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۳

اجاره، به سبک
گوجه و پیازی

زمین های رها 
مخزن زباله شده اند

۳

       

زالزالک پرطرفدار 
عفونت  ریــــه را 
درمان می کند

جزئیات آتش سوزى در کلینیک خیابان سپهساالر
۳

۲۱ درصد از دانش آموزان درصد از دانش آموزان

استان چاقاستان چاق هستند هستند

تُپلی های مدارس 
اصفهان!

3 سال پى در پى است که موضوع مهمترین اظهارات 
معاون تربیت بدنى و ســالمت آمــوزش و پرورش 
اصفهان که در صدر اخبار قرار مــى گیرد چاق بودن 
دانش آموزان اصفهانى اســت. او اخیراً باز هم از این 
موضع ابراز نگرانــى کرده و گفته که حــاال با چاقى 
21 درصد از دانش آموزان اصفهانى روبه رو هستیم و 
دختران بیش از پسران اضافه  وزن دارند و اگر همینطور 
بگذرد شــاید باید به حال آینده اى سرشار از بیمارى 
هاى قلبى و عروقى و فشــار خون و دیابت گریست. 

امروز اهمیت ورزش دانش آموزى تا حدى ...

برداشت آب در حریم زاینده رود  رصد مى شودبرداشت آب در حریم زاینده رود  رصد مى شود

۶

آتش نشانان چگونه 70 نفر را از میان دود نجات دادند 

اسکوچیچ:اسکوچیچ:
دوست دارم در آسیا بمانم 

چون به آن وابسته امچون به آن وابسته ام
سرمربى ســابق تیم ملى فوتبال ایران گفت: چند 
پیشنهاد دارم ولى مى خواهم در آسیا بمانم. دراگان 

اسکوچیچ بعد از اخراج از...
۶

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷

تصادف مرگبار 
سرویس دانشجویان 

دانشگاه 
خمینی شهر

۵

سرلک به
دربی 

می رسد

میوه هاى پاییزى سرشار از 
ویتامین هــا و مواد مغذى 
براى بدن هستند. زالزالک 
این میوه پاییزى هم مانند 

سایر میوه هاى...

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

همچنان روی زمین است
۲

۷

بازیگری که مجریگری اش جنجالی بازیگری که مجریگری اش جنجالی 

شده استشده است

دستمزد میلیاردیدستمزد میلیاردی
بهنام تشکر؟بهنام تشکر؟

۲

اعالم اسامی ۶ برند احتمالی وارداتی خودرو اصفهان با کمبود تخت بیمارستانی مواجه استجهان نما حمله جاسوس افزارها در پوشش فیلترشکناستان چگونه با خوردن سیب زمینى چاق نشویم؟تکنولوژی سالمت

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد اماکن ذیل را براى مدت یک سال به اشخاص واجد  صالحیت واگذار نماید
1.یک قطعه زمین با کاربرى کارگاهى در جاده سپاهانشهر باغ ابریشم جنب تصفیه خانه سپاهان شهر...مزایده مرحله دوم

2.یک باب کارواش واقع در بلوار طالقانى کوى مهدیه.مزایده مرحله اول
3.یک باب غرفه (وانت تلفنى) در ورزشگاه 22 بهمن... مزایده مرحله سوم
4.یک باب مغازه واقع در منازل سازمانى 63 دستگاه.مزایده مرحله دوم
5. یک باب غرفه واقع در کوى مهدیه.عطارى کنونى.مزایده مرحله اول

6. یک باب ساختمان واقع در کوى مهدیه .سردخانه بستنى فعلى.مزایده مرحله اول
7. یک باب خشکشویى واقع در منازل سازمانى 63 دستگاه.مزایده مرحله اول

8. یک باب مغازه واقع در خیابان شهداى صفه.فروشگاه گوشت و مرغ کنونى.مزایده مرحله اول
9. یک باب غرفه واقع در خیابان بهدارى لشکر .غرفه اسلحه مهمات کنونى .مزایده مرحله اول
10. یک باب غرفه واقع در منازل سازمانى 63 دستگاه. آرایشگاه زنانه کنونى.مزایده مرحله اول
12. یک باب سالن ورزشى واقع در ورزشگاه 22 بهمن.سالن رزمى السا کنونى.مزایده مرحله اول

13. یک باب غرفه واقع در ورزشگاه 22 بهمن .غرفه ایمنى و حفاظت فردى کنونى.مزایده مرحله اول
14.یک باب غرفه واقع در کوى مهدیه.غرفه آتلیه عکاسى کنونى.مزایده مرحله اول

15. غرفه هاى کلینیک خودرویى باغ ابریشم .بصورت مجزا.مزایده مرحله اول
16.یک باب ساختمان واقع در مجموعه سرزمین غذایى مرآتو.شهربازى فونیکس کنونى.مزایده مرحله چهارم

 متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز چهار شنبه مورخه 1401/09/09 به مدت یک هفته در ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه 
نمایند. 

اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. کنت. 
 متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده بایستى مبلغ 1.000.000 ریال بحساب 6158800165010 بنام حساب غیر قابل برداشت مرآتو نزد بانک سپه واریز 

نمایند و اصل فیش واریزى تحویل گردد.
جهت هماهنگى و کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى 03136291982 و09130859611 ( عنایت مولویان) تماس حاصل نمایید. 

آگهی مزایده

مرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا ( اصفهان) 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت آسپیان داروى سپهرگان جىـ  سهامى خاص دعوت مى گردد 
در جلسات مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده ساعت 10 صبح و مجمع عمومى فوق العاده ساعت 11 
صبح روز شنبه مورخ 1401/9/26 به نشانى استان اصفهان شهر اصفهان خیابان الله، روبروى پارك 

الله، بین کوچه عربزاده و قرآنى جنب گز الله طبقه دوم تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده: ساعت 10 صبح 

ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب اعضاى اصلى هیات مدیره و بازرسان قانونى و روزنامه شرکت 
ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت هاى مالى و ترازنامه مالى منتهى به سال 1400

دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده: ساعت 11 صبح 
ـ اتخاذ تصمیم در خصوص الحاق مواردى به موضوع شــرکت و تغییر موضوع فعالیت و اصالح ماده 

مربوطه اساسنامه 
ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر مرکز اصلى شرکت و اصالح ماده مربوطه اساسنامه  

آگهی دعوت شرکت آسپیان داروی سپهرگان جی شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت ۴۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۶۲۱۳

هیأت مدیره 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 و ماده 
2 قانون تشکیل شرکت هاى آب و فاضالب مصوب سال 1369، تأمین مالى، احداث، تکمیل و بهره بردارى بخشى از تأسیسات جمع آورى و تصفیه 
فاضالب شهرستان فالورجان را در ازاى تخصیص بخشى از پساب تصفیه شده به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و 

معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. 
ـ شرح مختصرى از پروژه: 

ـ موضوع پروژه: تأمین منابع مالى به مبلغ 49,182 میلیارد ریال جهت احداث، تکمیل، ارتقا و بهره بردارى بخشى از تأسیسات فاضالب شهرستان 
فالورجان به تفکیک: 

الف: تأمین مالى و تکمیل تأسیسات فاضالب شامل 605 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب و خط انتقال و احداث 15 باب ایستگاه پمپاژ 
ب: تأمین مالى و احداث، ارتقا و توسعه تصفیه خانه هاى فاضالب به ظرفیت مجموع حداکثر 29,000 مترمکعب در شبانه روز و تصفیه فیزیکى 

ج: تأمین مالى سرمایه گذارى تأسیسات موجود شامل 34 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب 
چ: بهره بردارى، راهبرى، تعمیر و نگهدارى تأسیسات احداث شده در دوره واگذارى امتیاز استفاده از پساب تا سقف 25 سال 

ـ سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
ـ دوره تأمین مالى: 3 سال 

ـ دوره بهره بردارى تجارى، با ارائه مدل مالى تا سقف 25 سال مى باشد.
ـ محل اجرا: شهرستان فالورجان 

بـ  شرایط کلى براى سرمایه گذارى: 
ـ سرمایه گذار به صورت شخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت. 
ـ محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: مهلت تحویل اسناد ارزیابى تکمیل شده، تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1401/09/26 و محل تحویل دبیرخانه 
معامالت شرکت واقع در اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابرابن حیان، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، اتاق 292 

تحویل و رسید دریافت نماید. 
ـ بدیهى است پس از بررسى مدارك ارزیابى که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل مى شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت دریافت 

قیمت پیشنهادى دعوت به عمل مى آید. 

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذارتأمین مالی، احداث و بهره برداری
 بخشی از تأسیسات فاضالب شهرستان فالورجان (مزایده: ۴۰۱-۳-۲۵۳/۲)

تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۰۹/۰۹ 
نام روزنامه : نصف جهان 

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شهردارى خور به استناد مصوبه 142 مورخ 1401/7/17 شوراى اسالمى شهر خور در نظر دارد نسبت به فروش زمین مسکونى 
به شماره پالك 30 واقع در مجموعه مسکونى امام على(ع) شــهر خور از طریق آگهى مزایده در سامانه ستاد تدارکات 
الکترونیکى دولت و دریافت بهاى آن بصورت نقد اقدام نماید. (پرداخت هر نوع مالیات، عوارض به عهده خریدار مى باشد). 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد فنى شهردارى خور، دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19 مورخ 
1401/9/16 و شرکت در مزایده تا ساعت 19 مورخ 1401/9/26 به سامانه ستاد تدارکات الکترونیکى دولت مراجعه نمایند. 

نشانى: خور و بیابانک، میدان دفاع مقدس
فاکس: 46323399، 031-46323200     تلفن: 46322127، 031-46322220 

www.khoor.ir : وب سایت 

آگهی مزایده

 م.الف:۱۴۱۹۳۶۰ 

نوبت اول

مهدی حلوانیـ  شهردار خور

شهردارى خور به استناد مصوبه 133 مورخ 1401/6/29 شوراى اسالمى شهر خور و همچنین صورتجلسه مورخ 1401/9/7 کمیسیون 
عالى معامالت در نظر دارد نسبت به فروش 5 پالك زمین مسکونى واقع در مجموعه مسکونى مهدیه شهر خور از طریق آگهى تجدید 
مزایده در سامانه ستاد تدارکات الکترونیکى دولت و دریافت بهاى آن بصورت نقد اقدام نماید. (پرداخت هر نوع مالیات، عوارض به 
عهده خریدار مى باشد). متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد فنى شهردارى خور، دریافت اسناد مزایده تا ساعت 

19 مورخ 1401/9/16 و شرکت در مزایده تا ساعت 19 مورخ 1401/9/26 به سامانه ستاد تدارکات الکترونیکى دولت مراجعه نمایند. 
نشانى: خور و بیابانک، میدان دفاع مقدس

فاکس: 46323399، 031-46323200 تلفن: 46322127، 031-46322220 
                                  www.khoor.ir: وب سایت

آگهی تجدید مزایده

     م.الف:۱۴۱۹۳۶۵ 

نوبت اول

مهدی حلوانیـ  شهردار خور

سالروز والدت حضرت زینب کبری (س) مبارک باد 

نوسازی قراضه های
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اعالم اسامى 6 برند احتماالتى 
وارداتى خودرو

4 سال انتظار
 براى دریافت تراکتور

خبرخوان
1156 زندانى آزاد شدند

در پى دســتور ویژه رئیس قوه    ایسنا|
قضاییه پس از پیروزى ملى پوشــان فوتبال بر 
ولز مبنى بر مساعدت زندانیانى که شرایط بهره 
مندى از ارفاقات قانونى را دارند، 1156 زندانى از 

زندان هاى 20 استان کشور آزاد شدند.

فیلترینگ نداریم!
  خبرآنالین | ادعاى جنجالى کارشــناس 
برنامه صداوسیما باعث شگفتى کاربران فضاى 
مجازى شــد. مجرى برنامه تهران 20 در یک 
موضوعى پیرامون بحث فیلترینگ اینستاگرام 
و تلگرام عنوان کرد: هفت سال پیش نیز دچار 
فیلترینگ فضاى مجازى شدیم. اما کارشناس 
برنامه با قطع کردن سخنان این مجرى گفت: 
فیلترینگى رخ نداده و تلگرام و اینســتاگرام به 

معناى واقعى فیلتر نیستند!

گاف خنده دار یوسفى 
  برترین ها |ویدیــوى گاف بامزه پیمان 
یوسفى، گزارشگر برزیل- سوییس در پایان نیمه 
اول این مسابقه وایرال شده است.  پیمان یوسفى 
حین گزارش بازى سوییس و بزریل گفت: نیمه 

اول پرسپولیس-سوسیس تمام شد!

دستمزد میلیاردى 
بهنام تشکر؟ 

  ایران آرت |یوســف بچارى، تهیه کننده 
برنامه «معرکه» کــه همزمان بــا برگزارى 
جام جهانى فوتبال در قطر، هــر روز با اجراى 
بهنام تشکر به  صورت اینترنتى عرضه مى شود، 
درباره برخى اظهارنظرهــا در فضاى مجازى 
دربــاره بودجه و اجراى برنامه هــاى مرتبط با 
جام جهانى در پلتفرم ها با مبالغى نظیر 30 میلیارد 
تومان عنوان کرد: قطعاً این اظهارات درباره این 
برنامه نبوده است. این تهیه کننده درباره شایعه 
دستمزد چند میلیاردى بهنام تشکر نیز عنوان 
کرد: آقاى تشــکر با رقمى خیلى خیلى کمتر از 

رقمى که شایعه شده این کار را پذیرفته است. 

«بى همه چیز» قاچاق شد
فیلم ســینمایى «بى همه    فیلم نیوز |
چیز» آخرین ساخته محسن قرایى بدون اکران 
آنالین و نمایش در پلتفرم ها، از شــبکه هاى 
ماهواره اى ســر درآورد و آنها به کرات در حال 
پخش نسخه باکیفیت این فیلم هستند. «بى 
همه چیز» در سال 1400 و در دوران بازگشایى 
سینماها در ایام کرونا روى پرده رفت و موفق شد 
نزدیک به ده میلیارد تومان فروش کند. همزمان 
با این فیلم تعداد دیگرى فیلــم هم روى پرده 
رفتند که همگى بالفاصله بعد از پایان نمایش 
عمومى خود به شکل آنالین از طریق پلتفرم ها 
عرضه شــدند، اما درباره «بى همه چیز» این 

اتفاق نیفتاد. 

 سبقت زنان از مردان
 در تجرد قطعى

  برنا |  یک پژوهشگر حوزه جمعیت گفت: 
افرادى که در تجرد قطعى به ســر مى برند به 
400 هزار نفر رســیده اند که 300 هزار نفر زن 
و 100 هزار نفر مرد هســتند. صالح قاســمى 
گفت: متأســفانه در دهه هاى 60 و 70 کشور 
ما با بحران مضیقه ازدواج روبه رو شد زیرا تعداد 
مردهایى که در سن مقابل خانم ها براى ازدواج 
وجود داشته باشد، کم شد. این امر سبب شد تا 
فرصت ازدواج از خانم ها ســلب شود. قاسمى 
گفت: در حال حاضر در ایران 25 میلیون خانوار 
داریم که بر اساس داده ها از این آمار نزدیک به 
13 درصد خانوار تک نفره داریم، یعنى خانواده 
هایى که تعداد اعضاى آنها به دلیل هرگز ازدواج 
نکردن، طالق یا فوت همســر، یک نفره باقى  

مانده است.

تبریک به دولت قطر 
  ایرنا | رئیس جمهور با تبریک به دولت قطر 
بابت برگزارى خوب جام جهانــى فوتبال و تأکید 
بر توسعه همه جانبه روابط بین دو کشور، پیگیرى 
توافقات انجام شده تا رســیدن به نتیجه مطلوب 
را خواستار شــد. آیت ا... ســید ابراهیم رئیسى در 
گفتگوى تلفنى با «شــیخ تمیم بن حمد بن خلیفه 
آل ثانى»، امیر قطر ضمن تبریک به دولت قطر بابت 
برگزارى خوب جام جهانى فوتبال، تالش هاى این 
کشور براى رعایت ارزش هاى اسالمى را شایسته 

قدردانى دانست.

خواص شدید
 براى زمان صلح؟ 

سردار حاجى زاده در دانشگاه شهید    انتخاب|
رجایى گفت: در این شــرایط خواص ما ســاکت 
مى شــوند. حرف نمى زنند، احتیاط مى کنند، مى 
ترســند. خواص شــدید براى چى؟ خواص شدید 
براى زمان صلح؟! در این شرایط باید هر کدامتان 
پرچمدار کارى بشوید و چهره به چهره توجیه بکنید 
و توضیح بدهید. در این مقاطع هســت که بزرگان 
نقش دارند و باید پاى کار بیایند ولى نیامدند؛ تعداد 

زیادى از خواص مردود شدند.

حمایت از ایران در مسکو
پیش از بازى ایــران و آمریکا در    برترین ها |
جام جهانى، بیلبوردهایى در خیابان هاى مسکو نصب 
شده بود که روى آنها به زبان انگلیسى نوشته شده بود 
«آمریکا همیشه کوچک اســت» و «ایران همیشه 
بزرگ اســت». روى این تابلوها به زبان فارسى هم 

نوشته شده بود: «ایران! دل روسیه با تو است.» 

پیچ تاریخى
  دیده بان ایران |منوچهر متکى، وزیر خارجه 
دولت احمدى نژاد و رئیس خانه احزاب درباره ضرورت 
شنیدن مطالبات توسط دولت خاطرنشان کرد: بنده 
در مجلس اول، ســال 1359، نماینده بودم. در آنجا 
احمد توکلى مى گفت جایى در تهران درســت کنیم 
که روزنامه هاى مخالف در آنجا نکات خود را مطرح 
کنند اما ایــن کار را نکردیم چون فکــر مى کردیم 
انقالب اسالمى است، مردم مسلمان هستند، ما هم 
که مسئولین مسلمان هستیم؛ بنابراین، ما مى گوییم 
و مردم هم باید گوش کنند. مدام مــا گفتیم و مردم 
گوش کردند تا اینکه در یــک پیچ تاریخى ما گفتیم، 

مردم گوش نکردند و یک اتفاق دیگر در کشور افتاد. 

ما یاد گرفتیم تغییر نکنیم
  ایسنا |حجت االســالم حاج صادقى، نماینده 
ولى فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمى در هفتمین 
همایش ســالمت و فرماندهان گفت: مواظب باشید 
فضاى کشور شما را منفعل نکند. ما یاد گرفتیم تغییر 
بدهیم نه اینکه فضا ما را تغییر دهد. اگر رعایت حجاب 
در جامعه کمرنگ شده، در مراکز شما نباید این اتفاق 
بیافتد و چارچوب ها کمرنگ شود. در اوج فداکارى و 
خدمتگزارى باید بر ســر اصول و چارچوب بایستیم. 
در فضاى دانشگاهى و بیمارســتان ها نباید تسلیم 

وضعیت شویم. 

بسیج نیازى
 به قدرت قانونى ندارد

  آفتاب  نیوز| رئیس دانشــگاه تهران در جمع 
اساتید، دانشجویان و کارکنان بسیجى این دانشگاه 
گفت: بسیج در ایران، حشدالشعبى در عراق، حزب ا... 
در لبنان و انصارا... در یمن را مقایسه کنید؛ آنها اصًال 
نیازى به قدرت قانونى ندارند و اثرگذارى آن ها مبتنى 
بر قدرت مرجعیت آنان اســت. قدرت تفکر بسیج که 
پرورش یافته مکتب امامین انقالب اســت، نیازى به 
ساختار دولت و حکومت ندارد و اصوًال دولت ها براى 
اداره جامعه ناچار هستند در مقابل اراده این گروه مرجع 

که در اعماق قلوب ملت نفوذ کرده اند، کرنش کنند.

در حالى که کارشناســان و تحلیلگــران حوزه صنعت 
خودرو امید آنچنانى به واردات خودرو تا پایان امســال 
ندارند، اما در میان خبرها از ورود احتمالى برندهایى چون 
تویوتا، میتسوبیشى، داتسون، هیونداى، کیا و چانگان به 
بازار ایران دیده مى شود.در همین راستا وزارت صمت 
اعالم کرد 24 درخواســت براى واردات خودرو مطرح 
شده که در نهایت 7 شرکت واجد شرایط ثبت سفارش 
واردات خودرو شــدند، اما پس از آن، آمار شرکت هاى 
واجد شرایط افزایش پیدا کرد و در مجموع 12 شرکت 
مى توانند نسبت به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند. پس 
از انتشــار اسامى شــرکت هاى منتخب واردکننده که 

همان خودروسازان بودند، اعالم شد که واردات خودرو 
به مرحله اجرا رسیده و شرکت هاى واردکننده منتخب 

مذاکراتشان را با خودروسازان خارجى آغاز کردند.
حال در میان برندهاى احتمالــى خودروهاى وارداتى، 
اســامى برندهایى چون تویوتا، میتسوبیشى، داتسون، 

هیونداى، کیا و چانگان به بازار ایران دیده مى شود.
به این ترتیب، برخى از شرکت هایى که نامشان در میان 
شرکت هاى منتخب واردکننده است، برندهاى هدف 
خود را براى واردات در سایت هاى خود معرفى کرده اند، 
آن هم در شــرایطى که هنوز زمان و جزئ یات دقیق از 

واردات خودرو در هاله اى از ابهام قرار دارد.

امسال تولید تراکتور نســبت به سال گذشته 33 درصد 
افزایش یافت اما با وجود این، تراکتورهاى تولید داخل 
پاسخگوى نیازهاى کشاورزان نبوده و متقاضیان باید 3 

تا 4 سال در صف انتظار باشند.
بر اســاس آمارهاى منتشر شــده تا پایان مهر امسال 
نزدیک به 70 هــزار تراکتور جاده اى بــه ارزش یک 
میلیارد و 634 میلیون دالر وارد کشــور شــده است. 
به گفته کارشناســان این آمار مربوط به تراکتورهاى 
کشاورزى نبوده ضمن اینکه واردات این حجم تراکتور 
در سایر بخش ها هم بر اســاس آمار گمرك نمى تواند 
صحت داشته باشد. بر اساس آمارهاى منتشر شده تیراژ 

تولید تا پیش از سال 98 بین 15 تا 16 هزار دستگاه بوده 
که در حال حاضر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزى 
نیازمندى کشــور حدود 18 هزار دستگاه است. این در 
حالى است که تیراژ تولید داخل پاسخگوى بازار است 
اما پایین بودن قدرت خرید کشــاورزان سبب شده تا با 
انباشت نیاز رو به رو باشیم.در یک سال گذشته (از 6 ماه 
دوم ســال 1400 تا آذر 1401) هیچ اعتبارى از سوى 
بانک کشــاورزى بــراى کشــاورزان در بخش خرید 
تراکتور لحاظ نشده این در حالى است که در سال هاى 
قبل به طور میانگین براى 12 هزار دستگاه، تسهیالت 

به خریداران پرداخت مى شد.

الدن ایرانمنش
با امسال مى شود 15 ســال. یعنى بیش از یک دهه از 
مصوب شدن قانونى که در سال 86 با 190 رأى موافق 
در مجلس به تصویب رسید مى گذرد اما همچنان این 
پرستاران هســتند که با برخوردهاى سلیقه اى با این 

موضوع روبه رو هستند.
حاال اجراى قانون تعرفه گذارى خدمات پرســتارى به 
یک مطالبه جدى براى پرستاران تبدیل شده است اما 
مسکوت ماندن 15 ساله این قانون نشان مى دهد که 
چندان اراده اى براى رفع مشکالت پرستاران تا به امروز 
نبوده اســت. اراده اى که به گفته رئیس سازمان نظام 
پرستارى در مقابل اجرا نشدن آن مقاومت مى شود. او 
که به تازگى با خبرگــزارى «فارس» به عنوان یکى از 
خبرگزارى هاى نزدیک به دولت مصاحبه کرده خطاب 
به جامعه پرستارى گفته که باید بیش از اینها دنبال حق 
خود باشند و بدانند اکنون مجرى، همان جریانى است 
که 15 سال در مقابل آیین نامه هاى اجرایى این قانون 

مقاومت مى کردند.
محمد میرزابیگى، این مســئله را نوعى کج سلیقگى 
دانســته و اعالم کرده که اکنون شــاهد بد سلیقگى، 
حســادت، رقابت، تحریک گروه ها براى اجراى این 

قانون هستیم.
او در این مصاحبه همچنین آب پاکى را روى دســت 
وزارت بهداشــت ریخته و با انتقــاد از عملکرد وزارت 
بهداشــت تأکید کرده که آنچه وزارت بهداشــت این 
روزها به بهانه اجراى قانون تعرفــه گذارى انجام مى  
دهد مورد تأیید و مورد مشــورت ما نبوده و نه اصًال آن 

را قبول داریم.
رئیس ســازمان نظام پرســتارى در ادامه از پرستاران 
خواسته که مطلقاً اتفاقات اینچینى را اجراى قانون تلقى 
نکنند؛ چرا که به گفته میرزابیگى این قانون نیســت و 
اجراى قانــون نبوده و حتى مقدمه اجــراى قانون هم 

نیست.
ماجراى قانون تعرفه گذارى خدمات پرســتارى را باید 

در پرتو تغییرات نظام ســالمت کشور در سه دهه اخیر 
مورد بررســى قرار داد. تاریخى که چندان دور نیست. 
تا قبل از سال 1374 نظام سالمت کشور یعنى بخش 
بهداشت و درمان کشور، رویه تقریبًا ثابت، مشخص و 
هماهنگى داشــت. طبق این نظام که موسوم به نظام 
حقوق ثابت بود، همه اعضاى کادر درمان اعم از پزشک 
و پرستار بر اساس حقوق ثابت ماهانه عمل و دستمزد 
دریافت مى کردند. روشى که اکنون به اعتقاد بسیارى 
از متخصصان و کارشناســان سالمت و رفاه اجتماعى 
مطابق با تجــارب موفق جهانى در زمینه ســالمت و 
بهداشــت و درمان بود چراکه در آن نظام، بسیارى از 
خدمات درمانى و بهداشتى هنوز چندان کاالیى و پولى 
نشــده بود، دولت تعهد به ارائه خدمات سالمت تقریبًا 
رایگان و عمومى به همه مردم داشت، اختالف حقوق و 
دستمزدها بین پزشک و پرستار نیز به میزان فعلى زیاد 
نبود. همچنین به مردم و بیمارانى که به بیمارستان ها 
رجوع مى کردند فشــار مالى چندانى وارد نمى شــد و 

اولویت بیمارستان ها، ارائه خدمت به مردم بود. بنابراین 
سرجمع، در نظام ســالمت قبلى کشور تا سال 1374، 
بیماران و کادر درمان و عموم مردم رضایت نســبى و 
تقریبًا مطلوبى از خدمات و مزایاى شغلى و دستمزدى 
داشتند. اما این نظام در اواسط دهه 70، با فشار پزشکان 
تغییر کرد تا جایى که اکنون و در نظام فعلى بهداشت و 
درمان کشور در برخى مواقع حتى شاهد اختالف 100 

برابرى بین درآمد پزشکان و پرستاران هستیم.
به عبارت دیگــر 65درصــد درآمدها بیــن همان 5 
درصدى هاى هیئت علمى توزیع مى شود و 20 درصد 
درآمد بین 95 درصد یعنى کل کادر بیمارســتان توزیع 
مى شــود. نابرابرى و تبعیض آشکارى که باعث شد در 
سال هاى اخیر و به خصوص در یکى دو سال اخیر حجم 
عظیمى از پرســتاران اقدام به مهاجرت به کشورهاى 

عربى و اروپایى کنند.
حاال بعد از 15 سال از اجرا نشدن این قانون مسئوالن 
نظام پرســتارى معتقدند که امسال هم این قانون اجرا 
نمى شود. محمد شــریفى مقدم، دبیر کل خانه پرستار 
در رابطه با اجرا نشــدن قانــون تعرفه گذارى خدمات 
پرستارى در پانزدهمین سال از تصویب تعرفه گذارى، 
گفته: حتــى براى ســاکت کردن جامعه  پرســتارى، 

نتوانستند این قانون بر زمین مانده را اجرا کنند.
وى با اشــاره به اینکه گر چه روش اجراى تعرفه هاى 
پرســتارى، مورد قبول جامعه پرســتارى نیست اما در 
اجراى همان روش غیر قانونى، غیر کارشناسى اجراى 

قانون تعرفه گذارى هم ناتوان مانده اند.
امــروز و در حالى که دوباره به روز پرســتار رســیده 
ایم بــه نظر مى رســد انگیزه اى براى اجــراى قانون 
تعرفه گــذارى وجود نــدارد. این در حالى اســت که 
مســئوالن وزارت بهداشت در شــهریور امسال وعده 
داده بودند تعرفه گــذارى با چند هفتــه تأخیر اجرایى 
مى شــود اما با گذشــت چهار ماه خبرى از تحقق این

 وعده نشد.
به گفته کارشناسان با وجود اینکه ساز وکار تعرفه گذارى 
مصوب، مورد تأ یید پرســتاران و فعــاالن صنفى کادر 
درمان نیســت اما همین تعرفه گذارى هم هنوز روى 
زمین مانده اســت؛ موضوعى که موجب انتقاد جدى 

فعاالن صنفى پرستاران است.

بعد از 15سال؛ 

قانون تعرفه گذارى خدمات پرستارى
 همچنان روى زمین است

مى گویند مرگ خبر نمى کند؛ مهم نیست که چه سنى دارید، مرگ ممکن 
است در هر زمان و هر مکانى به سراغ شما بیاید.

قابلیت پخش زنده برنامه هاى مختلــف، از فوتبال گرفته تا برنامه هاى 
سرگرمى باعث شده است برخى لحظات دلخراش براى همیشه ثبت شود. 
لحظات مرگ افرادى که تا چند لحظه قبل زنده بودند از تکان دهنده ترین 
اتفاقاتى است که در برنامه هاى زنده پخش مى شود. در روز دوشنبه 28 
نوامبر 2022 نیز یک مرگ ناگهانى در برنامه اى زنده ثبت شد. استریمر 

محبوب کره اى که تا چند لحظه قبل مرگش با سایر مهمانان برنامه در 
حال خوش و بش بود ناگهان درگذشت.

همه حاضرین و بینندگان این برنامه از دیدن صحنه مرگ این استریمر 
جوان کره اى شوکه شدند. در طول برنامه، کم و بیش حرکات او نشان مى 
داد که احساس ناراحتى مى کند. اما در لحظه اى او بر مى خیزد و به پشت 
سرش نگاه مى کند، گویى به چهره مرگ مى نگرد و پس از آن روى میز 
شیشه اى که دور آن نشسته بودند، مى افتد. افرادى که در کنارش نشسته 

بودند با وحشت از جاى خود بلند مى شوند تا سر دربیاورند چه اتفاقى براى 
این مرد جوان افتاده است.

بنا به گــزارش هــا، تاکنــون علت دقیق درگذشــت وى مشــخص 
نشــده اســت، زیــرا نزدیــکان وى در خصــوص مــرگ او تاکنون 
اظهار نظر نکرده و واکنشــى نشــان نداده اند. اما در ایــن میان، چند 
گــزارش ادعا مــى کنند که او بــه علت اســترس باال ســکته مغزى 

کرده است.

مرگ ناگهانى روى آنتن زنده! 

خورشید کیایى
براى نوشتن یک پایان نامه قابل دفاع حداقل شش ماه زمان الزم است. ابتدا 
باید ادبیات تحقیق را سروسامانى دهى و پس از به پایان رساندن آن شروع به 
عملیاتى کردن موضوعت کنى. اگر از روش میدانى استفاده کنى، حتمًا باید 
پرسشنامه تهیه کنى و اگر روش کتابخانه اى یا تحلیل محتوا را انتخاب کنى، 
باید الاقل دو سه ماه در کتابخانه ها بیتوته کنى. طى کردن این مسیر براى 
خیلى ها سخت است و براى همین است که بازار سیاه خرید و فروش پایان 
نامه همیشه رونق دارد تا جایى که قیمت ها از سه میلیون تومان شروع مى 
شود و تا 25 میلیون تومان هم مى رسد. داللى علم و موضوع فروش تحقیق 
و پایان نامه به امروز و دیروز بر نمى گردد بلکه سال هاست که مطرح است و 
مسئوالن آموزش عالى هم هر بار از این موضوع ابراز نگرانى کرده اند. اما با 
وجود مصوبات قانونى و سختگیرى در این رابطه باز هم شاهد خرید و فروش 
پایان نامه و کساد نبودن این بازار هستیم. این در حالى است که معاون وزیر 

علوم اخیراً اعالم کرده که مشکل تقلب در پایان نامه حاد نیست.
پیمان صالحى درمورد تقلب در پایان نامه هاى دانشگاهى و رسیدگى به چنین 
مواردى توضیح داده: برخى دانشگاه ها شاید مشکالت جدى در این زمینه 
داشته باشــند و مواردى که در حوزه تقلب پژوهشى و پایان نامه مى بینند را 
مى توانند به ما گزارش کنند و ما این گزارش ها را براســاس مراحل خاصى 
پیگیرى مى کنیم. در آیین نامه مربوطه و قانون نیز تمهیدات برخورد با چنین 

مواردى پیش بینى شده است. اما تقلب در پایان نامه هاى دانشگاه هاى وزارت 
علوم، در نسبت به حجم تولید آنها، مشکلى حاد و بزرگ نیست. 

معاون پژوهش وزارت علــوم، تحقیقات و فناورى راهکار حل شــدن این 
موضوع را دریافت نکردن پایان نامه هاى کاغذى دانسته و گفته: وزارت علوم 
به همه دانشگاه ها اعالم کرده اســت که پایان نامه ها را به صورت کاغذى 
دریافت نکنند و همه موارد مربوط به پایان نامه در دانشــگاه هاى ما باید به 

صورت کامًال الکترونیک ارائه و بایگانى شود.
با همه اینها و به رغم برخوردهایى که صورت مى گیرد، این روزها اگر سرى 
به بازار سیاه فروش پایان نامه بزنید، از شنیدن مبالغ فروش پایان نامه تعجب 
مى کنید و نکته جالب اینکه این بازار حتى طى دو سال شیوع کرونا هم کساد 
نشده بود. نوشتن پایان نامه همیشه ســخت ترین کار دانشجویى بوده و به 
عنوان غول آخر براى فارغ التحصیلى محسوب مى شود. از تعداد واحد هاى 
اختصاص یافته براى این غول ترم آخرى مى توان متوجه شد که گرفتن نمره 
خوب براى واحدهاى درسى از هرچیزى مهمتر است چرا اینکه به راحتى یک 

نمره بد مى تواند معدل دانشجو را به شدت کاهش دهد.
از طرفى براى دانشجویانى که همزمان مشغول به کار یا داراى زن و فرزند 
هم هستند مدیریت زمان در کشتن غول پایان نامه از اهمیت زیادى برخوردار 
است؛ افرادى که اجازه داده اند بازار کار و کاسبى کسانى که پایان نامه مى 

فروشند سکه باشد و گاهى حتى از طریق وبسایت ها این کار انجام شود.

این در حالى اســت که قوانیــن بازدارنده هنوز نتوانســته این بــازار را از 
رونق بیاندازد و به گفته کارشناســان براى اصالح و پیشــگیرى از پدیده 
«پایان نامه نویسى» باید فرهنگسازى الزم صورت پذیرد که بیشترین نقش 

مربوط به ایجاد اشتغال است.
حجت ا... سعیدى، کارشناس آموزش، دلیل رونق داشتن بازار خرید و فروش 
پایان نامه را  فراگیرى مدرك گرایى در سطح کشور و نبود زمینه هاى مناسبى 
براى تحصیل و پژوهش دانشجویان، مى داند. او با اظهار تأ سف از اینکه تقلب 
و خریدوفروش پایان نامه در ایران بسیار گسترش یافته و تبدیل به معضلى 
در سطح جامعه شده است مى گوید: قطعًا در آینده این موضوع منجر به بروز 

آسیب هایى در سطوح مختلف اجتماعى، صنعتى و علمى کشور مى شود.

پایان نامه؛ از 3 تا 25 میلیون تومان 
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975 حریق و حادثه
 در آبان ماه

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: در آبان ماه سال جارى 975 
مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنى به ایســتگاه هاى 
بیست و هفت گانه سازمان هاى آتش نشانى شهر اصفهان 
داشــتیم که اکثر این حوادث به دلیــل بى احتیاطى و 
اشــتباهات فردى رخ داده اســت. سرآتشــیار فرهاد 
کاوه آهنگران اظهار کرد: از این تعداد 456 مورد حریق، 
354 مورد انواع حوادث و 165 مورد انواع خدمات ایمنى 
را شامل شده اســت. وى افزود: آبان ماه امسال حریق 
بزرگى در شــهرك صنعتى مبارکه رخ داد که نیروها و 
تجهیزات آتش نشانى اصفهان به کمک آتش نشانى این 
شهر شتافت و اطفاى این حریق بسیار سنگین شامل انبار 

و کارگاه تولید مواد نفتى انجام شد.

تکذیب شهادت 
فرمانده انتظامى شهرضا 

فرمانده انتظامى شهرستان شهرضا از سالمت کامل خود 
خبر داد. طى چند روز گذشته در فضاى مجازى شایعه اى 
مبنى بر شــهادت سرهنگ ســهراب قرقانى، فرمانده 
 انتظامى شهرستان شــهرضا منتشر شد و از شهرستان 
ســمیرم به عنوان محل خدمت وى نام برده شده بود، 
در شــرایطى که قرقانى فرماندهى  انتظامى شهرستان 
شهرضا را برعهده دارد و در گفتگو با رسانه ها از سالمت 
کامل خود خبر داد.  وى اظهار کرد: من حدود 8 ماه قبل 
از شهرستان سمیرم به شهرضا منتقل شدم و به عنوان 
فرمانده انتظامى این شهرستان مشغول خدمت هستم و 

خبر منتشر شده کذب است و در سالمت کامل هستم.

فعالیت 12800 پرستار
 در اصفهان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از فعالیت 
12 هزار و 800 پرستار در استان اصفهان خبر داد. سید 
مرتضى حیدرى اظهار کرد: اگر چه طى 10 تا 15 سال 
گذشته مهاجرت پرستاران و پزشــکان را داشتیم اما با 
شــدت کنونى نبود و باید با اصالح تعرفه ها، بازنگرى 
در بحث خدمات را مورد توجه قرار داد. وى اعالم کرد: 
با شیوع کرونا و کاهش نیروهاى خدمات بهداشتى در 
کشــورهاى اروپایى از جمله آلمان و اعالم نیاز، انگیزه 
پرستاران براى مهاجرت بیشتر شد به طورى که حتى 
برخى از پرستاران با تحصیالت و سابقه باال از اصفهان، 
مهاجرت و در کشــورهاى دیگر از پایه شــروع به کار 

مى کنند.

عبور محموله صنعتى
 فوق سنگین از اصفهان

محموله بزرگ ترین بدنه  آسیاب گلوله اى معادن سنگ 
آهن، پس از طى مراحل قانونى، بارگیرى و به شهرستان 
سیرجان ارسال شــد. محمدرضا برکتین، مدیرعامل 
شرکت ماشــین ســازى در برخوار گفت: این آسیاب 
گلوله اى به قطر بیش از 5/5 و طول 12 متر و وزن 120 
تن در مدت دو سال توســط 30 متخصص و تکنسین 
ساخته شده اســت. عبور و ارســال این محموله فوق 
سنگین از 12 شهر در سه استان اصفهان، یزد و کرمان 
در زمان یک ماه انجام مى شود. قرار است این بال میل 
یا بدنه آسیاب گلوله اى در معدن سنگ آهن گهر زمین، 

جایگزین نمونه خارجى شود.

نجات جان مرد 62 ساله 
در کوه

یک مرد 62 ساله که در ارتفاعات و مناطق صعب العبور 
کوه صفه محبوس شــده بود نجات پیدا کرد. ســاعت 
17 و 10 دقیقه روز دوشــنبه پیرو تماس با سامانه 125 
آتش نشانى مبنى بر گمراهى از مسیر و محبوسى یک 
مرد 62 ســاله در مســیرهاى صعب العبور کوه صفه و 
درخواست کمک، بالفاصله اکیپ تخصصى نجات در 
کوهستان مستقر در ایستگاه شماره 12 به محل حادثه 
اعزام و فرد محبوس شــده به محل امن منتقل و مورد 
رفع خطر شد. پایان این عملیات ساعت 18 و50 دقیقه 

اعالم شده است.

خبر

شهردار اصفهان گفت: مدیریت شهرى اصفهان تسهیلگر 
تحقق ایده هاى سرمایه گذاران خواهد بود.

على قاسم زاده در نشست هم اندیشى جمعى از نخبگان و 
فعاالن اقتصادى شهر اصفهان اظهار کرد: سرمایه گذاران 
بخش خصوصى سرمایه هاى شهر اصفهان هستند، از این رو 

انتظار داریم سرمایه گذاران به مدیریت شهرى ایده بدهند.
او با تأکید بر اینکه مدیریت شهرى اصفهان تسهیلگر تحقق 
ایده هاى سرمایه گذاران خواهد بود، افزود: امروز مسیر براى 
ورود بخش خصوصى در عرصه توسعه شهرى باز است، در 
این راستا فرش قرمز جلوى پاى آنها پهن مى کنیم، بنابراین 
امیدواریم سرمایه گذاران از این فرصت بهره ببرند. شهردار 

اصفهان تصریح کرد: بر سرمایه گذاران بخش خصوصى 
و فعاالن اقتصادى واجب اســت که در طراحى نقشه راه 
«اصفهان فردا» ایده بدهند و مشارکت کنند، در حال حاضر 
نیز که باب گفتگو باز اســت؛ منتظر حضور سرمایه گذاران 

هستیم.
قاســم زاده با بیان اینکه از ایده هاى نو استقبال مى کنیم و 
در این راستا هرگونه تســهیلگرى الزم را انجام مى دهیم، 
خاطرنشان کرد: عالى ترین سطح مشارکت، مشارکت طلبى 
است، یعنى اینکه سرمایه گذاران به مدیریت شهرى بگویند 
چه چیزى نیاز اســت، بنابراین براى خدمتگــزارى آماده 

هستیم.

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان گفت: باید 
تالش کنیم کنگره شهداى استان اصفهان بهترین کنگره 

شهداى کشور شود تا خانواده هاى شهدا را شاد کنیم.
سردار مجتبى فدا در ستاد برگزارى کنگره ملى سرداران 
و 24 هزار شهید استان اصفهان اظهار کرد: تعداد باالى 
شهداى اســتان اصفهان به نســبت درصد جمعیت این 
استان در کشور، نشان از ظرفیتى است که این شهدا براى 
نظام و انقالب ایجاد کردند. وى با بیان اینکه شهدا با خدا 
معامله کرده و مهمترین سرمایه خود یعنى جانشان را در 
راه خدا دادند، گفت: قدم برداشتن براى بزرگداشت نام و یاد 
شهدا باید از اعماق دل و خارج از محدودیت هاى سازمانى 

باشد و قدمگذارى در این راه همراه با عهد و پیمان با خود 
شهداست.

وى از دیدار اعضاى ستاد کنگره ملى سرداران و 24 هزار 
شهید اســتان اصفهان با رهبر معظم انقالب در آینده اى 
نزدیک خبر داد و گفت: اعضاى ســتاد در هر چه سریع تر 

پیش بردن امور مرتبط با کنگره جدیت داشته باشند.
فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان تأکید کرد: 
باید تالش کنیم کنگره شهداى استان اصفهان بهترین 
کنگره شهداى کشور شود تا خانواده هاى شهدا را شاد کنیم 
و و باید تالش کنیم باالترین منزلت و بزرگداشت را براى 

شهدا داشته باشیم.

کنگره شهداى اصفهان در 
کشور نمونه شود

سرمایه گذاران
 سرمایه هاى اصفهان هستند

3 سال پى در پى اســت که موضوع مهمترین اظهارات 
معاون تربیت بدنى و سالمت آموزش و پرورش اصفهان 
که در صدر اخبار قرار مى گیرد  چاق بودن دانش آموزان 
اصفهانى است. او اخیراً باز هم از این موضع ابراز نگرانى 
کرده و گفته که حاال با چاقى 21 درصد از دانش آموزان 
اصفهانى روبه رو هستیم و دختران بیش از پسران اضافه 
 وزن دارند و اگر همینطور بگذرد شاید باید به حال آینده 
اى سرشار از بیمارى هاى قلبى و عروقى و فشار خون و 

دیابت گریست.
امروز اهمیت ورزش دانش آموزى تا حدى جدى شده که 
بسیارى از مسئوالن هم بر آن صحه مى گذارند. دو سال 
تعطیلى مدارس، در خانه مانــدن دانش آموزان و همدم 
شــدن با تبلت و کامپیوتر و کم تحرکى تنها یک پیامد 
داشته و آن هم اضافه وزن دانش آموزانى است که اکنون 

در حال رسیدن به مرز هشدار است.
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان به سند تحولى که در ابتداى همه گیرى 
کرونا ارائه شــده اشــاره مى کند و مى گوید: بر اساس 
این ســند تمرکز زیادى بر کنترل وزن دانش آموزان و 
اضافه وزن آنها شــده بود؛ بنابراین، میزان اضافه وزن 
دانش آموزان تحت بررسى قرارگرفته تا مشخص شود 

در کجاى کار هستیم. 
بر اساس آمارها در سطح اســتان اصفهان تا امروز 21 

درصد چاقى و اضافه وزن در بین دانش آموزان وجود دارد.
به گفته امیرپور، در این زمینه سازمان آموزش و پرورش 
استان اصفهان تمهیداتى را از سال 99 براى جلوگیرى 
از چاقى دانش آموزان اجرا کرده و از نیمه شهریورماه 99 
همزمان با بازگشــایى مدارس پروژه ملى کنترل وزن 
و چاقى دانش آموزان به منظور غربالگرى، شناســایى 
و مشــاوره دانش آموزان داراى اضافه وزن و چاق تحت 

عنوان طرح کوچ کلید خورد. 
به گفته او در این طرح با مشــارکت مدیران، معلمان و 
نظارت مربیان درس تربیت  بدنى، ســنجش شــاخص 
توده بدنى انجام و دانش آموزان داراى اضافه وزن و چاقى 
شناسایى  شدند. پس از شناســایى دانش آموزان داراى 
اضافه وزن بــا برنامه هاى برنامه ریزى شــده در طول 
سال تحصیلى تا پایان اسفند ماه، دانش آموزان نسبت به 
کنترل وزن و ایجاد سبک زندگى سالم تشویق مى شدند. 
این طرح کــه با نام طرح کــوچ نامگذارى شــد با این 
هدف آغاز شد که در هر ســال 3 درصد از میزان چاقى 
دانش آموزان کاسته شــود، همچنین اگر دانش آموزى 
الغرى مفرط داشته  باشد نیز شامل این طرح شود و به 
گفته امیرپور،گام بزرگى براى تصحیح الگوى زندگى و 

افزایش تحرك دانش آموزان بود.
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پورش 
استان درباره طرح هاى ویژه ســال تحصیلى جارى نیز 
گفته: با توجه به اینکه امســال مدارس حضورى شده، 

طرحى را با عنوان طرح پاك برنامه ریزى کردیم که در 
این طرح نگاه ویژه اى به حوزه تربیت بدنى و درس تربیت 

بدنى خواهد شد.
اما با وجود اینکه امیرپور از افزایش فضاهاى ورزشى در 
مدارس نام برده و همچنین از اضافه شدن زمین چمن 
گفته کارشناسان معتقدند که این موضوع به تنهایى نمى 

تواند در کاهش چاقى دانش آموزان مؤثر باشد.
به اعتقاد کارشناسان مسئله چاقى دانش آموزان به قبل 
از کرونا باز مى گردد. دانش آموزان تا پیش از تعطیالت 
کرونایى بیشــتر اوقات پول جیبى خود را براى خرید 
انواع ساندویچ، سیب زمینى سرخ شده و پیتزا از بوفه 
مدارس و خارج از مدرسه هزینه مى کردند و گزارش 
ها حکایت دارد که این عادات ســبب شده تا با وجود 
غذاهاى متنوع مادران، دســِت طلب فرزندان دانش 
آموز به سمت ســاندویچى ها و اغذیه فروشى هاى 

اطراف دراز باشد.
این در حالى است که فست فودها دشمن سالمتى دانش 
آموزان و سایر گروه هاى سنى است و آمارها نشان مى 
دهد که به ســبب مصرف آنها  بیش از 40 درصد دانش 
آموزان ایرانى یا چاق هســتند یا اضافه وزن دارند. آمار 
نگران کننــده اى که اکنون در اصفهــان به 21 درصد 
رسیده و اگر توجه جدى به آن نشود و همچنان بوفه هاى 
مدارس پر باشد از تنقالت چاق کننده معلوم نیست که 

این آمار تا چه حد افزایش پیدا کند.

21 درصد از دانش آموزان استان چاق هستند

تُپلى هاى مدارس اصفهان!

زمین هاى رها مخزن زباله شده اند
نصف جهــان   زمین هاى رها شده در محدوده شهر 
یکى از معضالتى اســت که چهره شــهر را نازیبا 
جلوه مى دهد. موضوعى که همواره مورد اعتراض 
شــهروندان و گاهى هم دغدغه مسئوالن شهرى 
بوده و اینک مدتى اســت که به فراموشى سپرده 

شده است.
این گونه اراضى که تعداد و وسعت آنها نیز کم نیست 
و در جاى جاى شهر و در محالت مختلف، وجود دارد 
به مکان مناسبى براى تخلیه نخاله هاى ساختمانى، 
ریختن زبالــه و تجمع و ازدیــاد حیوانات موذى و 

میکروب و منشأ گرد و خاك بدل شده و جز آن شهر 
را نیز نازیبا کرده است.

یکى از شهروندان معتقد اســت که آلودگى هاى 
زیســت محیطى از این زمین ها ناشــى از انباشت 
زباله و نخاله ها ساختمانى سالمت ساکنان منطقه 
را تهدید مى کند. شهروندان اصفهانى معتقدند که 
این وظیفه شهردارى است که در این زمینه اقدامات 
الزم را انجام دهد. این زمین ها معموًال داراى چند 
مالک هستند و گاهى سالیان سال است که محلى 

براى گذاشتن زباله و نخاله شده اند.

مریم محسنى
در برخــى از نقــاط اصفهان اجــاره بها به انــدازه اى 
سلیقه اى شده است که مردم و صاحبان امالك با منطق 
گوجه و پیازى اجاره را تعیین مى کنند به این شکل که 
مستأجران باید به هر مبلغى که صاحبخانه مى گوید تن 

بدهند.
این موضوع مربوط به باالى شــهر نیست و در مرکز و 
حتى مناطق پایین تر شهر نیز شهروندان از این موضوع 

گالیه مند هستند. 

این مســئله در زمانى اتفاق افتاده که نرخ دالر باال رفته 
و تورم نیز افسارگسیخته اســت؛ در این زمان است که 
صاحبخانه ها با این ســخنان که همه چیز گران شده 
و باید اجاره هــا هم افزایش یابد اقــدام به گران کردن

 اجاره ها مى کنند.
قیمت هاى سرسام آور اجاره بها حتى در فصل سرد که 
بازار اجاره چندان داغ هم نیست نیز اتفاق مى افتد و این 
مسئله مستأجران را نگران کرده و از مسئوالن درخواست 

دارند که به این موضوع با نظارت بیشترى توجه کنند.

اجاره، به سبک گوجه و پیازى

نوسازى قراضه هاى غول پیکر
نصف جهان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره 8 آذر 
خود در گزارشى با عنوان «غول هاى فرسوده نونوار 
مى شــوند» به وضعیت طرح نوسازى خودروهاى 
فرســوده پرداخته و نوشــته: «طرح هاى پیشین 
درخصوص نوسازى کامیون هاى فرسوده در مرحله 
اجرا به بن بســت رســید و حاال واردات کامیون با 
تصمیم گیرى بهارستان نشــین ها وارد فاز تازه اى 

مى شود.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «طرحى 
که براســاس آن  به جاى واردکننــدگان، این بار 
رانندگان و مالکان خودروهاى ســنگین مى توانند 

کامیــون وارد کنند. طبــق آخرین آمار ســازمان 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى، تعداد کامیون هاى 
عمومى موجود در کشور در سال 91 حدود 378 هزار 
دستگاه بوده که این رقم در سال 1400 به 365 هزار 
و 89 دستگاه کاهش پیدا کرده است که 101هزار 
و 705 دستگاه از آن باالى 25 ســال عمر دارند و 
27/8 درصد یعنى یک سوم از کل کامیون هاى فعال 
در جاده ها را شامل مى شــود؛ با وجود این، نوسازى 
ناوگان فرسوده باید در دستور کار متولیان قرار بگیرد 
و از همه مهمتر اینکه این طرح ها باید در مرحله اجرا 

موفقیت آمیز باشد.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى 
اصفهــان از مشــارکت 980 هــزار 
دانش آموز اصفهانى همزمان با سراسر 

کشور در مانور زلزله خبر داد.
منصور شیشه فروش با اشاره به برگزارى 

بیست و چهارمین مانور زلزله در مدارس 
اســتان اصفهان اظهار کرد: این مانور 
صبح روز سه شــنبه همزمان با سراسر 
کشــور در مدارس اســتان برگزار شده 

است.

وى با بیان اینکه مانــور زلزله در 5 هزار 
و 600 مدرسه برگزار شده است، اضافه 
کرد: در این مانور 980 هزار دانش آموز 

در همه مقاطع تحصیلى شرکت کردند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى 
اصفهــان هــدف 
از برگــزارى ایــن 
مانــور را آشــنایى 
دانــش آمــوزان با 
نحــوه پناهگیرى 
صحیــح در برابــر 
اثرات زلزله اســت، 
افزود: ایــن مانور با 
شعار «مدرسه ایمن 

جامعه تاب آور» برگزار شد.
وى افزود: همچنین در این مانور دانش 
آموزان با اقدامات فــورى در حوادث و 
مخاطرات طبیعــى از جمله کمک هاى 

اولیه، احیاى قلبى ریوى و ... آشنا شدند.

مشارکت 980 هزار دانش آموز اصفهانى 
در مانور زلزله

معابر دولت آباد به دوربین مداربسته تجهیز مى شود
نصف جهان   شهردار دولت آباد از هرس تنه جوش 
درختان مسکن مهر توســط واحد فضاى سبز این 

شهردارى خبر داد.
محمدحسن یارى به اصالح و هرس کاج هاى بلوار 
طالقانى دولت آباد نیز اشــاره کرد و افزود: کاشت 
درختان سرو و پالم در بلوار شهداى امامزاده نرمى(ع) 

نیز انجام شده است.

وى همچنین از تجهیــز معابر و خیابان هاى دولت 
آباد در آینده نزدیک به دوربین هاى مدار بسته خبر 
داد و افزود: نصب پایه هاى دوربین هاى مدار بسته 
در سطح شــهر و منطقه صنعتى دولت آباد از آبان 
ماه گذشته آغاز شده است و به زودى شاهد تجهیز 
شــهر به دوربین هاى امنیتى، حفاظتى و نظارتى 

مى باشیم.

کاهش تعرفه عوارض در مبارکه 
نصف جهان   مدیر واحد درآمد شــهردارى مبارکه 
گفت: در راستاى مساعدت به شهروندان در پرداخت 
عوارض، دستورالعمل کاهش تعرفه عوارض و بهاى 
خدمات، تدوین شــد و به تصویب شوراى اسالمى 

شهر مبارکه رسید.
بهزاد صالحى افزود: از ابتداى آذرماه تا 15 اسفند ماه 
سال جارى کاهش تعرفه در عوارض ساختمانى با 
کاربرى مسکونى و غیر مسکونى، عوارض ارزش 
افزوده ناشى از اجراى طرح هاى عمرانى و توسعه 
معابر شــهرى، عوارض کســب و پیشه و عوارض 
فعاالن بازرگانــى، خدماتى و... اعمال مى شــود. 
وى ادامه داد:  تعرفه عوارض با کاربرى مســکونى 

و غیرمسکونى شامل عوارض ارزش افزوده ناشى 
از تغییر کاربرى، پذیره زیربنا، تراکم، بالکن و پیش 

آمدگى و آتش نشانى است.
وى گفت: از اول آذر لغایت 30 آذر 35 درصد، از اول 
دى تا 30 دى ماه 30 درصد و از ابتداى بهمن تا 15 
اسفند 25درصد تخفیف در بخش عوارض مسکونى 

اعمال مى شود.
صالحى در خصوص کاهش تعرفــه عوارض غیر 
مســکونى نیز بیان کرد: از ابتــداى آذر لغایت 30 
آذر 40 درصد، اول دى تــا 30 دى 35 درصد و اول 
بهمن لغایت 15 اســفند 30 درصد تخفیف اعمال

 خواهد شد.

خودنمایى محرومیت فرهنگى در اردستان
نصف جهــان   فرماندار شهرســتان اردستان گفت: 
یکى از مشکالت شهرستان اردستان، محرومیت 
فرهنگى است زیرا تا به حال استعدادها، توانمندى ها 

و قابلیت هاى شهرستان معرفى نشده است.
محمدهادى احمــدى  طبا افــزود: هفته فرهنگ 
شهرســتان اردســتان بایــد آغازى باشــد براى 

به کارگیرى تمام توانمان به منظور پیشــرفت این 
شهرستان و هر کس باید وظیفه خود را به   درستى 
انجام دهد. وى ادامه داد: وظیفه امروز جوانان کسب 
علم، دانش و مهارت اســت و وظیفه  مسئوالن نیز 
فراهم کردن زمینه براى شــکوفایى و به کارگیرى 

استعدادهاى درخشان شهرستان است.

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى اصفهان از وقوع حریق 
در یکى از کلینیک هاى پزشکى اصفهان 
واقع در خیابــان سپهســاالر خبر داد و 
گفت: این حریق قبل از سرایت به داخل 
بیمارستان و با کمترین خسارت ممکن 

مهار شد.
سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران با اعالم 
این خبر، اظهار کرد: ساعت 12 و 18دقیقه 
روز یک شنبه، 6 آذرماه رؤیت دود و شعله 
از داخل موتورخانه این کلینیک پزشکى 

به آتش نشانى اصفهان اطالع داده شد.
وى افزود: بالفاصله اکیپ آتش نشانان از 
دو ایستگاه 20 (خیابان مصلى) و ایستگاه 
شــماره 5 (میدان بزرگمهر) به موقعیت 

اعزام شدند.
سرآتشــیار پرتوى سرپرســت ایستگاه 
شماره 20 آتش نشــانى اصفهان هم که 
از لحظات اولیــه در محل حریق حضور 

داشــت، با بیان اینکه موتورخانه طعمه 
حریق شــده بود، گفت: دود ناشى از این 
حریق از داخل داکت ها به داخل کلینیک 
سرایت کرده بود و تعداد زیادى از بیماران 
و همراهان آنها در معرض دود گرفتگى 
قرار گرفتــه بودند، اما با ســرعت عمل 
آتش نشانان 70 نفر از داخل ساختمان به 
خارج هدایت شدند که عملیات تخلیه دود 
به سرعت صورت پذیرفت و از سرایت دود 

به بخش هاى دیگر جلوگیرى شد.
وى با اشــاره بــه اینکه آتش نشــانان 
در کمتریــن زمــان ممکن بــه محل 
آتش سوزى رســیدند و حریق را کنترل 
کردند، خاطرنشــان کــرد: دودزدگى و 
مشــکلى براى بیماران در بیمارســتان 
به وجود نیامد و قبل از ســرایت آتش به 
داخل بیمارســتان با کمترین خســارت 
ممکن خامــوش و توصیه هاى ایمنى به 

آتش نشانان داده شد.

جزئیات آتش سوزى در کلینیک 
خیابان سپهساالر
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با گذشت بیش از یک سال از انتشار ویندوز 11، چرا بسیارى از 
کاربران هم چنان از نسخه جدید سیستم عامل مایکروسافت دل 

خوشى ندارد؟
مایکروسافت بى  سر و صدا در حال ارتقاى خودکار دستگاه هاى 
مجهز به ویندوز 10، به نسخه جدیدتر ویندوز 11 است. البته این 
 TPM به روزرسانى به شرط فضاى ذخیره سازى کافى و الزامات
2,0 (ماژول پلتفرم مورد اعتماد) قابل دریافت خواهد بود. ویندوز 
11 تغییرات ظاهرى مختلفى را از جمله رنگ ها و تم هاى جدید 

به ارمغان آورده است.
با این حال، این نســخه نیز از برخى نقایص نسل پیشین مانند 
برنامه هاى تکرارى، آپدیت هاى اجبارى، تبلیغات و نگرانى هاى 
مربوط به حریم خصوصــى رنج مى برد. هم چنیــن برخى از 
ویژگى هاى جدید نیز به طور پیوسته از زمان انتشار، محدود یا 
مبهم هستند، در حالى که برخى از قابلیت هاى دیگر به طور کامل 

بازسازى شده و شهودى بودن خود را از دست داده اند.
هم چنین فهرست سخت افزارهاى ســازگار با ویندوز 11 نیز 
محدود است. در فهرست انواع CPU واجد شرایط براى دریافت 
این آپدیت، عمدتا تراشه هاى نسل جدید با ماژول هاى امنیتى 
خاص دیده مى شوند. با این حال، کاربران مى توانند حداقل موارد 
مورد نیاز را دور بزنند و این سیستم عامل را با تالشى مضاعف 
نصب کنند، اما در این راه، ممکن اســت موانعى براى پذیرش 

ویندوز 11 وجود داشته باشند.
با آپدیت جدید ویندوز، پایدارى به خصوص در اجراى بازى ها 
نیز خدشه دار شــده اســت. همان طور که مایکروسافت اشاره 
کرده اســت، از زمان انتشــار این نسخه، توســعه دهندگان 
به روزرســانى هاى مختلفى را یکى پس از دیگرى براى رفع 
ایرادات ارائه کردند. با این حال پس از گذشــت چند ماه، هنوز 
برخى از مشکالت پابرجا مانده اند و ساده سازى هاى بیشترى در 
این زمینه مورد نیاز است. چرخه رفع اشکال و افزودن ویژگى هاى 
جدید براى هر نسخه نرم افزارى جدید مورد انتظار است، اما با 
توجه به عدم رفع تمامى مشکالت، هنوز بسیارى نسبت به نصب 

ویندوز 11 تردید دارند.

بازطراحى منوى استارت ویندوز 11
از جمله چشم گیرترین تغییرات بصرى ویندوز 11، بازطراحى 
منوى استارت محسوب مى شود که البته با نقدهاى مختلف و ضد 

ز و نقیضى از سوى کاربران روبرو است. منوى استارت  ا
زمان انتشــار ویندوز 8، همواره مورد انتقاد 

بوده اما هرگز تا این حد که در ویندوز 11 
شاهد هستیم، هدف حمله کاربران قرار 

نگرفته است.
در ویندوز 10، کلیک بر روى 
دکمه اســتارت، یک منوى 

گسترده و قابل تغییر اندازه 
را با فهرستى از برنامه هاى 
نصب شــده و اخیــر بر 

اســاس حروف الفبا نمایش مى دهد. مى توانید هر تعداد برنامه 
را که دوست دارید، به این منو پین کنید. به عالوه، نوار جستجو 
به راحتى در گوشــه پایینى قابل دسترســى است. برنامه هاى 
گروه بندى شــده نیز به صورت پویا در پوشه ها به شکل کاشى 

قرار مى گیرند.
اما دکمه استارت جدید تنها یک کادر گرد با نوار جستجو در باال، 
فهرستى از برنامه هاى پین شده، برنامه هاى تبلیغى و فایل هاى 
اخیرا استفاده شده را به شما نشان مى دهد. پوشه ها نیز از ابتدا با 
این به روزرسانى حذف شــدند، اما از آن زمان مجددا با ظاهرى 

جدید در بیلدهاى اخیر ویندوز 11 بازگشته اند.
براى دسترسى به همه برنامه ها، یک دکمه کوچک در گوشه قرار 
گرفته که ممکن است تا به حال آن را ندیده باشید. میانبرهاى 
کلیدهاى پاور، تنظیمات، اســناد و نمایه نیز جابه جا شــده اند. 
هم چنین گزینه تغییر سریع تنظیمات نیز وجود ندارند، زیرا برنامه 
Settings به طور پیش فرض در منوى استارت پین شده است. 

هم چنین خود دکمه استارت در وسط نوار وظیفه قرار گرفته و از 
طریق بارگذارى برنامه هاى بیشتر در نوار وظیفه به سمت چپ 

متمایل مى شود.

ترفندهاى گیج کننده نوار وظیفه
نوار وظیفه به طور مشابه در بخش مرکزى قرار گرفته و به سمت 
بیرون گسترش مى یابد. آیکون ها به صورت پویا مرتب شده اند 
و از کناره ها سرازیر مى شوند تا براى برنامه هاى جدید فضا ایجاد 
کنند. برنامه هاى فعال با یک نقطه کوچک در زیر آنها نشان داده 
شده اند، اما تضاد بین برنامه هاى فعال و پین شده (همان طور 
که در نمادهاى نــوار وظیفه وینــدوز 10 دیده 
مى شود)، دیگر وجود ندارند. 
هم چنین نوارهاى پیشرفت 
(Progress bars) قبــال 
در نمادها منعکس مى شدند 
که نوار وظیفه ویندوز 11 این 
نشانگرها را نیز از دست داده 

است.

با ویندوز 11، مى توانید به سرعت و به راحتى نوار وظیفه را در هر 
نقطه از دسکتاپ به سمت باال، پایین، چپ یا راست بکشید و رها 
کنید. با این حال، مایکروسافت امکان شخصى سازى  را در نوار 
وظیفه به شدت محدود کرده است. به طورى که نمى توان آن را 
تغییر مکان داد یا اندازه آن را عوض کرد. حتى این قابلیت وجود 

ندارد تا میانبرها را به داخل نوار بکشید و رها کنید.
تنها کارى که مى توانید انجام دهید این است که با کلیک راست 
بر روى نوار وظیفــه و وارد کردن تنظیمــات، تغییر رفتار آن و 
ترازبندى نوار وظیفه، همه آیکون ها را به سمت چپ منتقل کنید 
که یکى دیگر از مشکالت رایج در نوار وظیفه ویندوز 11 است. در 
نسخه هاى قدیمى تر ویندوز، مى توانید بر روى نوار وظیفه کلیک 
راست کنید تا ده ها میانبر مناسب براى تنظیمات، کنترل پنل، 
مدیر وظایف و موارد دیگر را بــاز کنید. با این حال، در بیلدهاى 
جدیدتر، مایکروســافت همه آنها را حذف کرده است. به طور 
جایگزین، کلیک راست روى نوار وظیفه تنها یک منو که شامل 

تنظیمات تسک بار است را نشان مى دهد.

رابط کاربرى به ظاهر ساده سازى شده ویندوز 
11، پیچیدگى هاى خود را دارد

مایکروسافت در ساده سازى رابط کاربرى، پیمایش و تعامل با 
آن را سخت تر کرده است. اساســا، اقداماتى که تعداد کلیک ها 
کم ترى براى آنها نیاز بود، اکنون به دو برابر تالش بیشتر متکى 
هســتند. براى مثال، تغییر برنامه هاى پیش فــرض را در نظر 
بگیرید. مایکروسافت چندین سال است که قصد دارد مرورگر 
خود به نام Edge را به کاربران خود تحمیل کند که این سیاست 

در ویندوز 11 به اوج خود رسیده است.
براى تغییر مرورگر پیش  فرض خود در ویندوز 10 (یا هر برنامه 
دیگرى)، فقط باید تنظیمات برنامه هاى پیش فرض را باز کرده 
و مرورگر دلخواه خود را انتخاب کنید. با این حال در ویندوز 11، 
شما باید به صورت دستى مرورگر اصلى را براى هر افزونه وب 
موجود، انتخاب کنید. بدین ترتیب، شما مجبور هستید در میان 
ده ها افزونه وب پیمایش کرده تا براى هر یک تنظیمات را تغییر 
دهید یا ویندوز 11 شما را به مایکروسافت اج هدایت خواهد کرد. 

با این حال، به گفته CNET، این رونــد پس از آپدیت جدید تا 
حدى بهبود یافته است.

هم چنین منوى زمینه (کلیک راســت) نیز ساده ســازى شده 
است. با کلیک راست بر روى یک فایل در Explorer معموال 
فهرستى طوالنى از گزینه    ها ارائه مى شوند که شامل تغییر نام، 
کپى، ویژگى ها، باز کردن با، باز کردن مکان فایل و موارد دیگر 
است. اما همه این ویژگى ها اکنون در ویندوز 11، در یک منوى 
جداگانه قرار گرفته اند. براى دسترســى به آنها باید روى گزینه 
”Show more options“ کلیک کنید. اگر گردش کار شــما 
تا حد زیادى به منوى زمینه متکى باشد، راهى جز کلیک هاى 

اضافى وجود ندارند.

الزامات سختگیرانه
مایکروسافت در ارتباط با سیســتم واجد شرایط براى دریافت 
ویندوز 11 نیز بسیار سخت گیرانه عمل کرده است. این نسخه 
براى اجرا به فناورى ماژول پلتفرم قابــل اعتماد (TPM) نیاز 
دارد. TPM تراشه اى است که محاســبات رمزنگارى را براى 
تایید یکپارچگى سیستم و افزایش امنیت انجام مى دهد. توصیه 
مایکروسافت تجهیز سیستم به TPM 2,0 و حداقل مورد نیاز 
براى نصب نیز TPM 1,2 تعیین شده است. با این وجود، حتى 
براى سخت افزارى که فاقد حداقل هاى مورد نیاز است نیز ویندوز 

11 هم چنان قابل نصب خواهد بود.
طبق صفحه پشتیبانى رسمى مایکروســافت، اگر رایانه شما 
فاقد برخى از الزامات براى نصــب ویندوز 11 بود نیز مى توانید 
این نســخه را هم چنان نصب کنید، با این حال دیگر خبرى از 
پشتیبانى رسمى نخواهد بود. این بدان معنى است که کامپیوتر 
شما وصله هاى امنیتى و به روزرسانى ها را از مایکروسافت دریافت 
نخواهد کرد که ممکن است باعث افزایش آسیب پذیرى دستگاه 
شود. مایکروسافت هم چنین در مورد خطاهاى سازگارى و سایر 

مشکالت و ریسک هاى بالقوه نیز هشدار داده است.
عالوه بر آن، مایکروســافت کاربران را مجبور به اســتفاده از 
مجموعه خدمات خود با ویندوز 11 کرده است که پیش از این 
یک قابلیت اختیارى بود. اکنون دیگر بدون وارد کردن حساب 
کاربرى مایکروسافت خود، نمى توانید این نسخه را نصب کنید، 
مگر آنکه در فرآیند راه اندازى از ترفندهایى خاص و فریب کارانه 
استفاده کرده باشید. این حساب براى دسترسى به سرویس هاى 
آفیس، اســکایپ، وان درایو، Outlook و موارد دیگر استفاده 
مى شود، بنابراین ارائه اطالعات شخصى کلیدى در حال حاضر 

عمال اجبارى است.
در مجموع، ویندوز 11 بیش از آنکه نســل جدید و مســتقل 
سیســتم عامل مایکروســافت به حســاب بیاید، مانند یک 
به روزرسانى براى ویندوز 10 به نظر مى رسد. با نصب آن، برخى 
از ویژگى هاى جدید و طرح بندى هــاى چندوظیفه اى بهتر را 
دریافت خواهید کرد که البته به قیمت کاهش عملکرد و برخى از 
نقایص تمام خواهد شد. به طور طبیعى، اگر به ویندوز 10 عادت 
دارید، تغییر ناگهانى مى تواند به تجربه اى ناخوشایند تبدیل شود.

چرا  بسیارى از مردم از ویندوز 11 متنفرند
تحقیقات جدید شرکت ESET نشان داد گروه مزدوران سایبرى بدنام "باهاموت اى پى تى" 

از اپلیکیشن هاى VPN براى حمله به گوشى هاى اندرویدى استفاده مى کند.
 گروه "باهاموت اى پى تى"، گروه مزدوران سایبرى است که مى توانند براى انجام حمالت 
فیشینگ، استخدام شوند. طبق گزارش شرکت امنیت سایبرى ESET، این گروه مدتى 
است که اشخاص را در خاورمیانه و جنوب آسیا هدف مى گیرند و حداقل هشت نسخه 
جاسوس افزار باهاموت در نسخه هاى آلوده به تروژان اپلیکیشن هاى اندرویدى محبوب 
SoftVPN و OpenVPN اکنون شناسایى شده اند. این گروه گویا دوباره از کد جاسوس 

افزار قدیمى براى آلوده کردن این اپلیکیشن هاى به بدافزار استفاده کرده است.
نام "باهاموت اى پى تى" از سال 2017 به دلیل انجام حمالت جاسوسى مدام در خبرها 
آمده است. حمالت جاسوس افزارى اخیر این گروه که از اپلیکیشن هاى VPN استفاده 
کرده، براى هک گوشى کاربر و دسترسى به پیامک ها، اطالعات تماس، موقعیت مکانى و 
ضبط تماس ها طراحى شده است. این جاسوس افزار مى تواند از اپلیکیشن هاى پیام رسانى 
مانند واتس اپ جاسوسى کرده و اطالعات دیگرى مانند اطالعات بانکى را با استفاده از 

کى الگر، استخراج کند.
نسخه جعلى وب ســایت SecureVPN براى توزیع اپلیکیشن هاى آلوده به ویروس 
استفاده شده که هرگز براى دانلود در پلى استور قرار نگرفتند. این اپلیکیشن هاى VPN به 
نظر مى رسد اشخاص خاصى را هدف گرفته اند که با یک کلید فعال سازى ویژه به این وب 
سایت هدایت مى شوند. سایت واقعى این VPN کلید فعال سازى براى مشاهده وب سایت 
نمى خواهد که یک عالمت هشدار دیگر براى قربانیان احتمالى است. این کلید مانع از آن 
مى شود که نرم افزار مخرب در دستگاه هایى فعال شود که به قربانى مورد نظر تعلق ندارند.

این یافته شرکت ESET نشان مى دهد چرا نباید از منابع غیرمعتبر در اینترنت، اپلیکیشن 
دانلود کرد.

اگر مى خواهید روى رایانه اى که داراى ویندوز 10 یا ویندوز 11 است اسکرین شات بگیرید، 
روش هاى مختلفى وجود دارند که مى توانید از آن ها استفاده کنید.

 در این گزارش برخى روش ها براى گرفتن اسکرین شــات از کل یا بخشى از صفحه در 
ویندوز 10 و 11 معرفى خواهند شد.

ساده ترین راه براى گرفتن اسکرین شات از کل صفحه در ویندوز 10 یا ویندوز 11 این است 
که دکمه Print Screen (PrtScn) روى صفحه کلید خود را فشار دهید.

گرفتن اسکرین شات ویندوز
اسکرین شات در کلیپ بورد شما کپى مى شود و براى ذخیره فایل، اسکرین شات را در هر 
برنامه اى که به شما امکان درج تصاویر را مى دهد، مانند Microsoft Word یا Paint قرار 

دهید.
کلید ویندوز + صفحه نمایش

شما مى توانید در ویندوز 10 یا ویندوز 11 یک اسکرین شات بگیرید و به طور خودکار فایل را 
در پوشه Screenshots ذخیره کنید، مى توانید کلید Windows + PrtScn را فشار دهید، 
صفحه شما کم نور مى شود و یک اسکرین شات از کل صفحه شما در پوشه ذخیره مى شود.

Alt + Print Screen
براى گرفتن فقط پنجره فعالى که در آن کار مى کنید، مى توانید Alt + PrtScn را فشار دهید، 
اسکرین شات در کلیپ بورد شما کپى مى شود و براى ذخیره آن باید آن را در برنامه دیگرى 

جایگذارى کنید.
ابزار Snip & Sketch در ویندوز 10

اگر به دنبال سفارشى کردن، حاشیه نویسى یا اشــتراك گذارى اسکرین شات هستید، 
Windows۱۰Snip & Sketch بهترین راه براى گرفتن اسکرین شات در ویندوز است.

 Windows Key + مى توانید از میانبر صفحه کلید ،Snip & Sketch براى فعال کردن
Shift + S استفاده کنید، صفحه شما کم نور مى شود و یک منوى کوچک در باالى صفحه 

ظاهر مى شود و به شما این امکان را مى دهد که از یک پنجره مستطیل شکل آزاد یا از کل 
آن اسکرین شات بگیرید.

با گزینه هاى Snip & Skitch، مى توانید نحوه گرفتن اسکرین شات را انتخاب کنید
پس از گرفتن اسکرین شات در کلیپ بورد شما ذخیره و یک اعالن پیش نمایش در گوشه 

سمت راست پایین صفحه نمایش شما ظاهر مى شود.
براى باز کردن برنامه Snip & Sketch و ذخیره، اشتراك گذارى یا ویرایش اسکرین شات 

با ابزار هاى طراحى موجود، روى اعالن پیش نمایش ضربه بزنید.

حمله جاسوس افزارها در پوشش 
فیلترشکن

معرفى گوشى آنر سرى 80
 سرى جدید آنر80 دستگاه هاى ممتاز جانشــین سرى آنر 70 
هستند که اوایل سال جارى عرضه شد و 3 مدل به بیرون درز کرد: 

آنر 80 پرو، آنر SE 80 و آنر 80 استاندارد.
Honor۸۰Pro Plus اولین پرچمدار این شرکت خواهد بود که 

 Gen1+Snapdragon۸ موبایل بسیار مورد توجه SoC داراى
کوالکام اســت. این چیپســت که بر اســاس فرآیند ســاخت 
TSMC 4 نانومتــرى ســاخته شــده اســت، نســبت بــه

 Snapdragon۸Gen1 در نود 4 نانومترى سامسونگ در سال 
گذشته تا 30 درصد عملکرد بهتر و 30 درصد راندمان انرژى بهتر 
را نوید مى دهد. SoC همچنیــن از ۶E ۵G، WiFi و همچنین 
یک ISP خیره کننده براى عکس ها و ویدیوهاى شگفت انگیز 

پشتیبانى مى کند.

عالوه بر SoC سریع، این دســتگاه همچنین از شارژ سریع از 
طریق یک اتصال سیمى 100 واتى در کنار باترى 5000 میلى 
آمپر ساعتى پشتیبانى مى کند. این دستگاه همچنین اولین سنسور 
اصلى 160 مگاپیکسلى صنعت را در میان راه اندازى دوربین سه 

گانه پرچمدار خود به نمایش خواهد گذاشت.
 جلوى Honor۸۰Pro یک صفحه نمایش خمیده 120 هرتزى 
AMOLED با رزولوشن ۱,۵K براى بهره ورى بهتر انرژى و یک 

بریدگى قرص شکل در مرکز در باالى صفحه نمایش است که 
داراى دوربین سلفى دوگانه 50 مگاپیکسلى در جلو است.

این دستگاه با آخرین رابط کاربرى MagicOS Honor با حداکثر 
12 گیگابایت رم و 512 گیگابایت حافظه داخلى راه اندازى خواهد 
شد. انتظار مى رود که از کمتر از 4500RMB (632USD) به بعد 

راه اندازى شود.

در همین حال، Honor80 استاندارد از همان 
طراحى صفحه نمایش خمیده 120 هرتزى 

AMOLED بهره مى برد.

آنر 80 از تراشه اســنپدراگون ۷۸۲G کوالکام 
بهره مى برد که از شارژ سریع سیمى تنها 66 واتى پشتیبانى مى 
کند. شایعه شده است که این گوشى با حداکثر 12 گیگابایت رم و 
512 گیگابایت حافظه داخلى و یک سنسور اصلى پرچمدار عقب 
 Pro سونى به جاى سنسور 160 مگاپیکسلى سامسونگ که در
وجود دارد در دسترس خواهد بود. تنظیمات دوربین جلو ناشناخته 
باقى مانده است، اما انتظار مى رود که از همان لنز سلفى دوگانه 50 

مگاپیکسلى بهره مند شود.
این دســتگاه داراىSoC Dimensity1080 اســت که اخیراً 
در میان رده هاى دیگر رقیب ماننــد RedmiNote12Pro و  

 +Realme۱۰Pro

یافت مى شود.این دستگاه با حداکثر 
12 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه 

داخلى همراه با پشتیبانى از شارژ سریع سیمى 66 واتى عرضه 
خواهد شد. نمایشگر جلویى آن از نوع AMOLED 120 هرتزى 
تخت خواهد بود، اما مشخصات دوربین جلو و تنظیمات دوربین 
عقب هنوز مشخص نیست. این طرح همچنین در زمان نوشتن 
این مقاله توســط Honor مورد آزار و اذیت قرار نگرفته و اعالم 

نشده است.

چگونه در ویندوز اسکرین شات بگیریم؟

دارید، تغییر ناگهانى مى تواند به تجربه اى ناخوشایند تبدیل شود.افتاج هدایت خواهد کرد. 

از همان  د
1 هرتزى 

۷ کوالکام 
66 واتىپشتیبانى مى 6 تنها

2 با حداکثر 12 گیگابایت رم و 
+Realme۱۰Pro

یافت مى شود.این دستگاه با حداکثر 

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

راى شماره 140060302026015551 مورخ 1400/12/03 هیات دو آقاى مهرداد مؤمنى 
به شناسنامه و کدملى 1150006390 صادره از فریدن فرزند على بصورت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 123,60 مترمربع  از پالك شماره 41 فرعى از 14458 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 

عادى مع الواسطه از مالکیت رضا ماهرانى برزانى 
راى شــماره 140060302026015550 مورخ 1400/12/03 هیات دو خانم زهرا مؤمنى 
آشجردى به شناسنامه شماره 54 کدملى 1159553051 صادره از فریدن فرزند على بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 123,60 مترمربع  از پالك شماره 
41 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت رضا ماهرانى برزانى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/09 - م الف: 

1409885 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/298 

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

شــماره: 140160302026012885- تاریــخ: 1401/08/14- برابــر راى شــماره 
140160302026009137 مــورخ 1401/04/06 هیــات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت آقاى/ خانم محمدقاسم 
حیدرى قهساره به شناسنامه شماره 22 کدملى 1189742594 فرزند موازى 4دانگ مشاع 
از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 103,75 مترمربع پالك شماره 76 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 22 اصفهان مبایعه 

نامه عادى/ سند رسمى شماره 3615ـ 1358/02/19 دفتر 82 اصفهان)
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 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 سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/09 - م الف: 
1409720 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – سیداسداهللا موسوى/8/300

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

شــماره: 140160302026013598- تاریــخ: 1401/08/22- برابــر راى شــماره 
140160302026009843 مــورخ 1401/07/18 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت آقاى محمدرضا آزادمقدم به 
شناسنامه شماره 456 کدملى 1285520068 صادره فرزند غالمعلى نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 350 مترمربع پالك شماره 299 فرعى از 14458 اصلى واقع در بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالک رسمى آقاى احمد امینى طبق سیستم جامع 
امالك مورد ثبت صفحه 163 دفتر 114 امالك بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب 
قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند و اقرارنامه 162172ـ 

1401/07/17 دفترخانه 82 اصفهان نیز 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 سند مالکیت صادر خواهد 
شد. آدرس اداره ارشاد: خیابان آبشار دوم بعد از پل غدیر سمت راست خیابان شهید آوینى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/09 - م الف: 1409820 
– قائم مقام رئیس واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – مجید حیدرى/8/302

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

شــماره: 140160302026013595- تاریــخ: 1401/08/22- برابــر راى شــماره 
140160302026000214 مــورخ 1401/01/21 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض آقاى اسداله علیخانى دهقى به شناسنامه 
شماره 4721 کدملى 1090564368 صادره از نجف آباد فرزند محمدتقى بصورت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 135/29 مترمربع از پالك شماره 300 فرعى 
از 14458 اصلى از 14458/43 اصلى که فرعى 300 در سهم زارعین قرار گرفته است واقع 
در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى مع الواسطه 
خریدارى از مالکیت ابراهیم عباسیان موضوع سند انتقال شماره 5682 مورخ 50/2/15 دفتر 

80 اصفهان
شــماره: 140160302026013594- تاریــخ: 1401/08/22- برابــر راى شــماره 
140160302026000215 مــورخ 1401/01/21 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى/ خانم اقدس میرزائى 
دهقى فرزند یداهللا بشماره  شناسنامه شــماره 231 مالکیت خانم اقدس میرزائى دهقى به 
شناسنامه شماره 231 کدملى 1091936463 صادره فرزند یداهللا به صورت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 135/29 مترمربع از پالك شماره 300 فرعى از 14458 
اصلى از 14458/43 اصلى که فرعى 300 در سهم زارعین قرار گرفته است واقع در اصفهان 
بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى مع الواسطه خریدارى از 
مالکیت ابراهیم عباسیان موضوع سند انتقال شماره 5682 مورخ 50/2/15 دفتر 80 اصفهان

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. آدرس اداره ارشــاد: خیابان آبشار دوم، بعد از پل غدیر، سمت 
راست، خیابان شــهید آوینى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/24 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/09/09 - م الف: 1409840 – قائم مقام رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان – مجیدحیدرى/8/310

آگهى مفقودى 
اصل گواهینامه فنى وسایل پرنده فوق سبک به شــماره 13 صادره از سازمان 
هواپیمایى کشورى به نام آقاى سعید زارعان فرزندمحمد متولد1350/04/01 به 
شماره ملى1282684914 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. از یابنده 
تقاضا مى شود اصل گواهینامه فنى پرواز را به نشانى اصفهان بلوار آئینه خانه حد 
فاصل سى و سه پل و و پل فردوسى بن بست نسترن پالك 49 طبقه سوم واحد 

شرقى با کدپستى: 8163675455 ارسال نمایند.
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ترفندهایى براى از بین بردن  بوى سیر و پیاز 

به گفتــه محققــان، بیماران مبتال بــه آرتریت 
زانو که به طــور منظم داروهاى ضــد التهابى 
غیراستروئیدى (NSAIDs) مصرف مى کردند، 
در مقایســه با گروه «شــاهد» که این داروها را 
مصرف نمى کردند، به التهاب بدتر زانو و ضعیف تر 

شدن غضروف زانو دچار شدند.
دکتــر «یوهانــا لویتجنــز»، محقق ارشــد از 
دانشــگاه کالیفرنیا، گفت: «ما دریافتیم شرکت 
کنندگانى که به مدت چهار ســال به طور منظم 
NSAID مصــرف مى کردنــد، نتایــج بدترى 

در مورد ســینوویت، که التهاب در زانو اســت، 
نشان دادند.»

وى در ادامــه افــزود: «همچنین، ما مشــاهده 
کردیم کــه ترکیب غضروف در گــروه مصرف 
کنندگان NSAID در مقایسه با گروه کنترل بدتر 

بود.»
NSAID ها تولید مواد شــیمیایى بدن که باعث 

التهاب مى شوند را مسدود مى کنند. مردم به طور 
مرتب این قرص ها را براى تســکین کوتاه مدت 

درد آرتریت مصرف مى کنند.
آسپرین، ایبوپروفن و ناپروکسن سدیم رایج ترین 
NSAID ها هســتند کــه بدون نســخه در هر 

داروخانه در دسترس هستند.
بــراى ایــن مطالعــه، محققــان داده هــاى 
جمع آورى شــده از بیش از 1000 شرکت کننده 
را در یــک مطالعــه مشــاهده اى طوالنــى

 مدت در مــورد آرتــروز زانو تجزیــه و تحلیل 
کردند.

محققان 277 نفر را که حداقل براى یک ســال 
به طور منظم NSAID مصــرف مى کردند را با 
793 نفرى که با این داروها درمان نشــده بودند 

مقایسه کردند.
همه شــرکت کنندگان در ابتداى مطالعه و چهار 

سال بعد اسکن MRI زانو انجام دادند.
 NSAID نتایج نشــان داد که مصرف کنندگان
در ابتداى مطالعه نســبت به گروه کنترل التهاب 
مفاصل و کیفیــت غضروف بدترى داشــتند و 
ســالمت زانوى آنها پس از چهار سال حتى به 

مراتب بدتر شده بود.
لویتجنز گفــت: «هیچ مکانیســم محافظتى از 
NSAID ها در کاهــش التهاب یــا ُکند کردن 

پیشرفت آرتروز مفصل زانو وجود نداشت. استفاده 
از NSAID ها براى عملکرد ضد التهابى آنها در 
سال هاى اخیر به طور مکرر در بیماران مبتال به 
استئوآرتریت تبلیغ شده است و باید دوباره مورد 
بررســى قرار گیرد، زیرا تأثیر مثبتــى بر التهاب 

مفاصل نشان داده نشده است.»
لویتجنز پیشنهاد مى کند که NSAID ها ممکن 
اســت در کنترل نوع التهاب ناشــى از آرتریت 
زانو مؤثر نباشــند. همچنین ممکن اســت که 
NSAID ها باعــث ضعیف تر شــدن غضروف 

شوند، مشابه روشى که استروئیدها بر غضروف 
تأثیر مى گذارند.

وى خاطرنشــان کرد که براى تأیید آنچه در این 
مطالعه مشاهده شــد، به یک کارآزمایى بالینى 

تصادفى و کنترل شده نیاز است.

اگر با مصرف شــیر دچار نفخ و دل درد نمى شوید، 
بهترین زمان مصرف آن قبل از خواب است.

زیرا در حین خواب، بدن این فرصــت را دارد که 
کلسیم و پروتئین خود را از این ماده غذایى تامین 

کند.
همچنین، چون شــیر حاوى تریپتوفان است و به 
برقرارى خوابى آرام و راحت کمک مى کند، البته 
مصرف یک لیوان شیر در وعده صبحانه هم توصیه 
مى شود، چون موجب رفع بى حالى، بى حوصلگى 
و عصبانیت مى شود و مغز را براى یادگیرى بیشتر و 

یادآورى آسان تر آماده مى کند.

زالزالک پرطرفدار 
عفونت  ریــــه را 

درمان مى کند

میوه هاى پاییزى سرشار از ویتامین ها و مواد مغذى براى بدن هستند. زالزالک این میوه 
پاییزى هم مانند سایر میوه هاى این فصل داراى خواص گوناگون دارویى است.

 زالزالک غنى از ویتامین B، C، کلســیم و آهن اســت. عالوه بر ایــن مصرف زالزالک 
مى تواند یک درمان خانگى و طبیعى براى از بین بردن بسیارى از عفونت ها به خصوص 

بیمارى هاى ریوى باشد.

شما مى توانید از زالزالک براى تهیه یک چاى میوه اى عالى هم استفاده کنید. این چاى 
خاصیت دارویى دارد و در درمان بسیارى از بیمارى هاى قلبى مورد استفاده قرار مى گیرد.

براى تهیه چاى زالزالک مى توانید روى مقدارى از این میوه به صورت تازه یا خشک آب 
جوش بریزید و بعد از اینکه رنگ آب زرد و پررنگ شد آن را بنوشید. به دلیل طعم خاص 

و احتماال کمى هم تلخى مى توانید چاى زالزالک را همراه با مقدارى عسل میل کنید.

قرصى که موجب 
تشدید درد آرتروز زانوها مى شود

بهترین زمان مصرف شیر را بشناسید

همه  مردم گاهى اوقات از بوى بد دهان شاکى هستند. از 
غذاهایى که مى خورید تا بیمارى هاى زمینه اى، مى توانند 

باعث بوى بد دهان (هالیتوزیس)شوند.
سیر و پیاز از پرمصرف ترین غذاهایى هستند که در بدبو 
شدن دهان نقش دارند، به خصوص وقتى به صورت خام 
خورده مى شوند. از این رو، بسیارى از افراد به دنبال راهى 

براى از بین بردن بوى سیر و پیاز مى گردند. 
بوى ناشى از مصرف ســیر و پیاز به ترکیبات گوگردى 
موجود در آن ها مربوط مى شــود. محصوالت حاصل از 
هضم این دو ماده  غذایى از طریق جریان خون به ریه ها 
منتقل مى شــوند و بوى بد دهان را ایجــاد مى کنند که 

مى تواند تا ساعت ها بعد از صرف غذا باقى بماند. 
شاید به نظر برسد که بهترین راه براى جلوگیرى از بدبو 
شدن دهان، کنار گذاشتن سیر و پیاز از رژیم غذایى است. 
با این حال، همیشــه مقاومت در برابر وسوسه  مصرف 
آن ها امکان پذیر نیست. به عالوه، به دلیل مزایاى زیادى 
که براى سالمتى دارند، عاقالنه نیست که از خوردن شان 

اجتناب کنیم. 
خوشــبختانه، راه هاى زیادى براى مقابله با بوى سیر و 
پیاز وجود دارد که در این مطلب به تعدادى از آن ها اشاره 

خواهیم کرد.
به جاى اینکه از فواید ســیر و پیاز چشم پوشى کنید، از 
نکات زیر را براى جلوگیرى از بدبو شــدن دهان کمک 

بگیرید:

1. از میوه ها و ســبزیجات تازه استفاده 
کنید

خوردن محصوالت تازه همراه با غذا یا بعد از آن به از بین 
بردن بوى سیر و پیاز کمک مى کند. براى مثال اگر یک 
وعده غذاى حاوى سیر مصرف کردید، براى دسر سیب 
بخورید یا برگ هاى تازه ى نعناع را بجوید. یک مطالعه 
نشان داده است که ترکیبات شیمیایى سیب خام یا پخته، 

کاهو و نعنا باعث خوشبو کردن دهان مى شوند. 
جعفرى هم از جمله گیاهانى اســت کــه از دیرباز براى 
کاهش بوى سیر و پیاز استفاده مى شود. این گیاه دهان را 

تمیز مى کند و بوى نامطبوع را از بین مى برد.

2. بعد از خوردن غذا مسواك بزنید و نخ 
دندان بکشید

بیشــتر باکترى هایى که باعث بوى بد دهان مى شوند، 
در زیر خط لثــه و در پالك هــاى روى دندان ها زندگى 
مى کنند. مســواك زدن و نــخ دندان کشــیدن بعد از 
خوردن پیاز یا سیر مى تواند به از بین بردن باکترى هاى 
ایجادکننده ى بو و همچنین پاك کــردن بقایاى غذا از 
دهان کمک کند. استفاده از مســواك برقى براى تمیز 
کردن خط لثه و کاهش پالك بســیار مؤثر اســت. این 
کار دهان را بــراى مدت طوالنى ترى تمیز و خوشــبو 

نگه مى دارد.

3. زبانتان را تمیز کنید
بیشــتر افراد از تمیز کردن زبان و ســقف دهان غافل 
مى شوند، در حالى که زبان مکان ایدئالى براى جمع شدن 
باکترى ها اســت. باکترى ها در عقب زبان رشد مى کنند 
و در جایى که مســواك نمى تواند به آن برســد، تکثیر 
مى شوند. استفاده از پاك کننده یا مسواك مخصوص زبان 

مى تواند سلول هاى مرده ى پوست، میکروب ها و ذرات 
ریز غذا را از بین ببرد. براى تمیز کردن زبان، از عقب آن 
شروع کنید و به آرامى به سمت جلو بیایید. سپس دهان 
را آبکشى کنید. این کار را چند بار تکرار کنید تا جایى که 

اثرى از باکترى و ذرات غذا روى مسواك باقى نماند. 
شما مى توانید هر روز یا بعد از خوردن غذاهاى حاوى سیر 

و پیاز از پاك کننده  زبان استفاده کنید.

4. از دهانشویه  استفاده کنید
استفاده از دهانشویه با بوى قوى، براى مثال دهانشویه ى 
حاوى نعناع، در از بین بردن بوى سیر و پیاز مؤثر است. 

بعضى از تحقیقات هم نشان داده اند که دهانشویه هاى 
حاوى دى اکسید کلر بوى بد دهان را برطرف مى کنند. 
دى اکســید کلر مى تواند به حذف پــالك، باکترى ها و 
ذرات غذا کمک کند. معموًال اســتفاده از دهانشویه بعد 
از مســواك زدن و نخ دندان کشــیدن نتیجه ى بهترى 
دارد. حتمًا دستورالعمل روى بطرى دهانشویه را به دقت 

بخوانید تا مصرف زیاد آن باعث تحریک دهان نشود.

5. از روغن هاى ضرورى کمک بگیرید
روغن هاى ضرورى را مى توان به دهانشویه هاى حاوى 
الکل اضافه کرد. بعضى از این روغن ها عالوه بر خوشبو 
کردن دهان، خاصیت ضدباکتریایى هم دارند. عالوه بر 
این، مى توانید با استفاده از روغن هاى ضرورى (نعناع تند 
یا رزمارى) و روغن حامل (نارگیل، بادام شیرین یا زیتون) 

دهانشویه  خانگى درست کنید. 
یک قاشق چاى خورى روغن حامل را با یک قطره روغن 
نعناع در دهان خود بچکانید تا از شر ذرات غذا، باکترى ها 

و بوى بد خالص شوید.

6. آب بنوشید
نوشــیدن مایعات زیاد در طول روز یک استراتژى عالى 
براى جلوگیرى از بدبو شدن دهان است. چراکه خشکى 
دهان مى تواند تولید گوگرد را افزایش دهد که این امر به 
بوى بد دهان منجر مى شود. نوشیدن مایعات از کم آبى 
بدن جلوگیرى کرده و به تولید بزاق کافى کمک مى کند. 
عالوه بر این، آب دهان را شست وشو مى دهد و ذرات غذا 
و باکترى ها را که هر دو مى توانند در ایجاد بوى بد نقش 

داشته باشند، از بین مى برد.

7. یک لیوان چاى سبز بنوشید
نوشیدن چاى سبز به از بین بردن بوى سیر و پیاز کمک 
مى کند. شــما مى توانید بعد از غذا یک لیوان چاى سبز 
بنوشــید تا بوى بد به طور موقت و تا زمانــى که بتوانید 
مسواك بزنید، برطرف شود. تحقیقات نشان داده اند که 
چاى سبز مى تواند از رشد باکترى ها جلوگیرى کند و بوى 

بد دهان را کاهش دهد. 
در یک مطالعه، چاى سبز نسبت به سایر راهکارها مثل 
خوردن نعناع، جویدن آدامس و اســتفاده از محصوالت 
حاوى روغن جعفرى تأثیر بیشــترى در کاهش بوى بد 

دهان داشت. 
البته فواید چاى سبز براى سالمت دهان به خوشبو کردن 
آن ختم نمى شود. به گفته  محققان، دهانشویه ى حاوى 
کاتچین (ترکیــب مفید موجود در چاى ســبز) مى تواند 
به اندازه ى دهانشــویه ى ضدعفونى کننــده به کاهش 

پالك هاى دندان کمک کند.

8. آدامس بجوید
جویــدن آدامس با طعــم نعنــاع بوهــاى نامطبوع را 
از بین مى بــرد. همچنین بــا تحریک ترشــح بزاق به 
شست وشــوى باکترى ها و ذرات غــذا کمک مى کند. 
عــالوه بر ایــن، به گفتــه ى انجمــن دندانپزشــکى 
آمریکا، جویــدن آدامس بدون قند به مــدت 20 دقیقه 
بعد از صــرف غذا مى توانــد خطر پوســیدگى دندان را 

کاهش دهد.

9. سرکه  سیب را امتحان کنید
بعضى از افــراد گزارش داده اند که مصرف یک قاشــق 

غذاخورى مخلوط سرکه  سیب و آب قبل یا بعد از صرف 
غذا به از بین بردن بوى ســیر و پیاز کمــک مى کند. با 
این حال، اســتفاده از این روش در تحقیقات ثابت نشده

 است.
 اگر مى خواهید از ســرکه  ســیب به عنوان یک درمان 
خانگى اســتفاده کنید، حتمًا قبل از مصرف آن با پزشک 

مشورت کنید.

10. شیر بنوشید
نوشیدن یک لیوان شیر همراه با غذاى حاوى سیر یا بعد 
از آن مى تواند غلظت ترکیبات گوگردى را که باعث بوى 
بد دهان مى شوند، کاهش دهد. تحقیقات نشان داده اند 
که شیر پرچرب در از بین بردن بوهاى آزاردهنده بهتر از 

شیر بدون چربى است.

11. آب لیموترش بخورید
آب لیموترش بــه خنثى کردن بوى پیاز یا ســیر کمک 
مى کند. براى امتحان کردن ایــن روش باید کمى آب 
لیموترش تازه (تقریبًا یک قاشــق غذاخورى) را به یک 
لیوان آب اضافه کنید و بعد از یک وعده ى غذایى سرشار 

از پیاز یا سیر بنوشید.

12. ریشه  وسط سیر را بردارید
هنگام پخت غذا هم مى توان بوى ســیر را کاهش داد. 
حبه هاى ســیر را نصف کنید و قبل از افــزودن آن ها به 

ظرف غذا، ریشه ى وسط آن ها را بردارید.
بعضى از ترکیبات موجود در ســیر و پیاز مى توانند عامل 
بوى بد دهان و حتى بوى بدن باشــند. ایــن ترکیبات 

عبارتند از:
آلیسین. وقتى ســیر جویده یا خرد مى شود و در معرض 
هوا قــرار مى گیــرد، آلین موجــود در آن به آلیســین 
تبدیل مى شــود. ســپس آلیســین چند ترکیب حاوى 
گوگــرد تولید مى کنــد که بوى ســیر از آن ها ناشــى

 مى شود.
آلیل متیل ســولفید. این ترکیب هم هنگام خرد کردن 
ســیر و پیاز آزاد مى شــود. پس از خوردن غذا، این ماده 
وارد جریان خون شــده و از طریق ریه ها و منافذ پوست 

منتشر مى شود.
سیستئین سولفوکسید. این ترکیب گوگردى که در سیر و 
پیاز یافت مى  شود، تقریبًا بالفاصله پس از خوردن آن ها 

دهان را بدبو مى کند.
بوى بد سیر و پیاز براى مدت طوالنى باقى نمى ماند، اما 
مى تواند برقرارى ارتباط با دیگران را با مشــکل روبه رو 
کند. اگــر فکر مى کنید بوى ســیر و پیاز ممکن اســت 
برایتان دردسرساز شود، آن ها را به طور برنامه ریزى شده 
مصرف کنید. براى مثال، قبل از مصاحبه شغلى از خوردن 

غذاهاى حاوى سیر و پیاز بپرهیزید. 
خوشــبختانه، راهکارهــاى زیادى بــراى از بین بردن 
بوى ســیر و پیاز وجود دارد. رعایت بهداشــت دهان و 
دندان، نوشــیدن چاى سبز یا شــیر و خوردن میوه ها و 
ســبزیجات تازه به کاهش بوى بد دهان کمک مى کند. 
راهکارى که براى یک فرد مؤثر اســت، ممکن اســت 
براى دیگرى مفید نباشــد. بنابراین، بایــد چند راه حل 
مختلف را امتحان کنید تا ببینید کــه کدام یک از آن ها 
مى تواند به شــما در خالص شدن از بوى ســیر و پیاز 

کمک  کند.

صىکهموجب

وقتى درباره سبزیجات سالم صحبت مى شود، سیب زمینى معموًال در 
فهرست قرار ندارد زیرا معروف شده که مصرف آن با افزایش وزن و 
افزایش خطر ابتال به دیابت نوع دو همراه است، اما مطالعه جدید به 
رهبرى مرکز تحقیقات زیست پزشکى پنینگتون استدالل کرده است 

که سیب زمینى در واقع مملو از مواد مغذى کلیدى است.

نکات آب پز کردن سیب زمینى
نتایج بررسى ها نشان داده است که برخالف تصور رایج، سیب زمینى 
تاثیر منفى بر ســطح گلوکز خون ندارد و در واقع، افرادى که در این 

مطالعه شرکت کردند وزن کم کردند.
محققان اظهار کردند: با خوردن غذاهایى با حجم بیشتر که کالرى 
اندکى دارند، مى توانید به راحتى تعــداد کالرى هاى مصرفى خود را 

کاهش دهید.
آنها افزودند: جنبه کلیدى مطالعه ما این است که ما اندازه وعده هاى 
غذایــى را کاهش ندادیم اما محتــواى کالرى آنهــا را با گنجاندن 
ســیب زمینى کاهش دادیم؛ وعده  غذایى هر شرکت کننده بر اساس 
نیازهاى کالرى شخصى آنها تنظیم شــده بود اما با جایگزین  کردن 
مقدارى گوشــت با سیب زمینى،شــرکت کنندگان خود را ســیرتر 
مى کردند و البته سریع تر سیر مى شــدند و اغلب حتى وعده  غذایى 

خود را تمام نمى کردند.
محققان اعالم کردند: شرکت کنندگان با رژیم هاى غذایى کنترل  شده 

متشکل از غذاهاى رایج در دسترس، از جمله لوبیا، نخود و گوشت یا 
ماهى یا سیب زمینى با گوشت یا ماهى تغذیه شدند.

آنها گفتند: هر دو نوع رژیم  غذایى سرشــار از میوه و سبزیجات بود 
و حدود 40 درصد از مصرف گوشــت معمولى را بــا لوبیا و نخود یا 
سیب زمینى جایگزین مى کرد که در غذاى اصلى ناهار و شام گنجانده 
مى شد و به عنوان پوره سیب زمینى یا سیب زمینى برشته شده در فر 

سرو مى شد.
محققان افزودند: ما ســیب زمینى ها را به گونه اى آماده کردیم که 
محتواى فیبر آنها را به حداکثر برســند. هنگامى که رژیم  غذایى با 
سیب زمینى را با رژیم  غذایى حاوى لوبیا و نخود مقایسه کردیم، متوجه 

شدیم که آنها از نظر فواید سالمتى برابر هستند.
آنها گفتند: برنامه هاى غذایى، غذاهاى متنوعى را ارائه مى کردند و ما 
نشان دادیم که یک برنامه غذایى سالم مى تواند گزینه هاى متنوعى 
براى افرادى که در تالش براى تغذیه سالم هستند داشته باشد. عالوه 
بر این، سیب زمینى یک سبزى نســبتًا ارزان براى استفاده در رژیم  

غذایى است.
به گفته محققان، ایــن داده هاى جدید در مورد تاثیر ســیب زمینى 
بر متابولیســم شواهد بیشــترى را نشــان مى دهد که این نوع غذا 
در واقع ســالم اســت و مى تواند منجر بــه نتایج مثبت بســیارى 
شــود. نتایج این مطالعــه در مجلــه Medicinal Food منتشــر

 شده است.

 چگونه با خوردن سیب زمینى چاق نشویم؟
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6240 مورخ 1401/08/12 به شماره کالســه 0594 مالکیت آقاى/ خانم رضوان هادى به 
شناسنامه شماره 54 کدملى 1141628473 صادره فرزند مرتضى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192,58 
مترمربع پالك شــماره 1439 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب سند قطعى 145820 مورخ 82/6/25 دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک گزارش کارشناس مالحضه و 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/09- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/09/24- م الف: 1418449 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شهر – 

سیدمحمدحسن مصطفوى/9/209

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6684 مورخ 1401/08/18 به شماره کالســه 0616 مالکیت آقاى/ خانم احمدرضا مالکى 
خوزانى به شناسنامه شــماره 11698 کدملى 1140369997 صادره فرزند نادعلى در ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 45,12 مترمربع پالك شماره 890 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب صفحه 191 دفتر 465 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/09/24- م الف: 1418454 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن 

مصطفوى/9/211

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6914 مورخ 1401/08/21 به شماره کالسه 1762 مالکیت آقاى/ خانم عزت موسوى اندانى 
به شناسنامه شماره 864 کدملى 1141722321 صادره فرزند ســیداحمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
200,70 مترمربع پالك شماره 122 فرعى از 105 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب صفحه 295 دفتر 24 و صفحه 73 دفتر 108 و مالحظه نقشه ملک 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 اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24- م 
الف: 1417835 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/213

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 7171 مورخ 1401/08/23 به شماره کالسه 0109 مالکیت آقاى/ خانم سجاد پیمانى فروشانى 
به شناسنامه شــماره 1130279596 کدملى 1130279596 صادره فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه زمین 
در حال ساخت به مساحت 199,70مترمربع پالك شــماره 1272 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر الکترونیکى 139520302006001198 و سند وکالت 12175 
مورخ 98/8/1 دفتر 388 و سند وکالت 13023 مورخ 99/2/1 دفتر 388 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس 
مالحضه و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/09- تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/09/24- م الف: 1418381 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/215
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027008066 مورخ 1401/08/12 جواهر هاشــمى 
فشارکى فرزند سید محمود بشماره شناســنامه 1957 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1286924618 در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه 
زمین پالك 1 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى اصغر جعفرى سورانى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/09/09 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/24- م الف: 1418073- 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/9/191

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027006120 مــورخ 1401/06/23 زهره چنگانیان 
خوراســگانى فرزند حسین بشــماره شناســنامه 895 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1291513620 در یک و نیم دانگ یکباب ساختمان مسکونى احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 9516 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/161 

مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2ـ راى شماره 140160302027006117 مورخ 1401/06/23 جعفر گرمکى فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 861 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291455779 در چهار 
و نیم دانگ یکباب ساختمان مســکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
9516 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/161 مترمربع. خریدارى 

طى سند رسمى.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/09 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/24- 
م الف: 1418617- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى/9/193

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 ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 

تایید انتقال عادى و یا ســهم 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 140160302027000701 مورخ 1401/1/25 عفت برخوردارى 
فرزند رمضانعلــى بشــماره شناســنامه 171 صــادره از اصفهان بشــماره ملى 
1287754872 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر 
روى قسمتى از قطعه زمین پالك 4135 فرعى از 15241 اصلى واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 160/30 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2ـ راى شــماره 140160302027000702 مورخ 1401/1/25 رسول نافذ فرزند 
مرتضى بشماره شناسنامه 1061 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286452937 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه 
زمین پالك 4135 فرعى از 15241 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
160/30 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/09 
– تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/24- م الف: 1418808- رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/9/195

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 ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم 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 140160302027008644 مورخ 1401/03/12 زهرا جابرى پوده 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 192 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291083006 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 280 
فرعى از اصلى 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/57 مترمربع. 
خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى ســیف اله نجفى و صغرى 
امینى سوالرى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/09/24- م الف: 1418432- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

- مهدى صادقى وصفى/9/197

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

شــماره: 140160302026014206- تاریخ: 1401/09/05- برابر راى شــماره 
14016030202601157 مورخ 1401/08/01 موضوع قانون ثبتى تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى 
سیاوش قنبرى سامانى به شناسنامه شــماره 1112 کدملى 1285915402 صادره 
فرزند شهریار نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 87,78 مترمربع پالك 

شماره 13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالک 
رسمى  آقاى محمد صدرى به موجب سند رسمى 2338- 1324/08/29 دفتر 67 
اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده 
و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند و اقرارنامه 59807- 1401/07/06 دفتر 421 

اصفهان توسط متقاضى تنظیم شده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
 توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24 - م الف: 1418398 – قائم 

مقام رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – مجید حیدرى/9/199 

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

شــماره: 140160302026014304- تاریخ: 1401/09/06- برابر راى شــماره 
140160302026005216 مورخ 1401/04/07 موضوع قانون ثبتى تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت 
اسناد وا مالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/ 
خانم عفت آغا اسماعیلى فر به شناسنامه شماره 64 کدملى 1289272336 صادره 
اصفهان فرزند سیدعباس نسبت به ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 17,81 
مترمربع پالك شــماره 15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان متقاضى طبق قولنامه عادى از مالک رسمى زهرا غفورى که 
بموجب سند 15028 – 1342/07/17 دفترخانه 36 اصفهان مالک میبوده و بنامش 

در جریان ثبت است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
 توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24 - م الف: 1418372 –رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – سیداسداهللا موسوى/9/201 

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

راى شــماره 140160302026013375 مورخ 1401/08/19 خانم فاطمه زمانى 
به شناسنامه شماره 3620 کدملى 1287317227 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 76,67 مترمربع پالك 19575 
فرعى از 99 اصلى واقع در بخش 16 اداره ثبت شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع 
الوسطه از مالکیت رسمى على محمد جعفرى دره سارى موضوع سند الکترونیکى 

  140020302026005127
لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اداره ثبت شــمال 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 مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/09 - تاریخ انتشــار نوبت 

دوم: 1401/09/24 - م الف: 1418548 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان – موسوى/9/203 

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 حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم 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 140160302027007437 مورخ 1401/07/23 على آقائى فرزند 
محمدحسن بشماره شناسنامه 242 صادره از اصفهان بشماره ملى 1289651655 
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12155 اصلى 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 91/65 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 

بصورت عادى از مالک رسمى عباس قنبرى.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24- 
م الف: 1419080- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى/9/205

 آگهى فقدان سند مالکیت 
خانم مرضیه صباغ پور آرانى برابر تقاضاى وارده به شماره 8133 مورخ 1401/8/26 
به پیوست دو برگ  استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسما گواهى شده 
است مدعى مى باشد که سند مالکیت:  سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان 
یکبابخانه به شــماره 201 اصلى واقع در  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل که ذیل 
شــماره 1984 دفتر 21 و صفحه 273 به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت به شماره 
ســریال 433215 صادر گردیده در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:09/09/ 1401-م 
الف:1417858 - رییس ثبت اســناد و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان آرانى 

 9/207/

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
برداشت آب در حریم رودخانه زاینده رود حدفاصل سد تا 
منطقه چم آسمان واقع در غرب استان رؤیت پذیر شده 
است و رصد مى شود. مهران زینلیان افزود: این رصد به 
وسیله کنتورهاى هوشمند برق (فهام) انجام مى شود تا 
حق و حقوق ذینفعان زاینده رود به درستى رعایت شود، با 
قابلیت هاى موجود در این کنتورها کشاورزان مى توانند در 
زمان محدودیت استفاده از چاه آب، براى مصرف معمول 
خود از برق در حد مجاز استفاده کنند. وى افزود: کنترل 
برداشت ها از 21 مهر ماه تا 3 آذر ماه به وسیله کنتورهاى 

فهام تا میزان 95 درصد صورت گرفته است.

معاون اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه بررسى در 
خصوص زاینده رود چند جانبه اســت، گفت: بخشى از 
موضوعات مرتبط با زاینده رود حقوقى اســت و باید در 
مجراى خود پیگیرى شود، بخش دیگر هم با مسئوالن 
اجرایى است، باید همه پاسخگو باشند اگر هم قبًال جایى 
کوتاهى بوده، اینک وقت پاســخ دهى است؛ بنابراین، 
حقابه ها باید مشخص باشد و براى آینده تصمیم درست 
گرفته شود.  وى خاطرنشان کرد: تطابق انشعابات آب و 
برق به صورت آزمایشى (پایلوت) درکشور، در دستور کار 
وزارت نیرو قرار گرفت و در حال حاضر حدود 95 درصد 

تطابق صورت گرفته است.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: با 
اینکه اصفهان را استان برخوردار مى نامند اما ما با کمبود 
تخت بیمارســتانى مواجه هستیم. سیدمرتضى حیدرى 
افزود: ضریب اِشغال تخت هاى بیمارستانى در اصفهان 
حدود 60 درصد است اما این به معنى کافى بودن تعداد 
تخت ها نیست. وى ادامه داد: باید همواره این موضوع را 
مد نظر داشته باشیم که اگر بحرانى مانند کرونا به وقوع 
پیوست تخت کافى در مراکز درمانى براى خدمات رسانى 

به مردم وجود داشته باشد و با کمبودى مواجه نشویم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان 
کرد: در ســفر رئیس جمهورى به اصفهــان اعتبارات 

خوبى براى بخــش درمان در نظر گرفته شــد که امید 
اســت این کمبود را برطرف کند. وى همچنین با تأکید 
بر اینکه انگیزه کافى در بین پزشــکان متخصص براى 
حضور در شهرستان هاى مختلف استان (جز کالنشهر 
اصفهان) وجود ندارد، گفت: عواملــى مانند غیرواقعى 
بودن تعرفه ها در این زمینه نقش دارد.  به گفته حیدرى 
همین امر باعث شده تا میزان ورودى پزشکان عمومى 
به برخى از تخصص هاى پزشکى مانند طب اورژانس، 
جراحى، بیهوشى، اطفال و داخلى کاهش یابد در حالى 
که این تخصص ها در بخش درمان، حیاتى و به شدت 

مورد نیاز است.

برداشت آب در حریم 
زاینده رود رصد مى شود

اصفهان با کمبود تخت 
بیمارستانى مواجه است

ماندگارى آالینده ها در 
هواى اصفهان

سرپرست اداره پیش بینى و مخاطرات جوى اداره 
کل هواشناسـى اصفهان از گذر امواج ناپایدار در 
نیمه غربى و ریزش هواى سـرد و تداوم سـکون 
جـوى در مناطـق مرکزى اسـتان تا پایـان هفته 
جارى خبر داد. لیال امینى با اشـاره بـه گذر امواج 
ناپایدار ضعیف از نیمه غربى و شمالى استان طى 
سـه روز آینده اظهار کرد: با فعالیـت این امواج به 
ویژه در روز چهارشـنبه (امـروز) در مناطق غرب، 
شمال و جنوب استان از جمله سمیرم افزایش ابر 
و بارش هـاى پراکنده موقت پیش بینى مى شـود. 
وى افزود: این امواج در مناطق مرکزى و صنعتى 
به ویژه کالنشهر اصفهان نیز سبب ریزش هواى 
سرد مى شود که با توجه به سکون جوى حاکم در 
این مناطق تـا پنج شـنبه افزایش آلودگـى هوا و 

کاهش شعاع دید دور از انتظار نیست.

150 متر اصالح شبکه 
فاضالب در کوهپایه

150 متـر اصـالح شـبکه فاضـالب در خیابـان 
یـادآوران کوهپایه انجام شـد. به گـزارش روابط 
عمومـى آبفـاى منطقـه کوهپایه، ایـن اصالح با 
اسـتفاده از لوله پلی اتیلن قطر250 میلیمتر انجام 
شد  و هدف از انجام آن افزایش سطح بهداشت و 

رفاه حال شهروندان است.

خبر

آرمان کیانى
واژگونى مینى بوس رفت و برگشت حامل 
دانشــجویان دانشــگاه آزاد خمینى شهر 
اصفهان یک کشته بر جاى گذاشت. در این 
حادثه که ساعت 7 و 11 دقیقه صبح دیروز 
(سه شــنبه) در جاده کمربندى شهرستان 
خمینى شهر به نجف آباد، نرسیده به ورودى 

چشمه الدر رخ داد، مینى  بوس دانشجویان 
که از شهر شاهین شهر به سمت دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد خمینى شهر در حرکت 
بود و یــک خودروى ســوارى کوییک با 
یکدیگر برخورد کردند که در پى آن مینى 

بوس واژگون شد.
گزارش ها حاکى اســت بر اثر این حادثه 

راننده 45 ســاله مینى بوس به دلیل پرت 
شدن از داخل مینى بوس به بیرون در دم 
جان باخت و 15 تن مصدوم شدند که 11 
تن از آنان براى انجــام مراحل درمان به 
مراکز درمانى خمینى شهر منتقل شدند. از 
این 11 نفر، 7 زن رده سنى 18 تا 50 سال 
و چهار مرد رده سنى 20 تا 30 سال حضور 

داشــتند که به  بیمارستان 9 دى و اشرفى 
خمینى شهر منتقل شــدند. چهار نفر نیز 

سرپایى مداوا شدند.
به گفته رئیــس بیمارســتان 9 دى حال 
عمومى دانشجویان خوب است و مشکل 
حادى متوجه آنها نیســت و فقط یک نفر 
از دانشــجویان دچار شکســتگى یکى از 
مهره هاى کمر شــده که تحــت مراقبت 

است.
به دنبــال وقوع این تصادف دو دســتگاه 
خودروى نجات از ایستگاه هاى شماره 2 
و 3 مرکز فرماندهى عملیات آتش نشانى 

به  خمینى شهر 
حادثه  محــل 
اعزام شــدند. 

همچنیــن 
ن  حــا و مجر
حادثه به همراه 
دســتگاه  سه 
ى  و ر د خــو
اورژانس حاضر 

در محل به بیمارستان اعزام شدند. هالل 
احمر هم با یک کد، در محل وقوع حادثه 

حضور داشت.

تصاویر منتشــر شده نشــان مى دهد از 
جلوى خودروى کوییک تقریبًا چیزى باقى 
نمانده و راننده این خودروى سوارى دچار 
شکستگى پیشانى شــده و تحت مراقبت 

است.
گفته شده کارشناســان پلیس راه پس از 
بررســى دقیق صحنه، راننــده خودروى 
مینى بوس را به علت تغییر مسیر ناگهانى 

مقصر تشخیص داده اند.
در همین حــال رئیــس دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحــد خمینى شــهر از اطالع 
ندادن دانشجویان به دلیل سرعت باالى 
راننــده مینــى 
بــوس اظهــار 
تأســف کرد و 
گفت: شاید یک 
اطالع رسانى از 
بروز این حادثه 
ى  گیــر جلو
طبق  مى نمود. 
ى  گفته هــا
دانشــجویان راننــده مینى بوس خالف 
جهت و باســرعت باال در حــال رانندگى 

بوده است.

تصادف مرگبار سرویس دانشجویان
دانشگاه خمینى شهر

همزمان با ســفر علیرضا پیمان پاك، معاون وزیر 
صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و اعزام 
هیئت 50 نفره تجارى از استان اصفهان به روسیه، 

شوراى تجارى ایران و روسیه آغاز به کار مى کند.
شوراى تجارى ایران و روســیه، به عنوان شوراى 
مشترك بین سازمان توسعه تجارت ایران و اتحادیه 
کارآفرینان و صنعتگران روسیه با هدف رفع موانع 
همکارى هاى صنعتى و تجارى میان طرف هاى 

ایرانى و روس تشکیل خواهد شد.
مراسم آغاز به کار این شورا امروز (چهارشنبه، نهم 
آذر ماه) با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران 
و رئیس اتحادیه کارآفرینان و صنعتگران روســیه 

برگزار  مى شود.
از دیگر اهداف ســفر هیئ ــت ایرانى به روســیه 
مى توان به توســعه روابط تجارى، گردشگرى و 

همکارى هاى صنعتى بین دو کشور اشاره کرد.
در این ســفر که در راســتاى تقویت و توســعه 
همکارى هاى اســتانى میان جمهورى اسالمى 
ایران و فدراسیون روسیه انجام شده است، فعاالن 
اقتصادى اســتان اصفهان عالوه بر برگزارى چند 
نشست تجارى با طرف هاى روس خود در مسکو، 
نگاه ویژه اى نیز به توسعه روابط تجارى با شرکت ها 
و مجموعه هاى اســتان ســن پترزبورگ خواهند 

داشت.

آغاز به کار
 شوراى تجارى
ایران و روسیه 

آگهى فقدان مدرك تحصیلى 
اصل مدرك تحصیلى کاردانى اینجانب ســعیده جابرى زاده  فرزند محمد 
بشناسنامه شماره 289 متولد 1363/01/17 داراى کد ملى 1288403501 
در مقطع کاردانى رشته تربیت مربى مراکز پیش از دبستان صادره از مرکز 
آموزش علمى کاربردى بهزیستى استان اصفهان مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط است. از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به نشانى خیابان 
جى بعد از سه راه همدانیان مرکز آموزش علمى وکاربردى بهزیستى اصفهان 

ارسال نمایند.
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هفته دوم مرحله گروهى جام جهانى 2022 قطر به پایان 
رسید. نشریه «مارکا» در پایان هفته دوم تیم منتخب این 
هفته را اعالم کرد که رامین رضاییان، مدافع راست تیم ملى 
ایران هم در آن حضور دارد. رضاییان در بازى با ولز عملکرد 
درخشانى داشــت و در آخرین لحظات بازى هم گل دوم 
ایران را به ثمر رســاند. تیم منتخب هفته دوم دور گروهى 
جام جهانى: شزنى، سوتار، گواردیول، رضاییان، جوردى آلبا، 

کاسمیرو، فرناندز، گریزمان، امباپه، لواندوفسکى و مسى.

رامین در تیم منتخب
 جام جهانى

02

کارشناسان سازمان بهداشت جهانى هشــدار داده اند که 
هواداران فوتبال در قطر ممکن است در معرض خطر ابتال 
به سندرم تنفسى باشند. این عارضه در خاورمیانه که بیشتر 
به نام «آنفلوآنزاى شترى» شناخته مى شود، براى اولین بار 
در سال 2012 در عربســتان شناسایى شد و گفته شده که 
مى تواند کشنده تر از کرونا باشد و میزان مرگ و میر ناشى از 
آن 35 درصد است. این ویروس مى تواند از حیوان به انسان 
منتقل شود و بر اساس مطالعات انجام شده، تماس مستقیم 
و یا غیرمستقیم با فرد مبتال مى تواند منجر به عفونت شود. 
همچنین به مسافران قطر براى جام جهانى فوتبال 2022 
هشدار داده شده اســت که هرگز به شترها دست نزنند. با 
این حال شترسوارى و تعطیالت سافارى همچنان توسط 

مشاغل مرتبط گردشگرى در قطر تبلیغ مى شود.

آنفلوآنزاى شترى
 در کمین قطر

04

میالد سرلک علیرغم حضور در تمامى اردوهاى تیم ملى 
طى یک دو سال گذشــته نتوانســت در فهرست نهایى 
کارلوس کى روش براى حضور در جام جهانى 2022 قطر 
قرار بگیرد و گفته شد که مصدومیت این بازیکن باعث شد 
که او جام جهانى را از دست بدهد. 
مصدومیت سرلک، اگرچه جام 
جهانى را از او گرفت اما با توجه 
به آنکه این بازیکن زیر نظر کادر 
پزشکى پرسپولیس مشغول 
تمرین اختصاصى است، 
مشکلى براى همراهى 
پرســپولیـــس در 

حساس ترین دیدار هفته دوازدهم 
ندارد. از اردوى پرســپولیس 
خبر مى رسد که سرلک در 
روز هــاى پایانى درمانى 
خود به ســر مى برد و از 
هفته آینده مى تواند در 
تمرینات گروهى این تیم 
شرکت کند. با این شرایط به 
نظر مى رسد میالد سرلک مى تواند 
خــود را به بازى حســاس با اســتقالل 

برسد.

سرلک به دربى مى رسد

03

«کریستیانو رونالدو» همواره در بازى هاى حساس تالش 
کرده براى تیم ملى پرتغال مهره تأثیرگذارى باشد. در این 
میان نیم نگاهى هم به رقابتش با «لیونل مسى» داشته است.  
در حالى که یاران رونالدو موفق بــه گلزنى مقابل اروگوئه 
شدند؛ ابتدا نام کاپیتان پرتغال به عنوان گلزن مسابقه ثبت 
شد.  اما در نهایت سایت رســمى فیفا به دلیل عدم برخورد 
توپ با ســر کریس رونالدو ، گل پرتغال را بــه نام «برونو 
فرناندز» ثبت کرد. گفتنى است شماره 7 پرتغال در بازى قبلى 
مقابل غنا از روى نقطه پنالتى یکى از گل هاى تیمش را به 

ثمر رساند تا زمینه ساز پیروزى 3 بر 2 تیمش شود.

چرا گل پرتغال
 به نام «رونالدو» ثبت نشد؟

ب ن زی ینب ی و و یر ب ر ر
که او جام جهانى را از دست بده
مصدومیت سرلک، اگرچه ج
جهانى را از او گرفت اما با توج
به آنکه اینبازیکن زیر نظر کا
پزشکى پرسپولیس مشغو
تمرین اختصاصى است
مشکلى براى همراه
پرســپولیـــس

حساس ترین دیدار هفته دوازده
ندارد. از اردوى پرســپولیس

خبر مى رسد که سرلک
روز هــاى پایانى درمان
خود به ســر مى برد و
هفته آینده مى تواند
تمرینات گروهىاین تی
شرکت کند. با این شرایط
نظر مى رسد میالد سرلک مى توا
خــود را به بازى حســاس با اســتقال

برسد.

ســرمربى ســپاهان مى گوید مى خواهیم ادامه 
رقابت هاى لیگ برتر را با پیروزى پشت سر بگذاریم 

و براى قهرمانى لیگ قدم برداریم.
ژوزه مورایس، سرمربى پرتغالى تیم فوتبال سپاهان 
درباره وضعیت تمرینات تیمش و هدف این تیم در 

ادامه لیگ برتر اظهار کرد: تیم در حال تمرین 
کردن است و داریم آمادگى خودمان را براى 
شروع لیگ به حد خوب مى رسانیم. هر روز 
تالش و پیشرفتمان را بیشتر مى کنیم تا 

به هدفى که مد نظرمان است 
برســیم. مى خواهیم ادامه 
رقابت هاى لیگ برتر را با 
پیروزى پشت سر بگذاریم 
و براى قهرمانى لیگ قدم 
برداریــم. بازیکنان ما از 
نظر کیفــى در آمادگى 

الزم هستند.
ســرمربى ســپاهان 
درباره خــط خوردن 
امیــد نورافکــن از 
ملى  تیم  فهرســت 

گفت: مــن مربى تیم 
ملى نیستم و نمى توانم 

در این رابطه نظر دهم.
او در پاسخ به اینکه آیا بازیکنان بیشترى از سپاهان 
مى توانســتند در جام جهانى حضور داشته باشند؟ 
بیان کرد: ما بازیکنان بسیار با کیفیتى در سپاهان 
داریم. مى توانستیم بازیکنان بیشترى داشته باشیم 
که در جــام جهانى 2022 قطر حضور داشــته 
باشند. بازیکنان ما لیاقت و شایستگى حضور 
در لیست تیم ملى را داشتند اما نمى توانم اسم 

بازیکن خاصى را ببرم.
مورایس در پاسخ به اینکه شانس کدام تیم 
بــراى قهرمانى در جــام جهانى 
بیشتر اســت، عنوان کرد: اگر 
من مى توانستم درست پیش 
بینــى کنم و حــدس بزنم، 
مى توانســتم یک میلیونر 
باشم! خیلى سخت است 
که در این رابطه صحبت 
کنم اما برزیل، اســپانیا، 
پرتغال و فرانسه را مدعى 
مى دانم و شانس راهیابى 
به فینال مسابقات و کسب 
عنوان قهرمانــى در این 

رقابت ها را دارند.

مورایس: 
مى خواهیم براى قهرمانى لیگ قدم برداریم

سایت اتحادیه جهانى کشتى با انتشار یک گزارش 
به دیدار تیم هاى ایران و آمریکا در جام جهانى 2022 
پرداخت و چند مصاف احتمالى این مسابقه را زیر ذره 

بین قرار داد.
رقابت هاى جام جهانى کشتى آزاد طى روزهاى 19 
و 20 آذر به میزبانى آمریکا برگزار مى شود که سایت 
اتحادیه جهانى کشتى در ابتداى گزارش ویژه خود در 
این خصوص به جایگاه علیرضا کریمى و جانشینى 
احتمالى او به جاى یزدانى اشاره کرد و نوشت: «اگر 
علیرضا کریمى مى خواهد با شکست یزدانى به تیم 
ملى ایران برســد، حضور در جام جهانى یک تجربه 

عالى خواهد بود.»
طبق گزارش اتحادیه جهانى کشتى مبارزه احتمالى 
رحمان عمــوزاد دارنده مدال طــالى جهان با جان 
دیاکومیهالیــس از آمریکا، یکى از حســاس ترین 

کشتى هاى جام جهانى خواهد بود.

در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «رقابت 
امیرمحمد یزدانى و ارنازار آکماتالیف از تیم منتخب 
جهان در وزن 70 کیلوگرم خواهد بود. یزدانى سال 
گذشــته و در جریان رقابت هــاى انتخابى المپیک 
در قاره آسیا مقابل این کشــتى گیر قزاق در وزن 65 
کیلوگرم در حالى که 12 بر 8 پیش بود، در پایان تن 

به شکست داد.»
همچنین مصاف علیرضا کریمى با دولت بیکوف از 
تیم منتخب جهان در وزن 86 کیلوگرم هم از جمله 
کشتى هاى جذاب این مسابقات خواهد بود که اتحادیه 
جهانى ضمن اشاره به آن نوشت: «کریمى با 3 مدال 
جهانى مدت طوالنى است که در سایه حسن یزدانى 
قرار دارد و اگر مى خواهد او را براى رسیدن به دوبنده 
تیم ملى ایران شکســت دهد، جام جهانى فرصت 
مناسبى براى کسب تجربه خواهد بود. کریمى پیش از 
این 3 بار موفق به شکست دولت بیکوف شده است.»

مصاف ایران و آمریکا زیر ذره بین 
اتحادیه جهانى کشتى

جام جهانى قطر نه تنها جایگاه قطر را در نقشه 
جهانى به عنوان مرکز گردشگرى بین المللى و 
فعالیت هاى تجارى ترسیم مى کند، بلکه رونق 
بزرگى براى اقتصاد این کشور به همراه خواهد 

داشت.
هدف اصلى کشور کوچک قطر با سرمایه گذارى 
هنگفــت و بیــش از 200 میلیــارد دالرى در 
زیرساخت ها براى برگزارى جام جهانى، ایجاد 

رشدى پایدار در صنعت گردشگرى است.
این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس که غنى 
از منابع نفت و گاز اســت، تاکنون بالغ بر 200 
میلیارد دالر براى زیرســاخت ها هزینه کرده تا 
بیش از یک میلیون بازدیدکننده را در طول یک 
ماه پرشور ورزشى در جام جهانى قطر میزبانى 
کند. عربستان ســعودى به تنهایى صدها پرواز 
به مقصد قطر اضافه کرد تــا امکان رفت و آمد 
هــواداران را در طول جام جهانــى فراهم کند، 
به عالوه اینکه امکان ســفرهاى زمینى را نیز 

تسهیل کرده است.
انتظار مى رود اقتصاد قطر با رشد 4/6 درصد در 
سال 2022 همراه شــود این در حالى است که 

در سال 2021 میزان این رشد 1/5 درصد بود.
جام جهانى قطر نه تنها جایگاه قطر را در نقشه 
جهانى به عنوان مرکز گردشگرى بین المللى و 
فعالیت هاى تجارى ترسیم مى کند، بلکه رونق 
بزرگى براى اقتصاد این کشور به همراه خواهد 
داشــت و با وجود مبالغ هنگفتى که قطر براى 
ارتقاى زیرساخت ها، بخش گردشگرى، تولید 
برق، مخابرات و اینترنت 5G و حمل و نقل هزینه 
کرده است، از همین حاال این کشور را باید برنده 
بزرگ جام جهانى خواند؛ چراکه در سال هاى آتى 
نتیجه سرمایه گذارى خود در بخش گردشگرى 

را خواهد دید.
اقتصاد قطر نه تنها از طریق سرمایه گذارى ها و 
افزایش گردشگران در طول جام جهانى تقویت 
مى شــود، بلکه از صادرات بیشتر سوخت هاى 
فســیلى در بحبوحه افزایش تقاضا از ســوى 

کشورهاى اروپایى نیز بهره مى برد.
تعداد ورودى هاى بین المللى به این کشور 162 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به 
2/2 میلیون نفر در ســال 2022 رســیده است 
که با نرخ رشد بى ســابقه 7/6 درصدى همراه 
مى شــود و در عین حال پیش بینى مى شــود 
سرمایه گذارى ها براى ارتقاى جاده ها، راه آهن ها 
و فرودگاه ها، بخش ساخت وساز را تا 7/3 درصد 

در سال 2022 تقویت کند.
از نظر درآمد احتمالى بلیت فروشى، حدود 360 
میلیون دالر براى قطر در 64 بازى در طول جام 
جهانى کسب مى شود و 27 شریک تجارى فعال 
توسط فیفا و جام جهانى قطر نیز حضور دارند که 
مجموع درآمد حمایت مالى آنها به 1/7 میلیارد 

دالر مى رسد.
سرمایه گذارى هاى عظیم زیرساختى همچنین 
میلیون ها فرصت شغلى را در بخش هاى کلیدى 
از جمله ســاخت و ســاز، امالك و مستغالت و 

گردشگرى ایجاد کرده است.
نرخ بیــکارى در قطر از 1/8 درصد در ســال 
2021 به 0/7 درصد در ســال 2022 کاهش 
مى یابد، همچنین انتظار مى رود افزایش فرصت 
هاى شــغلى باعث افزایش تقاضــاى داخلى 
شــود و پیش بینى مى شــود کــه هزینه هاى 
مصرف واقعــى خانوارها در ســال 2022 به 
میزان 6/3درصد در مقایســه با 3/7 درصد در 

سال 2021 افزایش یابد.

رشد باور نکردنى اقتصاد قطر 
در پى برگزارى جام جهانى

ســرمربى ســابق تیم ملى فوتبال ایران گفت: چند 
پیشنهاد دارم ولى مى خواهم در آسیا بمانم.

دراگان اســکوچیچ بعد از اخراج از نیمکت تیم ملى 
فوتبال ایران هنوز تیم بعدى خــود را انتخاب نکرده 
اســت. اســکوچیچ این روزها به عنوان کارشناس 
تلویزیونى و رسانه اى در کرواسى مشغول به کار است.

این مربى یکى از نفراتى بود که بعد از اخراج از ایران، 
درخواست خود را براى هدایت تیم ملى ویتنام ارائه داد 
که به نتیجه نرسید. همچنین باشگاه رییکا کرواسى 
قصد داشت اسکوچیچ را به خدمت بگیرد که این مربى 
اعالم کرد فعًال نمى خواهد در کرواسى مربیگرى کند.

انتظار مى رود اسکوچیچ بعد از جام جهانى، تیم جدید 
خود را انتخاب کند. این مربــى مى گوید از چند تیم 
پیشنهاد دارد ولى تمایلش این است که در قاره آسیا به 

کارش ادامه بدهد.
اســکوچیچ در این خصوص تأکید کرد: من چندین 
پیشنهاد دارم، آنها را در چند روز آینده ارزیابى خواهم 

کرد.
وى افزود: دوست دارم در آسیا بمانم زیرا به آن قسمت 
از جهان وابسته هستم اما من جاه طلبى هاى خودم را 
دارم و قبل از پذیرش پیشنهاد، آن را به دقت ارزیابى 

خواهم کرد.
سرمربى سابق تیم ملى ایران تصریح کرد: بدیهى است 
که پول مهم اســت، اما جاه طلبى ها نیز مهم هستند. 
معموًال سعى مى کنم در انتخاب آینده ام هر دو مؤلفه 

را متعادل کنم.

پس از شکست استقالل در پرونده مربوط به شکایت مربى ایتالیایى 
ســابق خود در دادگاه کاس، حاال عدم پرداخت به موقع این بدهى 

مى تواند بحران جدیدى براى استقالل درست کند.
اواخر مرداد بود کــه رأى دادگاه عالى ورزش دربــاره پرونده آندره آ 
استراماچونى و استقالل صادر و مشخص شــد که آبى ها باید یک 

میلیون و 350 هزار یورو به حساب سرمربى اسبقشان واریز کنند.
استقالل براى پرداخت غرامت استرا، مهلتى یکماهه داشت اما از آن 
مهلت یکماهه، بیشتر از دو ماه گذشته و این تأخیر باعث افزایش رقمى 
مى شود که استقالل باید به سرمربى سابق الغرافه قطر پرداخت کند.

از طرف دیگر، در صورتى که اســتقالل در موعد مقرر، بدهى اش به 
مربى ایتالیایى را پرداخت نمى کرد، پرونده شکایت استراماچونى به 
کمیته انضباطى فیفا مى رفت که حاال این اتفاق رخ داده و استقاللى ها 
هر لحظه باید نگران حکمى باشــند که فیفا درباره این پرونده صادر 

خواهد کرد.
اولین حکم احتمالى کمیته انضباطى فیفا درباره این پرونده، مى تواند 
یک جریمه مالى سنگین باشــد هر چند که احتمال جرایم دیگرى 
هم وجود دارد و باید دید برنامه اســتقالل براى حل این پرونده، چه 

خواهد بود.

اسکوچیچ: دوست دارم 
در آسیا بمانم چون به 

آن وابسته ام

داور ایرانى در قضاوت بازى پرتغال و اروگوئه با سیستم کمک 
داور ویدیویى یک ضربه پنالتى اعالم کرد که این پنالتى ششمین 

پنالتى حرفه اى این داور ایرانى محسوب مى شود.
در آخرین بازى هفته دوم از گروه H تیم هاى ملى فوتبال پرتغال 
و اروگوئه در ورزشگاه لوسیل به مصاف هم رفتند. این مسابقه 
با قضاوت علیرضا فغانى، محمدرضا منصــورى و محمدرضا 

ابوالفضلى برگزار شد. 
 فغانى روز پنج شنبه نیز در گروه G قضاوت برد 2-0 برزیل مقابل 
صربستان را بر عهده داشت. داور 44 ساله بازى آرژانتین و فرانسه 
در جام جهانى 2018 را پیش از این قضاوت کرده بود.  این داور 
ایرانى قضاوت دیدار آرژانتین و فرانســه در مرحله یک هشتم 
نهایى در کازان را بر عهده داشــت، دیدارى که با پیروزى 3-4 

به سود فرانسه به پایان رسید و در نهایت قهرمان مسابقات شد.
مســابقه  پرتغال و اروگوئه دومین قضاوت فغانى در مسابقات 
جام جهانى قطر 2022 بود. او دوشــنبه شب همراه محمدرضا 
منصورى و محمدرضــا ابوالفضلى در زمین حضور داشــت و 

عبدالرحمن الجاسم از قطر داور چهارم بود.
داور ایرانــى در ایــن بــازى تجربــه برخــورد بــا ژائــو 
کانسلو(منچسترسیتى)، پپه(کاپیتان سابق رئال مادرید)، برونو 
فرناندز(منچستریونایتد)، ژائو فلیکس(اتلتیکومادرید) و از همه 

مهمتر کریستیانو رونالدو را از پرتغال داشت.
در دیگر سوى میدان از بازیکنان سرشناس اروگوئه مى توان به 
دیگو گودین(کاپیتان سابق اتلتیکومادرید)، بنتانکور(تاتنهام)، 
فــده والورده(رئال مادرید)، داروین نونز(لیورپول) و ادینســون 

کاوانى(ویارئال) نام برد.
در دقیقه 87 مسابقه حساس ترین اتفاق بازى رخ داد. برونو فرناندز 
سعى داشــت با عبور توپ از بین پاهاى خیمنز به سمت دروازه 
اروگوئه حرکت کند که توپ به دستان مدافع حریف برخورد کرد.

این صحنه که از چشمان فغانى دور مانده بود با سیستم کمک 
داور ویدیویى بررسى شد و او سپس دستور به اعالم ضربه پنالتى 
داد. این پنالتى توســط فرناندز به گل تبدیل شد تا او با دومین 
گلش در این مسابقه مقدمات پیروزى دو بر صفر برابر یاران لوییز 

سوارز را فراهم کند.
بازى هاى بین المللى او شامل فینال لیگ قهرمانان آسیا 2014، 

فینال جام ملت هاى آسیا 2015، فینال جام باشگاه هاى جهان 
2015 است که ریورپالته در آن به بارسلونا باخت. او همچنین در 
فینال المپیک 2016 ریو و نیمه نهایى جام کنفدراسیون ها 2017 
بین شیلى و پرتغال حضور داشــت. او در پایان آن فصل پس از 
داورى در فصل 2014-2013 براى دومین بار به عنوان بهترین 

داور ایران انتخاب شد.
فغانى با حساب دیدار اروگوئه و پرتغال در مجموع 341 بازى را 
قضاوت کرده که 1237 کارت زرد و 26 کارت قرمز نشان داده 
است. او 96 پنالتى نیز به ثبت رسانده است. نود و ششمین پنالتى 

او دوشنبه  با سیستم کمک داور ویدیویى ثبت شد.

نود و ششمین پنالتى فغانى را
 VAR ثبت کرد

استرا و بحران آفرینى 
جدید براى استقاللى ها

د بود.
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معموال سعى مى کنم در انتخاب آینده ام هر دو مؤلفه 
را متعادلکنم.
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برهــان گناهــکار، نادرســت تریــن برهــان هاســت و عــذرش از 
توجیــه هــر فریــب خــورده اى بــى اســاس تــر و خوشــحالى او از 
عــدم آگاهــى اســت. اى انســان! چــه چیــز تــو را بــر گنــاه جــرأت 
ــودى  ــر ناب ــاخته؟ و ب ــرور س ــروردگارت مغ ــر پ داده؟ و در براب
خــود عالقــه منــد کــرده اســت؟ آیــا بیمــارى تــو را درمــان نیســت؟ 
و خــواب زدگــى تــو بیــدارى نــدارد؟ چــرا آنگونــه کــه بــه دیگــران 

موال على (ع)رحــم مــى کنــى، بــه خــود رحــم نمــى کنــى؟
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براى اولین بار در اســتان اصفهان بــراى بیش از 220 
دانش آموز عشایر در سمیرم جشــنواره نخستین واژه 

آب برگزار شد.
مدیر آبفاى ســمیرم گفت: در ســال هاى اخیر تالش  
بى وقفه اى براى آبرســانى پایدار به مناطق روستایى و 
عشایرى در دستور کار قرار گرفته که این امر عالوه بر 
رونق زندگى اقتصادى و رفاه و ارتقاى سطح بهداشت 
جامعه عشایرى، زمینه تثبیت جمعیت و جهش تولید را 

درمیان این قشر فراهم نموده است.
مجید صابرى با بیان اینکه فرهنگ ســازى الزم براى 
جلوگیرى از هدر رفت منابع آب شــرب براى عشــایر 
ضرورى است تصریح کرد: براى تأمین آب شرب مورد 
نیاز عشایر هزینه هاى بسیارى به لحاظ بعد مسافت و 
ناهموار بودن مسیر آبرسانى صرف مى شود بنابراین مى 
طلبد با فرهنگ ســازى از هدر رفت بى رویه منابع آب 

شرب در جامعه عشایرى جلوگیرى کرد.
وى به میزان باالى مصرف آب شــرب در میان عشایر 

پرداخت اظهار داشت: متاســفانه میزان مصرف آب در 
میان عشــایر به لحاظ تامین آب براى دام بیش از حد 
معمول است و همین امرموجب ضرورت فرهنگ سازى 

و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب براى آنها مى شود.
مدیر آبفاى سمیرم اجراى برنامه هاى فرهنگى متنوع 
را یکى از راهکارهاى مصرف درست آب در بین عشایر 

برشمرد و اظهار داشــت: باید با برنامه ریزى و تدوین 
راهکارهاى مناســب، مصــرف آب را در این بخش به 
حداقل رساند،که در این میان اجراى برنامه هاى مختلف 

فرهنگى بسیار موثر است.
صابرى اعالم کرد: در جشنواره نخستین واژه سعى شده 
با اجراى برنامه هاى شاد مانند نمایش عروسکى، شعر، 
موسیقى و مسابقه دانش آموزان را با مصرف درست آب 

بیشتر آشنا کرد.
گفتنى اســت: جمعیت عشایر اســتان اصفهان بالغ بر 
60 هزار نفر در قالب 11 هزار خانوار اســت، عشایر ایل 
بختیارى از خوزستان به شهرســتان هاى فریدونشهر، 
چادگان و فریــدن در غرب اصفهان کــوچ مى کنند و 
عشایر ایل قشــقایى از بوشــهر، فارس و کهگیلویه و 
بویراحمد رهسپار شهرستان هاى ســمیرم، دهاقان و 
شهرضا در جنوب استان مى شــوند، همچنین عشایر 
عرب جرقویه در شهرســتان جرقویه در شرق اصفهان

 سکونت دارند.

مدیر آبفاى سمیرم:

مصرف آب در میان عشایر بیش از حد معمول است

همزمان با هفته بسیج، در آیینى یک باب منزل مسکونى ساخته شده توسط گروه جهادى حوزه مقاومت 
بسیج شهید تند گویان ذوب آهن اصفهان در روســتاى چم یوسفعلى بخش باغبادران شهرستان لنجان 

افتتاح و تحویل داده شد .
در این مراسم ضمن ارایه گزارش در مورد پروژه هاى افتتاحى و سایر ساخت و سازهاى انجام شده و در 
حال انجام بر تداوم برنامه هاى جهادى دیگر در جهت رفع مشــکالت خانواده هاى نیازمند شهرستان 

لنجان تاکید شد.
شایان ذکر است، در شهرستان لنجان 18 گروه جهادى در امر ســاخت و ساز خانه، مدرسه و غیره فعال 
بوده که یکى از این گروه ها متعلق به ذوب آهن اصفهان است. این گروه از سال 1396 تاکنون 42 پروژه 

ساختمانى را به ثمر رسانده است.  

نیروگاه حرارتى اصفهان تا پایان آبان امســال بیش از دومیلیارد و 551 میلیون کیلووات ساعت، انرژى 
الکتریکى تولید و به شبکه سراسرى برق کشور انتقال داد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان با بیان اینکه ظرفیت اســمى تولید واحد هاى مولد برق 
نیروگاه اصفهان 835 مگاوات است گفت: واحد هاى بخارى مولد برق این نیروگاه تا پایان آبان دو میلیارد 

و 551 میلیون و 177 هزار کیلووات برق خالص تولید و تحویل شبکه سراسرى برق کشور داد.
حســین امنیه افزود: این میزان تولید بیش از 33 درصد افزایش نسبت به هشت ماهه سال قبل را نشان 
مى دهد.نیروگاه اصفهان داراى 5 واحد بخارى مولد برق با ظرفیت هاى متنوع مى باشــد که در صورت 
تامین آب و سوخت مورد نیاز، قادر به تولید مقدار معادل برق مورد نیاز کالن شهر اصفهان در اکثر فصول 

سال خواهدبود.

میزبانى اصفهان از نوزدهمین 
نمایشگاه تخصصى مبلمان 

بازدید از موزه ملى هنرهاى اصفهان

نوزدهمین نمایشگاه تخصصى مبلمان و دکوراسیون 
خانگــى در روزهاى 10 تــا 14 آذرمــاه در محل 

نمایشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.
نوزدهمین نمایشگاه تخصصى مبلمان در فضایى 
بالغ بر 8 هزار متر مربع و با مشارکت 80 تولید کننده 
برتر صنایع مبلمان کشــور از اســتان هاى تهران، 
آذربایجان شرقى، اســتان مرکزى، البرز، خراسان 
رضوى، قزویــن و اصفهان به مــدت 5 روز برگزار 

خواهد شد.

در این نمایشــگاه انواع مبلمان راحتى، کالسیک، 
استیل، اســپرت، میز غذاخورى، سرویس و کاالى 
خواب، فرش ماشینى، دکوراسیون داخلى، مبلمان 
ســنتى و تختخواب شو از ســوى واحدهاى تولید 
مبلمان جهت عرضه به بازدیدکنندگان و خریداران 

محترم به نمایش گذاشته مى شود.
از برندهاى حاضر در این رویداد نمایشگاهى مى توان 
به نام تولیدى مبلمان ژولک، مبلیران، آیالر، شوکران، 
آترین و تى رست اشــاره کرد که در کنار سایر تولید 
کنندگان مبل و دکوراسیون باعث افزایش کیفیت  

سطح نمایشگاه نسبت به دوره هاى گذشته شده اند. 
نوزدهمیــن نمایشــگاه تخصصــى مبلمــان و 
دکوراســیون خانگى از ســاعت 15 تا 21 واقع در 
کمربندى شرق، روبروى منطقه روشن دشت محل 
برگزارى نمایشــگاه بین المللى اصفهــان میزان 
عالقه مندان، بازدید کنندگان و شــهروندان عزیز 

خواهد بود.

به مناســبت گرامیداشــت هفته بســیج، جمعى از 
همکاران بســیجى اداره کل تأمین اجتماعى استان 

اصفهان از موزه ملى هنرهاى اصفهان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومــى و امورفرهنگى اداره کل 
تأمین اجتماعى استان اصفهان، روز دوشنبه 7 آذرماه 
1401 معاونین و روســاى ادارات اداره کل، روساى 
شــعب به اتفاق جمعى از همکاران بســیجى این 
اداره کل  در بازدید از موزه ملــى هنرهاى اصفهان 
با عبور از شــش گذر در دو طبقه ضمن همراهى و 
توضیحات راهنمایــان موزه با آثار و اشــیائى نظیر 
تیغه هاى سنگى،زیورآالت، ســفال ها، شیشه ها و 
سکه هاى تاریخى،شمشــیرها،تبرزین ها و تفنگ 
ها،آثار خوش نویســى اســتادان نام آورى همچون 

میرعماد و گلستانه،نقاشــى هاى الکى قاجارى،آثار 
هنرمنــدان معاصر اصفهــان همچون میــرزا آقا 
امامى،حــاج مصورالملکى و حســین خطایى،آثار 
فلزکارى، مینــاکارى، خاتم کارى و چیت ســازى، 
فرش بافى و لباس هاى تاریخــى دوره ى قاجاریه و 
همچنین نقاشى هنرمندان برجســته اى همچون 
فرشچیان، خاچاطوریان و ُسمبات که در این موزه در 

حال حفاظت و نگهدارى هستند آشنا شدند.

افتتاح منزل مسکونى ساخته شده
 توسط گروه جهادى بسیج ذوب آهن

تولید 2/5 میلیارد کیلووات ساعت
 برق در نیروگاه اصفهان

شهردارى کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره1401/6/4812 مورخ 1401/06/30شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 
نسبت به مزایده پایه بنرها درسطح شهر کلیشاد و ســودرجان(مرحله سوم) با مشخصات ذیل صرفاً از طریق سامانه ستاد  اقدام 
نماید.لذا از متقاضیان واجد الشرایط دعوت مى گردد مطابق با زمانبندى اعالمى در مزایده فروش اموال غیر منقول شرکت فرمایند.

آگهی مزایده

 م.الف:۱۴۱۵۴۸۸

نوبت دوم

مهدی مختاری-شهردارکلیشادوسودرجان   

-محل دریافت اسناد مزایده صرفاً از طریق سامانه ستاد مى باشد.
-محل تحویل اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد مى باشد.

-شرکت کنندگان باید سپرده اى معادل 5 درصدد معادل قیمت پایه ى کارشناسى شده را به حساب سپرده شهردارى واریز و یا 
نسبت به صدور ضمانت نامه بانکى در وجه شهردارى تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام نمایند.

-برندگان اول،دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

-شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

ب) زمانبندى :
 1401/09/02 الى 1401/09/08مهلت بازدید و اخذ اسناد
1401/09/02 الى 1401/09/19مهلت تحویل اسناد
1401/09/20بازگشایى اسناد

ا نظ

قیمت کارشناسى کل پایه ها  ماهیانه (ریال)تعدادآدرسردیف

116,500,000 ریال20پایه بنرهاى تبلیغاتى در سطح شهر کلیشاد وسودرجان1

الف).مشخصات:

شهردارى خورزوق در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2028/01/8613 مورخ 1401/08/04 هیات تطبیق و مصوبه شماره 
450 شوراى محترم اسالمى شهر خورزوق، نسبت به اجراى زیرسازى زمین چمن مصنوعى شهداى خورزوق با اعتبارى به 
مبلغ 18/954/620/067 ریال از طریق مناقصه عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، با بهره گیرى از سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت (setadiran.ir) به صورت الکترونیکى اقدام نماید. 
تاریخ انتشار: 1401/09/08 مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/09/15 مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/26 تاریخ بازگشایى: 

1401/09/27 تاریخ اعالم برنده: 1401/09/27
شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مناقصه دستگاه اجرایى

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1ـ برگزارى مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید 
و دریافت اسناد مناقصه (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه (ودیعه)، ارسال پیشنهاد 

قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2ـ کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مناقصه، قابل 

مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد. 
3ـ عالقمندان به شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) 
با شماره 41934 -021تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان هم در سایت

 سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل مناقصه گر موجود است. 
آدرس: اصفهان، خورزوق، خیابان شهردارى 

تلفن: 3 و 45463041-031            فاکس: 031-45464005
 www.khorzoogh.ir :وب سایت

 آگهی مناقصه عمومی (مرحله دوم)

 م.الف:۱۴۱۹۴۲۶ 
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سید فضل اله هاشمی – شهردار خورزوق


