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سد معبر
از نوع دیگر

لزوم برنامه ریزی برای 
مناسب سازی معابر

۲

۳

توصیه اقتصادی به دولت

گیاهخواری به عشق الغری

استقرار تیم بحران مرکز 
بهداشت اصفهان در 
دانشگاه صنعتی

۳

       

یک ماده غذایى 
ساده که عمر را 

زیاد مى کند

اصفهان آلوده تر مى شود!
۳

الکترونیکی های 
خطرناک یا
با ارزش؟

گوشــى، رادیو، کیس هاى کامپیوترهاى قدیمى و 
خراب، لپ تاپ هاى مســتعمل و مــوارد دیگر از 
جمله زباله هاى الکترونیکى هستند که 
خیلى وقت است سرانجام بى سرانجامى 
دارند. زباله هاى بالتکلیفى که کوهى از 
زباله هاى بى ارزشى را تشکیل داده اند که البته در دل 
خود ارزشى طالیى دارد. این در حالى است که به گفته 
کارشناسان وســایل الکترونیکى و الکتریکى پس از 
پایان عمرشان هم ارزش دارند و نباید آنها را به چشم 
زباله دید.  بر اساس آمار مجمع بین المللى زباله هاى 
تجهیزات الکتریکى و الکترونیکى، بیش از پنج میلیارد 

و 300 میلیون تلفن همراه...

فعالیت فعالیت 295295 کتابخانه در استان اصفهان کتابخانه در استان اصفهان
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۶

هشدار رئیس شوراى شهر در خصوص احتمال افزایش مازوت سوزى

اسکوچیچ: بازی هجومی
 در  در DNADNA ایران است ایران است

ســرمربى ســابق تیم ملى فوتبال ایران بعد از 
پیروزى این تیم برابر ولز در جام جهانى گفت: 
حمله و بازى تهاجمى در DNA ایران اســت و 

اشتباهات تاکتیکى باعث...
۷

در صفحه ۲ بخوانید

داستان متفاوت 
مدافعان محبوب و 
مغضوب کی روش

۵

تدابیر ویژه ساپینتوتدابیر ویژه ساپینتو
 برای دربی

غذاهاى غنى از اســید چرب امــگا3 باعث 
کاهش خطر مرگ به خصوص در اثر بیمارى 
عروق کرونر قلب خواهد شد. همچنین آجیل 
و دانه هاى روغنى به دلیل غنى بودن از اسید 

چرب ضرورى امگا 3 موجب ...

در جستجوی پایه گذاری مسیر

بهبود عملکرد باغ پرندگان 

۷

ترفند واردکنندگان برنجترفند واردکنندگان برنج
برای گرفتن مجوزبرای گرفتن مجوز

۲

لوازم خانگی چند؟ چکار کنیم گوشی مان دیرتر خراب شودجهان نما چرا باید مراقب  کم کاری تیروئید  بود؟تکنولوژی سالمت

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

سرخپوستی با مهارت «نوسترآداموس» در 
پیش بینی عجیب نتیجه بــازی ایران و ولز را 

درست حدس زده بود. 

شــیولوچ، یکی از بزرگ ترین آتشفشان های 
کامچاتــکا، همچنــان یکــی از فعال تریــن 

آتشفشان های در روسیه است.

از دستگاه دمنده مکنده عالوه بر جمع کردن 
برگ ها بــرای تمیز کردن خار و خاشــاک و دپو 

کردن زباله ها نیز استفاده می شود.

خــودروی رولز رویس گوســت یکی از بی ســر 
و صداترین خودروهای جهان شناخته شد.

شــاید خوردن نمک باعث کاهش طول عمر 
شود اما باعث زیاد شدن طول عمر مشترک 

زوجین هم خواهد شد!

یک زن با اســتفاده از یک بطری یک مار کبرا 
روی پله ها را به دام انداخت.

نوسترآداموسِ سرخپوست در قطر! 

فوران سرخ زمین در روسیه

پاکسازی خیابان از برگ  های پاییزی

خودرویی آرام و بی سروصدا 

زندگی با «نمک»

شگرد زن برای گرفتن مار کبرا

با اســکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیــک بر روی همیــن کادر در موبایل و 
کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.
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کشور امروز در معرض 
جنگ جهانى عظیم است 

ترفند واردکنندگان برنج
 براى گرفتن مجوز

خبرخوان
 کارگران بیمه مى شوند

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى    ایسنا |
ســازمان تأمین اجتماعى را مکلــف کردند تا 
کارگران داراى پروانه مهارت فنى شاغل مستقیم 
در امر احداث و یا افزایش زیربناى ســاختمان، 
تجدید بنا، تعمیرات اساســى و یا تخریب آنها را 
بیمه کند. نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در 
جلسه علنى دیروز (یک شنبه)، گزارش شور دوم 
کمیسیون اجتماعى در مورد طرح اصالح قانون 
بیمه کارگران ســاختمانى را بررسى کرده و در 

نهایت آن را به تصویب رساندند.

از دست آقا جواد!
  ورزش سه |جواد خیابانى که قرار است 
دیدار حســاس ایران مقابل آمریــکا را گزارش 
کند، وعده اى جالب در خصوص این جدال داد. 
او با اشاره به وضعیت جالب و حساس این بازى و 
احتمال باالى صعود ایران به مرحله بعدى وعده 
داد در صورت برترى شــاگردان «کارلوس کى 

روش» مقابل آمریکا، سبیل  خود را بتراشد!

مخاطبان سینما 
نصف شدند

  فیلم نیوز| مجله فیلم آمار دقیقى از میزان 
مخاطبان سینماها در هشت ماه اول سال 1395 
تا 1401 را در جدولى منتشر کرده است. مقایسه 
میان تعداد مخاطبان این شــش سال، نشان از 
وضعیت بحرانى فروش ســینماها در هشت ماه 
اول امسال دارد. بر این اساس میزان مخاطبان 
هشت ماه اول امسال نســبت به هشت ماه اول 
ســال 1395، 1397 و 1398 به کمتر از نصف 
رسیده است. در هفت سال اخیر، فقط هشت ماه 
اول سال  1399 و 1400 که دنیا در بحران شیوع 
کرونا قرار داشــت، با مخاطبانى کمتر از امسال 

روبه رو بوده ایم.

دوربین سانسور!
  کافه سینما |در طــول پخــش جام 
جهانى امســال در قطر اگر توجه کرده باشــید 
اسکوربورد مسابقات نه از روى فید بلکه از تهران 
و صداوسیما روى تصاویر قرار مى گیرد. اما سئوال 
پیش مى آید چرا؟ امسال صداوسیما درخواستى 
از مجریــان بین المللى پخش زنده مســابقات 
فوتبال جام جهانى داشــت که درکنار خط فید 
و کلین مســابقات، یک خط شامل تک دوربین 
(ترجیحاً دوربین هاى از باالى استادیوم) در اختیار 
صداوســیما قرار بگیرد. با این کار صداوسیما به 
جاى سانسور و پخش بارها و بارها یک صحنه 
تکرارى، سوییچ مى کند روى آن تک دوربین و 

خیلى شیرین و تمیز سانسورش را مى کند. 

جام جهانى از 
نظرکره شمالى 

کره شــمالى اقــدام بــه حذف    ایسنا |
بازى هاى تیم هاى ملى فوتبــال کره جنوبى،  
آمریکا و ژاپن، کشــورهایى که آنها را به عنوان 
دشمن و رقیب مى شناســد از پخش تلویزیونى 
از پیش ضبط شده بازى هاى جام جهانى 2022 
قطر کرده اســت. این اتفاق در حالى رخ داد که 
تلویزیون کره شــمالى در رقابت هاى جام هاى 
جهانــى 2002، 2006 و 2010 بازى هاى کره 

جنوبى را پخش کرد.

7 میلیون گیمر موبایل باز
  مهر |  دبیــر هفتمیــن جــام قهرمانان 
بازى هاى ویدیویى و رایانه اى کشــور گفت: 7 
میلیون ایرانى، بازى موبایلى به صورت حرفه اى 
انجام مى دهند. محمدصادق دهنوى اضافه کرد: 
30 میلیون مخاطب بازى هاى رایانه اى در کشور 
به صورت حرفه اى بازى موبایلى و ویدی ویى انجام 
مى دهند که بیش از 90 درصد آنها شناســایى و 

سازماندهى شده اند.

تقصیر رسانه ها بود
  روزنامه جوان | هفته نامه «اکونومیست»، 
چاپ لندن روى جلد خود طرحى از نقشه اروپا را که یخ 
زده و قندیل بسته منتشر کرده... ایران در نظر داشت 
با عملیات رسانه اى و با اســتفاده از نیاز اروپا به گاز 
در زمســتان، امتیازاتى در برجام و موضوع تحریم ها 
از اروپا بگیرد، اما اصالح طلبان در رســانه هاى خود 
مقابل آن قد کشیدند و طرف اروپا را گرفتند و مصرانه 
تأکید کردند که اروپا مشکل گازى ندارد... حاال نشریه 
معتبر مســتقر در لندن هم تصویرى یخ زده از نقشه 
اروپا منتشــر مى کند. کاش اصالح طلبان حداقل در 

این موارد هم تابع اروپایى ها باشند.

ممنوعیت ارائه خدمات به 
بى حجاب ها 

خبرگزارى «مهر» به نقل از معاون    برترین ها|
اســتاندار قم از برکنارى مدیر یک بانک که به یک 
خانم بدون حجاب خدمات ارائه کــرده بود خبر داد. 
احمد حاجى زاده گفته اســت: اســتاندار قم دستور 
برکنارى رئیس شعبه بانک متخلف را صادر و ضمن 
ابالغ این دستور، تذکرات الزم مجدداً به سرپرستى ها 
و مدیران تمام شعب بانک هاى استان مبنى رعایت 
قانون عفاف و حجاب داده شد. در صورت بروز چنین 
تخلفى ابتدا با مدیر خاطى برخورد جدى مى شود و در 
ادامه نیز کارمندانى که نقشى داشته اند با آنها برخورد 

خواهد شد.

ادعاى جنجالى
 درباره مرگ ملکه 

«داوبنى براندرت» که از دوستان نزدیک    ایرنا |
«شــاهزاده فیلیپ» اســت، در بیوگرافى در آستانه 
انتشــار جدید خود نوشــته: «ملکه بریتانیا که اوایل 
سال میالدى جارى در سن 96 سالگى درگذشت، در 
سال هاى آخر زندگى با سرطان دردناك مغز استخوان 
مبارزه مى کرد.» این نویســنده انگلیسى در مقاله اى 
نوشته: «شنیده بودم که ملکه به نوعى بیمارى سرطان 
مغز استخوان مبتالست که خستگى، کاهش وزن و 
مشــکالت حرکتى ملکه تأییدکننده آن بود که غالبًا 

در طول یکسال آخر زندگى ملکه به ما گفته مى شد.»

حجاب اجبارى نداریم 
  خبرآنالین | حجت االسالم راجى، استاد حوزه 
و دانشگاه در یک برنامه تلویزیونى گفته است: آنچه 
در کشور ما اجبارى است، نوع پوشش است نه حجاب 
اجبارى. در هیچ کشورى هر کســى نمى تواند با هر 
پوششى که دلش مى خواهد به خیابان بیاید، پوشش 
اجبارى در همه کشــورها هســت و نمونه مقابله با 

برهنگى در کشورهاى غربى دیده مى شود.

3 روزنامه که 
خوشحال نشدند

  روزنامه کیهان |پیروزى بر ولز هرچقدر کام 
ملت را شیرین کرد، به کام دشمنان قسم خورده مردم 
ما تلخ بود؛ عصبانیت هاى این افــراد بعد از پیروزى 
بر همگان آشکار شــد و چهره ضدایرانى آنها را بیش 
از پیش عیان و رســوا کرد... نکته قابــل تأمل اینکه 
برخى روزنامه هاى اصالح طلب از جمله «سازندگى»، 
«اعتماد» و «هم میهن»  نیز ترجیح دادند از این پیروزى 
و شــادى ملت ایران خوشحال نباشــند و با تیترها و 
تصاویر معنادار و کنایه آمیز ناراحتى خود از نقش برآب 

شدن توطئه و فتنه آشوب هاى اخیر را نشان دهند.

آمریکا پرچم ایران را 
تغییر داد!

  ایسنا| تیم رســانه اى تیم ملى فوتبال آمریکا 
در اقدامى شــیطنت آمیز اقدام به حذف نماد از پرچم 
جمهورى اسالمى ایران کرده است. صفحات مجازى 
تیم ملى فوتبال آمریــکا در اقدامى عجیب در تصویر 
جدول رده بندى گروه B جام جهانى 2022 قطر، نماد 

پرچم جمهورى اسالمى ایران را حذف کرده است. 

سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمى در اجماع 15 هزار 
نفرى بسیجیان سیستان و بلوچستان در استادیوم دهکده 
المپیک زاهدان تصریح کرد: کشور امروز در معرض یک 
جنگ جهانى عظیم اســت. همه آرایش سیاسى قواى 
کفر و شرك از سراسر جهان با مزدوران و سرشاخه هاى 
داخلى خود به جنگ انقالب، امنیت و وحدت ملى آمده 
است.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در صحنه سیاسى 
«آمریکا، انگلیس، اسرائیل، آلمان، فرانسه و آل سعود» 
با رسانه هاى تفرقه افکن خود در تالشند این سرزمین را 
دچار تنش کنند، اما این ملت کامًال آگاه است تأکید کرد: 
ریشه هاى عظیم این انقالب مستحکم تر از آن است که 

اگر همه دشمنان بخواهند حتى یکى از شاخه هاى این 
درخت تناور را قطع کنند هرگز نخواهند توانســت.وى 
تأکید کرد: مطمئن باشید رژیم صهیونسیتى فرو خواهد 
پاشید اما این انقالب آسیب نخواهد دید. توهمات دشمن 
به جایى نمى رسد. این نظام قدرتمند است. بسیجیان ما 
به رهبرى امام خامنه اى تاکنون شکست هاى بزرگى را 
به دشمنان تحمیل کرده اند. امروز دشمن یعنى «آمریکا، 
انگلیس، اسرائیل و آل سعود»  با تمام قوا به صحنه آمده 
اما قطعًا این صحنه فتنه عظیم  و این جنگ جهانى را به 
گورستان دشمنان آمریکایى و اسرائیلى و متحدان آنها 

تبدیل مى کنیم.

رئیس پایانه صــادرات برنج ایــران مى گوید: برخى 
واردکنندگان برنج بــراى گرفتن مجوز واردات به بازار 
داخلى شوك مى دهند. سید اسماعیل یزدان پناه گفت: 
هروقت واردات برنج دچار مشکل مى شود برخى ها به 
بازار داخلى شوك مى دهند تا مجوز واردات بگیرند. او 
این کار را شــگرد برخى واردکنندگان دانست و گفت: 
رابطه عجیبى بین قیمت برنج هــاى داخلى و خارجى 
وجود دارد به گونه اى که هر وقــت برنج ایرانى ارزان 
مى شود برنج خارجى گران مى شود در حالى که قیمت 

برنج در بازار خارجى باال نمى رود.
رئیس پایانه صادرات برنج ایران ادامه داد: 800 هزار تن 

برنج مورد نیاز وارد کشور شده است و اخیراً  اعالم کردند 
600 هزار تن برنج دیگر نیــز مى خواهند وارد کنند که 
یا قرارداد خرید آن را بسته اند یا برنج ها روى کشتى در 

حال رسیدن به ایران است.
سید اســماعیل یزدان پناه گفت: این اتفاق ها در حالى 
رقم مى خورد که شالیکاران شمالى انتظار داشتند امسال 
برنج را حداقل به قیمت پارسال بفروشند، اما هنوز 70 

درصد برنج ها فروخته نشده است.
او افزود: با شرایط کنونى برنج همانند یک بیمار است که 
نیاز به درمان دارد نه اینکه برخى ها با وارد کردن شوك 

به بازار داخلى، حال برنج و برنجکار را بدتر کنند.

دریا قدرتى پور
گوشى، رادیو، کیس هاى کامپیوترهاى قدیمى و خراب، 
لپ تاپ هاى مستعمل و موارد دیگر از جمله زباله هاى 
الکترونیکى هســتند که خیلى وقت است سرانجام بى 
ســرانجامى دارند. زباله هاى بالتکلیفى که کوهى از 
زباله هاى بى ارزشى را تشکیل داده اند که البته در دل 
خود ارزشى طالیى دارد. این در حالى است که به گفته 
کارشناسان وسایل الکترونیکى و الکتریکى پس از پایان 
عمرشان هم ارزش دارند و نباید آنها را به چشم زباله دید. 
بر اســاس آمار مجمع بین المللى زباله هاى تجهیزات 
الکتریکى و الکترونیکى، بیش از پنــج میلیارد و 300 
میلیون تلفن همراه در ســال 2022 دور انداخته خواهد 
شد. به این ترتیب حجم عظیمى از مواد ارزشمند بدون 
بازیافت شدن از دست خواهد رفت، موادى که میلیاردها 

دالر ارزش دارند.
چالش زباله هــاى الکترونیکى البته تنها به کشــور ما 
ختم نمى شود و این مشــکل جهانى است. مشکلى که 
در کشور ما از همان مبدأ شــروع مى شود؛ البته غیر از 

نابسامانى مدیریتى در این عرصه، مشکل مهم دیگرى 
که شاید حل آن بتواند سایر مشــکالت را نیز حل کند 
وجود دارد و آن هم نداشتن اطالع کافى شهروندان از 
ضرورت جمع آورى این نوع زباله هاســت. شهروندان 
اطالع درســتى از اهمیت بازیافت این زبالــه ها و نیز 
آگاهى کاملى از محل هاى جمع آورى این زباله ها- در 
صورت وجود داشتن- ندارند لذا اگر زباله اى از این نوع 
هم جمع آورى شود همراه سایر زباله ها مانند نان خشک 

ساماندهى مى شود یا بهتر است بگوییم هدر مى رود.
با وجود اینکه بخش خصوصــى همواره در زمینه هاى 
بازیافت زباله ها آماده بود اما در این بخش کمى لنگ مى 
زنیم. نبود اطالعات درست در رابطه با ارزش این زباله ها 
باعث شده که بخش خصوصى چندان تمایلى به ورود به 
این موضوع نداشته باشد و این حلقه مفقوده، بالتکلیفى 
بازیافت این نوع زباله ها را به دنبال داشته است. این در 
حالى است که زباله هاى الکترونیک در دنیا از جمله زباله 
هاى ارزشمند و گرانى هستند که اشتغالزایى فراوانى به 

همراه دارند.

هم اکنون در بسیارى از کشــورهاى توسعه یافته این 
موضوع به صورت جدى و با برنامه انجام مى شود و حتى 
برخى کشورها وارد کننده زباله هاى الکترونیک هستند. 
این موضوع در ایران اما آنطور که از قول منابع مختلف 
اعالم شده تنها در چند استان معدود، آن هم به صورت 

محدود بازیافت مى شود.
اگرچه هنوز برخى ساختارهاى ادارى براى ساماندهى و 
بازیافت علمى این موضوع در بخش هاى متولى ایجاد 
نشده اما کارشناسان، ارتقاى دانش و آگاهى شهروندان 
و آموزش در جامعه را در این زمینه بسیار مؤثر مى دانند 
که اگر آن نتیجه دهد، بســیارى از فرایندهاى رسمى 

مدیریت پسماند را نیز به دنبال خود خواهد کشاند.
در حال حاضر بسیارى از شــهروندان اطالع دارند که 
بازیافت روزنامه و انواع پالســتیک مى تواند برایشان 
درآمد داشته باشد و به بازیافت مؤثر بینجامد اما اطالع 
ندارنــد که وســایل الکترونیکى آنها چقــدر مى تواند 

ارزشمندتر و کارایى بیشتر داشته باشد.
پس اگرچه آمار دقیقى از میزان زباله هاى الکترونیک، 

چه زباله هاى موجــود در خانه هــا و ادارات چه آنچه 
جمع آورى مى شــود، در دســت نیســت اما مى توان 
برآورد کرد حجــم این زباله ها زیاد باشــد و روز به روز 
نیز بیشــتر شــود به این دلیل که روز به روز بر سرعت 
توســعه فناورى افزوده مى شــود و ایــن یعنى عمر 
دستگاه هاى الکترونیکى موجود نیز کمتر مى شود؛ در 
نتیجه بسیارى از وسایل به محض خراب شدن به جاى 

تعمیر، دورانداخته و جایگزین مى شوند.
با وجود اینکه قانون تکلیف این زباله ها را براساس ماده 
12 آیین نامه اجرایى قانون مدیریت پسماند، مشخص 
کرده و تولیدکنندگان یا وارد کنندگان لوازم الکترونیکى 
باید خودشان پسماندهاى آثار کاالهایشان را بازیافت 
کنند؛ اما چنان که باید و شــاید این مسئله مورد توجه 

قرار نمى گیرد. 
به گفته یک کارشناس، بازیافت زباله هاى الکترونیک 
به چند دلیل اهمیت دارد اما دو دلیل آن داراى اهمیت 
بیشترى هستند، اول اینکه ارزش افزوده زیادى با خود 
دارند و دوم هم اینکه درواقع با مدیریت آنها از رهاسازى 

مواد سمى در طبیعت جلوگیرى مى شود.
فرهاد افشار با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت هاى جمع 
آورى زباله هاى الکترونیکى اظهار تأســف مى کند که 
در شهرهاى مختلف کشور محلى براى جمع آورى این 
نوع زباله ها نمى بینیم و مردم نمــى دانند که این نوع 
زباله هایشــان را چکار کنند.  وى با بیــان اینکه برخى 
از کســب و کارها عالقه دارند مرکــزى براى بازیافت
 زباله هاى الکترونیک ایجاد کنند، اما این مجموعه ها 
یکى پس از دیگرى دلسرد شده اند مى گوید: مجوزهاى 
سختگیرانه اى که باید از محیط زیست گرفته شود نمى 
گذارد که بخش خصوصى به راحتى به این مقوله وارد 

شود.
به گفته این کارشناس، اگر محلى براى مدیریت بازیافت 
زباله هاى الکترونیکى ایجاد شــود کارســاز است زیرا 
دوستداران محیط زیست این لوازم را تحویل مى دهند 
و با این کار به محیط زیســت کمک مى کنند البته اگر 
مشوق مالى هم باشد چه بهتر با توجه به اینکه این نوع 
زباله ها به شدت مى توانند براى محیط زیست مخرب 
باشــند و با زباله هاى عادى تفاوت دارند اما متأسفانه 
کارى در این زمینه انجام نمى شــود و از کل زباله هاى 

الکترونیکى تنها درصد ناچیزى بازیافت مى شود.

موردى به نام دور انداختن گوشى و کامپیوتر قدیمى

الکترونیکى هاى خطرناك یا با ارزش؟

الدن ایرانمنش
تب تند گیاهخوارى این روزها اینقــدر باال رفته که کم کم مثل 
ویروسى در بین خانواده ها در حال رخنه کردن است. رژیم هاى 
غذایى متفاوت با گیاهان که در میان ترس و لرز ناشى از اضافه 

وزن، خیلى ها را مجبور کرده که به این سمت بیایند.
اینکه در کشور چه میزان گیاهخوار وجود دارد مشخص نیست 
اما اینکه گیاهخوارى در ایران محبوبیت زیادى دارد مسئله اى 
است که برخى از متخصصان نسبت به آن ابراز نگرانى مى کنند. 
به گفته آنها همانطور که میزان چاقى و بیمارى هاى ناشى از آن 
در کشور جاى نگرانى دارد، رژیم هاى الغرى و گیاهخوارى هم 
اگر به شکل درستى رعایت نشود تغذیه افراد را با مشکل روبه رو 

خواهد کرد و به سالمت مردم آسیب مى زند.
در این میان فروشگاه هاى طبیعت که معموًال با تبلیغات عجیب 
و غریب محصوالت ارگانیک و گیاهى مشتریان خود را دارند نیز 
مثل قارچ رو به افزایش است. فروشگاه هایى که به واسطه سود 
باالیى که از فروش محصوالتشــان دارند به این مسئله دامن 

مى زنند و این تب را باالتر مى برند.
 گرچه بســیارى از گیاهخواران با رژیــم متعادلى گیاهخوارى 
مى کنند اما برخى دیگر با شگردهاى ســختگیرانه تر اقدام به 
گیاهخوارى و حتى خام خوارى مى کنند. به گفته کســانى که 
از این رژیم متفاوت پیروى مى کنند اســتفاده از گیاهان به آنها 

آرامش روانى و حس درمان بیمارى هایشان را مى دهد. 
ســیاوش بابا جعفرى، متخصــص تغذیه بالینــى در این رابطه 
مى گوید: رژیم هــاى گیاهخوارى و مصرف پــى در پى گیاه، 
نظرات بسیار زیادى را به دنبال دارد و مسلماً این نوع رژیم صرف، 

مشکالت بسیارى را به وجود مى آورد.
او بیان مى کند: رژیم هاى گیاهخوارى و زیاده روى در این رژیم 
مشکالت خاص خودش را دارد. برخى از رژیم هاى شدید، بدون 
مطالعه و مشورت پزشکان تغذیه در درازمدت سالمت فرد را به 

خطر مى اندازد.
رضا چاووشى، متخصص رژیم درمانى نیز نسبت به این مسئله 

که یک فرد تنها بر اساس تبلیغات بخواهد گیاهخوار شود موضع 
مثبتى ندارد و مى گوید: اگر بخواهم توصیه اى داشته باشم، ابتدا 
به تاریخچه تغذیه اى فرد نگاه مى کنم، اینکه فرد با چه هدف و 

تبلیغى و چه خط مشى اى مى خواهد اقدام به گیاهخوارى کند.
به نظر ایــن متخصص تغذیه، اینکه فرد بى گــدار به آب بزند و 
به یکباره و تنها متأثر از تبلیغات به این مســئله روى بیاورد، جز 
آســیب چیز دیگرى دربرندارد به این خاطر که فرد در بلندمدت 
از این رژیم خسته شــده و باز به رژیم قبلى خود و زندگى قبلى 
خود باز مى گردد. البته در برخى مواقع و در شــرایطى گاهى در 
طول دوره به شــکل کوتاه مدت گیاهخوارى را توصیه مى کنم 
تا شوك ایجاد شود. این مدت هم البته بین یک تا دو هفته بیشتر 
نیست. در موارد دیگر و یا موارد خاص هم این اتفاق مى افتد از 
جمله توصیه به فردى که داراى کبد چرب از نوع درجه 3 باشــد 
یا فردى که چربى خون باالیى داشــته باشــد به این نوع رژیم 
غذایى توصیه مى شود، اما این موضوع هم باید زیر نظر پزشک 
انجام شود، چون به هرحال نباید نیازهاى بدن را نادیده گرفت و
 پروتئین هــاى حیوانى را از رژیم روزانه خود بدون مشــورت با 
پزشک حذف کرد، به این خاطر که بحث هاى تغذیه اى به شکل 

زنجیروار به هم وابسته هستند.
به نظر این پزشک، سالمتى در سه شاخه اصلى، آرامش، ورزش 
و تغذیه قرار دارد. اگر روزى نان مردم ایران با ویتامین B کامل 
و با حرارت کمتر پخته شد و برنج را در ایران غنى شده با ویتامین 
و بدون آبکش مصرف کنند، آن زمان اســت که گیاهخوارى را 
بهترین روش غذایى مى دانیم و براى درمان بیماران مى شود از 

گیاهخوارى استفاده کرد. 
 سالمتى در زندگى امروز در پایین ترین جایگاه ممکن قرار گرفته 
است. همانطور که کمترین وقت را براى ورزش و کمترین ارزش 
را براى آرامش خود قائل هستیم و در مورد نحوه خوردن خود هم 
با بى تفاوتى و بسیار سلیقه اى و به دور از اصول منطقى و علمى 
رفتار مى کنیم و براى کوچک ترین مسائل، سالمتى خود را به 

خطر مى اندازیم.

گیاهخوارى به عشق الغرى 

گزارش  میدانى از بازار لوازم خانگى حاکى از رکود در بازار و افزایش تقاضا براى تعمیرات 
است و حداقل قیمت یخچال و فریزر، ماشــین لباسشویى و ماشین ظرفشویى نیز به 

ترتیب 17، 6 و 12 میلیون تومان است.
بررسى قیمت ها نیز نشــان مى دهد که در حال حاضر قیمت یخچال ساید باى ساید 
ایرانى در بازار 27 تا 56 میلیون تومان و ساید خارجى حدود 48 تا 130 میلیون تومان 
است. محدوده قیمت یخچال و فریزر دو قلوى ایرانى نیز 17 تا 40 و خارجى 52 تا بیش 

از 100 میلیون تومان است.
انواع لباسشویى ایرانى نیز شش میلیون و 500 تا 17 میلیون تومان و انواع خارجى این 
محصول 14 تا 40 میلیون تومان فرخته مى شود. انواع ماشین ظرفشویى ایرانى نیز 12 

تا 19 میلیون تومان و انواع خارجى آن 16 تا 45 میلیون تومان قیمت دارد.
در این میان قیمت انواع گاز با طرح فر دو تا هشت میلیون تومان است و گازهاى فردار 
نیز پنج میلیون و 700 تا 17 میلیون تومان عرضه مى شود. البته ارزان ترین گاز فردار 

فقط یک مدل است و فراوانى زیادى در حداقل قیمت نیست.
همچنین انواع تلویزیون 50 اینچ برندهاى داخلى حدود 10 تا 13 و قیمت انواع خارجى 

این محصول 14 تا 24 میلیون در بازار عرضه مى شود.
بررســى برخى از قیمت لوازم خانگى کوچک تر و ضرورى نیز نشان مى دهد که انواع 
جاروبرقى به قیمت دو میلیون و 200 هزار تومان تا 12 میلیون تومان، اتو یک میلیون 
و 800  تا چهار میلیون و 600 هزار تومان و ماکروفر ســه میلیون و 500 تا 17 میلیون 
تومان فروخته مى شــود. فروشــندگان مى گویند که اکثر ماکروفرها و اتوهاى بازار 

خارجى است.

لوازم خانگى چند؟



استاناستان 03034470 سال نوزدهمدوشنبه  7  آذر  ماه   1401

نیاز1700 کیلومتر از 
راه هاى اصفهان به ارتقا

حدود یکهــزار و 767 کیلومتر از راه هاى اســتان 
اصفهان نیازمند ارتقا به یک درجه باالتر اســت که 
423 کیلومتر از آنها در اولویت نخســت قرار دارد.   
معاون مهندسى و ساخت اداره کل راه و شهرسازى 
اصفهان گفت: یکهزار و 28 کیلومتر از این راه ها در 
اولویت دوم و 316 کیلومتر در اولویت سوم ماست که 
در سال هاى آینده باید به آنها رسیدگى شود. بهزاد 
شاهســوندى افزود: احداث و بهره بردارى از 179 
کیلومتر از باند دوم راه هاى استان در قالب 27 قرارداد 
فعال تا پایان امسال در دستور کار این اداره کل قرار 
دارد. وى ادامه داد: در زمان حاضر 27 قرارداد در حوزه 
مهندسى و ساخت این اداره کل در راستاى احداث 
باند دوم و تکمیل تقاطع غیرهمسطح در قالب رفع 

نقاط حادثه خیز فعال شده است.

مهروموم 10 کارگاه ضایعاتى 
10 کارگاه ضایعاتى متخلف در خمینى شهر مهرو موم 
شدند. فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر گفت: 
ماموران در بازدید از 15 کارگاه ضایعاتى مواد چوبى، 
پالستیکى و فلزى در شهرســتان خمینى شهر از 10 
واحد از این کارگاه ها مقادیر قابل توجهى اموال سرقتى 
کشف کردند و بر اساس دستور قضایى این واحد ها به 
سبب ارتکاب تخلف پلمب شدند. سرهنگ غالمرضا 
براتى افزود: در این زمینه 10 نفر خریدار اموال مسروقه 

دستگیر و تحویل مراجع قضایى شدند.

افزایش ذخیره سد زاینده رود
براساس آخرین آمار اعالم  شده توسط دفتر مطالعات 
پایه منابع آب، از ابتداى سال آبى تا پنجم آذرماه، حجم 
آب پشت ســد زاینده رود به 151 میلیون مترمکعب 
رسیده که برابر 12 درصد از حجم سد بوده و نسبت به 
سال گذشــته 10 درصد کاهش را ثبت کرده است. تا 

چند روز پیش 11 درصد سد زاینده پر آب بود.

وضعیت قرمز خونى
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: وضعیت 
ذخیره 3 گروه خونــى «+O»،«O-» و «AB-» در 
استان اصفهان در حالت قرمز قرار گرفته است. على 
فتوحى با اشــاره به وضعیت اهداى خون در اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: در حال حاضر بــا 2 هزار و 
256 واحد ذخیره خونى در اســتان به میزان 5/7 روز 

رسیده است.

کالهبردارى به بهانه 
کویرگردى

رئیس پلیس فتاى استان اصفهان از شناسایى فردى 
که در اینســتاگرام با تبلیغات فریبنــده ثبت نام تور 
کویرگردى از گردشــگران کالهبــردارى مى کرد، 
خبر داد. سرهنگ ســید مصطفى مرتضوى گفت: به 
دنبال وصول دو پرونده و ادعاى شکات در خصوص 
کالهبــردارى فردى ناشــناس با شــگرد تبلیغ تور 
کویرگردى از طریق اینستاگرام، رسیدگى به موضوع 
در دســتور کار این پلیس قرار گرفت. با بررسى هاى 
انجام شده توسط کارشناسان مشخص گردید فردى 
ناشناس با ایجاد صفحه تبلیغاتى در اینستاگرام اقدام 
به کالهبردارى و دریافت مبلــغ 10 میلیون ریال از 
متقاضیان کرده و پس از آن نه تنها پاسخگوى آن ها 
نبوده حتى خدماتى هم در زمان مقــرر به آن ها ارائه 

نداده است.

نمایشگاهى از تولیدات  
زندانیان 

به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان استان 
اصفهان، به مناســبت هفته بســیج، نمایشگاهى به 
همین عنوان در اداره آب و فاضالب استان اصفهان 
برگزار گردید. در این نمایشگاه بنیاد تعاون زندانیان 
استان اصفهان، صنایع دســتى تولید شده به دست 

زندانیان را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.

خبر

تأمین و توزیع دارو هاى آنتى بیوتیــک در داروخانه هاى 
استان اصفهان به ثبات نسبى رسیده و تولید آن ها مستمر 

در کارخانه هاى داروسازى ادامه دارد.
معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
تاکنون توزیع داروى وارداتى شامل سه تن آنتى بیوتیک 
خوراکى در مرحله اول و 6 درصد از 6 میلیون ُدز سرم و آنتى 
بیوتیک خوراکى در مرحله دوم توزیع شده، اما کمبود هاى 
دارویى در این زمینه کمتر شده، اما شرایط بگونه اى هم 
نیست که داروخانه ها به اندازه چند ماه ذخیره داشته باشند.

محمود اعتبارى افزود:عوامل مختلفى مانند کاهش تولید 
این دارو ها بویژه مخصوص اطفال و سوسپانسیون هاى 

خوراکى در برخى داروسازى ها، شیوع زودهنگام آنفلوآنزا، 
تغییر سیاست هاى ارزى و تحریم هاى ظالمانه منجر به 
کمبود این دارو ها در ماه هاى گذشته شد. وى گفت: در 2 
سال گذشته به علت شیوع کرونا و رعایت شیوه نامه هاى 
بهداشتى، شیوع آنفلوآنزا و عفونت هاى باکتریال ثانویه تا 
حد قابل توجهى کاهش یافت و به همین علت دارو هاى 
آنتى بیوتیک متقاضى چندانى نداشت به طوریکه برخى از 
داروسازها، تولید این قبیل دارو ها مانند سوسپانسیون هاى 
اطفال را کاسته یا حتى متوقف کردند. استان اصفهان 950 
داروخانه فعال دارد و با فعالیت حدود 10 کارخانه، اصفهان، 

سومین استان تولیدکننده دارو پس از تهران و البرز است.

رییس هیات موسس انجمن هنرهاى نمایشى اصفهان، 
مشکل جشنواره تئاتر این خطه را نداشتن بودجه مشخص 
دانست و گفت: مشــکالت مالى سبب شده تا این رویداد 

فرهنگى در جایگاه واقعى خود قرار نگیرد.
احسان جانمى افزود: جشنواره تئاتر استان اصفهان باید 
با بضاعت کم برگزار شــود در حالى که تئاتر این منطقه 

قدرتمند و پویاست و هنرمندان قابل قبول دارد.
وى با اشاره به اینکه جشنوار تئاتر استانى رویدادى است 
که مرکز هنرهاى نمایشى به ادارات کل ارشاد استان ها 
مى ســپارد تا آن را برگزار کنند، افزود: ادارات کل ارشاد 
استان ها یا مى گویند بودجه نداریم یا اگر بودجه هم دارند به 

تئاتر، مظلوم ترین هنر، اختصاص نمى دهند.
به گفته رییس هیات موســس انجمن هنرهاى نمایشى 
اصفهان، مشکل اصلى این است که وقتى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى یا مرکز هنرهاى نمایشى جشنواره اى را 
تکلیف مى کنند، باید براى آن بودجه مشخص کنند ولى به 

طور معمول این اتفاق نمى افتد.
جانمى افزود: وقتى به وزارتخانه مى گوییم چه بودجه اى 
براى جشنواره تئاتر اختصاص داده شده است، مى گویند 
پول در اختیار ادارات کل است و آنها باید تخصیص بدهند؛ 
اما وقتى به ادارات کل مى گوییم، پاسخى که مى شنویم 

این است که پولى ندارند.

جشنواره تئاتر اصفهان با 
مشکالت مالى روبه رو است

ادامه تأمین دارو هاى 
آنتى بیوتیک در اصفهان

در حالى که چند روزى هست نشانگرهاى تعیین میزان 
آلودگى هواى اصفهان روى رنگ قرمز ایســتاده است،  
روز گذشته رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در نطق 
پیش از دستور شصت وپنجمین جلسه علنى این شورا در 
دوره جدید، صحت شــایعه استفاده دوباره برخى صنایع 
اصفهان از سوخت مازوت را تأیید کرد و نسبت به عواقب 

این کار هشدار داد.
همزمان با سرد شدن هوا و باال رفتن میزان مصرف گاز 
در بخش خانگى، چندوقتى هست گفته مى شود احتمال 
دارد صنایع به دلیل آنکه باید سهمیه سوخت گاز خود را در 
اختیار بخش هاى مسکونى قرار دهند، ناچار به استفاده از 

سوخت جایگزین و مشخصاً مازوت خواهند شد.
این در حالى است که دوســتداران محیط زیست نسبت 

به عواقب چنین اقدامى در فصلى کــه وارونگى دما به 
اندازه کافى باعث خطرناك شدن هواى شهر شده است 
هشدار داده اند. اما ظاهراً شــایعه ها در این باره در حال 
محقق شدن است تا جایى که هشدار رئیس شوراى شهر 

اصفهان را نیز به همراه آورده است.   
محمد نورصالحى دیروز در صحن شورا صراحتاً نسبت به 
این اقدام موضعگیرى کرد: «سال گذشته یکى از فازهاى 
پاالیشگاه از سوخت گاز تبدیل به مازوت شد، امسال نیز 
مقدمات استفاده هر دو فاز از مازوت فراهم شده است؛ این 
خبر خوبى براى اصفهان نیست و در این صورت شرایط 
آب وهوایى شهر بدتر از این خواهد شــد. امیدوارم این 
خبر درست نباشد و مسئوالن استان اجازه ندهند چنین 
اتفاقى رخ دهد، البته تاکنون این اتفاق نیافتاده اســت و 

امیدوارم نیافتد.»

اصفهان یکى از آلوده ترین کالنشــهرهاى کشور است 
و امسال هیچ روزى در آن هواى پاك نداشت و مصرف 
مازوت با تولید گاز به شدت آالینده اکسید گوگرد شرایط 
را براى آلودگى شهرى که با واحدهاى صنعتى تا شعاع 
50 کیلومتر محاصره  شــده اســت و با جمعیت باالیى 
که مصرف خانگى اش در زمســتان باید جوابگو باشد و 

حمل ونقل ناکارآمد، نگران کننده تر مى کند. 
همین چند روز پیش بود که اعالم شد در 8 ماهه امسال 
اصفهانى ها 116 روز را بدون هواى سالم سپرى کرده 
اند. این آمارى نگران کننده براى کالنشهرى است که 
ساالنه خسارات جانى و مادى زیادى را بابت آلودگى هوا 
متحمل مى شود و حاال اســتفاده از سوخت مازوت که 
نتیجه اى جز باال رفتن میزان آالیندگى در بر ندارد نیز به 

این رشته اضافه خواهد شد.

هشدار رئیس شوراى شهر در خصوص احتمال افزایش مازوت سوزى

اصفهان آلوده تر مى شود!

لزوم برنامه ریزى براى مناسب سازى معابر
نصف جهان    مناسب سازى پیاده روهاى شهر براى 
نابینایان از جمله اقدامات مناسبى است که توسط 
مدیریت شهرى اصفهان در حال پیگیرى است. اما 

کند بودن این اقدام باعث گالیه هایى شده است.
آنطور که به نظر مى رسد مى بایست در اصالح معابر 
با سرعت بیشترى عمل کرد به خصوص که در فصل 
زمســتان به دلیل بارندگى هاى احتمالى و برودت 
هوا، پیشرفت اجراى کارهاى عمرانى به خودى خود 

با کندى هایى مواجه خواهد شد.
به همین دلیل الزم است از همین امروز به منظور 
مناسب سازى معابرى از شهر که هنوز دست نخورده 
باقى مانده است براى سال آینده برنامه ریزى کرد 
و با قرار دادن یک بازه زمانى منطقى، زمان به اتمام 
رسیدن این اقدامات عمرانى را تعیین کرد تا نابینایان 
در اسرع وقت براى عبور و مرور در هر چهارگوشه 

شهر با دشوارى مواجه نباشند.  

مریم محسنى
سد معبر در خیابان هاى شهر موضوع جدیدى نیست. 
سال هاى سال اســت که هر صاحب مغازه اى در هر 
خیابان در هر نقطه از شــهر، پیاده رو و حتى محدوده 
خیابان مقابل مغازه اش را ملک مطلق خودش محسوب 
کرده و از موتــور و دوچرخه تا انــواع ابزارها، کاالها و 
محصوالتى که به فروش مى رساند را در آنجا قرار مى 
دهد. این سد معبرها کار رفت و آمد در پیاده رو و یا پارك 
اتومبیل در سواره رو را مختل مى کند اما اینکه صاحبان 
نمایشــگاه هاى اتومبیل هم به جمع ســد معبرى ها 

بپیوندند واقعاً نوبر است!
موضوع این اســت که میوه فروش براى ســد معبر از 
صندوق میوه اســتفاده مى کند، ابزار فروش از نردبان 
و قالب و طناب، ســوپرمارکتى از قفسه پفک و گونى 
برنج، تعمیــرکار موتور از ردیف موتورســیکلت هاى 
در نوبت بررســى و سایر مشــاغل هم به فراخور حال 

از انواع و اقســام کاالهاى قابل عرضــه! اما صاحبان 
فروشگاه هاى اتومبیل که به جز خرید و فروش خودرو 
کار دیگرى ندارند و محصول داخل مغازه شان هم جز 
خودرو چیز دیگرى نیســت وقتى به جمع اصحاب سد 
معبر مى پیوندنــد، گرفتارى بزرگى بــراى پیاده ها به 

وجود مى آورند.
حتمًا شــما هم هنگام عبور از مقابــل این محل هاى 
عرضه و نمایش اتومبیل گذر کرده اید و با خودروهاى 
پارك شده آنها در پیاده رو مواجه شده اید و البد به اجباِر 
بسته بودن محل عبورتان سر به سواره رو گذاشته اید. 
یا خواسته اید از پلى که مقابل این فروشگاه ها هست به 
آن سوى خیابان بروید اما با بسته بودن پل بخاطر پارك 
یک اتومیبل نو و آخرین مدل روى آن مواجه شده اید. 
اینجاست که به خودتان خواهید گفت یعنى این خودروها 
براى  مأموران سد معبر شهردارى هاى نواحى عامل سد 

معبر حساب نمى شوند؟! 

سد معبر از نوع دیگر

توصیه اقتصادى به دولت
نصف جهان    روزنامه «اصفهان امروز» در سرمقاله 
شماره دیروز یک شــنبه خود به ریشه یابى «روند 
کند برنامه ریزى و اجــراى برنامه هاى اقتصادى 
دولــت» پرداخت. این روزنامه مى نویســد: «تیم 
اقتصادى دولت ســیزدهم در حالى فعالیت خود را 
آغاز کرد که با انبوهى از وعده هاى داده شــده به 
مردم روبه رو بود، وعده هایى که شاید بسیار خوش 
بینانه بودند و تحقق آنها کارى بسیار سخت و دور 
از انتظار برآورد مى شد. همین موضوع کار را براى 
تیم اقتصادى دولت تا حد بســیارى سخت کرد و 
انتظارات را افزایش داد. همه منتظر بودند تا اقدامات 
اعجازآورى توسط وزارتخانه هاى اقتصادى دولت 
انجام شود و همین انتظارات بیش ازحد باعث شد 

وزراى اقتصادى زیر فشار سنگین باشند.»

«اصفهان امروز» آنگاه ضمن برشــمردن دالیل 
دیگر کند شــدن برنامه ریزى هــاى اقتصادى، 
خواســتار آن شــده که مدیریت بهتــرى در امور 
اقتصــادى مــورد توجه قــرار بگیــرد: «به نظر

 مى رســد تیم اقتصــادى دولت در ایــن روزها 
با آشــفتگى و ســردرگمى پیگیر امور است و نیاز 
است مدیریت و راهبرى بهترى براى پیشبرد امور 
وزارتخانه هاى اقتصادى پیش بینى شود زیرا امروز 
مســائل و مشــکالت اقتصادى عرصه را بر همه 
تنگ کرده و همانطور که مسئوالن نظام نیز تأکید 
دارند رفع مشکالت اقتصادى اولویت امروز کشور 
است، پس ضرورى است شــرایطى فراهم شود تا 
برنامه هاى اقتصادى دولت با نظم و ترتیب بهترى 

اجرایى شوند.»

مانى مهدوى

نگاه روز

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: تیم 
بحران مرکز بهداشت استان اصفهان در دانشگاه صنعتى 
مستقر شده و در حال انجام آزمایشات الزم جهت شناخت 

علت بیمارى هستند.
 حمید گله دارى در جمع خبرنگاران در ارتباط با وضعیت 
شیوع بیمارى گوارشى در دانشــگاه صنعتى اصفهان با 
اشاره به اینکه دلیل شیوع بیمارى هنوز مشخص نیست، 
عنوان کرد: از زمان اطالع از شیوع بیمارى، تیم بحران 

مرکز بهداشت استان اصفهان که متشکل از کارشناسان 
مبارزه با بیمارى ها، بهداشت محیط، آزمایشگاه ها و سایر 

کارشناسان مرتبط است، در دانشگاه حضور پیدا کردند.
وى افزود: آزمایشــات بصورت نمونه بــردارى از آب، 
مواد غذایى، سطوح و آزمایشــاتى از بیماران انجام شد 
که براســاس نتایج واصل شده، خوشــبختانه موضوع 
کرونا و آنفوالنزا منتفى شد، نتایج ســایر آزمایشات در 
روزهاى آتى اعالم مى شود، بررســى ها ادامه دارد تا به 

نتیجه برسیم.
گله دارى در ارتباط با وضعیت مسموم  شدگان بیان کرد: 
تقریبا 5 درصد از دانشــجویان دانشگاه مبتال شدند که 
حدود 80 نفر از آنان به بیمارستان خمینى شهر اعزام شده 
و سایر افراد در مرکز بهداشت دانشگاه تحت درمان قرار 
گرفتند. از مبتالیان اعزام شده به بیمارستان خمینى شهر، 
3 نفر بســترى شــدند که یک نفر مرخص شده و حال 

عمومى این افراد خوب است.

استقرار تیم بحران مرکز بهداشت اصفهان در دانشگاه صنعتى

تحقق 100 درصدى بودجه شهردارى فالورجان 
نصف جهان    شــهردار فالورجان گفت: تکمیل و 
تجهیز پروژه هــاى نیمه تمام شــهرى، تمرکز بر 
تعریف پروژه هاى کالن همچون سالن اجتماعات 
خیابان مالصدرا با رویکــرد ارتقاى کیفیت در فضا 
و منظر شــهرى و افزایش تعامــالت اجتماعى و 
شهروندى از اهم برنامه هاى شهردارى فالورجان در 
سال جارى است که با جدیت آن را دنبال مى کنیم.

محمدعلى عزیزى در بخش دیگرى از سخنانش با 
بیان اینکه بودجه سال 1401 شهردارى فالورجان 
با 59 درصد افزایش نسبت به سال قبل پیش بینى 
شده اســت که از این میزان، 55 درصد عمرانى و 

45 درصد مرتبط با هزینه هاى جارى است، اظهار 
کرد: خوشبختانه شاهد تحقق 100 درصدى بودجه 

شهردارى در هشت ماهه سال جارى بوده ایم.
وى همچنین به تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومى 
فالورجان اشاره و عنوان کرد: شهردارى فالورجان 
در راستاى تأمین رفاه شهروندان و به منظور نوسازى 
و استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل عمومى 
شهرى و بین شــهرى اقدام به خرید چهار دستگاه 
اتوبوس و یک دستگاه ون با هزینه اى افزون بر  200 
میلیارد ریال کرده است که تا پایان امسال تحویل و 

در چرخه خدمت رسانى قرار مى گیرد. 

گوگد داراى 90 هکتار بافت فرسوده است
نصف جهان    شهردار گوگد با بیان اینکه ساماندهى 
بافت هاى فرسوده شــهرى از اولویت برنامه هاى 
شهردارى گوگد است، گفت: از سال گذشته تاکنون 
شش هزار مترمربع از بافت فرسوده شهرى که براى 
شهروندان خطرســاز بود، بر اساس ماده 55 قانون 

شهردارى ها تخریب شد.
حسین على محمدى افزود: شهردارى به شهروندانى 
که خواستار ساخت و ساز در بافت هاى فرسوده باشند 

تسهیالتى براى صدور پروانه ســاختمانى و سایر 
عوارضات ارائه مى دهد.

وى با بیان اینکه محدوده قانونى شــهر گوگد 300 
هکتار اســت که 30 درصد آن را بافت فرســوده 
تشکیل مى دهد، گفت: بافت فرسوده گوگد قبًال 29 
هکتار بود که با بررسى هاى انجام شده طى دو سال 
گذشته 90 هکتار به بافت فرسوده شهر اضافه و در 

کمیسیون هاى مربوطه مصوب شده است.

روزهاى شنبه و یک شنبه یک نشست متفاوت در اصفهان 
برگزار شــد. در ایــن دو روز مدیران باغ هــاى پرندگان 

شهرهاى بندرعباس، قم، تهران، کرمانشاه، بروجرد، 
فریدون کنار، مشــهد و اصفهان به بیــان نظرات، 
پیشنهادها و مشــکالت خود در مســیر راه اندازى 
باغ هاى پرندگان پرداختند و هر یک به صورت مجزا 
در قالب کلیپى به تشریح مشخصات باغ هاى پرندگان 

شهرهاى خود اقدام کردند.
نشســت روز شــنبه به بحث هاى عمومى گذشت 
و یک شنبه ششــم آذر، در دومین روز این همایش 
کارگروه هاى تخصصى به منظور تبیین و تشــریح 
مســائل و یافتن راهکارهاى مناســب در این زمینه 

تشکیل  شد.
در نشســت روز شــنبه، معاون مالى و اقتصادى شهردار 
اصفهان با بیان اینکه مجموعه هاى گردشــگرى یکى از 
عناصرى است که شهر را در مسیر پایدار نگه مى دارد، گفت: 
با هم افزایى باید مسیرى را پایه گذارى کنیم که در جهت 

بهبود عملکردهاى باغ پرندگان تأثیرگذار باشــد. محسن 
رنجبر اظهار کرد: منطقه گردشــگرى ناژوان ریه تنفسى 

شهر اصفهان محسوب مى شود.

وى با بیان اینکه یکى از عناصرى که شــهر اصفهان را در 
مسیر پایدار نگه مى دارد، مجموعه هاى گردشگرى چون 
باغ پرندگان و منطقه ناژوان اســت، گفت: گذشتگان باغ 
پرندگان اصفهان را به عنوان یک اقدام ابتکارى در راستاى 
جذب گردشگر به اصفهان راه اندازى کردند که در دهه هفتاد 

سازه و تکمیل این پروژه در نوع خود بى بدیل بود.
رئیس کمیته عالى ناژوان برگزارى همایش هم اندیشــى 
مدیران باغ هاى پرندگان را به فال نیــک گرفت و افزود: 
برگزارى این نشست در مسیر رشد و پیشرفت مؤثر 
است و ایجاد رقابت سالم و تالش براى رشد و توسعه 
یکدیگر، از دیگر اهداف برگزارى این همایش دو روزه 
است. مدیر طرح ساماندهى ناژوان هم در نشست روز 
شــنبه گفت: باغ هاى پرندگان یکى از مقاصد مهم 
گردشگرى و تفریحى شــهرها محسوب مى شود؛ 
بنابراین، هم اندیشى براى حرکت به سمت پیشرفت 

این مجموعه هاى گردشگرى ضرورى است.
مهــدى قائلى با اشــاره بــه اقدامــات و ابتکارات 
صورت گرفته در طرح ســاماندهى ناژوان و مرتبط با 
مجموعه هاى گردشگرى باغ پرندگان، باغ خزندگان، باغ 
پروانه ها و موزه صدف گفت: در منطقه گردشگرى ناژوان 
به ویژه مجموعه باغ پرندگان اصفهان، بسته هاى تحولى 
پیش بینى شده است که در حال تکمیل آن هستیم و به زودى 

اطالع رسانى خواهد شد.

در جستجوى پایه گذارى مسیر بهبود عملکرد باغ پرندگان 
آرمان کیانى
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 آنر مجیک Vs رونمایى شد

چکار کنیم 
گوشى مان دیرتر خراب شود

هر چه زودتر
 به روزرسانى کروم را نصب کنید

اگر ایرپاد خیس شد چگونه تعمیرش کنیم؟

مراقبت از گوشــى و جلوگیرى از نیاز به تعمیر موبایل از 
جمله موارد افزایش طول عمر گوشــى است که در این 

مطلب به آن پرداخته ایم.
گوشــى هاى موبایل ابزار هاى الکترونیکى پیشــرفته، 
ظریف و بسیار کارآمدى هستند که این روز ها تقریبا تمام 
افراد جامعه از آن ها اســتفاده مى کنند. به دلیل ظرافتى 
که گوشــى هاى موبایل دارند الزم اســت که به خوبى 
از آن ها مراقبت شــود، در غیر این صورت ممکن است 
با گذر زمان مشکالتى در آن ها پدیدار شــده و کاربر را 
ملزم کنند تا گوشــى را براى تعمیر به دست تعمیرکاران

 بسپارند.
اما با توجه کردن به نکات خاصــى مى توانید به خوبى از 
گوشــى خود مراقبت کرده و از نیاز پیدا کردن به تعمیر 
موبایل جلوگیرى کنیــد. در ادامه این مطلب قصد داریم 
به 10 نکته براى مراقبت از گوشى اشاره کنیم که منجر 
مى شوند در آینده نیازى به تعمیر موبایل نداشته باشید و به 
نوعى عمر گوشى خود را طوالنى کنید. با موبایل کمک 

همراه باشید.

 مراقبت از گوشى با نصب گلس محافظ 
ال سى دى

گلس محافظ ال سى دى شاید از نظر برخى افراد یک ابزار 
بى خود و غیرضرورى به نظر برسد، اما اینطور نیست و 
گلس محافظ ال سى دى نقش بسیار مهمى در مراقبت 
از گوشى ایفاء مى کند. گلس محافظ ال سى دى عالوه 
بر اینکه از ایجاد خط و خش روى نمایشــگر گوشى 
جلوگیرى مى کند، در خیلى از موارد مثل وقت هایى که 
گوشى از دست شما بیفتد، بخشى از انرژى ضربه اى 

وارد شده به نمایشــگر را جذب کرده و تا 
حدى از آسیب دیدن ال سى دى 

جلوگیرى خواهد کرد.

 مراقبت از 
گوشــى بــا به 

کارگیرى شــارژر 
اورجینال

همیشــه بهترین شــارژر گوشى همان 
شــارژرى اســت که به همراه آن و در باکس 

دســتگاه در اختیارتان قرار داده مى شود؛ بنابراین 
سعى کنید تا حد امکان فقط از همان 

شارژر اســتفاده کنید، اما اگر بنا 
به هر دلیــل الزم شــد از 

شــارژ دیگرى استفاده 
نماییــد، حتما در 

حیــن خرید 

دقت داشته باشــید که شــارژر اصل و اورجینال بوده و 
اســتاندارد هاى الزم را به همراه داشته باشد. هیچوقت 
براى شارژ گوشى خود از شارژر هاى ضعیف و غیر اورجینال 
اســتفاده نکنید، چون در دراز مدت روز عملکرد باترى 
گوشــى تاثیر مى گذارند و در برخى شرایط حتى ممکن 

است منجر به بروز حوادث ناگوار هم شوند.

 مراقبت از گوشى با به کارگیرى کیس و 
گارد محافظ

قبول دارید که نصب گارد یا کیس هــاى محافظ روى 
گوشى هاى موبایل زیبایى آن ها را تا حد زیادى تحت تاثیر 
قرار داده از بین مى برند، اما استفاده از این ابزار ها یکى از 
اصلى ترین روش هاى مراقبت از گوشى و افزایش طول 
عمر آن ها محسوب مى شود. گارد هاى با کیفیتى که براى 
گوشى هاى موبایل طراحى و تولید مى شوند در حین بروز 
حوادثى همچون افتادن گوشى از دست کاربر مى توانند 
بخش عظیمى از انرژى وارد بر دســتگاه را جذب کنند و 
بدین ترتیب از وارد شدن کل انرژى به گوشى جلوگیرى 
کنند. همچنین اســتفاده از گارد در خیلى از موارد باعث 
نجات پیدا کردن گوشــى در موقعیت هاى خاصى مثل 
افتادن آن در آب هم مى شود. پس همیشه گوشى خود را 

به یک کیس یا گارد مناسب مجهز کنید.

مراقبت از گوشى با رفتار مناسب!
یکى از اصلى ترین مسائلى که در مراقبت از گوشى موثر 
است، مربوط به نوع رفتارى مى شود که شما با آن مى کنید! 
متاسفانه اغلب افراد رفتار درستى با گوشى ندارند، براى 
مثال گوشى را پرت مى کنند یا در حین کشیدن سیم شارژر 
یا هندزفرى هیچ توجهى به سوکت شارژ و جک هندزفرى 
ندارند و محکم آن را تحت کشش قرار مى دهند. تمام این 
مسائل به تدریج منجر به آسیب دیدن گوشى مى شوند. کار 
کردن با گوشى با دست خیس، توجه نکردن به محل قرار 
دادن گوشى روى مبل، تخت ... همگى از مسائلى هستند 
که مى توانند به ســادگى عاملى شوند که به گوشى شما 
آسیب برسانند. پس یکى از مهم ترین اصل هاى مراقبت 

از گوشى درست رفتار کردن با آن است.

مراقبت از گوشى با تمیز کردن دوره اى آن
سعى کنید دائما گوشى هوشمند خود را در بازه هاى زمانى 
مشخصى تمیز کنید. وجود گرد و غبار در شیار هاى گوشى 
مى تواند منجر به کاهش کیفیت خنک کارى دســتگاه 
شــود. همچنین امکان نفوذ این گرد و غبــار در داخل 
گوشــى هم وجود دارد. پس همیشه سعى کنید گوشى 
خود را در بازه هاى زمانى مشخص تمیز نمایید. این کار 
را با دستمال مناسب انجام دهید و هیچ وقت از آب براى 
پاك کردن گوشى استفاده نکنید. پس اگر به فکر مراقبت 
از گوشى موبایل خود هســتید، بهتر است همیشه آن را 

تمیز نگه دارید

مراقبت از گوشى با جلوگیرى از داغ شدن 
دستگاه

گوشــى هاى هوشــمند در برخى شــرایط مثل انجام 
بازى هاى ســنگین داغ مى شــوند. داغ شــدن بدنه 
گوشى هاى هوشــمند امرى طبیعى است، اما اگر این 
داغ شدن براى مدت زمان طوالنى باقى بماند ممکن 
است به قطعات موبایل و به ویژه باترى آن آسیب بزند. 
پس توصیه مى کنیم تا حد امکان از داغ شدن گوشى 
جلوگیرى کنید یا اگر خیلى دوست دارید بازى هاى 
سنگین را در گوشــى اجرا کنید، هر بار در بازه هاى 
زمانى مشخصى به گوشى استراحت بدهید تا خنک 
شــود. ســپس مى توانید مجددا با آن بازى کنید. 
فراموش نکنید که گرما دشمن باترى هاى لیتیوم 
یونى اســت، پس جلوگیرى از داغ شدن گوشى 
مى تواند راه حل عالى براى مراقبت از باترى این 

محصوالت باشد.

مراقبت از گوشى با دور نگه داشتن 
از دست کودکان

سعى کنید تا حد امکان گوشى خود را در اختیار کودکانى 

که هنوز متوجه نیستند این گجت چه ابزار ظریفى است 
قرار ندهید. کودکان ممکن اســت به دلیل آگاه نبودن 
صدماتى را به گوشى بزنند که گا ها جبران پذیر نخواهند 
بود. تا حد امکان گوشــى خود را از دسترس کودکان دور 

کنید.

مراقبت از گوشى با قرار ندادن آن در کنار 
اجسام تیز و سفت

خیلى از افراد گوشى خود را در جیب شلوار قرار مى دهند 
و ابزار هاى دیگرى مثل دست کلید خود را هم در همان 
جیب فرو مى کنند! این مسئله یک بى دقتى کامل است 
و مى تواند به صفحه نمایش و قاب گوشى آسیب برساند. 
سعى کنید هیچ وقت گوشى را در کنار ابزار ها و اجسام هاى 

تیز، برنده و سفت مثل دست کلید قرار ندهید.

مراقبت از گوشى با قرار ندادن آن در جیب 
پشت

هیچوقت گوشى هوشمندتان را در جیب پشت شلوار قرار 
ندهید. گوشــى هاى موبایل در برابر فشار بسیار حساس 
هستند و اگر شــما ناآگاهانه روى گوشى خود بنشینید 
مطمئن باشید که آسیب جدى به آن وارد مى شود که شاید 
اثرات آن به مرور نمایان شوند. همچنین قرار دادن گوشى 
در جیب پشت خطر دزدیده شدن آن را افزایش مى دهد، 
پس به منظور مراقبت از گوشى موبایلتان هیچوقت آن را 

در جیب پشت شلوار قرار ندهید.

مراقبت از گوشى با دور نگه داشتن آن از 
ابزار هاى رادیویى و مگنتى

قرار دادن گوشــى هاى موبایل در کنار ســایر ابزار هاى 
رادیویى و آهنربایى ممکن اســت به آن آسیب برسانند، 
بنابراین همیشه دقت کنید که گوشى شما در نزدیکى این 
ابزار ها قرار نگیرد. این مســئله به ویژه در مورد ابزار هاى 

آهنربایى یا مگنتى باید کامال رعایت شود.

اما اگر نیاز به تعمیر موبایل داشــتیم چه 
کنیم؟

اگر بنا به هر دلیل نیاز شد که موبایل خود را تعمیر کنید، 
حتما آن را به دســت تعمیرکار مجربى بســپارید. یک 
تعمیرکار خوب با تعمیر اصولى موبایل شما مى تواند همه 
چیز را به حالت اولیه خوش باز گرداند. براى انجام این کار 
و تجربه یک تعمیر بى دردســر و با ضمانت مى توانید از 
سرویس تعمیر موبایل شرکت موبایل کمک استفاده کنید. 
کارشناسان مجرب این شرکت گوشى شما را با در اختیار 
داشتن جدیدترین ابزار هاى پیشرفته و با روش هاى اصولى 
و کامال نوین تعمیر مى کنند و بدین ترتیب گوشى تعمیر 
شده را با گارانتى در اختیارتان قرار خواهند داد. فراموش 
نکنید که سپردن گوشى به یک تعمیرکار مجرب خود یکى 

از روش هاى مراقبت از گوشى محسوب مى شود.

گوگل پــس از اطــالع از نقــص شــدید کروم، 
به روزرســانى مهمى را براى مرورگــر خود آماده 

کرده است.
این غول فناورى تــا زمانى که افراد کافى 

آخرین نسخه نرم افزار را دانلود نکرده 
باشند، از ارائه جزئیات بیش از حد در 
مورد ماهیت این اشــکال خوددارى 

کرده است.
ایــن شــرکت گفــت: «دسترســى به 

جزئیات اشکال و پیوندها ممکن 
است محدود شــود تا زمانى که 

اکثر کاربران با یک اصالح به روزرســانى شوند. 
همچنین اگر این اشکال در یک کتابخانه شخص 
ثالث وجود داشته باشد که پروژه هاى دیگر به طور 
مشــابه به آن وابسته هســتند، اما هنوز رفع نشده 

است، محدودیت ها را حفظ خواهیم کرد.»
پس از گزارش کارشناســان، گوگل به طور معمول 

به روزرسانى هایى را براى کروم منتشر مى کند.
معموًال تعداد کمى در هر مــاه وجود دارد، اما براى 
این آخرین نســخه فقط یکى پیدا و مرتب شــده 
است. با این حال، به عنوان یک ریسک باال 

رتبه بندى مى شود.
تنها جزئیاتى که گوگل در مورد باگ 
CVE-2022-4135 ارائــه مى دهد 

این است که به ســرریز بافر پشته در 
GPU مربوط مى شود.

ایــن نقــص مى تواند توســط 
مهاجمان مــورد اســتفاده قرار 
بگیرد تا به اطالعات دسترســى پیدا کنند یا 

مواردى را روى دستگاه شما اجرا کنند.
نســخه جدید در روزها و هفته هاى آینده منتشــر 
مى شود؛ بنابراین مطمئن شوید که به روزرسانى هاى 
خــودکار را فعال کنید تا در اســرع وقت از شــما 

محافظت شود.

اگر به طور ناگهانى ایرپادتان در معرض آب و خیس 
شدگى قرار گرفت، براى بازیابى آن، این راهکار ها را 

امتحان کنید.
گاهى بدون این که متوجه شوید اتفاق مى افتد. شما 
تعدادى لباس را در ماشین لباسشــویى مى اندازید و 
متوجه نمى شوید که ایرپاد گوشى تان در جیب شلوار 
یا لباستان بوده و در نتیجه خیس مى شود، اتفاقى که 

مى تواند دیوانه کننده باشد.

 آیا ایرپاد ها ضد آب هستند؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که هیچ نسخه اى 
از ایرپاد ضد آب نیســت. جعبه هاى شارژ و هوشمند 
نیز ضد آب نیستند؛ اما خبر خوبى هم براى دارندگان 
AirPod Pro وجود دارد و آن این که این ایرپاد ها در 

 IPX۴ برابر تعریق و آب مقاوم بــوده و داراى رتبه آب
هستند. AirPod3 جدید نیز در برابر آب مقاوم است؛ 
این بدان معنا است که اگر به هر دلیلى در معرض آب 
قرار گرفته و یا بر اثر عرق خیس شوند، فورا تحت تاثیر 
قرار نمى گیرند؛ اما مقاومت آن ها در برابر آب به مرور 
زمان کاهش مى یابد. سایش و پارگى معمولى مى تواند 

مقاومت AirPod Pros در برابر آب را کاهش دهد.

چگونه ایرپاد خود را خشک کنیم؟
در صورتى که ایرپاد هاى شما خیس مى شوند ممکن 
اســت یک راه بتواند آن ها را از خرابى نجات دهد؛ در 
اسرع وقت از یک پارچه نرم، خشک و بدون پرز مانند 
پارچه میکروفیبر براى خشک کردن آن ها استفاده کنید، 
سپس آن ها را در مکانى امن قرار دهید تا خشک شوند. 
بسته به میزان مرطوب بودن آن ها، ممکن است یک 
روز یا بیشتر طول بکشد تا کامال خشک شوند. کیس ها 

زمانى که درب آن باز است و به صورت وارونه نگهدارى 
مى شوند، بهتر خشک مى شوند.

آیا مى توانیم آنها را با سشوار خشک 
کنیم؟

سعى نکنید این فرآیند را با سشوار یا سایر منابع حرارتى 
تسریع کنید. گرماى شدید مى تواند آسیب بیشترى به 

ایرپاد شما وارد کند.

اگر ایرپاد ها پس از خشک شدن کار 
نکنند، چه کار کنیم؟

برخى از کاربران در گزارش هاى خود از نتیجه موفق 
خود در اســتفاده از برنج یا خشــک کننده، به شکل 
بسته هاى سیلیکاژل، براى مکیدن هر گونه رطوبت 
خبر داده اند؛ بســته هاى سیلیکاژل همان کیسه هاى 
کوچکى هســتند که روى آن نوشته شده «نخورید» 
و معموال در جعبه هاى کفش، بســته هاى ویتامین 
و بســته بندى هاى حاوى لــوازم الکترونیکى براى 
جلوگیرى از تجمع رطوبت یافت مى شوند. براى این 
که ایرپاد هاى خود را به این روش خشک کنید، آن ها 
را در ظرفى حاوى چنین بسته هایى قرار دهید. اگر از 
برنج به عنوان جایگزین استفاده مى کنید، ایرپاد ها را 
در حوله هاى کاغذى بپیچید تا دانه اى در دستگاه گیر 
نکند. باز هم ممکن است یک روز یا بیشتر طول بکشد 

تا کامال خشک شوند.

آنر از گوشى جدید تاشو خود به نام مجیک Vs رونمایى کرد. Honor Magic Vs داراى 
تراشه اسنپدراگون 8 نسل 1 پالس، دو نمایشگر OLED و قلم MagicPen است.

آنر در خالل یک رویداد بزرگ دو روزه در چین، از پرچم دار تاشــو جدید خود به نام 
Honor Magic Vs رونمایى کرد. این گوشى در مقایسه با نسل گذشته خود سبک تر 

و باریک تر شده و به نقل از شــرکت چینى کاهش وزن آن ناشى از بازطراحى لوالى 
دستگاه است که به گوشى اجازه مى دهد بدون شکاف بسته شود.

آنر مجیک Vs از پردازنده اســنپدراگون 8 نســل 1 پالس بهره مى گیرد که اگرچه 

جدیدترین و آخرین چیپست کوالکام نیست، اما هم چنان نمونه اى کامال توانمند است. 
این گوشى در نسخه هایى با ترکیب رم و حافظه داخلى 12/256 گیگابایت و 12/512 
گیگابایت و هم چنین یک نســخه جدید و مقرون به صرفه تر با 8 گیگ رم و حافظه 

ذخیره سازى 256 گیگ عرضه خواهد شد.
 Magic” براى افزایش بهره ورى صفحه نمایش بزرگ این دستگاه، قلم جدیدى به نام
Pen“ طراحى شــده که از طریق بلوتوث به صفحه تاشو دستگاه متصل می  شود. آنر 

مجیک Vs به یک نمایشــگر داخلى 7,9 اینچى OLED تاشو مجهز شده که داراى 
وضوح 2272 در 1984 پیکسل، نرخ نوسازى 90 هرتز و حداکثر روشنایى 800 نیت 
 Magic V است. دستکم بر روى کاغذ، این صفحه نمایش مانند نمونه استفاده شده در
است. هم چنین صفحه نمایش خارجى این دستگاه نیز از نوع OLED و با ابعاد 6,45 

اینچ و وضوح 2560 در 1080 پیکسل است که نرخ نوسازى 120 هرتزى و پشتیبانى 
از فناورى +HDR۱۰ را به ارمغان مى آورد. هر دو پنل 10 بیتى هستند که به معناى 

توانایى تولید بیش از 1 میلیارد رنگ است.
آنر مجیک Vs در قاب پشتى از مجموعه  دوربین هاى ســه گانه اصالح شده شامل 
سنسور اصلى 54 مگاپیکسلى IMX۸۰۰ سونى با دیافراگم f/1,9، سنسور فوق عریض 
50 مگاپیکسلى که به عنوان لنز ماکرو نیز کاربرد دارد و هم چنین یک دوربین تله فوتو 

8 مگاپیکسلى با قابلیت زوم اپتیکال 3 برابر است.
هم چنین یک دوربین 16 مگاپیکسلى با دیافراگم f/2,45 نیز در قاب جلو، وظیفه ثبت 
تصاویر ســلفى را برعهده دارد. آنر در مورد دوربین داخلى که مخصوص تماس هاى 

ویدیویى تعبیه شده است، اطالعاتى را ارائه نداد.
گوشى تاشو آنر نیروى مورد نیاز خود را از یک باترى 5000 میلى آ مپر ساعتى با قابلیت 

پشتیبانى از شارژ سریع 66 واتى تامین مى کند. با استفاده از این فناورى، شارژ 0 تا 100 
درصد دستگاه در حدود 46 دقیقه انجام خواهد شد. آنر مجیک Vs به طور پیش فرض، 

از رابط کاربرى MagicOS7,0 بر پایه اندروید 12 استفاده مى کند.
این دستگاه در ســه رنگ نارنجى، فیروزه اى و مشکى عرضه خواهد شد و عالوه بر 
آنها، دو گزینه رنگى مشــکى و طالیى نیز به طور اختصاصى براى باالترین حافظه 

ترکیبى وارد بازار مى شوند.
 نسخه مجهز به حافظه ترکیبى 8/256 گیگابایتى 1015 دالر قیمت 

دارد. هم چنین نسخه 12/256 گیگابایتى 1120 دالر 
و برترین نسخه با ظرفیت ترکیبى 12/512 گیگ با 

برچسب قیمت 1260 دالر عرضه خواهد شد.
آنر در حال حاضر فرآیند دریافت پیش سفارش را در 
چین آغاز کرده و عرضه رسمى نیز براى تاریخ 30 

نوامبر (9 آذر) برنامه ریزى شده است.

س محافظ ال سى دى شاید ازنظربرخى افراد یک ابزار
خود و غیرضرورى به نظر برسد، اما اینطور نیست و 
سمحافظ ال سى دى نقش بسیار مهمى در مراقبت
وشى ایفاء مى کند. گلس محافظ ال سى دى عالوه 
از ایجاد خط و خش روى نمایشــگر گوشى  ینکه
گیرى مى کند، در خیلى از موارد مثل وقت هایى که 
از دست شما بیفتد، بخشى از انرژى ضربه اى  شى

د شده به نمایشــگر را جذب کرده و تا 
ى از آسیب دیدن ال سى دى 

گیرى خواهد کرد.

 مراقبت از 
شــى بــا به

رگیرى شــارژر 
جینال

یشــه بهترین شــارژر گوشى همان 
ـارژرى اســت که به همراه آن و در باکس 

ــتگاه در اختیارتان قرار داده مى شود؛ بنابراین 
ى کنید تا حد امکان فقط از همان 

اســتفاده کنید، اما اگر بنا  رژر
هر دلیــل الزم شــد از 

ـارژ دیگرى استفاده 
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ایالن ماسک مى گوید که توییتر احتماًال «تیکى با رنگ متفاوت» براى سازمان ها و 
شرکت ها در نظر مى گیرد. در حال حاضر سیســتم احراز هویت توییتر مبتنى بر تیک 

آبى است.
ورج با استناد به یک فایل صوتى که از جلسه ى بین ایالن ماسک و کارکنان توییتر 
فاش شــده، به نقل از رهبر و مدیرعامل جدید این شــبکه  اجتماعى گفته است که 
ســرویس هشــت دالرى Twitter Blue احتماًال به این زودى ها مجدداً دردسترس 
قرار نمى گیرد. این سرویس دریافت تیک آبى را در ازاى پرداخت ماهانه هشت دالر 

امکان پذیر مى کند.
پس از آغازبــه کار توییتر بلو، تعــدادى از کاربران 
شــروع به جعــل هویت افــراد معــروف کردند و 
مشکالتى به بار آوردند. اکنون ماسک مى گوید: «تا 
زمانى که مطمئن نشویم جعل هویِت قابل توجهى 

اتفاق نمى افتد، توییتر بلو برنمى گردد.»
ایالن ماسک هفته گذشته در توییتى گفت سرویس 
توییتر بلو روز 29 نوامبر 2022 (8 آذر 1401) مجدداً 

دردسترس قرار خواهد گرفت. بااین حال در جلسه حضورى با کارکنان، اعالم شد که 
زمان دقیق آغازبه کار توییتر بلو نامشخص است: «شاید هفته  بعد راه اندازى اش کنیم، 
شــاید چنین کارى انجام ندهیم. تا زمانى که تا حد زیادى مطمئن نشویم که توییتر 
دربرابر جعل هویت قابل توجه محفوظ است، سرویس بلو را راه اندازى نخواهیم کرد.»
ایالن ماسک پس از تصاحب توییتر، تحوالت این شبکه ى اجتماعى را سریعًا شروع 
کرد و در اولین اقدام به گروهى از کارمندان فرصت داد تا در بازه  زمانى کوتاه، سرویس 

اشتراکى توییتر بلو را بازطراحى کنند. با وجود هشدارهاى اولیه از سوى اعضاى تیم 
اعتماد و ایمنى توییتر، ماسک سرویس جدید بلو را دردسترس قرار داد و کاربران سریعًا 

شروع به جعل هویت کردند. پس از تنها دو روز، سرویس بلو از دسترس خارج شد.
فعًال مشخص نیست که ایالن ماســک چگونه مى خواهد جلوى جعل هویت افراد 
معروف را بگیرد. توییتر بلو با وجود اعطاى تیک آبى، هویت صاحب حساب کاربرى را 
به طور دقیق احراز نمى کند. توییتر در هفته هاى اخیر برچسب خاکسترى Official را 
به حساب هاى رسمى اضافه، حذف و سپس مجدداً اضافه کرد. هیچ توضیحى درباره  
این برچســب ارائه نشده،  اما مشــخصًا ماسک ازطریق 
آن در تالش است حســاب هاى رسمى را از حساب هاى 

غیررسمى متمایز کند.
ایالن ماسک در جلسه جدیدش با کارکنان توییتر گفت 
که احتماًال این شبکه اجتماعى به جاى تیک آبى، «تیکى 
با رنگ متفاوت» به حســاب هاى کاربرى مؤسسه ها و 
شرکت ها اختصاص مى دهد. ماسک مى گوید این تیک 
جدید هنوز در مرحله ى ایده پردازى است و تصمیم نهایى 
درباره  آن گرفته نشده. شمارى از کاربران گفته اند که ممکن است شاهد اضافه شدن 

تیک طالیى رنگ به حساب هاى توییترى باشیم.
به دنبال انتشار گزارش اختصاصى ورج، ایالن ماسک در توییتى تأیید کرد که سرویس 
اشتراکى بلو تا زمان روى کار آمدن مکانیزمى براى جلوگیرى از جعل هویت گسترده، 
ارائه نخواهد شد. او همچنین گفته اســت: «ما احتماًال از تیکى با رنگ متفاوت براى 

سازمان ها استفاده خواهیم کرد.»

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیفتوییتر به چه کسانى تیک طالیى مى دهد؟
برابر راى شماره 5443 مورخ 1401/07/27 به شــماره کالسه 0054 مالکیت آقاى/ 
خانم ابراهیم بلور به شناســنامه شــماره 1909 کدملى 1755471831 صادره فرزند 
اسمعیل در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 336,16 
مترمربع پالك شماره 1797 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر مســتندات ضمیمه ذیل صفحه 501 دفتر 96 و صفحه 572 دفتر 
279 و صفحه 317 دفتر 523 و صفحه 329 دفتر 523 و  مالحظه نقشه ملک وگزارش 

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

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

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5441 مورخ 1401/07/27 به شــماره کالسه 0052 مالکیت آقاى/ 
خانم محمدصادق بلور به شناسنامه شماره 2214 کدملى 1141224836 صادره فرزند 
اســماعیل در چهار و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 

318,24 مترمربع پالك شــماره 1797 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 577 دفتر 518 و صفحه 565 دفتر 518 
و صفحه 332 دفتر 523 و صفحه 314 دفتر 523 و صفحه 580 دفتر 518 و مالحظه 

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

محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5909 مورخ 1401/07/27 به شــماره کالسه 0051 مالکیت آقاى/ 
خانم معصومه حسین بهبودى به شناسنامه شماره 2365 کدملى 1141332604 صادره 
فرزند اصغر در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب زمین محصور داراى اعیانى 
به مساحت 294,54 مترمربع پالك شماره 1797 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 338 و 326 و 341 دفتر 523 
و صفحه 568 دفتر 518 و مالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/22- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/07- م الف: 1408038 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/290
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دیابت نوع 1: 
فرد زمانى مبتال به این نوع دیابت مى شود که سلول هاى 
لوزالمعــده دیگر هیچ انســولینى ترشــح نکنند. اکثر 
مبتالیان به دیابت نوع 1 را کودکان و نوجوانان و افراد 
زیر 30 سال تشکیل مى دهند. تاکنون علت دقیق بروز 
این نوع دیابت مشخص نشده، اما متخصصان معتقدند 
که عوامل زیر مى تواند به بروز دیابت نوع 1 منجر شود:

- داشتن زمینه ابتال به دیابت
- ویروس هایــى کــه مى توانند به پانکــراس صدمه 

برسانند.
- وجود اختالل در سیستم دفاعى بدن که سبب از بین 
رفتن ســلول هاى تولید کننده انســولین در لوزالمعده 

مى شود.
عالئم دیابت نوع 1 عبارتند از تشنگى فراوان، خستگى، 
گرسنگى شــدید و تکرر ادرار و همچنین کاهش وزن 

بدن و بى حوصلگى.
اگر به دیابت نوع 1 مبتال هستید، درمان شما به صورت 
تزریق انســولین، برخوردارى از برنامه غذایى صحیح، 
فعالیت و ورزش و عالوه بر تمامــى این موارد،  کنترل 
روزانه متابولیسم یعنى اندازه گیرى قند خون و قند ادرار 

توسط نوارهاى موجود در بازار خواهد بود.

 دیابت نوع 2:
 این نوع دیابت، مهم ترین نــوع دیابت بوده و به دیابت 
بزرگسالى معروف است. حدود 90 درصد دیابتى ها دچار 
این نوع دیابت هستند. در بدن این افراد، ابتدا انسولین 
به اندازه کافى ترشــح مى شــود، اما بنا به عللى، مؤثر 
نیست. اصوًال اختالل در پاسخ هورمونى و مقاومت به 

انســولین عامل اصلى ایجاد هایپرگلیسمى یا افزایش 
قند خون است.

معموًال افرادى که نام برده مى شــود، ممکن است به 
دیابت نوع 2 مبتال شوند؛ افراد باالى 30 سال، افرادى 
که استعداد چاقى دارند، افرادى که در خانواده درجه اول 
آنان فــرد دیابتى وجود دارد یا اســتعداد ابتال به دیابت 
دارند، برخى خانم هاى باردار، افرادى که داراى فشــار 
خون باال هستند،  افرادى که از میزان باالى چربى خون 

برخوردارند.
در بسیارى از افراد، عالئم دیابت نوع 2 چندان مشهود 
نیست یا اینکه بروز و پیشــروى آن بسیار بطئى و کند 
است و به همین دلیل تشخیص این نوع دیابت غالبا دیر 
هنگام صورت مى گیرد و متاسفانه اغلب این دیابتى ها 
زمانى به پزشــک مراجعه مى کنند که دچــار یکى از 

عوارض دیابت شده اند.
مهم ترین عالئم دیابت نوع 2 عبارتند از؛ تشنگى فراوان، 
تکرر ادرار، عصبى و بى حوصله بودن، اختالل در بینایى، 
بى حسى یا مورمور شدن انگشــتان، ایجاد زخم و دیر 

بهبود یافتن زخم ها.
دیابت نوع 2 اکثــرا در ارتباط با درمــان یک بیمارى 
دیگر یا هنگام یک آزمایش تصادفى تشــخیص داده 
مى شود. اگر به دیابت نوع 2 مبتال هستید، بدانید که پایه 
اساسى درمان، غیر از آموزش، برنامه غذایى صحیح و 

فعالیت جسمى (ورزش) است. 
در بعضى مــوارد، داروى خوراکى یا تزریق انســولین 
نیز بخشــى از درمان اســت. در هر حال درمان دیابت 
نوع 2، همراه با کاهش وزن، رعایــت تغذیه صحیح و 

ورزش است.

دیابت حاملگى:
 حدود 3 تا 5 درصد خانم هاى باردار، به خصوص در اواخر 
دوران حاملگى، به دیابت مبتال مى شــوند. خانم هاى 
باردارى که اســتعداد ابتال به دیابت در آنها وجود دارد، 
داراى عوامل خطرزاى بسیارى هستند که احتمال دیابت 
حاملگى را در آنها شایع تر مى کند. اگر چه بعد از زایمان و 
به دنیا آمدن نوزاد، دیابت از بین مى رود اما ممکن است 

در باردارى بعدى، مجددا ظاهر شود.
حدود 50 درصــد خانم هایى که طــى دوران حاملگى 
دچار دیابت مى شــوند، ممکن اســت به طور دائمى به 
دیابت مبتال شوند. در این صورت حتما باید تحت نظر 
پزشک متخصص، براى خود و فرزندان شان برنامه هاى 
صحیحى را آموزش ببیننــد. به رغم ایــن که دیابت 
عارضه اى است که کامال رفع نمى شــود و تا آخر عمر 
همراه دیابتى هــا خواهد بود،  اما مى تــوان با همکارى 
پزشک و فرد مبتال به دیابت، آن را به گونه اى درمان کرد 
که امرى بسیار معمولى به نظر آید و فرد دیابتى، تصویر 

از یک بیمارى در ذهن خود نداشته باشد.
دیابت همراه با بیمارى هاى دیگر: در برخى افراد مبتال 
به بعضــى از بیمارى ها مانند تاالســمى، بیمارى هاى 
لوزالمعده، بیمارى هاى غدد درون ریــز و ... دیابت نیز 

بروز مى کند.
هرچند که دیابت جنبه ژنتیکــى و خانوادگى نیز دارد. 
براى پیشگیرى از دیابت به طور منظم تحرك و فعالیت 
بدنى داشته باشــید، آب آشــامیدنى را جایگزین دیگر 
نوشــیدنى ها به ویژه نوشــیدنى هاى قنددار کنید، اگر 
اضافه وزن دارید یا چاق هستید، با کمک مشاوره تغذیه 
وزن تان را کاهش دهید، ســعى کنید از غذاهاى داراى 

فیبر مانند سبزیجات، میوه جات و حبوبات استفاده کنید. 
تا حد ممکن از اضطراب و فشــارهاى روحى و استرس 
بپرهیزید، دور فست فودها سوسیس و کالباس، غذاهاى 
کنســروى و آماده را تا حد ممکن خط بکشید. به اندازه 

کافى و با کیفیت بخوابید.
بنابراین باید توجه کرد که شــروع دیابــت نوع یک، 
ناگهانى بــوده که مى تواند عالئمى ماننــد تکرر ادرار، 
تشنگى و خشــکى دهان به طور غیرطبیعى، خستگى 
مفرط یا کمبود انرژى، گرسنگى مداوم، کاهش ناگهانى 
وزن، تارى دید و عفونت هاى مکرر را به دنبال داشــته 

باشد.
شــروع دیابت نوع دو، امــا تدریجى اســت. بنابراین 
تشخیص بیمارى کار بســیار دشوارى اســت. به هر 
حال عالئم دیابت نوع یک به صورت خفیف تر ممکن 
اســت در مبتالیان به دیابت نوع دو نیز وجود داشــته 
باشــد. در برخى افراد مبتال به دیابت نوع دو هیچ گونه 
عالئم زودرس بیمارى دیده نمى شــود و ممکن است 
سال ها پس از ابتال، تشــخیص داده نشود. نیمى از این 
افراد در زمان تشــخیص دچار عوارض مختلف دیابت

 هستند.
بنابر اعالم انجمن دیابت ایران،  با وجود اینکه تاکنون 
دیابت درمان قطعى پیدا نکرده، اما راه هاى مؤثرى براى 

کنترل آن وجود دارد. 
به کمک درمان هاى مناســب دارویى و آموزش هاى 
صحیح در کنار داشتن شــیوه صحیح زندگى، یک فرد 
دیابتى مى تواند مانند سایر افراد جامعه به زندگى فعال 
خود ادامه داده و خطر ایجــاد عوارض دیابت را کاهش 

دهد.

غذاهاى غنى از اسید چرب امگا3 باعث کاهش خطر مرگ به خصوص در اثر بیمارى عروق کرونر قلب 
خواهد شد. همچنین آجیل و دانه هاى روغنى به دلیل غنى بودن از اسید چرب ضرورى امگا 3 موجب 

بهبود امید به زندگى مى شود.
 اسید آلفا لینولنیک(ALA) همان اسید چرب امگا3 است که به  طور طبیعى در موادى مانند گردو، بادام، 

فندق، دانه کتان، شاهدانه، سویا، دانه چیا و روغن کانوال یافت مى شود.
نتایج یک تحقیق جدید نشان داد مصرف مقدار زیادى اسید آلفالینولنیک با کاهش خطر مرگ و میر ناشى 
از همه دالیل بیمارى از جمله بیمارى هاى قلبى و عروقى مرتبط است. در مقابل غذاها و نوشیدنى هاى 

حاوى قند باال جدا از ابتال به چاقى یا دیابت مى تواند باعث مشکالت جدى سالمتى شود.
یافته هاى بر اساس تجزیه و تحلیل 41 تحقیق انجام شده از سال 1991 تا 2021 منتشر شده تا مشخص 
شود آیا ارتباطى بین مصرف، اسید آلفا لینولنیک و علل مختلف بیمارى مانند سرطان و بیمارى قلبى 

عروقى(CVD) وجود دارد یا خیر.
گروه تحقیقاتى دریافتند که مصرف بیشتر اسید آلفا لینولنیک با 11 درصد کاهش خطر مرگ ناشى از 
بیمارى عروق کرونر قلب، کاهش 10 درصد خطر مرگ به علت هر بیمارى و هشت درصد کاهش خطر 
مرگ ناشى از بیمارى قلبى عروقى همراه است.هر چه میزان مصرف اسید آلفا لینولنیک بیشتر باشد، 
میزان مرگ و میر ناشى از بیمارى قلبى عروقى کمتر است. به  عنوان مثال افزایش مصرف روزانه اسید 
آلفا لینولنیک به میزان یک گرم با کاهش 5درصدى خطر مرگ ناشى از بیمارى قلبى عروقى مرتبط بود.
یک قاشق غذاخورى روغن کانوال یا یک وعده 15 گرمى روغن گردو حاوى یک گرم اسید آلفا لینولنیک 

و یک وعده 28 گرمى گردو حاوى 2.5 گرم از این ماده مغذى است.
این مطالعه شواهد بیشــترى را به اثرات مفید احتمالى اســیدهاى چرب غیراشباع امگا3 رژیم غذایى 

اضافه مى کند.

 یکى از عالئم کمبود ویتامین D نوع رایج ســرگیجه به نام سرگیجه وضعیتى حمله اى(BPPV) و 
عالئم دیگر  شامل تهوع و استفراغ و همچنین از دســت دادن تعادل است. نتایج تحقیقات نشان 
مى دهد مصرف مکمل هاى ویتامین D و کلسیم 2 بار در روز مى تواند تجربه این سرگیجه را کاهش 

دهد.
کسانى که بیشترین کمبود ویتامین D دارند، بیشتر از دیگران از عالئم ذکر شده رنج مى برند. این 
سرگیجه در پاسخ به ارتفاع نیست و بسیارى از افراد سرگیجه را حتى در زمانى که هر 2 پاى آنان روى 

زمین است نیز تجربه مى کنند.
این وضعیت به ندرت جدى است اما مى تواند بسیار آزاردهنده باشد؛ به  طورى که 86 درصد از مبتالیان 
گزارش مى دهند این موضوع زندگى روزمره آن ها را مختــل مى کند و منجر به چند روز مرخصى 
کارى شود. اکنون نتایج تحقیقات نشان مى دهد مصرف مکمل هاى ویتامین D و کلسیم مى تواند 

از بروز این مساله جلوگیرى کند.
دکتر جى سو کیم، یکى از محققان این تحقیق، گفت: نتایج مطالعه ما نشان مى دهد براى افراد مبتال 
به سرگیجه وضعیتى حمله اى خوش خیم مصرف مکمل ویتامین D و کلسیم یک راه ساده و کم خطر 

براى جلوگیرى از عود سرگیجه خواهد بود؛ به خصوص اگر سطح ویتامین D پایینى داشته باشند.
این مطالعه تقریبا شــامل 1000 نفر بود که حدود نیمى از آنان مکمل هاى ویتامین D و کلســیم 

دریافت کردند. کسانى که سطح ویتامین D پایینى داشتند، 400 
واحد بین المللى ویتامین D و 500 میلیگرم کلسیم 2 بار در روز 

مصرف کردند.
نتایج نشان داد مکمل ها بروز سرگیجه را تا 24 درصد کاهش 

داد. کسانى که کمبود ویتامین D بیشترى داشتند، از 
مصرف مکمل ها سود بیشــترى مى بردند و شاهد 

کاهش 45 درصدى عالئم خویش بودند.
دکتر کیم بیان کرد: نتایج هیجان انگیز اســت زیرا 
تاکنون مراجعه به پزشــک براى انجام حرکات سر، 

راه اصلى درمان ســرگیجه وضعیتى حمله اى خوش خیم 
بوده است.

نتایج مطالعه ما نشــان مى دهد یک درمان کم خطر و ارزان 
مانند مصرف ویتامین D و قرص هاى کلسیم ممکن است 
در پیشــگیرى از این اختالل رایــج و معموال عودکننده 

موثر باشد.

یک ماده غذایى ساده که عمر را زیاد مى کند

احساس عجیبى که
 نشانه کمبود ویتامین D است

Dحدود نیمى از آنان مکمل هاى ویتامین D و کلســیم

0ینى داشتند، 400
2سیم 2 بار در روز 

 درصد کاهش 
شتند، از
شاهد 

ت زیرا 
ت سر،

 خوش خیم 

م خطر و ارزان 
 ممکن است 
ال عودکننده 

یک فوق تخصص قلب و عروق گفت: در کم کارى تیروئید، کاهش ســطح 
هورمون تیروئید باعث مى شود ماهیچه قلب با شدت کمترى پمپاژ خون را انجام 

داده درنهایت ضعیف شود و قلب را دچار نارسایى کند.
یک فوق تخصص قلب و عروق گفت: حفظ ســالمت قلب موضوعى بسیار 
حیاتى است که یکى از عوامل به خطر افتادن سالمتى آن کم کارى و پرکارى 

تیروئید است.
 دکتر عبداللطیف امینى روز جمعه 4 آذر اظهار کرد: در کم کارى تیروئید، کاهش 
سطح هورمون تیروئید باعث مى شود ماهیچه قلب با شدت کمترى پمپاژ خون 

را انجام داده درنهایت ضعیف شود و قلب را دچار نارسایى کند.
وى اضافه کرد: کم کارى تیروئید همچنین باعث سفت شدن عروق مى شود که 

نتیجه آن ایجاد فشارخون باال براى بیماران است.
وى در رابطه با عالئم بیمارى قلبى در فردى که کم کارى تیروئید دارد چنین 
گفت: این بیمارى مى تواند دو نوع ورم بدن را ایجاد کند که نوع اول آن درنتیجه 
نارسایى قلبى ایجاد مى شود و نوع دوم آن به دلیل تجمع پروتئین هاى غیرطبیعى 
و سایر مولکول ها در مایع خارج از سلول ایجاد مى شود.دکتر امینى ادامه داد: از 
دیگر عالئم بیمارى قلبى با کم کارى تیروئید مى توان به تنگى نفس، ضربان 

قلب آهسته و تسریع بیمارى عروق کرونر اشاره کرد.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى بوشــهر در ادامه گفت: بیماران با 
کم کارى تیروئید باید تحت نظر یک متخصص داخلى یا غدد، درمان دارویى 
مناسب را دریافت نماید تا از عوارض این بیمارى بر قلب جلوگیرى شود.دکتر 
امینى در مورد پرکارى تیروئید و تأثیــر آن روى قلب نیز چنین گفت: پرکارى 
تیروئید ناشى از تولید بیش ازحد هورمون تیروئید است و در این حالت عضله 
قلب باید سخت تر کار کند تا بتواند اکسیژن موردنیاز قلب را تأمین کند که موجب 

افزایش ضربان قلب مى شود.
اینترونشنیست مرکز آموزشى درمانى قلب بوشهر در مورد عالئم بیمارى قلبى 
ناشــى از پرکارى تیروئید نیز بیان کرد: این عالئم شامل ضربان قلب سریع، 
بى نظمى قلبى، نارسایى قلبى، فشارخون باال، تنگى نفس و افزایش درد قفسه 

سینه در بیماران قلبى است.
وى در مورد درمان پرکارى تیروئید گفت: این بیماران با توجه به شرایط بیمارى 

باید تحت نظر متخصص غدد درمان مناسب را دریافت نمایند.
دکتر امینى عنوان کرد: شروع درمان به موقع و اســتفاده منظم دارو ها براى 

پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى بسیار ضرورى است.

چرا باید مراقب
 کم کارى تیروئید 

بود؟

چه افرادى دیابت مى گیرند؟
دیابت یک بیمارى مرتبط با افزایش وزن و چاقى اســت. 
انواع دیابت شــامل دیابت نوع یک،  دو و دیابت حاملگى و 

دیابت همراه با بیمارى هاى دیگر است.
 دیابت یک بیمارى مرتبط با افزایش وزن و چاقى اســت. 
انواع دیابت شــامل دیابت نوع یک،  دیابت نوع دو، دیابت 
حاملگى و دیابت همراه با بیمارى هاى دیگر اســت که در 

ادامه نحوه بروز و عالئم آن ها را بررسى مى کنیم:

دیابت نوع 1: 
ا ل ل ک ا ا ال ا

ایجاد هایپرگلیسمى یا افز انســولین عامل اصلى
ا خ ق

دیابت یکد
انواع دیابت

دیابت همد
 دیابت یک
انواع دیابت

وح حاملگى
ا ادامه نحوا

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 5930 مــورخ 1401/06/17 به شــماره کالســه 2194 مالکیت 
آقاى/ خانم صدیقه حاجى هاشمى ورنوسفادرانى به شناســنامه شماره 154 کدملى 
1140948687 صادره فرزند حسن تمامت شش دانگ یک قطعه زمین محصور و دو 
باب مغازه به مساحت 333,30 مترمربع پالك شماره 29 فرعى از 118 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر مستندات ضمیمه دفتر 426 صفحه 
550 و مالحضه نقشه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/22- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/07- م الف: 1408218 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/279

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

و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/22- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/07- م الف: 1408046 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/281

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

دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 5929 مورخ 1401/08/07 به شماره کالسه 0208 مالکیت آقاى/ 
خانم شیما پیمانى به شناسنامه شماره 1130226417 کدملى 1130226417 صادره 
خمینى شهر فرزند غالمرضا در 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ به مساحت 148,61 
مترمربع پالك شــماره 647 باقیمانده فرعى که به 6322 استانداردسازى شده از 72 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 10 دفتر 
129 و سند صداق 34336 مورخ 63/12/4 دفتر 59 و سند 217545 مورخ 92/3/20 

دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 5931 مــورخ 1401/08/07 به شــماره کالســه 0210 مالکیت 
آقاى/ خانم زهره پریشانى به شناسنامه شــماره 313 کدملى 1141642921 صادره 

خمینى شهر فرزند ایماعیل در 16 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ به مساحت 148,61 
مترمربع پالك شماره 647 باقیمانده فرعى که به 6322 استانداردسازى شده از 72 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 10 
دفتر 129 و ســند صداق 34336 مورخ 63/12/4 دفتر 59 و ســند 217545 مورخ 
92/3/20 دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/08/22- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/07- م الف: 1408061 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/8/284

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. درصورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 3680  مورخ 1401/05/30 خانم زهره چترائى عزیزآبادى فرزند محمد 
على ششدانگ یکبابخانه به مساحت 368/45  متر مربع قسمتى از پالکهاى شماره 
2 فرعى از 168 اصلى و 168 واقعات در قطعه 11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد.
 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1401/08/22  تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :

 09/07/ 1401 – م الف:1408599 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/8/286

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 5149 مورخ 1401/07/19 به شــماره کالســه 0581 مالکیت 
آقاى/ خانم گیتى فتح اهللا زاده به شناسنامه شــماره 1350 کدملى 3920376692 
صادره اصفهان فرزند غالمرضا در ششــدانگ یکباب خانه به استثناى بهاى ثمنیه 
اعیانى به مساحت 155/85 مترمربع پالك شــماره 685 فرعى از 99 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شــامل دفتر 8 صفحه 149 و دفتر 
245 صفحه 483 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحضه و محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض 
داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07- م 
الف: 1408187 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – 

سید محمدحسن مصطفوى/8/288
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آگهى فقدان سندمالکیت
خانم افسانه باقرى باستناد دوبرگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود در دفترخانه 233 
اصفهان رسما گواهى شده است سند مالکیت خود بشماره 406326 سرى د سال 93 را که بمیزان 
ششدانگ از پالك ثبتى 26468 / 406 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان ( شاهین شهر ) 
که در صفحه 103 دفتر 727 ذیل شماره 164759 بنام افسانه باقرى ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و بموجب ســند صلح 110311 مورخ 14 / 05 / 1394 دفتر104 شاهین شهر به او انتقال یافته و 
بموجب سند رهنى 93377 مورخ 1390/04/13 دفترخانه 104 شاهین شهر به نفع بانک مسکن 
در رهن مى باشد و معامله دیگرى هم انجام نشــده و نحوه ى گم شدن جابجایى ( اسباب کشى 
) اعالم شده چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده  طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . 
ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد .م 

الف:1415315 - سرپرست حوزه ثبت ملک شاهین شهر - سیدامیرحسین حسن زاده/9/128

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى محمد سعید شــفیق تقاضاى تحدید حدود اختصاصى ششدانگ یکدرب باغ 6544 
فرعى واقع در اردستان 1 اصلى دهستان گرمســیر بخش هفده ثبت اصفهان را نموده و نیاز به 
آگهى مجدد دارد اینک بنابه درخواست متقاضى و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود 
اختصاصى پالك شــماره 6544 فرعى مزبور واقع در اردستان 1 اصلى دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان بنام محمد سعید شفیق فرزند حسن در روز چهار شنبه مورخه 1401/10/07 از 
ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این اگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گردد که. در ســاعت و روز مقرر در این آگهى در محل حضور یابند اعتراضات مالکین 
مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدى تــا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. اعتراض به تقاضاى تحدید حدودبایستى توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. 
تاریخ انتشــار:1401/09/07 - م الف: 1416851-  مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان - 

ذبیح اله فدائى اردستانى/9/173

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

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

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027007017 مورخ 1401/07/17 آقاى محمد خشوعى اصفهانى 
فرزند حیدر بشماره شناسنامه 77300 و شماره ملى 1281867535 صادره اصفهان در یک قطعه 
زمین محصور با بناى احداثى (زیرزمین) به مســاحت 198/10 مترمربع بر روى قسمتى از قطعه 
زمین پالك 2 فرعى از 12384 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان.خریدارى 
از عبدالغفار عابدى پایین دروازه فرزند یداله طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07 
– تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/22- م الف: 1417079- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/9/176
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140160302026014110- تاریــخ: 1401/09/05- برابــر راى شــماره 
140160302026012756 مورخ 1401/08/11 موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت آقاى/ خانم علیرضا شبانى به شناسنامه شماره 9 
کدملى 4623058662 صادره فرزند مرتضى نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 131/80 مترمربع پالك شــماره 128 فرعى از 14915 اصلى واقع در بخش 5 
ادراه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالک رسمى آقاى رستم زارعى به موجب سند 20092- 
1352/12/04 دفترخانه 83 اصفهان بوده که مورد درخواســت مع الواسطه به موجب قولنامه به 
متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند و اقرارنامه 162540- 1401/08/08 

دفتر 82 اصفهان توسط متقاضى تنظیم شده است. 
شــماره: 140160302026014109- تاریــخ: 1401/09/05- برابــر راى شــماره 
140160302026012677 مورخ 1401/08/09 موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت خانم ماه پرى شبانى به شناسنامه شماره 21659 
کدملى 1282684418 صادره اصفهان فرزند مصطفى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 131/80 مترمربع پالك شماره 128 فرعى از 14915 اصلى واقع در بخش 5 
ادراه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالک رسمى آقاى رستم زارعى به موجب سند 20092- 
1352/12/04 دفترخانه 83 اصفهان بوده که مورد درخواســت مع الواسطه به موجب قولنامه به 
متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند و اقرارنامه 162540- 1401/08/08 

دفتر 82 اصفهان توسط متقاضى تنظیم شده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. آدرس اداره 
ارشاد: خیابان آبشار دوم، بعد از پل غدیر، سمت راست، خیابان شهید آوینى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/07 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/22 - م الف: 1417113 –رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان – سیداسداهللا موسوى/9/171

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

شــماره: 2027033030- 1401/9/5- در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این 
هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027007930 مورخ 1401/08/09 منصور امینى اشنى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 7680 صادره از تهران بشــماره ملى 0057009562 در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 11515 اصلى واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 162/92 مترمربع. خریدارى مع الواســطه به صورت عادى از مالک رسمى 
محمدعلى یزدانى خوراسگانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/09/22- م الف: 1417061- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان - مهدى 

صادقى وصفى/9/174

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

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

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

1- راى شماره 139960302027010354 مورخ 1399/05/13 رضا رمضانى محمدآبادى فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 1639 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1286725951 در صدور سند 
مالکیت مشاعى به میزان 1952/70 سهم مشاع از 43791/5 سهم مشاع از 2102 جریب سهم 
زارعین از کل 5858 جریب ششدانگ یکباب انبار (سوله) احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 35 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1952/70 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/22- م الف: 

1417035- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/9/178

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

1. راى شــماره 140160302026006757 مورخ 1401/05/12 مالکیت آقاى/ خانم ماهزاده 
نادرى بلداجى به شناسنامه شماره 3767 کدملى 6299488387 صادره بروجن فرزند عباسعلى 
نسبت به چهار دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 196 مترمربع پالك 12913 
فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان موجب 
سند کاداسترى به شناســه الکترونیکى 139920302026028199 و 1399203026028198 

بنامشان سابقه ثبت و سند دارد 
2. راى شــماره 140160302026006756 مــورخ 1401/05/12 مالکیت آقــاى/ خانم زهرا 
برنابلداجى به شناســنامه شــماره 3023 کدملى 1285161041 صادره اصفهان فرزند على داد 
نسبت به دو دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 196 مترمربع پالك 12913 فرعى 
از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان موجب سند 
کاداسترى به شناسه الکترنیکى 139920302026028119 و 1399203026028198 بنامشان 

سابقه ثبت و سند دارد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07 - م الف: 1404961 – رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/185

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

1. راى شــماره 1401603021026002740 مورخ مالکیت آقاى مرتضى عطائى به شناسنامه 
شماره 58080 کدملى 1281678783 صادره از اصفهان فرزند محمد ششدانگ بصورت ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 7,88 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال شماره 85045 

مورخ 72/2/26 دفترخانه 36 اصفهان 1401/02/19 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07 - م الف: 1405187 – رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/187

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006004433- تاریــخ: 1401/6/17- برابر راى شــماره 4433 مورخ 
1401/06/17 به شماره کالسه 60013 مالکیت آقاى/ خانم اصغر نقدى به شناسنامه شماره 83 
کدملى 1141056811 صادره فرزند نعمت اهللا تمامت ششدانگ یکباب خانه منزل مسکونى به 
مساحت 232,36 مترمربع پالك شماره 292 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شماره 45387 مورخ 1401/6/14 دفتر 322 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/22- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/09/07- م الف: 1397446 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/8/246

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

مهردشت
1. برابر راى شماره 140160302177000347 مورخه 1401/06/02  هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد رضا لطیفى راد   
فرزند عبداله  بشماره شناسنامه 11  نجف آباد و شماره ملى 1091874875  در ششدانگ یک درب 
باغ ششــدانگ پالك 1462  فرعى واقع درعلویجه  1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 
555/10 مترمربع انتقالى بدون واســطه  بصورت عادى  از مالکین رسمى وراث عبداله لطیفى 

علویجه  محرز گردیده است.
2. برابر راى شماره 140160302177000270 مورخه 1401/04/26  هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على ابراهیمى علویجه    
فرزند عباس بشماره شناسنامه 79  نجف آباد و شماره ملى 1091947716 در ششدانگ یکبابخانه 
قسمتى از  پالك 3824  فرعى واقع درعلویجه  1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 171/80 

مترمربع انتقالى از بصورت رسمى از مالک  رسمى عبدالکریم کریمى   محرز گردیده است.
3. برابر راى شماره 140160302177000271 مورخه 1401/04/26  هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على ابراهیمى علویجه    
فرزند عباس بشماره شناسنامه 79  نجف آباد و شماره ملى 1091947716 در ششدانگ یکبابخانه 
قسمتى از  پالك 3824  فرعى واقع درعلویجه  1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 408/75 

مترمربع انتقالى بصورت رسمى  از مالک رسمى رضا ابراهیمى    محرز گردیده است.
4. برابر راى شماره 14016030217700368 مورخه 1401/06/10  هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حیدر اکبرى علویجه     
فرزند احمد على  بشــماره شناسنامه 10  نجف آباد و شــماره ملى 1091909598 در ششدانگ 
یکبابخانه قسمتى از  پالك420  فرعى واقع درعلویجه  1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 
229/48مترمربع انتقالى مع الواسطه بصورت رسمى از مالک رسمى  آقاى کریم کریمى و قسمتى 

انتقالى بصورت عادى از مالک رسمى غالمرضا کریمى و حسین کریمى    محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى و 
برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقــدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به 
ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07 – م الف:1407946- 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت –نصراله علینقیان/8/262

ساسان اکبرزاده 
 اســتان اصفهان در حال حاضر بــا در نظر گرفتن 
پنج کتابخانه عمومى که امســال افتتاح شد داراى 
211 کتابخانه نهادى اســت که باید 79 کتابخانه 
مشارکتى و 5 کتابخانه مستقل را به آن اضافه نمود 
که در مجموع کتابخانه هاى استان اصفهان به 295 

کتابخانه مى رسد. 
سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
در مراسم نکوداشت و تجلیل از خادمان عرصه کتاب 
و کتابخوانى اســتان اصفهان که بــا حضور جمعى 
از فرمانداران، شهرداران، رؤســاى کتابخانه هاى 
عمومى، کتابداران و... در سالن اجتماعات مجتمع 
فرهنگى هنرى فرشــچیان برگزار شده بود با بیان 
این مطلب، بهترین کتاب را قرآن دانســت و گفت: 
در این مراسم از 55 نفر کتابدار، کتابخوان، مسئول 
کتابخانه، خّیــر، فرماندار، شــهردار و همکارانمان 
در کتابخانه هاى عمومى اســتان اصفهان تجلیل 

مى شود. 
حجت االســالم والمســلمین رمضانعلى معتمدى 

افزود: در این آیین که نکوداشت و تجلیل نام گرفته، 
مناسبت، یادآورى مى گردد و در توسعه کتابخانه و 
کتابخوانى از کســانى که در این زمینه فعال هستند 

تجلیل مى کنیم. 
وى کتابخوانى را یــک کار نیک خوانــد و گفت: 
مســئوالن و مردم امروز باید در گسترش و ترویج 
کتابخوانى بیش از گذشته بکوشند چرا که هر میزان 
علم و دانش مردم بیشتر شود از آسیب هاى اجتماعى 

کاسته خواهد شد. 
سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
با قدردانى از حضور گسترده فرمانداران، شهرداران، 
رؤسا و مسئوالن کتابخانه ها، کتابداران و همکاران 
خود در این مراسم که در هفته بسیج برپا شد گفت: 
امروز در حــوزه علم و دانش وکتــاب و کتابخوانى 
همه شما به عنوان نیروهاى بسیج در کتابخانه هاى 
عمومى در راستاى جهاد تبیین گام برمى دارید چرا 
که در این میان از توان مردم اســتفاده مى شــود تا 

بدانند چگونه علم خود را افزایش دهند. 
حجت االســالم والمســلمین معتمــدى به نقش 

هیئت هاى اندیشه ورز در شهرها و شهرستان هاى 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: تشکیل هیئت هاى 
اندیشــه ورز به منظور برنامه ریزى جهــاد تبیین و 

گسترش کتابخوانى است. 
وى خاطرنشان کرد: در 43 سال گذشته ما در ایران 
اسالمى دســتاوردهاى بســیار خوبى داشتیم که 
متأسفانه کمتر به آنها پرداخته شــد که همه ما در 
این زمینه کوتاهى کرده ایم و این دستاوردها کمتر 
به اطالع مردم رسیده است که باید بیشتر به اطالع 

عموم برسد. 
سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
گفت: یکى از مراکزى که مى تواند پیشــرفت هاى 
انقالب را تبیین کند کتابخانه هاى کشور هستند به 
این دلیل که مردم از مراجعه کنندگان به کتابخانه ها 

به شمار مى روند. 
وى ادامه داد: ما باید مردم را به گونه اى به کتابخوانى 
حساس نماییم که مردم از هر ثانیه براى کتابخوانى 

استفاده نمایند. 
حجت االسالم والمسلمین معتمدى گفت: خانواده به 
عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعى، ولى پرتیراژترین 
نهاد اجتماعى اســت و باید بدانیم چه میزان براى 
مطالعه در خانواده ها اختصاص یافته و کارى صورت 
گرفته اســت و آیا معلمین، دانشگاهیان، حوزه هاى 
علمیــه و... برنامه ریزى الزم را بــراى مطالعه در 

کتابخوانى کرده اند؟ 
سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
معتقد اســت: با کتابخوانى بســیارى از مشکالت 
برطرف خواهد شــد و این در صورتى است که یک 
برنامه کالن وجود داشته و به صورت منطقه اى و... 

در این زمینه عمل کرد. 
حجت االسالم والمســلمین معتمدى با بیان اینکه 
امــروز ظرفیت کتابخوانى در کشــور و اســتان و 
شهرستان ها بسیار زیاد است افزود: امروز در برخى از 
شهرستان هاى استان اصفهان به کتاب و کتابخوانى 
کمک هاى بسیار زیادى شده و باید از ظرفیت ها که 
یک فرصت طالیى است بهره گیرى شود و انجمن 
کتابخانه ها همچون تســبیحى است که حلقه هاى 

ناشناخته کتابخانه، توزیع، خانواده ها و اعضاء را به 
هم وصل مى کند. 

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
مى گوید: ما همــواره باید در محــل کار خود، یک 
جلــد کالم ا... مجید، صحیفه  ســجادیه و چند جلد 
کتاب عمومى را در دســترس داشته باشیم و به آنها 

سربزنیم. 
وى به کتابداران نیز توصیه کرد: همواره اهل مطالعه 
و کتاب شناس باشــند و در گام دوم انقالب که گام 

بسیار بلندى است جلسه هم اندیشى برپا دارند. 
حجت االســالم والمســلمین معتمــدى گفت: ما 
در ســطح اســتان اصفهان 171 هزار عضو داریم 
که تقریبًا 3/5 درصد جمعیــت را در برمى گیرد که 
بسیار کم اســت و باید کتابخانه ها ما مسجدمحور، 

دانشگاه محور و... باشد. 
وى همچنین وسعت کتابخانه هاى عمومى استان 
اصفهــان را 103 هــزار مترمربع اعالم کــرد و از 
فرمانداران و شــهرداران خواســت تا به فکر ایجاد 

کتابخانه مرکزى در یکى از شهرهاى خود باشند. 
سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
 این را هم گفت که مقام معظــم رهبرى بر کتاب و 
کتابخوانى در گفتار خود تأکید داشته اند و دولت نیز 

به این امر اهمیت مى دهد.
حجت االسالم والمســلمین معتمدى گفت: براى 
کتاب و کتابخوانى همه دستگاه ها باید کمک  کنند 

و کتاب و کتابخوانى مختص یک دستگاه نیست. 
وى از وجود 17 پروژه نیمه تمام در شهرستان هاى 
اســتان اصفهان خبر داد و اظهار امیدوارى کرد با 

تأمین اعتبارات الزم، این پروژه ها به نتیجه برسد. 
■■■

مدیرکل دفتــر امور اجتماعى و فرهنگى اســتاندار 
اصفهان نیز در این مراســم گفــت: در برنامه هاى 
فرهنگى در کشــور و اســتان، روش هاى مختلفى 
براى جذب مخاطب وجود دارد؛ اول آنکه مخاطب 
به ما مراجعه کند که البته این ذهنیت جوابگوى نسل 
جوان امروز ما نیست. اما حالت دوم آن است که ما 
براساس نیاز آنان به سراغشان برویم که این سنت 

پیامبر(ص) هم بوده است. 
مســعود مهدویان فر افزود: ما مخاطبینى داریم که 
به دارویى به نــام کتاب نیازمند هســتند ولى خود 
نمى دانند بنابراین ما باید به سراغ آنها برویم چرا که 
امروز فضاى مجازى ذائقه آنان را عوض کرده است 

و با کتابخوانى فاصله دارند. 
وى گفت: بهترین زمان براى کتابخوانى مى تواند در 
اتوبوس، مطب پزشــکان و... باشد که باید مقدمات 

آن براى همگان فراهم شود. 
■■■

در ادامه این مراســم نماینده رؤساى کتابخانه هاى 
عمومى استان اصفهان گفت: چه نیکو گفته اند که 

ستون تمدن بشر، کتاب است. 
احمدى اضافه کرد: تبدیل کتاب از امانت به پایگاه 
فرهنگى اجتماعى، استفاده از کتابخانه براى تعامل و 
گفتگو، برگزارى مسابقات فرهنگى، تأکید بر سطح 
ارتقاى علمى در کتابخانه ها، استفاده از تفاهم نامه و 
استفاده از خیرین، بخشى از اقدامات انجام شده در 

کتابخانه هاى عمومى است.

طاهره رفیعى، مسئول کتابخانه انارك در شهرستان 
نایین هم گفت: انارك از شهرهاى شهرستان نایین 
بوده و کتابخانه آن در سال 75 با پنج هزار مترمربع 
مساحت گشــایش یافت و 50 عضو با 20 هزار جلد 
کتاب دارد. وى افزود: در یکســال گذشته ما420 
فعالیت ترویجى در کتابخانه ها داشته ایم و کتابخانه 

ما تنها کتابخانه فرهنگى در شهر انارك است. 
رفیعى با بیان اینکه در کتابخانه ها باید همه اقشــار 
در نظر گرفته شوند برگزارى کالس هاى آموزشى 
و بهره گیرى از روش هاى مختلف براى جذب مردم 
به کتابخوانى را بخشى از اقدامات انجام شده در این 

کتابخانه برشمرد. 
در پایان این مراســم از 55 نفر کتابدار، کتابخوان، 
مسئول کتابخانه، خّیر، فرماندار، شهردار و همکاران 

انجمن کتابخانه هاى استان اصفهان تجلیل شد. 
همچنین در این مراســم به صورت نمادین کارت 
عضویت کتابخانه هــاى عمومى به نام اســتاندار 
اصفهان و تنى چند از مسئوالن دستگاه هاى اجرایى 

استان که صادر شده بود، به آنان اهداء گردید. 

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان در نکوداشت خادمان عرصه کتاب عنوان کرد؛ 

فعالیت 295 کتابخانه در استان اصفهان 

آگهى مفقودى 
کارت دانشجویى متعلق به آقاى محسن معظمى گودرزى با شماره ملى 
5570076352 و شماره دانشجویى 9755046 متعلق به موسسه 
آموزش عالى دانش پژوهان پیشــرو مفقود گردیده و فاقد هرگونه 
اعتبارى مى باشد. از یابنده تقاضا مى گردد کارت را به صندوق پستى 

به شماره 8174714483 ارسال نماید.
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تیم فوتبال اســتقالل تهران که این روزهــا بدون ملى 
پوشانش تمرینات خود را پشت سر مى گذارد. جهت آمادگى 
بازیکنان و انجام کارهاى تاکتیکى و هماهنگى تیمى، چند 
بازى تدارکاتى را در دســتور کار خود قرار داده است. آبى 
پوشان قرار است بعدازظهر روز چهارشنبه و پشت درهاى 
بسته به مصاف تیم هوادار بروند تا ریکاردو ساپینتو با این 
دیدار آمادگى بازیکنانش را محک بزند. آبى ها قرار اســت 
بجز این دیــدار، دو دیدار تدارکاتى دیگر را هم تا شــروع 
دوباره لیگ انجام دهد. تیم فوتبال استقالل بعد از پایان جام 
جهانى و از هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف پرسپولیس 

خواهد رفت.

تدابیر ویژه ساپینتو
 براى دربى

02

جام جهانى قطر براى ستاره تیم ملى ایران چندان خوشایند 
آغاز نشده است. کارت زردى که علیرضا جهانبخش در دیدار 
با ولز گرفت، ناکامى او در دو بازى ابتدایى تیم ملى را تکمیل 
کرد. علیرضا در مسابقه نخست مقابل انگلستان در ترکیب 
اصلى قرار گرفت و نمایش خوبى نداشت و در ادامه تعویض 
شد. مهاجم فاینورد دیدار با ولز را از روى نیمکت ذخیره ها 
آغاز کرد اما در ادامه به میدان آمد و آن کارت زرد دردسرساز 
را گرفت تا دیدار در برابر آمریکا را از دست بدهد. فعًال که این 
جام، جام على جهان نبوده؛ مگر اینکه ایران باال برود و او در 
یک هشتم نهایى جبران کند. هر چند شاید کى روش در ادامه 

راه و در صورت صعود هم چندان جهانبخش را بازى ندهد.

ناکامى جهانبخش
 در جام جهانى

04

لیونل مسى، فوق ستاره آرژانتینى از لحاظ تعداد گل زده ملى 
در جام جهانى به رکورد مارادونا، اسطوره فقید فوتبال این 
کشور رسید. مسى که همواره در آرژانتین با دیه گو مارادونا 
مقایسه مى شود و زیر سایه او قرار دارد، توانست با باز کردن 
دروازه مکزیک به هشتمین گل ملى در جام جهانى برسد و 
این تعداد گلى است که مارادوناى فقید هم به ثبت رسانده 
بود. البته بهترین گلزن آرژانتین در جام هاى جهانى گابریل 
عمر باتیستوتا است که 10 گل به ثمر رسانده و مسى دو گل 

تا رسیدن به او فاصله دارد.

مسى به مارادونا رسید

روزبه چشمى عالوه بر باز کردن قفل دروازه 
ولز روى به ثمر رســیدن گل دوم ایران هم 

موثر بود.
یکى از بازیکنانى کــه در راه صعود به جام 
جهانى قطر ملى پــوش نبود امــا با آمدن 
کارلوس کى روش به تیم ملى بازگشــت، 
روزبه چشــمى بود. چشــمى در بازى اول 
مقابــل انگلیس نمایش خوبى نداشــت و 
انتقادات زیــادى را متوجه خود مى دید و در 
بــازى دوم ایران مقابل ولــز روى نیمکت 
نشســت تا ترکیب اولیه کى روش شــکل 

هجومى ترى داشته باشد.
با این حال روزبه در نیمــه دوم بازى با ولز 
دوباره مورد اعتماد کارلوس کى روش قرار 
گرفت تا فرصت این را داشته باشد یکى از 
مهمترین گل هاى تاریخ ایران و مهمترین 

گل زندگى اش را به ثمر برساند.
اما ردپاى این بازیکن در گل دوم ایران هم 
دیده مى شود. روزبه پس از خوشحالى گل به 
عقب برگشت و در زمانى که ولز چیزى براى 
از دست دادن نداشت روى آخرین حمله آنها 
موثر نشان داد. چشــمى دو بار با ضربه سر 
توپ را دور کرد و پس از اشتباه بازیکن ولز 
توپ به مهدى طارمى رسید و گل دوم پایه 

گذارى شد.
روزبه چشمى بســیار امیدوار است این جام 
را با بازى خوب مقابل امریکا و صعود ایران 

براى خود رویایى تر کند.

ردپاى چشمى در 
گل مدافع ملى پوش 

سپاهان
03

شیخ احمد الفهد آل احمد الصباح، رییس شوراى المپیک 
آسیا اعالم کرد: به امیر قطر قول دادم که المپیک در دوحه 
برگزار شود. الصباح با اشــاره به اینکه میزبانى قطر در جام 
جهانى 2022 رویایى بوده که محقق شده است، تاکید کرد: 
میزبانى بعدى به بازى هاى المپیک مربوط مى شود. او در 
ادامه تاکید کرد شیخ جوعان بن حمد آل ثانى، رییس کمیته 
المپیک قطر، مشتاق میزبانى از این رقابت ها است و در مسیر 
تحقق این رویا همراهى خواهد کرد. با این شرایط به نظر 
مى رسد قطر پس از میزبانى از مسابقات جام ملت هاى آسیا 
و جام جهانى 2022، رویاى میزبانى از المپیک را در سر دارد 

و باید دید در این امر هم موفق خواهد بود یا خیر.

قطر به دنبال 
میزبانى المپیک!

سرمربى سابق تیم ملى فوتبال ایران بعد از پیروزى این تیم برابر 
ولز در جام جهانى گفت: حمله و بــازى تهاجمى در DNA ایران 

است و اشتباهات تاکتیکى باعث باخت به انگلیس شد.
دراگان اســکوچیچ گفت: در مقابل انگلیس، مربى ممکن است 

تفسیر و کلید تاکتیکى را اشتباه گرفته باشد که منجر به پیروزى 
بزرگ انگلیس شد. ایران قطعًا بازیکنان بزرگى دارد که و توانایى 

رویارویى با تیم هاى ملى مشابه را دارند.
وى افزود: در مقابل انگلیس ایران از نظر تاکتیکى بسته بازى کرد. 
در مقابل ولز به جاى پنج مدافع، دفاع چهار نفره را در خط دفاعى 
ایران دیدیم. همچنین چهار بازیکن تغییر کردند و تیم تهاجمى تر 
شد. در اینجا بیشتر به سردار آزمون اشاره مى کنم. به همین دلیل 
مى گویم ایران ظرفیت و به نظر من جاى پیشرفت زیادى دارد. 

بازیکنانى روى نیمکت هستند که مى توانند جهش بیشترى از نظر 
کیفى به بازى بدهند.

اســکوچیچ گفت: روى نیمکت وحید امیرى، بازیکنى همه فن 
حریف اســت که مى توان از او در همه پســت ها استفاده کرد. او 
براى تیم بسیار ارزشمند اســت. من برمى گردم به این نکته که 
ایران بر اســاس نوع بازى، باید تهاجمى بازى کند چرا که بازى 
تدافعى آسیب زننده است. به نظر من باید ریسک کرد و به دنبال 

پیروزى بود.

اسکوچیچ: بازى هجومى
 در DNA ایران است

مرضیه غفاریان

اهد رفت.

فدراسیون فوتبال پاداش سنگینى براى بازیکنان بعد 
از برد مقابل ولز در نظر گرفته است.

بازگشت تیم ملى به جام جهانى از روز جمعه کلید خورد 
و حاال خبر مى رسد که خرج سنگینى هم روى دست 

فدراسیون فوتبال گذاشته شده است.
احسان اصولى، سخنگو و عضو هیئت رئیسه فدراسیون 

فوتبال در گفت و گویى تلویزیونى اعالم کرد که پاداش 
این برد مقابل ولز تصویب شده و به بازیکنان و اعضا 
پرداخت مى شود. حاال خبر مى رسد که براى بازیکنان 
پاداشى 15 هزار دالرى در نظر گرفته شده است که با 
قیمت دالر که نزدیک به 35 هزار و 500 تومان است 
15 هزار دالر مبلغى حدود 530 میلیون تومان مى شود.
البته در قرارداد کارلوس کى روش قید شده او دو برابر 
بازیکنان پاداش دریافت مى کند و سرمربى تیم ملى در 
انتظار دریافت مبلغ 30 هزار دالر خواهد بود؛ قرارداد 

ماهیانه وى با فدراسیون 50 هزار دالر است.
این مبلغ قبل از جدال با آمریکا در روز هشتم آذر ماه 
در اختیار بازیکنان قرار مى گیرد تا آن ها با روحیه اى 
بهتر در میدان قرار گرفته و براى صعود به مرحله بعد 

تالش کنند.

پاداش سنگین بازیکنان تیم ملى براى شکست ولز
تیم فوتبال اتحاد کلباء در بازى برگشت از جام ابوظبى، 
در روز اخراج ســرمربى ایرانى اش با نتیجه پنج بر یک 

شکست خورد.
در دیدار برگشــت از دور اول رقابت هــاى جام بانک 
اســالمى ابوظبى، تیم فوتبال اتحاد کلباء در استادیوم 
خانگى خود پذیراى الوحده بود که با نتیجه عجیب پنج بر 

یک تن به شکست داد.
دیدار رفت را الوحده 2 بر یک برنده شــده بود تیم کلباء 
به دنبال جبران بود. شاگردان مجیدى در این راه موفق 
بودند و در نیمه اول نیز به گل رسیدند. روى یک کار تیمى 
دیدنى و پاس اســتثنایى چیکالدائو، این احمد جشــک 
بود که درون محوطه جریمه صاحب توپ شد و دروازه 

حریف را باز کرد.
در دقایق پایانى نیمه اول روى یک تصمیم سخت گیرانه، 
الوحده صاحب ضربه پنالتى شد که ژوائو پدرو آن را به گل 
تساوى تیمش تبدیل کرد. پس از اعالم پنالتى به سود 
الوحده، فرهاد مجیدى نسبت به تصمیم داور معترض بود 

که منجر به اخراج او از کنار زمین شد.
در نیمه دوم، ورق کامال به ســود الوحده برگشت. احمد 
رفعت روى ضربه ســر رو به عقب بازیکن کلباء، نهایت 

اســتفاده را برد و با یک شــوت دیدنى به گوشه دروازه، 
تیمش را 2 بر یک پیش انداخت.

در ادامه تالش هاى شاگردان مجیدى براى جبران نتیجه 
بیهوده بود و سباستین تاگلیابوئه در دقایق 86، 91 و 93، 
موفق به هت تریک برابر کلباء شــد و پیروزى تیمش را 

شیرین تر کرد.
تاگلیابوئه که از دقیقه 79 به میدان آمد، ابتدا روى ارسال 
جیانلوکا مونیز و با یک ضربه سر، گل نخستش را به ثمر 
رساند. او دقایقى بعد و روى پاس در عمق دیدنى مونیز در 
موقعیت تک به تک قرار گرفت و با یک ضربه مطمئن به 

گوشه دروازه، اختالف را بیشتر کرد.
در لحظات پایانى، سلطان الزعابى بازیکن کلباء از زمین 
بازى اخراج شد. در نهایت و روى ضربه سر بازیکن الوحده 
که به تیرك دروازه برخورد کرد، تاگلیابوئه مقابل دروازه 
خالى قرار گرفت و به راحتى توپ را به گل پنجم الوحده 

تبدیل کرد.
به این ترتیب اتحاد کلباء در روزى که فرهاد مجیدى را 
در نیمه دوم کنار زمین نداشت، در مجموع با نتیجه 7 بر 
2 شکست خورد و از دور رقابت هاى جام بانک اسالمى 

ابوظبى کنار رفت.

شکست سنگین کلباء در روز اخراج فرهاد

مهاجم شماره ده تیم ملى پس از به ثمر رسیدن گل 
اول دور از ســایر بازیکنان تیم ملى جشن خوشحالى 

به پا کرد.
شاید هیچ یک از معیارهاى یک شماره ده کالسیک را 
نداشته باشد اما کریم، کریم است. کسى که با حضور در 
این جام جهانى رکورد على دایى را شکست و براى بار 
سوم با شماره ده در جام جهانى حضور پیدا کرده است. 
چندان تفاوت بارزى با فیلمى که از دوران کودکى اش 
منتشر شده ندارد، او همچنان خجالتى به نظر مى رسد 

و مى توانى حجب و حیا را در چشمانش ببینى.
کریم انصارى فرد در تمام  روزهاى تلخ و شیرین این 
نسل طالیى فوتبال ایران حضور داشته و بدون شک 
همیشه قبل از خودش به موفقیت تیم فکر کرده است.

این در حالى اســت که کاپیتــان دوم تیم ملى پس 
از برزیــل 2014 و روســیه 2018 به احتمال فراوان 
آخرین جام جهانى خــود را تجربه مى کند و صعود به 
مرحله حذفى جام جهانى مى تواند زیباترین و به  نوعى 
دراماتیک ترین پایان ممکن براى وداع با پیراهن سفید 
تیم ملى باشــد. بعد از پایان بازى ایران و ولز، وقتى 
عکس هاى دیدار تاریخى تیم ملى با ولز را مرور کردیم 
آن چیزى که نظرمان را بیش از تمام اکت هاى جذاب 

آن لحظه به خود جلب کرد جشن تنهایى کریم بود.
او بیرون از حلقه شــادى بازیکنــان تیم ملى ترجیح 
مى دهد همان  جایى که بود بنشیند و خوشحالى اش 
را با تماشاگرانى که در آن لحظه به مرز جنون رسیده 

بودند قسمت کند.

بدون شک جایگاه کریم انصارى فرد در تاریخ فوتبال 
ایران محفوظ است. او در تمام این چند سال هر بار که 
به بازى فراخوانده شد سعى کرد تا تمام وجود خودش 
را صرف تیم ملى کند و هیچ گاه به خودش اجازه نداد 
جلوتر از بقیه حرکت کند. او به معناى واقعى کلمه یک 

الگو در مجموعه تیم ملى به شمار مى رود.
فراموش نکنیم او زودتر از سایر مهاجمین پرآوازه تیم 
ملى در دیدار مقابل پرتغال در جام جهانى قبلى پایش 
به گلزنى بازشده است و چقدر خوب مى شود او در این 

جام هم بتواند گلزنى کند.
بدون شک جایگاه کریم انصارى فرد در تاریخ فوتبال 
ایران محفوظ است و گویا قرار است همیشه کریم هاى 

تیم ملى همیشه بزرگى کنند.

شادى کریم دور از سایر هم تیمى ها

کارشناس فوتبال کشورمان بر این اعتقاد است که تیم 
ملى در مصاف با آمریکا باید با هدف کسب سه امتیاز و 

پیروزى وارد زمین شود.
حســین چرخابى درباره پیروزى تیم ملــى برابر ولز در 
دور دوم از مرحلــه گروهى جام جهانــى 2022 اظهار 
داشت: همان قدر که در بازى با انگلیس ضعیف بودیم، 
10 برابر در این مســابقه قوى کار کردیــم و بازیکنان 

نداشــتند. اگر کوچک ترین ضعفــى در این بازى 
نتیجه مساوى مى شد واقعًا 

کمال بى انصافى بود، 
چون به خالف بازى 
با انگلیس که نظم 
تیمــى نداشــتیم 
از  فلســفه اى  و 

کارلوس کى روش ندیدیم در این بازى کامًال هوشمندانه 
و باهدف بازى کردیم و به خوبى توانستیم ولز را کنترل 

کنیم و با پرس کردن اجازه هنرنمایى به آنها ندهیم.
وى در ادامــه افــزود: به خالف بازى قبلى با ســرعت 
باالیى بازى کردیم و تنها نقطه ضعــف ایران این بود 
که موقعیت هاى خوبى را از دســت دادیم و اگر چشمى 
آن شوت را نمى زد امکان داشت با تساوى در این بازى 
ضربه بزرگى بخوریم. من معتقدم تیم ملى نباید این قدر 
راحت موقعیت از دست بدهد، چون این موضوع مى تواند 

به تیم ما ضربه بزند.
وى در مورد دیدار تیم ملى مقابل آمریکا خاطرنشــان 
کرد: اگر در باد پیروزى برابــر ولز بخوابیم قطعًا کارمان 
برابر آمریکا سخت خواهد شد. آنها تیمى جوان و دونده 
هستند که خیلى سخت گل مى خورند، ولى خوشبختانه 
ســخت هم گل مى زنند. تیم ملى مى تواند حتى با یک 
مساوى هم شانس صعود داشته باشد، ولى ما نباید به این 
مسائل توجه کنیم. فکر مى کنم تیم ملى باید تمام 
تمرکزش را بگذارد تا بتواند مقابل آمریکا ســه 

امتیاز را بگیرد.

چرخابى: باید براى برد به دیدار آمریکا برویم

نداشــتند. اگر کوچک ترین ضعفــى در این بازى 
نتیجه مساوى مى شد واقعًا 

کمال بى انصافى بود، 
چون به خالف بازى
با انگلیس که نظم 
تیمــى نداشــتیم
از  فلســفه اى  و 

ضربه بزرگى بخوریم
راحت موقعیت از دس
به تیم ما ضربه بزند.
وى در مورد دیدار تی
کرد: اگر در باد پیروز
آمریکا سختخ برابر
هستند که خیلى سخ
ســخت هم گل مى
مساوى هم شانس ص
مسائل توجه کن
تمرکزش را
امتیاز را بگ

این روزها درخشش روزبه چشــمى و رامین رضاییان 
نقل محافل ورزشى شده اســت؛ دو مدافع ملى پوش 
که  در اندیشــه هاى دراگان اسکوچیچ کوچک ترین 
جایگاهى نداشــتند و اگر کارلوس کــى روش روى 
نیمکت مربیگرى ایران در قطر نمى نشست حضور در 

جام جهانى را  در خواب هم نمى دیدند.
این درست که در قطر مدافعانى با عملکرد درخشان خود 
ناجى ایران شدند که پیش از بازگشت کى روش به ایران 
حتى براى یک بار هم به تیم ملى دعوت نشده بودند اما 
در مقابل نباید فراموش کرد که در زمان حضور دراگان 
در رأس تیم ملى کشــورمان بازیکنى همواره در قلب 
دفاع تیم او مى درخشید که حاال و در تب و تاب برترى 
شیرین ایرانى ها برابر اژدهایان کامًال از یادها رفته است. 
مدافعى که یکى از سوگلى هاى مرد کروات بود و نقش 

بسزایى در صعود تیم ملى به جام جهانى داشت.
او اما مغضوب کى روش بــود و حتى خوش بین ترین 
فوتبالدوســت ایرانى هم فکرش را نمى کرد که این 
پیرمرد پرتغالى در بازگشت دوباره به تیم ملى کشورمان 
شجاع خلیل زاده را از لیست سیاه خود خارج کند. مستر 
سى کیو اما تصمیم گرفته بود این بار چهره اى متفاوت 
از خود نشــان دهد. یکى از کارهایى که او براى اثبات 
تغییرش رو کرد هم دعوت از مدافعى بود که پیش از آن 
از او کینه به دل داشت و خط قرمز روى نامش کشیده 
بود؛ با این حال، گذشت زمان ثابت کرده که مرغ این 
پیرمرد لجوج همچنان یک پا دارد. او اگرچه شجاع را 
با خود به قطر برده است ولى پربیراه نیست اگر مدعى 

شویم با تبعید این بازیکن باکیفیت به نیمکت، به نوعى 
دیگر نشان داد که این مدافع شمالى هنوز در تفکراتش 

جایى ندارد. 

کى روش در بازى بــا انگلیس و بــا عملکرد ضعیف 
شــاگردانش در دفاع حتى حاضر نشــد بــراى چند 
دقیقه هم که شده شــانس بازى به خلیل زاده بدهد. 

سرمربى پرتغالى ایران در بازى دوم و در حالى که اکثر 
کارشناسان پیش بینى مى کردند با توجه به هماهنگى 
کنعانى زادگان و شــجاع در دفاع و تبحر خلیل زاده در 

نبردهاى هوایى چه در دفاع و چه در حمله، این بار این 
دو مدافــع را در ترکیب اصلى تیم خــود قرار دهد هم 

فرصتى به این دو بازیکن نداد. 
اینها همه در حالى است که «شجاع سرطالیى» در زدن 
گل با ضربه سر مهارت خاصى دارد و چه بسا با همین 
خصوصیت خود مى توانســت خیلى زودتر ایران را در 
مصاف با حریف بریتانیایى به گل برساند، خیلى پیش از 
آنکه اپل واچ کى روش در مورد به خطر افتادن سالمتى 
این پیرمرد 69 ساله به او هشــدار بدهد. ضمن اینکه 
مدافع االهلى به دلیل حضور در لیگ ســتارگان قطر 
به بازى در آب و هواى این کشــور شیخ نشین هم خو 
گرفته و همین موضوع در کنار توانایى بدنى باالى او، 
عالقه اش به شرکت در بازى سازى تیم، بازى روبه جلو 
و شرکت در حمالت در هنگام ضربات ایستگاهى همه 
و همه مى توانست نقش تأثیرگذارى در برترى آمارى 

و عددى تیم کى روش در دو بازى گذشته ایفا کند. 
اگرچه دعوت از بازیکنان و چینش مهره ها در مستطیل 
سبز بیش از آنکه به شایستگى هاى آنها مرتبط باشد 
بسته به سلیقه سکاندار تیم است؛ با وجود این، پیربیراه 
نیست اگر بگوییم درست است بودن کى روش در رأس 
تیم ملى در قطر، مدافعانــى را به عنوان ناجى ایران در 
مصاف با ولز معرفى کرد که اسکوچیچ اعتقادى به آنها 
نداشت اما در مقابل یوزهاى ایرانى ستاره هاى دیگرى 
هم داشتند که هیچ بعید نبود در صورت عدم برکنارى 
این مرد کروات حاال درخشــش آنها به سرخط اخبار 
تبدیل شــده بود. شــجاع خلیل زاده فقط یکى از آنها 

محسوب مى شود.

داستان متفاوت مدافعان محبوب و مغضوب کى روش
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برداشــت آب فوالد مبارکه از حوضه آبریز زاینده رود از 
سال 1400 به کمتر از 2 درصد رسیده است؛ بااین حال 
این شرکت با مشارکت در پروژه انتقال آب دریاى عمان 
به فالت مرکزى، نه تنها گام بلندى براى به صفر رساندن 
برداشت آب از حوضه آبریز زاینده رود براى فرایند تولید 
برداشــته، بلکه با این اقدام براى کاهش بحران آب در 

استان نیز نقش  انکارناپذیرى ایفا خواهد کرد.
محمدکاظم صباغى هرندى، مدیر ارشد خدمات فنى و 
پشتیبانى فوالد مبارکه، بابیان مطلب فوق گفت: پس از 
سرمایه گذارى شرکت فوالد مبارکه براى ایجاد شبکه 
فاضالب در 9 شهر هم جوار شرکت و جمع آورى، تصفیه 
و بازچرخانى پســاب هاى شــهرى و صنعتى در چرخه 
تولید شرکت، از سال گذشته به میزان 50 درصد مصرف 
آب صنعتى خطوط تولید از محل استفاده از پساب هاى 

مذکور فراهم  شده است.
وى ادامه داد: شــرکت فوالد مبارکه ضمن برنامه ریزى 
مدون و بلندمدت، سیاست هاى خود را بر مبناى کاهش 
حجم مصرف آب تنظیم کرده تا سهم برداشت از حوضه 

آبریز زاینده رود را به طور مستمر کاهش دهد.
صباغى هرندى با اشــاره به سایر اقدامات فوالد مبارکه 
براى کاهش هرچه بیشتر برداشــت آب از حوضه آبریز 
زاینده رود تصریح کرد: با رویکرد کاهش وابســتگى به 

آب خام و در راستاى بهینه سازى مصرف آب، پروژه هاى 
توســعه دیگرى ازجمله تبدیل برج هــاى خنک کننده 
تر به هیبریدى و تکمیل و بهره بــردارى از پروژه هاى 
جمع آورى و انتقال پســاب هاى شهرى و چندین پروژه 
دیگر تعریف شده که مصرف شرکت را در آینده نزدیک 

به حداقل ممکن و صفر خواهد رساند.
مدیر ارشــد خدمات فنى و پشــتیبانى فــوالد مبارکه 

خاطرنشان کرد: از اهداف دیگر شرکت در جهت کاهش 
مصرف آب، افزایش کیفیت پساب هاى صنعتى و شهرى 
تصفیه  شده اســت که با راه اندازى سیستم پیش تصفیه 
واحدهاى اُسُمز معکوس اولترافیلتراسیون (UF) و اسمز 
معکوس ثانویه این امر محقــق مى گردد. در این پروژه 
آب ورودى به اُسُمزمعکوس اولیه و سپس آب ریجکت 
به اُسُمز معکوس ثانویه ارســال مى گردد که این اقدام 

راندمان تصفیه پساب را از 70 به 91 درصد مى رساند.
صباغى هرندى در بخش دیگرى از سخنان خود از دیگر 
اقدامات مؤثر درزمینه مصرف بهینه آب در فوالد مبارکه 
خبر داد و در این  باره گفت: عالوه بر اجراى پروژه هاى در 
حال انجام، با تبدیل برج هاى تر مدول A&B احیا مستقیم 
1 به هیبرید، بهینه سازى برج هاى خنک کن تر، استفاده 
از بلودان واحدهاى اکسیژن و فوالدسازى در واحدهاى 
دیگر به عنوان آب جبرانــى و همچنین پروژه هاى آتى 
تبدیل برج هاى تر مدول C&D&E&F احیا مستقیم 1 به 
هیبرید، تبدیل برج هاى تر مگامدول A&B احیامستقیم 
2 به هیبریــد، جایگزینى دو واحد بخــار نیروگاه قدیم 
با نیروگاه ســیکل ترکیبى راندمان باال، تبدیل برج تر 
ریخته گرى به هیبرید و چندین پروژه دیگر تا سال 1404 
حدود 5 میلیون مترمکعب در سال مصرف آب صنعتى در 

شرکت کاهش مى یابد.
به گفته مدیر ارشد خدمات فنى و پشتیبانى فوالد مبارکه، 
بر اساس اطالعات شــرکت آب منطقه اى اصفهان، در 
حوزه کشاورزى استان سهم برداشت آب از زاینده رود 75 

درصد و سهم صنعت کمتر از 5 درصد است.
وى در بخش پایانى سخنان خود تصریح کرد: با اجراى 
پروژه هاى توســعه آتى در فوالد مبارکه هیچ بارگذارى 

جدیدى در مصرف آب خام صورت نمى گیرد.

برداشت فوالد مبارکه 
از حوضه آبریز زاینده رود به صفر مى رسد

در مراسمى، سرپرست دفتر امور پشتیبانى حوزه معاونت مالى و پشتیبانى 
آبفاى استان اصفهان معرفى شد.در این مراسم که با حضور معاون مالى 
و پشتیبانى، معاون خدمات مشترکین و درآمد و جمعى از مسئوالن آبفاى 
اصفهان برگزار شد محمدحسین پورهمایون به عنوان سرپرست دفتر امور 

پشتیبانى شرکت معرفى و از خدمات سیدجواد قاضى عسگر تجلیل شد.
مجید باقرى، معاون مالى و پشتیبانى آبفاى استان اصفهان در این مراسم با 

تقدیراز زحمات قاضى عسگر در مدت تصدى در امور پشتیبانى این شرکت 
بیان کرد: توجه ویژه به ساختمان و تاسیسات، فضاى سبز و رفاه پرسنل در 
دستور کار سرپرست جدید امور پشتیبانى قرار گیرد تا همانند گذشته کلیه 

امور به صورت هماهنگ ادامه یابد.
وى افزود: سید جواد قاضى عسگر نیز خدمات ارزنده و یادگارهاى بسیارى 
و در تاریخ شرکت ماندگار خواهد بود.خوبى در این شرکت از خود به جاى گذاشت که این تالش ها ستودنى است 

معرفى  سرپرست جدید دفتر امور پشتیبانى آبفاى اصفهان 

تجلیل از بسیجیان هلدینگ پتروپاالیش اصفهان

آئین تجلیل از بســیجیان هلدینــگ پتروپاالیش 
اصفهان همزمان با 5 آذرماه ســالروز تاسیس این 

نهاد برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومى و بیــن الملل هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان، محسن قدیرى، مدیرعامل 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان در آئین بزرگداشت 
روز بسیج ضمن تبریک هفته بسیج اظهار داشت: 
بسیج ســپر بالى همه حوادث ســخت و متوقف 
کننده سیاست دشــمنان جمهورى اسالمى ایران 

بوده است.
وى افزود: بســیجیان مردان گمنامى هستند که 
بى ادعا طى 43 سال گذشته به موقع خطر و بدون 
چشمداشــت هر کجا که الزم بود به صحنه آمدند 
و این در حالى اســت که به فکر تکیه زدن بر هیچ 
صندلى نبودند و در کوران هاى ســخت ایستادند و 
مردانه فاتح از آن بیــرون آمدند و نمونه آن آخرین 
فتنهاى است که توسط دشــمن برنامه ریزى شده 

است.
مدیرعامل هلدینــگ پتروپاالیش اصفهان با بیان 
اینکه بسیج همیشــه در آخر صف اما در خط مقدم 
قرار دارد، ادامه داد: بسیج فرمول غلبه بر دشمن را 
ساخت و جنگ را به پیروزى رســاند، امروز نیز که 

آرایش بزرگ سیاسى از اشرار، شیاطین و مستکبران 
و شکســت خوردگان ســابق و … همه به صحنه 

آمدند، بسیج مردانه در مقابل آنها ایستاده است.
وى اضافه کرد: دشمن به شدت زخمى و عصبانى 
است چون همه سیاســت هایش شکست خورده 
است، آنها نمى خواهند جمهورى اسالمى پیشرفت 

کند و بسیج امید ایران براى پیشرفت است.
قدیرى با بیان اینکه دشمن تحریم را نسخه اى براى 
تسلیم شدن ملت ایران در نظر گرفته بود که باز هم 
شکست خورد، اضافه کرد: ما در تحریم پاالیشگاه 
ســاختیم و همه تجهیزاتى که تا پیــش از این به 
صورت پیچیده و پکیج از خارج مى آمد را تولید و از 

همه راه هاى میانبر استفاده کردیم.
وى با تاکید بر اینکه ما اجازه نخواهیم داد دشمن به 
اهدافش برسد، تصریح کرد: در سال 1405 چنان 

خواهیم درخشید که چشم دشمن را کور کنیم.
مدیرعامل هلدینــگ پتروپاالیش اصفهان با بیان 
اینکه اگر کشور را با فناورى ها همراه کنیم، موفق 
خواهیم شــد، ادامه داد: 300 پــروژه در حال اجرا 
داریم و با تمام توان تا بهره بردارى کامل از آنها مى 
ایستیم و تفکر و حرکت بسیجى کمک خواهد کرد 

تا در این مسیر بزرگ به موفقیت برسیم.

در راســتاى بهبود خدمات ارائه شــده به مشترکین یک 
دســتگاه MDU در مرکز مخابراتى روستاى تجره نصب 
و ارتباطات خطوط تلفن ثابت و دیتا آن روســتا روى آن 

برگردان شد.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، ارتباط 
این دستگاه MDU از طریق لینک جدید رادیویى تجره -

قرقچى برقرار گردیده است و با نصب این تجهیزات، سه 
کیلومتر کابل مهاردار مسى که ارتباط تلفنى روستاى تجره 
را از طریق روستاى ورکان تامین مى کرد و فاقد پایدارى 
الزم بود، جمع آورى گردید و همزمان با برگردان، کافوى 
موجود از آن روستا ســاماندهى و رانژه هاى آن نوسازى 

گردید.
با اجراى ایــن طرح، عالوه بر جلب رضایت مشــترکین، 

پایدارى ارتباطات مخابراتى روســتاى تجره، گام مهمى 
در راستاى کسب آمادگى براى پیشگیرى از تبعات حوادث 
طبیعى نظیر طوفان، صاعقه، ســیل، زلزله و... و مقابله با 
حوادثى نظیر سرقت کابل ها، خرابکارى و... برداشته شد 
و بدین ترتیب پیوست مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 

براى طرح فوق اجرایى گردید.
گفتنى است، روســتاى تجره در دهستان گالب از بخش 
برزك در 88 کیلومترى جنوب غربى شهرستان کاشان و 
33 کیلومترى شمال میمه و 9 کیلومترى آزادراه اصفهان-

تهران قرار دارد. 
روستاى تجره از طرف جنوب با شهر موته، از طرف شرق با 
میمه ، از طرف شمال با برزك و از طرف غرب با رباط ترك 

و دلیجان همجوار هست.

توسعه زیرساخت هاى تلفن ثابت در روستاى تجره کاشان

همزمان با هفته بســیج مدیرعامل و کارکنان تأمین اجتماعى با حضور در گلستان 
شهداى اصفهان با آرمان هاى این شهداى واال مقام تجدید میثاق کردند.

به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان، 
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعى کشــور به همراه مدیر کل، مدیر درمان تأمین 
اجتماعى استان اصفهان و جمعى از معاونین و مدیران سازمان تامین اجتماعى در 
اولین ساعات نخستین ورود خود به اصفهان با حضور در گلستان شهداى اصفهان با 

آرمان هاى این شهداى واال مقام تجدید میثاق کردند
در این آیین دکتر موســوى و هیأت همراه با حضور بر سر مزار شهداى هشت سال 

دفاع مقدس،مدافع حرم و مدافع امنیت از گلستان شهداى اصفهان دیدار کردند
دکترمیر هاشم موسوى گفت:امروز به گلستان شهدا آمدم تا به شهدا اعالم کنم پیرو 
راه آنان هستم. امید است با استمداد از شهدا به گونه اى عمل شود که در مقابل آنان 

شرمنده نباشیم.
وى با حضور بر سر مزار مطهر شــهداى امنیت گفت: دشمن همیشه در حال تفرقه 

اندارى و فتنه اســت که به یارى خداوند این فتنه هم مانند دیگر فتنه ها خاموش 
خواهد

تجدید میثاق کارکنان سازمان تأمین اجتماعى با شهدا 

11 نفر از اعضاى هیئت علمى و یک دانش آموخته برجســته دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد جامع مســتقل نجف آباد در جدیدترین رتبه بندى برترین دانشمندان جهان، 

موفق به کسب جایگاه دو درصد دانشمندان برتر جهان سال 2022 شدند.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد درباره اعالم اسامى پژوهشگران این 
واحد دانشگاهى در لیست دانشــمندان دو درصد برتر جهان اظهار کرد: بر اساس 
بررســى ها و ارزیابى داده هاى پایگاه اســکوپوس (SCOPUS) توسط محققان 
دانشگاه استنفورد (Stanford) 11 نفر از اعضاى هیئت علمى و یک دانش آموخته 
این واحد دانشگاهى در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفتند و برگ 

زرین دیگرى به افتخارات واحد نجف آباد اضافه شد.
فرید نعیمى عنوان کرد: بر اســاس بررســى ها و اعالم پایگاه اســکوپوس آرش 
کریمى پور، مسعود افرند، محمد اکبرى، خوشنام شجاعى، حمیدرضا بخششى راد، 
سیدعلى حسن زاده، رســول کلباسى، بهشتى، غضنفر شــاهقلیان، شروان فکرى 
ارشاد، عاطفه امین دوست و ســعید آقاخانى دانش آموخته رشته مهندسى مکانیک 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در لیست دانشمندان 2 درصد برتر دنیا در سال 

2022 قرار گرفتند

11 عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد نجف آباد در جمع دانشمندان برتر  


