهش خطر ابتال به 
بیمارى هاى التهابى مفصلى مانند آرتروز و نقرس موثر است.

درمان اسکوروى
اسکوروى یک بیمارى ناشى از کمبود ویتامین ث است، 
ویتامین ث موجود دربرگ تربچه و ســایر سبزیجات با 
برگ سبز، سبب کاهش عالئم مى شود و داراى خواص 

ضد اسکوربوتى است.

مفید براى کبد و صفرا
برگ تربچه و خود آن با تنظیم آنزیم ها، اسیدها، صفرا و 
بیلیروبین سبب دفع سم هاى کبد و به دلیل دارا بودن برخى 
آنزیم ها از زخم و عفونت در کیسه صفرا پیشگیرى مى کند.

کاهش وزن
افرادى که قصد کاهش وزن دارند مى توانند برگ تربچه 
را در رژیم غذایى خود بگنجانند زیرا میزان باالى فیبر 
در برگ تربچه، سبب مى شود معده به سرعت پر شده و 
فرد به مدت طوالنى احساس سیرى نماید. برگ تربچه 
کالرى اندکى دارد و مصرف آن براى کسانى که اضافه 

وزن دارند توصیه مى شود.

لوبیا سبز یکى از سبزیجات سرشار از آب، ویتامین ها 
و امالح است که به عنوان منبع پروتئین نیز شناخته 
مى شــود. در این مطلب به فواید لوبیا ســبز اشاره 

خواهیم کرد.
 لوبیا سبز یکى از سبزیجات سرشار از آب، ویتامین ها 
و امالح است که به عنوان منبع پروتئین نیز شناخته 
مى شود. مزیت دیگر لوبیا سبز مقدار بسیار کم چربى 
و کربوهیدرات نســبتا پایین آن در مقایســه با سایر 
سبزیجات است. در ادامه این مطلب به فواید عادت 
به خوردن لوبیا سبز اشاره خواهیم کرد که به ترتیب 

عبارتند از:

بهبود عملکرد گوارش
لوبیا سبز به دلیل مقدار فیبر فراوان در بهبود عملکرد 
گوارش بســیار موثر اســت و خطر ابتال به سرطان 

کولون را نیز کاهش مى دهد.
فیبرها به طور طبیعى اشــتها را تنظیــم مى کنند و 
موجب افزایش احساس ســیرى مى شوند. خواص 
ســیرکنندگى، دیورتیک و کالرى پایین لوبیا ســبز 
باعث شده تا خوراکى ایده آل براى حفظ تناسب اندام 

و کاهش وزن باشد.

مفید بــراى مبتالیان بــه دیابت و 
کلسترول باال

نتایج مطالعات نشــان مى دهد لوبیا ســبز به تنظیم 
قند خون کمک مى کند. لوبیا سبز شاخص گلیسمى 
پایینى دارد و از همین رو بــراى مبتالیان به دیابت 
نوع 2 توصیه مى شــود. وجود ترکیبات طبیعى مانند 
استیگماســترول در لوبیا ســبز نیز باعث شده تا در 

کاهش کلسترول خون موثر باشد. 

کاهش خطــر بیمارى هــاى قلبى 
عروقى و سرطان 

لوبیا ســبز عالوه بــر فیبر فــراوان، منبــع غنى از 
ویتامین ها و امالح اســت. ویتامین C با میکروب ها 
و عفونت ها مقابله مى کند، ویتامین E موجود مانع از 
بروز التهابات مى شود، مس موجود در تقویت ایمنى 
بدن نقش دارد و پتاسیم نیز در حفظ سالمت سیستم 

قلبى عروقى موثر است.
این ترکیبــات مفید در کنــار فیبرهــا زمینه خطر 
بیمارى هــاى قلبى عروقــى را کاهــش مى دهد.    
لوبیا ســبز همچنین مقدار فراوانى فالونوئید مانند 
کوئرستین و میریستین دارد که عامل رنگ سبز این 
گیاه بوده و مطالعات نشان مى دهد نقش مقابله اى با 
سلول هاى سرطانى و پیشرفت تومورها دارد. 

مقابله با بیمارى هاى مزمن
همانطور که اشــاره شد لوبیا ســبز سرشار از 
پتاسیم است. پتاســیم نقش اساسى در جریان 
خــون دارد و از همیــن رو مصرف لوبیا ســبز 
مى تواند در مقابله با بیمارى آرتروز موثر باشــد. 
به طور کلــى، مصرف لوبیا ســبز در پیشــگیرى از 
بیمارى هاى مزمن نقش دارد زیرا سرشــار از آهن، 
منگنز، منیزیوم و روى است که این ترکیبات موجب 

تقویت انرژى و ایمنى بدن مى شوند.

خواص شگفت انگیز برگ تربچــه

فوق تخصص گوارش و کبد و رئیس ســازمان نظام پزشکى تهران بزرگ گفت: 
با توجه به کارهاى برجســته اى که در زمینه ى انواع هپاتیت انجام شــده است، 
بخصوص از سال 1373 انجام واکسیناسیون براى 40 میلیون نفر در مقابل هپاتیت 

B در کشور، ایران کمترین آمار شیوع هپاتیت B را در منطقه دارد.
 موید علویان با حضور در برنامه ضربان تلویزیون، در پاســخ به این سوال که چه 
کسانى بیشتر در معرض ابتال به انواع هپاتیت هستند، گفت: افرادى که رفتارهاى 
پرخطر دارند، معتادان تزریقى، زندانیان، آتش نشــان هاى عزیز، پرســنل خدوم 
شــهردارى، خانواده فرد مبتال به هپاتیت و همچنین بیمارانى که نیازمند تزریق 
خون هســتند، مانند دیالیزى ها، بیماران هموفیلى و تاالسمى، بیشتر در معرض 

ابتال به هپاتیت هستند.
عضو هیئت علمى دانشگاه گفت: با هپاتیت B مى توان زندگى کرد، شاغل بود و 

فرزندان سالم به دنیا آورد.
رئیس نظام پزشکى تهران بزرگ بیان کرد: راه انتقال این ویروس ها از 
طریق خون اســت، هر چیزى که با خون تماس داشته باشد، مانند افراد 
معتاد(سرنگ مشترك) یا افراد داراى خالکوبى با سوزن آلوده و همچنین 

افراد با رفتارهــاى پرخطر،جزو این 
گروه محسوب مى شوند.

وى یادآور شد: بیشــتر عوامل ایجاد کننده 
هپاتیت B وC یکسان است و خوشبختانه چراغ 

بیمارى هپاتیت B با وجود واکسیناسیون در کشور، در 
حال خاموش شدن است.

دکتر علویان در پاسخ به این ســوال که افراد مبتال چه عالمت هایى دارند، گفت: 
این بیمارى معموًال بدون عالمت اســت و ممکن تنها با خســتگى و ضعف و بى 

حالى همراه باشد.
وى تاکید کرد: در حال حاضر افراد باالى 30 الى 50 سال نیاز به غربالگرى هپاتیت 
B و واکسیناسیون آن را دارند، اگر فردى بیمارى هپاتیت B داشته باشد و در واقع 

ناقل غیر فعال باشد، تزریق واکسن هپاتیت B در او مشکلى ایجاد نمیکند.
این استاد دانشگاه گفت: هپاتیت C, تا ســال 1410 با رعایت چند شرط در کشور 
ریشه کن خواهد شد، باید به انسان هاى پرخطر کمک کنیم، افراد معتاد را جهت 
تشخیص و درمان یارى رســانى کنیم، مراکز خالکوبى و آرایشــگاه ها را از نظر 
بهداشــتى کنترل کنیم، جامعه جوان را از نظر رفتار هاى پرخطر 
توجیه کنیم و همچنین بیماران را به موقع تشــخیص داده 

و درمان کنیم.
وى گفت: خوشبختانه داروهاى هپاتیت B وهپاتیت 
C در ایران تولید مى شــوند و تحت پوشش بیمه 
قرار دارند. همچنین واکســن هپاتیت B بسیار 
ایمن، بى خطر و ارزان اســت و در کشور تولید 

مى شود.
رئیس نظام پزشــکى تهران بزرگ گفت:در حال 
حاضر، از مهمترین راه هاى ابتال به هپاتیت C، اعتیاد 
تزریقى و غیر ایمن و همچنین رفتار هاى پرخطر است، 

که خطر بیمارى HIV را نیز به دنبال دارد.

استاد پوست دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى گفت: 
برخالف تبلیغات فریبنده فضاى مجازى، هیچ درمانى 

براى سفید شدن زودرس یا ارثى موها وجود ندارد.
کارشناس برنامه از ریزش موى سکه اى که بسیار هم 
شایع است، نام برد و تاکید کرد: در صورت درمان ریزش 
موى سکه اى، پس از چند سیکل، در مو ها مجدداً تولید 

رنگدانه صورت مى گیرد.
وى یادآور شد: یکسرى مشکالت تغذیه اى نیز باعث 
سفید شــدن زودرس مو ها مى شــود، از جمله کمبود: 
آهن، مس، روى، سلنیوم و انواعى از ویتامین ها مانند: 

.E و D ،B۶ ،B۱۲ ویتامین هاى
وى تاکید کرد: این باور غلط است که با مصرف ویتامین 
و مواد معدنى سفیدى مو را درمان کنیم، تنها در صورت 
وجود کمبود این ویتامین ها، مى تــوان با تجویز آن ها 
ســفیدى مو را درمان کرد، در صورتى که کمبود وجود 
نداشته باشد مصرف ویتامین ها تاثیرى در جلوگیرى از 

سفید شدن مو ها ندارد.
عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
گفت: یکسرى فاکتور هاى محیطى مانند استرس، در 
سفید شدن مو ها تاثیر گذار است، استرس شدید و حاد 

باعث مهاجرت مالنوسیت ها از سلول هاى مو مى شود.

وى ابراز کرد:همچنین آلودگى هوا و  اســتفاده از رنگ 
مو هایى که از مواد غیر استاندارد تهیه شده اند را از جمله 

دیگر عوامل سفیدى زودرس مو نام برد.
کارشناس برنامه گفت: برخالف تبلیغات فریبنده فضاى 
مجازى، هیچ درمانى براى سفید شدن زودرس یا ارثى 
مو ها وجود ندارد، این تبلیغات نه تنها باعث گمراهى افراد 
مى شود، بلکه بعضاً با ایجاد مشکالتى در سالمتى آن ها 

همراه خواهد بود.
قیصرى در پاسخ به این سوال که آیا ویتیلیگو یا پیسى 
درمان دارد؟ گفــت: بیمارى ویتیلیگو درمــان دارد و 
مى توان با تحریک مالنوسیت ها آن ها را وادار به ساختن 

مالتونین یا رنگدانه مو کرد.
وى گفت: بیمارى هاى قارچى نیز مى تواند باعث تغییر 
رنگ مو ها شود، همچنین بعضى از دارو ها هم به کمرنگ 

شدن رنگ مو ها مى انجامد، مانند: مصرف هیدروکسى 
کلروکین که باعث ایجاد لکه هاى تیره در پوســت و 
مخاطات و برعکس باعث کمرنگ شدن مو ها مى شود.

کارشناس برنامه گفت: در ریزش موى سکه اى، سیستم 
ایمنى بدن به پیاز مو حمله مى کند و مالنوسیت ها را مورد 

هدف قرار مى دهد.
وى متذکر شد: تشخیص ریزش موى سکه اى تنها با 
پزشک است. در ریزش موى سکه اى پیاز موى آن ناحیه 
از بین نمى رود و مو ها مجدداً پس از درمان قادر به رشد 

خواهند بود.
قیصرى در پاسخ به این سوال که آیا سفید شدن مو ها 
با مصرف دارو هاى هورمونى ارتباط دارد؟ گفت: هیچ 
ارتباطى بین مصرف داروى هورمونى و ســفید شدن 

زودرس مو ها وجود ندارد.
وى همچنین یادآور شد: سفید شدن مو ها که به صورت 
فیزیولوژیک ویا ارثى در افــراد اتفاق مى افتد، هیچ راه 

درمانى ندارد.
این استاد پوست تصریح کرد: افراد باید با کاهش استرس، 
عدم مصرف دخانیات و دورى از عوامل محیطى مخرب، 
مانند آلودگى هوا، تا حد امکان از ســفید شدن زودرس 

مو ها جلوگیرى کنند.

رئیس پژوهشــگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه 
علوم پزشــکى تهــران بــا تاکید بر عــدم مصرف 
خودســرانه ویتامین D، گفت: بــراى اینکه بدانیم 
باید چــه میزان مکمــل ویتامیــن D مصرف کنیم 
بایــد آزمایش دهیم و نتیجه را به پزشــک نشــان 
دهیم. در افرادى کــه کمبود ویتامیــن D ندارند و 
تغذیه طبیعــى و مواجهه کافى با نــور آفتاب دارند، 
نیازى به مصرف مکمل ویتامین D براى پیشگیرى 
از پوکــى اســتخوان یا پیشــگیرى از شکســتگى

 نیست.
دکتر افشین استوار ، با اشاره به اینکه میزان دریافت 
ویتامین D براى داشتن استخوان هایى سالم و قوى 
بسیار اهمیت دارد، گفت: ویتامین D از طریق تغذیه و 
نور آفتاب به بدن افراد مى رسد. میزان مواجهه با نور 
آفتاب در میزان ساخته شدن ویتامین D موثر است؛ 
پوشاندن بدن،  عدم مواجهه با نور آفتاب، آلودگى هوا 
و... مى تواند میزان ساخته شــدن ویتامین D توسط 
پوست را کاهش دهد؛ بنابراین این مقدار باید از طریق 

تغذیه جبران شود.
او تاکید کرد: نکته با اهمیت این است که در افرادى 
که کمبــود ویتامیــن D ندارند، نیــازى به مصرف 

مکمل هاى ویتامین براى جایگزیــن کردن میزان 
ویتامین D نیست. در صورتى که فرد تغذیه مناسب 
داشته باشد،  ویتامین D به اندازه کافى دریافت مى کند 
اما در افرادى که کمبود ویتامین D دارند، این کمبود 

حتما باید از طریق مکمل جبران شود.
وى با اشاره به اینکه کمبود ویتامین D در کشور ما در 
میان افراد خیلى زیاد است، گفت: مطالعات مختلف 
نشان داده اند که بعضا تا 80 درصد افراد دچار کمبود 
ویتامین D هستند. در مناطق روستایى که مواجهه با 
نور آفتاب به خوبى وجود دارد، طبیعتا کمبود ویتامین 
D از طریق ساخته شدن در پوست جبران مى شود، اما 
براى کسانى که در شــهر زندگى مى کنند و مواجهه 
با نور آفتاب کمتر است، توصیه مى شود که آزمایش 
ویتامین D انجام دهند و در صــورت کمبود حتما با 

تجویز پزشک مکمل مصرف شود.
او تاکید کرد: بســته به میزان کمبود ویتامین D ُدز 
مکمل ویتامین D متفاوت است و براى اینکه بدانیم 
باید چه میزان مکمــل ویتامین D مصرف کنیم باید 
آزمایش دهیم و نتیجه را به پزشــک نشــان دهیم. 
نکته مهم این است که در افرادى که کمبود ویتامین 
D ندارند و یک تغذیه طبیعــى و مواجهه کافى با نور 
 D آفتاب دارنــد، نیازى به مصرف مکمــل ویتامین
براى پیشگیرى از پوکى اســتخوان یا پیشگیرى از 
شکستگى نیست؛ بنابراین مصرف خودسرانه مکمل 

ویتامین D توصیه نمى شود.
رئیس پژوهشــگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه 
علوم پزشکى تهران در خاتمه بیان کرد: براى کسانى 
که دچار پوکى استخوان هستند و یا براى خانم هاى 
در ســنین یائســگى، براى درمان پوکى استخوان، 
کلســیم و ویتامین D روزانه در کنار داروهاى اصلى 
 D درمان کننده تجویز مى شود. درباره تاثیر ویتامین
در درمان بیمارى ها از سرطان تا کووید19 و... بحث 
علمى زیادى است، اما شــواهد علمى معتبرى وجود 
ندارد که ویتامین D مى توانــد جلوى این بیمارى ها 

را بگیرد.

داشــتن یک اتاق خواب مرتب به نشــاط روزانه کمک 
مى کند اما به نظر مى رســد رختخواب هــا هم به نفس 

کشیدن نیاز دارند.
 یک متخصص گفت نباید رختخــواب خود را در صبح 
مرتب کنید! او در مــورد تأثیر وحشــتناکى که این کار 
مى تواند روى شما داشته باشــد هشدار داد و گفت اجازه 
دهید تخت ها صبح، قبل از مرتب شــدن کمى «نفس 

بکشند».
در طول شــب، ملحفه هاى گــرم و مرطــوب، گرد و 
خاك را جذب مى کنند و پــس از مرتب کردن تخت در 
اول صبــح، در داخل رختخواب بــه دام مى افتند. خانم 
دى معتقد اســت که پس از بیدار شــدن از خواب، باید 
پوشش ها را براى مدتى کنار بزنید تا هوا در بین آنها جابجا 

شود.
این کارشناس بهداشــت توضیح داد که: «در 

طول شب ما نه تنها عرق مى کنیم، 
بلکه ســلول هاى پوستمان هم 
مى ریزد و این یک آهنربا براى 

کنه هاى گرد و غبار و ساس 
است. آنها مناطق مرطوب و 

گرم را دوست دارند.»
برخى از افراد فکر مى کنند این کار در زمستان و به 

دلیل سردى هوا ضرورى نیست اما در تمام طول این ایام 

نیز سیستم گرمایش روشن است و این موجودات را جذب 
مى کنند. بنابراین، با مرتب کردن تختخواب خود هر روز 
صبح، تمام رطوبت و موجودات ریز را به دام مى اندازید و به 
رشد آنها کمک مى کنید. این وحشتناك به نظر مى رسد، 

اما واقعیت دارد.
داشتن یک اتاق خواب مرتب به شادابى ما کمک مى کند 
اما اگر فرصت ندارید به رختخواب خود یک ساعت زمان 
بدهید، آن را به حال خود بگذاریــد و زمانى که به خانه 
بازگشتید مرتبش کنید. این کار به جابجا شدن هوا و توقف 

رشد این موجودات مضر کمک مى کند.

تنظیم قند خون
 با مصرف لوبیا سبز

یک واقعیت عجیب درباره رختخواب!

کمبود ویتامین D در 80 درصد ایرانیانسفید شدن مو قابل درمان است؟

اوى ویتامین هاو مواد معدنى
قسمت هاى سبز تربچه مواد مغذى بیشترى نسبت به 
تربچه دارد که به داشــتن یک رژیم غذایى غنى از مواد 

بروز خســتگى جلوگیرى  ز
برگ تربچه سرشــار از مواد معدنى مانند آهن

و فســفر اســت که باعث افزایش ایمنى بدن مى شود. 
همچنین داراى سایر مواد معدنى ضرورى مانند ویتامین 
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003982– تاریخ: 1401/6/1- برابر راى شــماره 3982 مورخ 
1401/06/01 به شــماره کالســه 2076 مالکیت آقاى/ خانم نصراله افتــادگان خوزانى به 
شناسنامه شــماره 10823 کدملى 1140361198 صادره فرزند نوروز در چهار دانگ مشاع از 
شش دانگ یکباب خانه به مساحت 207,80 مترمربع پالك شماره 1491 فرعى از 82 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند قطعى شماره 48158 مورخ 
1400/10/4 دفتر 35 خمینى شــهر و سند قطعى شــماره 110031 مورخ 81/5/14 دفتر 63 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 3983 مورخ 1401/06/01 به شماره کالسه 2077 مالکیت آقاى/ خانم صدیقه 
خجسته به شناسنامه شماره 272 کدملى 1141587841 صادره فرزند احمد در دو دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 207,80 مترمربع پالك شماره 1491 فرعى از 82 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند قطعى شماره 48158 مورخ 
1400/10/4 دفتر 35 خمینى شــهر و سند قطعى شــماره 110031 مورخ 81/5/14 دفتر 63 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25- م الف: 1402759 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/141 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006005258– تاریخ: 1401/7/23- برابر راى شماره 5258 مورخ 
1401/07/23 به شــماره کالســه 1308 مالکیت آقاى/ خانم جالل جعفریان فروشانى به 
شناســنامه شــماره 7431 کدملى 1142299236 صادره فرزند غالم در ششدانگ یک باب 
ساختمان مسکونى سه طبقه به مساحت 184,23 مترمربع پالك شماره 1272 فرعى از 122 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل به موجب اسناد وکالت 
12174 و 12175 مــورخ 98/8/1 و 12216 مورخ 98/8/13 دفترخانه 388 خمینى شــهر و 
13743 مورخ 98/11/17 دفترخانه 388 و 13744 مورخ 98/11/17 دفترخانه 388 و اســناد 
شماره 857384 دفتر الکترونیکى 139520302006001192 و 857387 دفتر الکترونیکى 
139520302006001200 و سند 857386 دفتر الکترونیکى 139520302006001198 و 
ســند 52522 دفتر الکترونیکى 139820302006010840 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25- م الف: 1402749 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/143 

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

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 

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

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25- م الف: 1402331 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/145 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006005487– تاریخ: 1401/7/27- برابر راى شماره 5487 مورخ 
1401/07/27 به شماره کالســه 0699 مالکیت آقاى/ خانم محمدمهدى نظرى فروشانى به 
شناسنامه شماره 13983 کدملى 1142354563 صادره فرزند محمدعلى در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 109,90 مترمربع پالك شماره 196 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر مستندات ضمیمه ذیل صفحه 136 دفتر 302 مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25- م الف: 1402296 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/147 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006004661– تاریــخ: 1401/06/29- برابر راى شــماره 4661 
مورخ 1401/06/29 به شماره کالســه 0115 مالکیت آقاى/ خانم فرشته لطفى فروشانى به 
شناسنامه شماره 1130333906 کدملى 1130333906 صادره فرزند محمدرضا در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 194,77 مترمربع پالك شماره 1272 فرعى از 
122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل سند الکترونیکى 
139720302006002520 و سند شماره 139820302006010840 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 4660 مورخ 1401/06/29 به شماره کالســه 0114 مالکیت آقاى/ خانم 
علیرضا مجیرى فروشانى به شناسنامه شماره 1130119580 کدملى 1130119580 صادره 
فرزند احمدرضا در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 194,77 مترمربع 
پالك شماره 1272 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
شامل سند الکترونیکى 139720302006002520 و سند شماره 139820302006010840 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25- م الف: 1402149 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/149 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003849– تاریخ: 1401/5/29- برابر راى شماره 3849 مورخ 
1401/05/29 به شــماره کالســه 0123 مالکیت آقاى/ خانم محترم عباسى گشنیزجانى به 
شناســنامه شــماره 144 کدملى 5759714937 صادره فرزند امیرقلى در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 95,89 مترمربع پالك شماره 1250 فرعى از 99 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شــامل دفتر 30 صفحه 318 و سند مشاره 

152112 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 3847 مورخ 1401/05/29 به شماره کالسه 0122 مالکیت آقاى/ خانم على 
اکبر احمدى گشنیزجانى به شناسنامه شماره 3 کدملى 1219554367 صادره فرزند محمد در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 95,89 مترمربع پالك شماره 1250 فرعى 
از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 30 صفحه 318 
و سند مشاره 152112 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25- م الف: 1402133 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/151 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003994– تاریخ: 1401/2/1- برابر راى شــماره 3994 مورخ 
1401/06/01 به شــماره کالســه 0165 مالکیت آقاى/ خانم علیرضا گودرزیان خوزانى به 
شناسنامه شماره 34 کدملى 1141564513 صادره فرزند احمد در شش دانگ یکباب مغازه به 
مساحت 16,57 مترمربع پالك شماره 308 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر شامل سند قطعى شماره 31267 مورخ 78/12/23 دفتر 35 خمینى شهر 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25- م الف: 1402113 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/153 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003533– تاریخ: 1401/05/15- برابر راى شماره 3533 مورخ 
1401/05/15 به شماره کالسه 1206 مالکیت آقاى/ خانم سمیرا حاجى حیدرى به شناسنامه 
شماره 1130126994 کدملى 1130126994 صادره فرزند حسنعلى در ششدانگ یک درب 
باغ به مساحت 3961,15 مترمربع پالك شماره 313 فرعى از 103 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند انتقال اجرایى شماره 17349 مورخ 1400/8/30 
دفتر 388 و دفتر 174 صفحه 458 157 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25- م الف: 1402105 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/155 

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود  ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 916 فرعى واقع در علویجه 
1  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام  خانم معصومه پور جم 
علویجه   فرزند على آقا و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1401/09/03 
ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 

تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
تاریخ انتشار: 1401/08/10 – م الف:1401971 -رئیس اداره ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت - نصراهللا علینقیان/8/157 

فقدان سند مالکیت
آقاى حبعلى کوهســتانى فرزند محمد على به وکالت قنبر على   باســتناد دو   برگ 
استشهاد محلى که تحت شــماره 5717-1401/07/25 به تائید دفترخانه 24 دهق 
رسیده است، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك شماره  1660   فرعى  واقع 
در دهق 4    اصلى بخش 15   ثبت اصفهان که درصفحــه 58  دفتر 37  امالك ذیل 
ثبت 4555  بنام زهرا کوهستانى دهقى  فرزند قنبر على   ثبت و سند صادرشده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/08/10 – م الف:1402124 - سرپرست ثبت اسناد و 

امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان/8/158 

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602006007373 – تاریخ ارســال نامــه: 1401/08/05- 
محمدرضا گزى فرزند نوروز به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا 
شهود رسماً گواهى شده مدعى است یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 4693 
فرعى از 87 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر الکترونیک 
8089 مسبوق به ثبت و سند مى باشد و 5,5 حبه مشــاع به استثناى بها ثمنیه اعیانى 
10,5 حبه از 72 حبه ششــدانگ پالك فوق مورد ثبت دفتر الکترونیک 8086 به نام 
محمدرضا گزى و دو حبه و یک چهارم حبه مشــاع به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى از 
72 حبه ششدانگ پالك فوق مورد ثبت در دفتر الکترونیک 8088 که در اثر جابه جایى 
مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس 
مدعى انجام معادله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به  این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار: 1401/08/10 - م الف: 1402207- سرپرست 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شــهرـ  سید محمدحسن مصطفوى از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى/8/159 

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان گفت: شعب و 
قضات ویژه رسیدگى به پرونده متهمان اغتشاشات تا این 
لحظه70 پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به 
دادگاه هاى عمومى و انقالب ارسال کرده اند. حجت االسالم 
اسدا... جعفرى شامگاه یک شنبه در جمع خبرنگاران پیرامون 
نحوه رسیدگى به پرونده هاى اغتشاشگران اظهار داشت: 
براى نحوه رسیدگى به پرونده هاى اغتشاشگران جلساتى 
برگزار شــد و  اکثر پرونده ها براى تحقیقات مقدماتى در 
اختیار دادسراها قرار داشــتند. وى افزود: االن با توجه به 
سرعت گرفتن کارها، شعب و قضات ویژه در مرحله مقدماتى 
توانسته اند تا این لحظه70 پرونده از پرونده هاى متهمین را 

با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه هاى عمومى 
و انقالب ارسال کنند. رئیس کل دادگسترى استان تصریح 
کرد: ارسال پرونده ها از اواســط هفته گذشته آغاز شده و 
قضات ویژه تا بدین لحظه عملکرد خوبى داشــته اند، البته 
سرعت و شتاب کار در مرحله تحقیقات،صدور کیفرخواست 

و ارسال پرونده ها به مراجع قضایى بیشتر هم خواهد شد.
جعفرى گفت: در محاکم نیز تاکنــون 6 پرونده منتهى به 
صدور حکم شده و قطعا این احکام ابالغ خواهد شد و کسانى 
که اعتراض داشته باشند، به مرحله تجدیدنظر خواهد رفت. 
وى افزود: دادگاه برخى از ایــن پرونده ها به صورت علنى 

برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان از برقرارى پرواز مستقیم 
اصفهانـ  دوحه براى پوشش رقابت هاى جام جهانى خبر 
داد. جواد محمدى از طــرح اداره ورزش و جوانان براى 
پوشش جام جهانى در سطح شــهر اصفهان خبر داده و 
اظهار داشــت: با توجه به آنکه جام جهانى در جغرافیاى 
منطقه اى ما برگزار مى شــود و با در نظر گرفتن رویکرد 
جهانى این مسابقات و تاثیر بســزاى آن در حوزه هاى 
گردشــگرى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى، کارگروه 
ویژه اى با محوریت ادارات کل ورزش و جوانان و ادارات 

کل فرهنگ و ارشاد تشکیل شده است.
وى افزود: براى پوشش جام جهانى به حضور دستگاه هاى 

اجرایى مختلفى از جمله شهردارى، حوزه هنرى و راه و 
شهرسازى نیاز اســت. مدیرکل ورزش و جوانان استان 
تصریح کرد: با پیگیرى هاى انجام شده، قرار است پرواز 
مستقیم اصفهان_دوحه از فرودگاه شهید بهشتى برقرار 
شــود و تالش مى کنیم تا از طریق فدراسیون گزارش 
دقیقى از تعداد تماشاگران اصفهانى حاضر در این رقابت ها 
تهیه کنیم. وى در ادامه گفت: براى پوشش این رقابت ها 
لیست کارهایى که باید انجام شــود، در سطح کشورى 
تدوین شده و آمادگى هاى اولیه نیز در استان انجام شده 
است و با توجه به فاصله باقى مانده تا شروع بازى ها، باید 

بالفاصله عملیات اجرایى آن آغاز شود.

صدور کیفرخواست
 70  اغتشاشگر در اصفهان 

برقرارى پرواز
 اصفهانـ  جام جهانى

کاهش79 درصدى ذخیره سد
مدیر بهره بردارى و نگهدارى از سد زاینده رود گفت: 
ذخیره سد زاینده رود در مقایسه با متوسط بلندمدت 
(دوره 52 سـاله) 79 و نسـبت به میانگین 10 سال 
اخیر 39 درصد کاهش دارد. سـید ُمجتبى موسوى 
نایینى گفت: میزان ُپر بودن سد، اکنون معادل 11 
درصد است در حالى که این رقم در چنین روزهایى 

از سال گذشته معادل 15 درصد بود.

گلپایگان مثل اصفهان نشود
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان گفت: کشتارگاه 
گلپایگان تصفیه خانه احداث کـرده اما نواقصى دارد، 
خونابه وارد تصفیه خانه مى شـود و اجازه نمى دهد که 
تصفیه خانه به درسـتى کار کند که با حل این مشکل 
مى تواند از آب تصفیه خانه خود بـراى آبیارى فضاى 
سبز آن مجموعه استفاده کند. احمدرضا الهیجان زاده 
ادامه داد: گلپایگان، اصفهان را که هوا و آب را از دست 
داده، الگو قرار دهد و مراقب باشد چنین اتفاقى در این 

شهر رخ ندهد.

انتصاب مدیر آبفاى شهرضا 
مراسم تودیع و معارفه مدیر آبفاى شهرضا برگزار شد. 
در این مراسم محمدرضا کریم زاده به عنوان مدیر امور 
آبفاى منطقه شهرضا معرفى و از تالش هاى 16 ماهه 

مجید مختارى در این منصب تجلیل به عمل آمد. 

خبر

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان به سوالى مبنى 
بر اینکه «چرا مدیران شهرى که شهروندان را به استفاده 
از حمل ونقل همگانى براى انجام سفرهاى درون شهرى 
تشویق مى کنند، خود از این وســایل نقلیه براى رفتن به 

محل کار استفاده نمى کنند؟»، پاسخ داد.
حسین حق شناس در گفت وگو با ایمنا، در خصوص استفاده 
مسئوالن از وسایل حمل ونقل عمومى، اظهار کرد: این گونه 
نیســت که بگوییم هیچ یک از مدیران در هیچ زمانى از 
حمل ونقل همگانى استفاده نمى کنند، بلکه بسته به نوع 
مسئولیت، وظایف خود و مســیرها از ناوگان این بخش 

استفاده مى کنند تا در جریان مسائل شهروندان قرار گیرند.
وى با بیان اینکه من یک روز در هفته که بیشتر روزهاى 
پنجشنبه امکان آن فراهم مى شود، با وسایل حمل ونقل 
همگانى یا دوچرخه، سفرهاى درون شهرى خود را انجام 
مى دهم، ادامه داد: برخى از مســئوالن استفاده از وسایل 
حمل ونقل همگانى را در برنامه خود قرار داده اند، زیرا این 
اقدام در شناسایى مسائل و بررسى آن مؤثر است و با رصد 

مشکالت از داخل خودرو شخصى بسیار متفاوت است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه در 
نخستین روز آغاز فعالیت در این معاونت با اتوبوس به محل 

کار رفتم، خاطرنشان کرد: اینکه چرا مسئوالن از اتوبوس یا 
دیگر وسایل حمل ونقل همگانى استفاده نمى کنند دالیلى 
دارد؛ از جمله اینکه برنامه ها و جلســات مدیران، متراکم 
و در مکان ها و ساعت هاى مختلف اســت، لذا براى این 
نوع مسئولیت پیش بینى شده است که از خودروى ادارى 

استفاده شود تا مدیران به اهداف سفر برسند.
وى با بیان اینکه این فرهنگ سازى نیاز است و جاى خالى 
آن احساس مى شود تا مسئوالن حداقل یک روز در هفته از 
سیستم حمل ونقل همگانى استفاده کنند، تاکید کرد: با توجه 
به اینکه بعضى ادارات براى مدیران پارکینگ اختصاصى 
در نظر گرفته اند، در شوراى ترافیک استان پیشنهاد دادیم 
طبق آنچه در سایر شهرهاى کشــورهاى جهان متداول 
اســت، اختصاصى بودن این پارکینگ ها برداشته شود یا 
همراه با هزینه و محدودیت استفاده باشــد و در کنار آن 
سرویس هایى براى کارکنان در نظر گرفته شود تا بیشتر از 

وسایل حمل ونقل عمومى استفاده کنند.
حق شناس با بیان اینکه سرویس ادارات باید ایجاد شود، زیرا 
با استفاده چند سرنشین از یک خودرو، مى توان زمان رسیدن 
آن ها به محل کار را مدیریت کرد، تصریح کرد: گسترش 
این سرویس را در برنامه داریم و اپلیکیشنى در این خصوص 
پیش بینى شده است که کارکنان مسیر خود را ثبت کنند تا 

متناسب با آن سرویس در نظر گرفته شود.
وى با بیان اینکه پیش بینى سرویس براى مسیرهاى ثبت 
شده، نوع جدیدى از حمل ونقل همگانى ویژه ادارات است، 
گفت: این اقــدام عالوه بر دارا بــودن مزایاى حمل ونقل 

همگانى و نداشتن مضرات استفاده از خودروهاى شخصى، 
قابلیت برنامه ریزى و رســیدن به محل کار در زمان مقرر 

را نیز دارد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهــان با بیان 
اینکه نمونه این ســرویس ها را دانشگاه صنعتى اصفهان 
و بعضى کارخانجات اطراف شــهر دارد که با توجه به این 
موضوع، تجربه موفقى در اصفهان محســوب مى شود، 
گفت: این سرویس باید در ادارات داخل شهر نیز برقرار شود 
تا پارکینگ هاى اختصاصى برداشته شود و مدیران به سمت 

استفاده از حمل ونقل همگانى سوق پیدا کنند.
وى با بیــان اینکه اســتفاده نمادین مدیران از وســایل 
حمل ونقل همگانى تأثیرى در رصد مشکالت ندارد، زیرا در 
این مواقع شرایط خوبى براى استفاده مدیر فراهم مى شود، 
تاکید کرد: قبول دارم که مدیران باید به صورت عادى بدون 
همراهى افراد از تاکسى، اتوبوس یا مترو استفاده کنند تا 
بهتر بتوانند مشکالت را رصد کنند، اما اگر این گونه باشد، 
خبرنگاران آگاه نمى شوند که مدیران از وسایل حمل ونقل 
عمومى استفاده کرده اســت و باز هم این سوال در ذهن 
آن ها اســت که چرا مدیران شــهرى با اتوبوس به محل 

کار نمى روند؟
وى تاکید کرد: مسئوالن حتى وقتى مکان ها و زمان هاى 
مختلف جلســاتى ندارند و مى تواند محل کار را با وسایل 
حمل ونقل همگانى برود، از خودرو اســتفاده مى کند زیرا 
فرهنگ سازمانى و مدیریتى شده که نیاز به اصالح دارد و 

باید این فرهنگ براى سرویس دهى استفاده شود.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان پاسخ مى دهد؛ 

چرا مدیران شهرى با اتوبوس به محل کار نمى روند؟

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
گفت: تا دو هفته دیگر شاهد شیوع آنفلوآنزا هستیم 
و سپس با رســیدن به پیک بیمارى کاهش شیوع 

را خواهیم داشت.
ســید مرتضى حیدرى گفت: چند هفته اى است 
که شیوع آنفلوآنزا در اســتان و کشور افزایش پیدا 
کرده اســت و آمار مراجعان بیماران ســرپایى به 
مطب هاى شــخصى و درمانگاه هــاى دولتى و 

خصوصى افزایش چشمگیرى داشته است.
وى مى گوید: بیشــتر بیماران نیازمند مراجعه به 
پزشک را ندارند و با مراقبت هاى ساده قابل درمان 
است، اما با این وجود افراد میتوانند به مطب هاى 
شــخصى، درمانگاه هاى خصوصــى و دولتى و 
همینطور کلینیک هاى تخصصى و فوق تخصصى 

مراجعه کنند و نیاز به بیمارستان نیست. 
حیــدرى معتقــد اســت: ایــن بیمــارى در 
کودکان بــه علت مجــارى باریک تر تنفســى

 عالئم بیشترى دارد.

احتمال افزایش 
شیوع آنفلوآنزا
تا 2 هفته آینده
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01 حضور 3 سپاهانى
 در «پک»
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بعد از تعطیلى لیگ برتر، تمرینات تیم ســپاهان حداقل به 
مدت 2 هفته تعطیل شد. ژوزه مورایس سرمربى پرتغالى هم 
به کشورش بازگشته است. بعد از این تعطیالت، تمرینات 
زردپوشان اصفهانى از سر گرفته خواهد شد . سپاهان قرار 
است چند بازى تدارکاتى تا قبل از شروع دوباره لیگ داشته 
باشد. به احتمال فراوان سپاهان با یک تیم خارجى دیدارى 
دوستانه برگزار مى کند. زردپوشان اصفهانى در پایان هفته 
یازدهم با 20 امتیاز در رده چهارم جدول لیگ برتر قرار دارد. 
این تیم در هفته دوازدهم لیــگ برتر که بعد از رقابت هاى 
جام جهانى است، میهمان تیم ملوان بندرانزلى خواهد بود.

برنامه سپاهان 
در تعطیالت لیگ

04

احتمال دارد امیر عابــدزاده بار دیگر در فهرســت نهایى 
بازیکنان ایران براى جام جهانى قرار بگیرد و  براى دومین 
مرتبه حضور در چنین تورنمنت ارزشمندى را تجربه کند. 
سنگربانى که  فرزند یکى از چهره هاى ماندگار فوتبال ایران 
است، مردى که خودش در جام جهانى براى ما فیکس بازى 
کرده است. از گوشه و کنار شــنیده مى شود اگر نام امیر در 
فهرست نهایى کارلوس کى روش براى حضور در قطر 2022 
باشد احمدرضا عابدزاده نیز جهت تماشاى دیدار هاى تیم 
ملى ایران به قطر سفر خواهد کرد. البته عابدزاده کوچک حتى 
اگر به جام جهانى هم برود یکى از دروازه بانان ذخیره خواهد 
بود و به احتمال بسیار زیاد 
علیرضا بیرانوند سنگربان 
شماره یک ایران در قطر 
تلقى مى شود. دقیقًا مانند 
همان اتفاقى که 4 ســال 
پیش در روســیه 2018 به 

وقوع پیوست.

عقاب در اندیشه
 پرواز به قطر

«شهاب» با طوفان 10 دقیقه اى که در مجارستان به راه انداخت 
عالوه بر اینکه پوشکاش را از شکســت نجات داد یک پیام مهم 
براى سرمربى پرتغالى تیم ملى ایران فرستاد: مستر «سى کیو»! 

مى توانى روى توانایى هاى من هم در قطر حساب کنى. 
این مهاجم ایرانى علیرغم اینکه مى دانــد با وجود ترافیک تعداد 
مهاجم در خط آتش تیم ملى شانس چندانى براى پوشیدن پیراهن 
یوزها ندارد اما با عملکرد خیره کننده خود در دیدار اخیر تیمش نشان 

داد براى سفر به قطر انگیزه دارد. 
شهاب زاهدى در مصاف پوشکاش برابر فرنچ واروش هم فرصت 
کمى براى عرض اندام داشــت. این مهاجم ایرانى در دقیقه 76 
بازى به عنوان بازیکن تعویضى وارد میدان شد اما هنوز 2 دقیقه از 
ورودش به زمین نگذشته بود که با ضربه سر تماشایى خود سنگر 
حریف را فرو ریخت و 10 دقیقه بعد از گل اول هم با دبل در این نبرد 
تیمش را از شکست نجات داد. این در حالى است که مصاف شنبه 

شب نه اولین دیدارى بود که شهاب با گلزنى در آن مانع شکست 
تیمش مى شــد و نه اولین مصافى بود که این مهاجم ایرانى 2 بار 
در آن دروازه رقیب را باز مى کرد. این بازیکن 27 ســاله در 656

 دقیقه اى که براى پوشکاش آکادمیا به میدان رفته 5 گل به ثمر 
رســاند. از همه مهمتر اینکه او پیش از انتقال قرضى به این تیم 
مجارى به دلیل شــروع جنگ در اوکراین، عملکرد خیره کننده 
اى هم در زوریا لوهانسک داشــت. مهاجم گلزن زوریا در فصل 
گذشته رقابت هاى لیگ برتر اوکراین در مقطعى در کورس آقاى 
گلى نیز قرار گرفت و این آمار نشان دهنده توانایى باالى شهاب 

در گلزنى است. 
به همین دلیل بود که دى ماه سال پیش دراگان اسکوچیچ تصمیم 
گرفت این لژیونر ایرانى را براى اولین بار به تیم ملى دعوت کند و از 
آن پس شهاب به یکى از مهره هاى ثابت اردوهاى تیم ملى تبدیل 
شد. عالقه سکاندار وقت تیم ملى به این مهاجم به حدى بود که 
برخى معتقد بودند که اسکوچیچ با دعوت از زاهدى مى خواهد خأل 

مهدى طارمى و کریم انصارى فرد را در جام جهانى پرکند.
اما این سرمربى کروات پاییز 1401 ایران را ندید تا صحت و سقم 
این گمانه زنى بررســى شود و شــهاب هم از آن پس دیگر رنگ 
پیراهن تیم ملى را ندید؛ با این حال، یک شــنبه شب این مهاجم 
ایرانى با ضربات سر ویران کننده خود نشان داد هنوز دست از تالش 
براى سفر به قطر برنداشته است. «شهاب» در آسمان و زمین براى 
تعبیر رؤیاى خود مى جنگد و شاید این بار ابر و باد و مه و خورشید و 

فلک هم در تحقق یافتن آرزویش او را یارى کنند. 
عملکرد فوق العاده شهاب زاهدى در لیگ مجارستان همزمان شده 
با آسیب دیدگى و ضعف یکى از ســتاره هاى خط حمله تیم ملى. 
مهاجم ایرانى فاینورد مدتهاســت از دوران اوج خود فاصله گرفته 
اســت. عملکرد علیرضا جهانبخش در بازى فاینورد برابر اشتورم 
گراتس در لیگ اروپا به حدى ضعیف بود که مورد انتقاد کارشناسان 
فوتبالى سرزمین الله ها قرار گرفت تاجایى که پیشکسوت لیگ 
هلند نمایش کاپیتان ایرانى در این بازى که منجر به مصدومیت 
او هم شــد را «رقت بــار» توصیف کرد. هرچند گفته مى شــود 
مصدومیت کاپیتان تیم ملى فوتبال کشورمان جزئى است و او از 
این حیث مشکلى براى حضور در جام جهانى 2022 نخواهد داشت 
اما شاید همین موضوع و آمار ضعیف او بهانه اى باشد براى اینکه 
کى روش دست به ریســک بزند و مهره هاى دیگرى را نیز براى 

این پست محک بزند.
شــاید این بار بخت بــا زاهدى یار شــود و کــى روش عملکرد 
فوق العاده اش را ببیند. هرچه نباشد این پیرمرد پرتغالى شایسته 
گزین اســت و بهتر از هرکســى مى داند تیم او در جام جهانى به 
مهاجمان ششدانگ نیاز دارند. بازیکنانى که همچون طارمى چه در 
ضربات هوایى و چه روى زمین هر لحظه بوى گل بدهند. خط آتش 
تیم ملى کشورمان براى زهردارتر شدن نیاز به مهاجمان باکیفیت 
دارد. هرچند سال هاست تعداد باالى مهره هاى هجومى در تیم 
ایران  فرصت تجربه بازى در مسابقات ملى را از بسیارى از ستاره 
هاى با استعداد در این پست گرفته اما شاید االن بهترین زمان براى 
«شهاب» هاى ایرانى باشد که خودى نشان دهند بلکه موفق شوند 
از سد این ترافیک شلوغ عبور کنند. باالخره جایگزینى پدیده هاى 

جوان تر با ستاره هاى سابق باید از یکجایى شروع شود.
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مراســم رونمایى از لباس تیم ملى فوتبال روز یک شنبه 
15 آبان ماه برگزار مى شــود. برهمین اســاس نشست 
هماهنگى این مراســم با حضور مهدى محمدنبى نایب 
رییس فدراســیون، داود پرهیزکارى سرپرست دبیرکلى، 
معاونین دبیــرکل و دپارتمان هاى تیم هــاى ملى، امور 
بین الملل، پزشکى، تشــریفات، فرهنگى، حراست، مالى، 
بازاریابى، داوران، روابط عمومى در سالن اجتماعات روابط 
عمومى فدراسیون برگزار شد و حاضرین درباره برگزارى 

هرچه بهتر این مراسم بحث و تبادل نظر کردند.

اعالم زمان رونمایى از
مهاجم جوان تیم فوتبال پرسپولیس شاید در تعطیالت نیم فصل  پیراهن یوزها

از این تیم جدا شود.
با گذشت 11 هفته از مسابقات لیگ برتر، مهدى عبدى نتوانسته 
است جایگاه مســتحکمى در پرســپولیس داشته باشد و 
همچنان یک بازیکن نیمکت نشــین است. این در 
حالى است که حاال با اضافه شدن یورگن لوکادیا 
و شیخ دیاباته به پرسپولیس، شانس بازى کردن 
عبدى نســبت به گذشته کمتر شــده و حتى او 
به برخى نزدیکانش گفته اســت که با ادامه این 
رونــد احتمال جدایى اش از جمع سرخپوشــان 

وجود دارد.
عبدى قبل از شــروع فصل از تیم چاوز پرتغال 

پیشنهاد داشت که باشگاه پرسپولیس و یحیى گل محمدى به او اجازه جدایى ندادند، با 
این وجود وى کمتر از چیزى که تصور مى شد در ترکیب سرخپوشان بازى کرد. مهاجم 
سرخپوشان از حاال با چند پیشنهاد از تیم هاى لیگ برترى مواجه شده و یکى از تیم هایى 
که روى جذب این بازیکن نظر دارد، نساجى است. این در حالى است که گفته مى شود 
مدیر برنامه هاى عبدى در تالش اســت تا این بازیکن را به فوتبال اروپا ببرد، هر چند 

که کار عبدى نسبت به قبل از شروع فصل، براى رفتن به اروپا سخت تر شده است.
حمید مطهرى براى تقویت خط حمله نساجى روى جذب عبدى نظر دارد و باید دید 
این بازیکن که از نیمکت نشینى در پرســپولیس به شدت ناراضى است، چه وضعیتى 
براى نیم فصل دوم پیدا خواهد کرد. جدایى عبدى منوط به رضایت باشگاه پرسپولیس 
خواهد بود و باید دید اگر او موفق به جلب رضایت باشگاه شــود، در لیگ برتر ایران 
فوتبالش را ادامه خواهــد داد یا اینکه شــانس خود را براى حضــور در فوتبال اروپا

 امتحان خواهد کرد.

جدایى احتمالى مهاجم سرخ ها در نیم فصل

پرداخت پول رضایتنامه وینگر بوشــهرى استقالل به 
یکى از بزرگترین دغدغه هاى مدیران آبى پوشان تبدیل 

شده است.
محمد محبى وینگر تکنیکى بوشهرى در سپاهان گل 
کرد و در زمان مربیگرى مارك ویلموتس به تیم ملى هم 
دعوت شد. در ماجراى خرید قطعى شهریار مغانلو توسط 
سپاهان، محبى با پیشنهاد تیم سانتاکالرا پرتغال روبرو 
شد و مدیران ســپاهان هم محبى را وارد معامله خرید 

شهریار از این باشگاه پرتغالى کردند.
محبى در فصل گذشته، اکثرا نیمکت نشین بود و نتوانست 
آنطور که باید و شاید در لیگ پرتغال موفق شود. همین 
موضوع باعث شــد تا محبى تیم ملى را از دست بدهد. 
نیمکت نشــینى هاى پى در پى، از دست دادن تیم ملى 
و رسیدن چند پیشنهاد خوب از ایران باعث شد تا محمد 
تصمیم به بازگشت بگیرد و بخواهد در سال منتهى به جام 

جهانى در ایران بازى کند.
استقالل که مشــترى جدى این بازیکن بود، مذاکرات 
فشرده اى با باشگاه ســانتاکالرا و خود محبى انجام داد 
و در نهایت موفق شد با این باشــگاه پرتغالى به توافق 
برسد. محبى قرارداد یک ساله خود را با این تیم به امضا 
رساند و یکى از بازیکنان اصلى تیم ریکاردو ساپینتو به 

حساب مى آید.
درخشش محبى او را دوباره ملى پوش کرد و این احتمال 
وجود دارد این بازیکن یکى از مسافران جام جهانى لقب 
بگیرد. بعد از آمدن على فتــح  ا... زاده به جاى مصطفى 
آجرلو، مدیرعامل جدید اســتقالل مدعى شد خیلى زود 
باید چند میلیارد براى قســط دوم رضایتنامه محبى به 
باشگاه سانتاکالرا پرداخت کند وگرنه قرارداد این بازیکن 
به صورت خودکار فسخ خواهد شد و باشگاه استقالل هم 

باید 600 هزار یورو به باشگاه پرتغالى غرامت پرداخت 
کند. موضوعى که سر و صداى زیادى در فضاى فوتبال 
کشــور به پا کرد و باعث انتقاد هواداران اســتقالل از 

مدیرعامل سابق تیمشان شد.
داستان رضایتنامه محبى از سانتاکالرا هم در نوع خودش 
جالب و هم کمى عجیب است. پرسپولیس و استقالل 
رقابت حساســى براى به خدمت گرفتن سعید صادقى 

وینگر گل گهر داشتند و در نهایت آقاى پاس 
گل فصل گذشته لیگ برتر، پرسپولیس 

را انتخاب کرد. رفتــن صادقى به 
پرسپولیس باعث شد تا هواداران 

استقالل انتقاد زیادى به آجرلو 
و همکارانش وارد کنند و تیم 
مدیریتــى آبى ها به شــدت 

تحت فشــار قرار گرفت. آجرلو هم  
با نظر ساپینتو به سراغ خرید محبى 
رفت تا او را به خدمت بگیرد و به 
نوعى جوى که علیه او در فضاى 
هوادارى اســتقالل ایجاد شده 

بود، آرام کند.
در کنار اســتقالل که مشترى 
جدى محبى بود، دو تیم سپاهان 
و پرســپولیس هم نیم نگاهى 
به خرید این وینگر بوشهرى 
داشتند و مدیران سانتاکالرا 
که به خوبــى از طریق چند 
ایجنــت فضــاى خبرى و 
اتفاقات فوتبال ایران را رصد 
مى کردنــد، ناگهان قیمت 

رضایتنامه محبى را دو برابر کردند.  باشــگاه استقالل 
هم که به شدت تحت فشار قرار داشت، با پرداخت این 
پول به باشگاه ســانتاکالرا موافقت کرد و قرار شد این 
مبلغ در دو قسط به این باشگاه پرتغالى 
پرداخت شود.اتفاقى که حاال به یکى 
از دغدغه هــاى اصلى مدیریت جدید 
استقالل تبدیل شده و فتح  ا... زاده باید 
به تعهدات باشگاه استقالل در قبال 

جذب محبى عمل کند.
باشگاه ســانتاکالرا قبال و در 
جریان مبلغ رضایتنامه دائمى 
مغانلو با پرسپولیس هم همین 
کار را انجام داده بود ولى مدیران 
وقت پرسپولیس زیربار پرداخت 
چنین پولى نرفتند و مغانلو سر از 
سپاهان درآورد. با احتساب پول 
رضایتنامه و همچنین دســتمزد 
خود محبى، ایــن بازیکن به یکى از  
گران تریــن بازیکن این فصــل لیگ برتر 

تبدیل خواهد شد.
نکته جالب و البته عجیب  ماجراى انتقال محبى 
به استقالل این است که قرارداد این بازیکن فقط 
براى یک فصل و به صورت قرضى امضا شده است 
و هیچ بند دائمى در قرارداد این بازیکن وجود ندارد. 
در واقع مدیران استقالل براى اینکه وینگر تکنیکى 
تیمشان را در فصل آینده هم در اختیار داشته باشند، باید 
دوباره با مدیران ســانتاکالرا 
پاى میز مذاکره بنشینند و 

با آنها توافق کنند.

ستاره سابق سپاهان، دردسر این روزهاى استقالل

تمرینات تیم ملى فوتبال ایران پس از برگزارى نوبت صبح 
در زمین چمن، عصر روز یک شنبه با برگزارى یک جلسه 
تمرین در سالن مجموعه تمرینى «پک» دنبال شد. پیام 
نیازمند، امید نورافکن و رامین رضاییان سه بازیکنى بودند 
که به سایر ملى پوشان اضافه شدند و در تمرین عصر شرکت 
کردند. این تمرین زیر نظر کارلوس کى روش برگزار شد و 
بازیکنان در بخش هاى مختلف تمرینى که توسط کادر فنى 
برنامه ریزى شده بود، شرکت کردند. تقویت قوا و استقامت 

بدنى بخشى از تمرین را تشکیل مى داد.

مرضیه غفاریان

بازیکــن میانى تیــم ملى فوتبــال ایران 
مى گوید انگلیــس، آمریــکا و ولز رقباى 
سرســختى خواهند بود اما ما هم به هیچ 
عنوان تیم راحتى براى این حریفان نیستیم.
امید ابراهیمى با بیان اینکه انگیزه تیم ملى 
در باالترین ســطح ممکن است، گفت: در 
دوره قبلى جام جهانى با چهار امتیاز بهترین 
نتایج تاریخ فوتبال ایران را گرفتیم اما هدف 
خود من این اســت که اگر جــزوى از تیم 
ملى در جام جهانى قطر باشم در کنار سایر 
بازیکنان نتیجه جام جهانــى قبلى را ارتقا 
دهیم. ما مربى بــزرگ و با تجربه اى چون 
کارلوس کــى روش را در اختیــار داریم و 
تیم مان هم از نظر بازیکن تیم با تجربه ترى 
نسبت به قبل اســت. در روسیه پنج، شش 
بازیکن ســابقه حضور در جــام جهانى را 
داشتند اما در تیم فعلى 15، 16 بازیکن جام 
جهانى را تجربه کرده اند و ما در مجموع تیم 
بهترى نسبت به قبل هستیم و این فرصت 
را داریم تا بتوانیم با همدلى که در تیم ملى 
وجود دارد به نتایج خوبى برسیم و ایران و 

مردم عزیز کشور را سربلند کنیم.
ابراهیمى درباره وضعیت رقباى ایران هم 
گفت: انگلیس یکى از مدعیان جام است. 
این ارزیابــى کلى و عمومــى درباره تیم 

انگلیس اســت. ولز و آمریکا هم تیم هاى 
ناشناخته اى نیستند و بازیکنان با کیفیتى 
دارند و قطعا برابر این ســه تیم کار آسانى 
نداریم. از طــرف دیگر اینکــه بازیکنان 
مسئولیت یک کشور و یک ملت را برعهده 
دارند، کار را سخت تر هم مى کند. باید قبول 
کنیم در گروه راحتى نیستیم اما از آن طرف 
ما هم حریف آسانى براى رقبا نخواهیم بود. 
آنها هم مى دانند ایران روز سختى براى شان 
رقم خواهد زد. غیرت، اتحاد و همبستگى 
که در تیم ملى ایران وجود دارد، کار را براى 

رقباى ما سخت خواهد کرد.

مربى ذوب آهن با تمجید از عملکرد فنــى بازیکنان در جدال مقابل نفت 
مسجدسلیمان مدعى اســت که این تیم همیشه برنامه هاى زیادى براى 
حمله دارد و برخالف چیزى که جا افتاده گاندوها میل هجومى باالیى دارند.
ذوب آهن در آخرین دیدار خــود پیش از تعطیلى لیگ موفق شــد نفت 
مسجدسلیمان را با 5 گل شکست دهد تا بعد از مدت ها یک نمایش پرگل 
از خود به جاى بگذارد. قاسم حدادى فر، بازیکن اسبق این باشگاه که اکنون 
به عنوان عضو کادرفنى مهدى تارتار در این تیم فعالیت دارد، در مورد اینکه 
آیا تصور چنین برد پرگلى را داشــتند یا نه، گفت: ما همیشه براى بردن به 
زمین مى رویم و حتى مقابل تیم هــاى مدعى هم چنین رویکردى داریم. 
براى این بازى هم انگیزه زیادى داشتیم چرا که دو بازى قبل در شرایطى 
که مستحق شکست نبودیم نتیجه را واگذار کردیم، این بازى آمده بودیم 
فقط به نیت 3 امتیاز. چنین بازى پرگلى شــاید کمى دور از انتظار بود ولى 
تیم ما همیشــه برنامه هاى زیادى براى حمله دارد و برخالف چیزى که 
جا افتاده میل هجومى باالیى داریــم، در بازى هایى که گل نمى زدیم هم 
فرصت هاى زیادى داشتیم ولى این بار بچه ها با دقت بیشترى از موقعیت ها 

استفاده کردند.
مربى ذوب آهن در رابطه با اینکه بابت آمار پایین گل زده ذوب آهن از این 
تیم انتقاد مى شد و حاال در یک بازى بیشــتر از مجموع 10 بازى قبل گل 
زده اند هم این طور واکنش نشان داد: بله، همان طور که گفتم تیم ما درگیر 
بدشانسى و یک سرى مسائل بود ولى همیشه براى برد و زدن گل وارد زمین 
مى شویم. تمرینات خوبى براى استفاده از موقعیت ها داشتیم و رفته رفته 
این شرایط بهتر شد و خدا را شکر در این بازى نتیجه اى گرفتیم که از زیر 

این فشارها خارج شویم.
حدادى فر در مورد اینکه آیا بابت نتایج تیم تحت فشــار بودند یا نه، گفت: 

فشــار نبودیم و مدیریت از جانــب مدیریــت که تحت 
و کادرفنى بودند ولى باشگاه همیشه حامى تیم 
به هر حال ذوب از جانب هــواداران چرا، 
همیشــه بحــق آهن تیم بزرگى است و 
خوب است که از انتظار از تیم ما باالست؛ 

و امیدوارم از این ما انتظار نتایج خوب دارند 
کنیم و هــواداران به بعد نتایج خوبى کسب 

هم راضى باشند.

مربى ذوب آهن:

تیم ما همیشه برنامه هاى زیادى 
براى حمله دارد

امید ابراهیمى:
حریف آسانى براى حریفان نخواهیم بود

ســرمربى ایرانى تیم اتحاد کلبا امسال با 
تغییر تاکتیک از مربى برنده با اختالف یک 
گل تبدیل به مربى شده است که میتواند به 

حریفان 5 گل بزند.
فرهاد مجیدى در ایران و اســتقالل اکثر 
بازیها را با اختالف یک گل و کم گل مى برد 
اما حاال شرایط او در لیگ امارات فرق کرده 
و حتى مى تواند با اتحاد کلبا 5 گل به النصر 
بزند. هر چند که النصر جــزو تیمهاى ته 
جدولى است. جالب این که تیم مجیدى در 
8 بازى 12 گل زده که آمار خوبى است در 
حالى که در ایران منتقدان مى گفتند تیمش 
هجومى و تماشاگر پسند بازى نمى کند. با 

این حال فرهاد استقالل را قهرمان کرد و 
حاال در امارات هم نتایج خوبى گرفته است.

مجیدى امیدوار است روند خوبش در امارات 
را ادامه بدهد و بتواند از اتحاد کلبا یک تیم 
مدعى بسازد. کار او البته راحت نیست چرا 
که شرایط مالى بیشتر تیم هاى اماراتى بهتر 
از اتحاد کلباســت. با این اوصاف فرهاد تا 
امروز خوب نتیجــه گرفته و باید دید اتحاد 
کلبا در دیدارهاى بعدى که سنگین تر مى 

شود چه نتایجى کسب مى کند؟
تــا اینجــاى کار کــه مهمتریــن اتفاق 
تهاجمى تر شــدن تیم مجیدى در امارات 

نسبت به استقالل بوده است.

تفاوت بزرگ فرهاد مجیدى در 
ایران و امارات

فشــار نبودیم و مدیریت انــب مدیریــت که تحت 
و کادرفنى بودند ولى گاه همیشه حامى تیم 
به هر حال ذوب انبهــواداران چرا، 
تیم بزرگى است و  همیشــه بحــق ن
خوب است که از ظار از تیم ما باالست؛ 

و امیدوارم از این تظار نتایج خوب دارند 
کنیم و هــواداران عد نتایج خوبى کسب 

 راضى باشند.

جوان تیم فوتب مهاجم
از اینتیمجدا شود.
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که در تیم ملى ایران وجود دارد، کار را براى 
رقباى ما سخت خواهد کرد.

به بهانه طوفان 10 دقیقه اى زاهدى در مجارستان

بارش شهاب در آسمان خط آتش
 فوتبال ایران

بود و به احتمال بسیار زیاد
علیرضا بیرانوند سنگربان 
شماره یک ایران در قطر 
تلقى مى شود. دقیقًا مانند 
4همان اتفاقى که 4 ســال

8پیش در روســیه 2018 به 
وقوع پیوست.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 بــدان کــه روزى دو قســم اســت، یکــى آن کــه تــو آن را مــى جویــى 
و دیگــر آن کــه او تــو را مــى جویــد و اگــر تــو بــه ســوى آن 
نــروى، خــود بــه ســوى تــو خواهــد آمــد؛ چــه زشــت اســت فروتنــى 
ــا ســهم  ــازى! همان ــى نی ــگام ب ــه هن ــاز و ســتمکارى ب ــگام نی ــه هن ب
ــا آن ســراى آخــرت را  ــود کــه ب ــد ب ــدازه خواه ــا آن ان ــو از دنی ت
اصــالح کنــى؛ اگــر بــراى چیــزى کــه از دســت دادى ناراحــت 
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نشست مشترك مدیران تأمین اجتماعى استان اصفهان با نماینده اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى، مسئولین شهردارى و جمعى از مسئولین به منظور 
بررسى و تسهیل ســاخت بیمارستان جایگزین بیمارســتان دکتر شریعتى 

اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تامین اجتماعى اســتان 
اصفهان، مدیر کل تامین اجتماعى اســتان اصفهان گفت: حدود 67 درصد 
جمعیت استان اصفهان شــامل 3 میلیون و 600 هزار بیمه شده و مستمرى 
بگیر و افراد تبعه آنها تحت پوشش این سازمان هســتندکه با این اوصاف 

ساخت بیمارستان جدید براى خدمت به بیمه شدگان بسیار ضرورى است.
مرتضى حاجى کاظمــى در ادامه ضمن قدر دانى از خدمات شــهردارى در 
راستاى احداث بیمارستان جدید در اصفهان افزود: ساخت بیمارستان جدید 
با امکانات و تجهیزات کامــل قطعا نیازمند همکارى و تعامل بیشــتر بین 
شهردارى و دستگاه هاى اجرایى اســتان اصفهان را دارد که سازمان تامین 

اجتماعى آماده همکارى مشترك در این زمینه است.
در این نشست زهرا شیخى نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
هم اظهار کرد: اصفهان استان معین مى باشــد که پاسخگوى نیاز درمانى 
استان هاى همجوار بوده و با توجه به اینکه بیمارستان شریعتى از سال 1342 
آغاز به کار نموده که پس از گذشــت  حدود 60 سال، با توجه به قدمت زیاد 
و خطرات ناشى از آن و کمبود تخت و تجهیزات درمانى در استان اصفهان 

ساخت بیمارستان جدید در استان از واجبات مى باشد.
شیخى ادامه داد: پیش بینى ساخت بیمارســتان جدید از مواردى است که 
مى بایست قبل از اینکه بیمارستان شریعتى دچار مسئله اى جدى شود ساخت 
بیمارستان جدید در دســتور کار و بهره بردارى قرار گیرد و این امر مستلزم 
همکارى و مساعدت ارگان ها خصوصًا شــهردارى اصفهان است، چرا که 

احداث این بیمارســتان گام بزرگى در راســتاى رفاه بیمه شدگان سازمان 
تأمین اجتماعى است.

در ادامه شهردار اصفهان تصریح کرد: شهردارى اصفهان یکى از کارفرمایان 
بزرگ در حوزه تامین اجتماعى است که یقینا ساخت بیمارستان جدید کمک 
به سزایى در راستاى خدمات رسانى مطلوب و با کیفیت در حوزه درمان براى 

بیماران استان اصفهان و استان هاى همجوار خواهد بود.
در این نشســت که رییس شــوراى شــهر اصفهان و جمعى از مسئولین 
شــهردارى حضور داشــتند بر همکارى دو جانبه شــهردارى با سازمان 
تامین اجتماعى در راستاى حل مشــکالت پروژه ساخت بیمارستان جدید

 تاکید کردند .

نشست مدیران تأمین اجتماعى با نماینده مجلس و مسئولین شهردارى با هدف تحقق یک رخداد مهم

ساخت جایگزین  براى بیمارستان شریعتى

به گزارش روابط عمومى شــرکت توزیع نیروى بــرق اصفهان، مدارس 
ظرفیتى عظیم براى کمال جامعه دارند و مسائل آن باید فرابخشى دیده 

شود و به نظر مى رسد همه مسوول هستند.
ســیدعلیرضا عریضى مدیر برق منطقه یک تاکید کرد: متولیان مدارس 

نباید جز دغدغه تعلیم و تربیت مشغله دیگرى داشته باشند و وقت و انرژى 
متولیان آن باید صرف رشد و پویایى جایگاه تعلیم وتربیت باشد.

وى تصریح کرد: با توجه به درخواست برق رسانى مدرسه دخترانه رحمت 
ایین،  افتتاح مدرسه مقارن با زمان بازگشایى مدارس در ابتداى مهر انجام 

گرفت واین پروژه با اولویت باال در دستور کار قرار گرفت.
وى به شاخص هاى این پروژه اشاره کرد و گفت:100 متر کابل کشى فشار 
ضعیف زمینى با نصب تابلو400 پیاده رویى و تابلو اندازه گیرى 50آمپرى 

در کوتاهترین زمان ممکن انجام گرفت.

اولویت برق رسانى به طرح هاى تعلیم و تربیت

کنترل تعمیرات پاالیشگاه اصفهان به صورت برخط 

درخشش دانشگاه آزاد نجف  آباد در جشنواره رشد

سه واحد عملیاتى پاالیشــگاه اصفهان به صورت 
همزمان تعمیر اساسى می شود

با تالش متخصصان و اتکا بــه توان متخصصان 
داخل، تعمیرات اساســى ســه واحــد عملیاتى 

پاالیشگاه اصفهان به صورت همزمان آغاز شد.
رئیس برنامه ریزى، کنترل و روشــهاى نگهدارى 
و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: 
واحدهاى تقطیر، کاهش گرانروى و گازمایع شماره 
2، سه واحدى هســتند که با تالش متخصصان 

ایرانى، تعمیرات اساسى آن انجام مى شود.
مهدى نجمى با اشاره به اهمیت بسزاى واحد هاى 
مذکور به ویژه واحد تقطیر به عنوان بزرگترین واحد 
پاالیشى افزود: براى انجام تعمیرات اساسى یک ماه 

کارى پیش بینى شده است.
وى با اعالم این خبر که براى نخستین بار در تاریخ 
کشور در این دوره از تعمیرات اساسى، کنترل پروژه 
به صورت برخط انجام مى شود، تصریح کرد: انتظار 
مى رود با بهره منــدى از این روش و مانیتورینگ 
کردن فعالیت ها، زمان انجام تعمیرات به صورت 

چشمگیرى کاهش یابد.
رئیس برنامه ریزى، کنترل و روش هاى نگهدارى 
وتعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان، همچنین 
گفت: تعمیرات اساسى واحد هاى یادشده با در نظر 
گرفتن شــرایط عملیاتى، هر چهار ســال یک بار 

انجام مى شود.
پاالیشــگاه نفت اصفهان 24 واحد عملیاتى دارد 
که تعمیرات اساســى هریــک از آن ها به صورت 
جداگانه یا همزمان و براســاس برنامه زمانبندى، 

انجام مى شود.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد جامع مستقل نجف آباد 
موفق به کسب 6 رتبه در دومین جشنواره سراسرى 

رشد این دانشگاه شد.
آیین اختتامیه دومین جشــنواره سراســرى رشد 
دانشگاه آزاد اســالمى با حضور معاون فرهنگى 
دانشجویى این دانشگاه، هیئت همراه و با شرکت 
دانشــجویان منتخــب واحدهاى دانشــگاه آزاد 
اسالمى سراسر کشور در محل دانشگاه آزاد واحد 

اصفهان (خوراسگان) برگزار شد.
على اکبر حسین رضا معاون فرهنگى دانشجویى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد درباره حضور 
و کسب مقام دانشگاهیان این دانشگاه در دومین 

جشنواره سراســرى رشد دانشــگاه آزاد اسالمى 
عنوان کرد: در مراسم اختتامیه جشنواره، دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد جامع مستقل نجف آباد با کسب 
6 اثر برگزیده از بین 74 اثر برگزیده  شده  واحدهاى 
دانشگاهى سراسر کشــور در این جشنواره، بسیار 

خوش درخشید. 
وى افزود: در این دوره خانم هــا، زحل توکلى در 
بخش مصنوعات ســنگى، پریسا شــکراللهى در 
بخش نگارگرى، شهال ابن علیان در بخش پوستر، 
منیژه حیدرى در بخش نقاشــى، طیبه هاشمى در 
بخش پادکست و محمدمهدى ابراهیمى در بخش 

خوشنویسى حائز رتبه هاى برتر کشورى شدند.

اســکلت غول پیکر تی رکــس برای فــروش در حراجی 
هنگ کنگ به نمایش گذاشته شد.

تــوپ جــام جهانــی در طــول ســال ها سرنوشــت 
دراماتیکی داشــته اســت و حتی با وقایع تاریخی گره 

خورده است.

در پــی فــرو ریختن یــک پــل معلــق در هند، دســتکم 
٦٠ نفر کشــته و حــدود ١٠٠ نفر نیــز همچنــان ناپدید 

هستند.

پســر بچه اعجوبــه با اســتعداد خــود در مرتــب کردن 
مکعب روبیک در کمتر از یک دقیقه 

حراج تی رکس ۶۸ میلیون ساله

سیر تکامل توپ جام جهانی: از ۱۹۳۰ تا ۲۰۱۸

٦٠ کشته در فرو ریختن پل معلق 

کودک اعجوبه و مکعب روبیک

سیمایسیمای
نصف جهاننصف جهان

با اسکن کادر QR code از روزنامه و یا 
با کلیک بر روی همین کادر در موبایل و 
کامپیوتر، می توانیــد فیلم های مرتبط 

را تماشا کنید.
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