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پرخورى عصبى و عوارض جبران ناپذیر آنعلت تأخیر در بازکردن داربست هاى گنبد مسجد امام(ره) نقش اعراب در وضعیت دامدارى و مرغدارى ایران سالمتاستان جهان نما

مصرف سیب و 
انگور مؤثر در

کاهش چربى بدن

شیوع وبا  از طریق آب اصفهان تکذیب شد
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دیوارهایى 
که تا ثریا 

کج باال رفته است

تحقیقات جدید روى موش ها نشان مى دهد که فالوانول هاى موجود در سیب، 
انگور و سایر مواد غذایى ممکن است به سوزاندن چربى بدن کمک کند.

کاکائو، سیب، دانه انگور و چند منبع غذایى دیگر 
حاوى میزان باالیى از فالوانول ها هستند که به 

عنوان فالوان -3- اول نیز شناخته ...

رئیس کمیسیون اقتصادى، حقوقى و گردشگرى 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان بعد از گذشت 
یک ماه از حادثــه متروپل، در جلســه علنى روز 
یک شنبه 29 خرداد ماه شــوراى شهر، باز هم بر 
مسئله ایمن سازى ســاختمان ها تأکید کرد. این 
چندمین بار اســت که طى این یــک ماه، عباس

 حاج رسولى ها بر ایمن ســازى ساختمان هاى 
اصفهان تأکیــد مى کند. ســاختمان هایى که با 
اینکه در آمارهاى ســاختمان هاى خطرناك قرار 

نمى گیرند اما ...

عرق ریزان رسمى از عرق ریزان رسمى از 1313 و  و 4343 دقیقه امروز!  دقیقه امروز! 
تابستان فردا از راه مى رسد، گرما مدت هاست از راه رسیده تابستان فردا از راه مى رسد، گرما مدت هاست از راه رسیده 
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همزمان با رد شدن محتواى یک فایل صوتى توسط یک مقام ارشد بهداشتى استان؛ 

استقبال پورتو از بازگشت طارمى به پرتغال 
باشگاه پورتو از حضور دوباره ستاره ایرانى خود در این تیم خبر داد.

سال دوم حضور مهدى طارمى در باشگاه پورتو فوق العاده تر از نخستین فصل 
به اتمام رسید و او در کنار کسب قهرمانى در لیگ برتر پرتغال و جام حذفى این 
کشــور همراه تیمش، به آمار قابل توجهى در گلزنى و پاس گل هم رسید که 
این اتفاق او را مدنظر دیگر تیم هاى اروپایى قرار داد. در هفته هاى گذشته که 

مهدى طارمى براى حضور در اردوى تیم ملى به ایران ...
7
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

ساخت وسازهاى غیر استاندارد با مصالح 
زیرپله اى بالى جان ساختمان هاى 

اصفهان شده است  

چمدان در بسته 
مسافران پرتغالى 

احتمال نشستن 2 هموطن کى روش
 روى نیمکت 2تیم لیگ برتر 

بلیت کنسرت شجریان با قیمت توافقى!
بازار سیاه در کنسرت پر مخاطبى که پایتخت در انتظار آن است
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سپاهان مشترى سپاهان مشترى 
پاتوسى شد

مقام ارشد نیروهاى مسلح مقام ارشد نیروهاى مسلح 
پاسخ مى دهد؛ پاسخ مى دهد؛ 

قانون سربازىقانون سربازى
باز هم تغییر باز هم تغییر 

مى کند؟مى کند؟
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ناکام ماندن پروژه ریلى 
فریدن از بودجه ملى

بسته تشویقى شهردارى 
مبارکه

3

بوستان هاى تاریک
میزبان مجرمان
3

نخاله هایى که مانع
 تردد مى شود

حاشیه هاِى حاشیه آب 
زاینده رود

3

فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى 
زیر را بصورت مناقصه عمومى از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. 
1- (تجدید مناقصــه) عملیات آســفالت معابر     روســتاى   رحمت آباد    
شهرستان   خوانســار    به شماره اســناد  1400/2/535  و شماره مناقصه  

2001005175000012
2- عملیات  آســفالت معابر     روســتاهاى  تیدجان، قودجان شــهرکها     
شهرستان   خوانسار   به  شـــماره  اسناد  1400/2/572  و شماره مناقصه  

2001005175000011
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/03/31 مى باشد . 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :
 از ساعت 16 روز  سه شنبه تاریخ 1401/03/31  لغایت   ساعت 16 روز  یکشنبه  

1401/04/05
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  چهارشنبه  1401/04/15 

مهلت زمانى ارائه اصــل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  چهارشــنبه  
1401/04/15

زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  پنج شنبه  تاریخ  1401/04/16
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : اصفهان ، کوى زمانى ، اداره 

کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان  و تلفن : 03136288085
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

ن چربىبدن کمک کند.
ر
ه

 بدن کمک ک

هم زمان با سفر رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت به استان اصفهان، سه تفاهم نامه 
همکارى میان فوالد مبارکه، معاونــت علمى و فّناورى ریاســت جمهورى، راه آهن 

جمهورى اسالمى ایران و توکاریل و شهرك علمى 
و تحقیقاتى اصفهان امضا شد.

تفاهم نامه همکارى بیــن معاونت علمى و فناورى 
ریاست جمهورى و شــرکت فوالد مبارکه و بنیاد 
ملى نخبگان به امضاى سورنا ستارى معاون علمى 
و فناورى رئیس جمهورى به نمایندگى از معاونت 
علمى و فناورى ریاســت جمهــورى و بنیاد ملى 
نخبگان و شرکت سهامى عام فوالد مبارکه اصفهان 
به نمایندگى محمدیاسر طیب نیا به منظور گسترش 
فعالیت هاى علمى، پژوهشى، کاربردى، آموزشى و 
تکمیل زنجیره علم، فناورى، بازار و تجارت در حوزه 

هوش مصنوعى و با هدف ارائه محصوالت فناورانه و نوآورانه مبتنى بر هوش مصنوعى 
و در جهت طرح کارخانه هوشمند (smart factory) رسید.

تفاهم نامه همکارى ســه جانبه در زمینه افزایش حمل ونقل ریلى، توسط محمدیاسر 
طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، سید میعاد صالحى مدیرعامل راه آهن جمهورى 
اسالمى ایران و محسن ســعیدبخش مدیرعامل 

شرکت توکاریل به امضا رسید.
تفاهم نامه همکارى دوجانبــه بین فوالد مبارکه و 
شــهرك علمى و تحقیقاتى هم با هدف استفاده از 
توانمندى هاى حمایتى، علمى، فنى و پژوهشــى 
طرفیــن از طریق همکارى در اجــراى طرح هاى 
فناورانه صنعت فوالد، همکارى و مشاوره در زمینه 
بومى سازى فناورى و انتقال فناورى هاى به روز در 
صنعت فوالد و اســتفاده از شرکت هاى شهرك در 
زنجیره تأمین قطعــات، تجهیزات و خدمات فوالد 
مبارکه امضا شــد تا حجم پروژه هــاى تحقیقاتى 
بین شــهرك علمى و تحقیقاتى و فوالد مبارکه افزایش یابد و روند خرید محصوالت 

دانش بنیان به صورت مضاعف ادامه پیدا کند.

مدیرعامل فوالدمبارکه 3 تفاهمنامه همکارى امضا کرد

رئیس دبیرخانه فرهنگى زاینده رود، تولید مستند زاینده رود 
جهت پخش براى رئیس جمهور و وزرا را مهم ترین اقدام 
این دبیرخانه در زمان ســفر ریاست جمهورى و اعضاى 

هیئت دولت به استان اصفهان عنوان کرد.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شــهردارى 
اصفهان، ســعید امامى درباره مهم تریــن فعالیت هاى 
دبیرخانه فرهنگى زاینده رود که پیش از سفر هفته گذشته 
رئیس جمهور و هیئت دولت به اصفهان صورت گرفت، 
اظهار داشت: نصب 52 سازه استرابرد و حدود 25 تک پایه 
با طرح هاى عوامل موثر در جریان زاینده رود خطاب به 
ریاست محترم جمهور در سطح شهر و همچنین ساخت 
تیزر مطالبه رهبرى درباره آب اصفهان در آبان ماه سال 
1380 و انتشار گسترده آن در فضاى مجازى از جمله این 

اقدامات بود.
وى با اشاره به ساخت موزیک ویدئو "زاینده  رود من کو" 
و انتشار گســترده آن در فضاى مجازى افزود: ساخت 
تیزر "سالم آقاى رئیسى" دربردارنده مصاحبه مردمى و 
مطالبات مردم از رئیس جمهور و انتشــار گسترده آن در 
فضاى مجازى دیگر اقدام دبیرخانه فرهنگى زاینده رود 

پیش از سفر آیت اله سیدابراهیم رئیسى به اصفهان بود ه 
است.

وى با اشاره به تولید اینفوگراف بسته احیاى زاینده رود و 
تولید مستند زاینده رود با نام محرمانه جهت پخش براى 
رئیس جمهور و وزرا را از مهم ترین اقدام دبیرخانه فرهنگى 
زاینده رود در این مقطع دانست که پخش این مستند در 

جمع  رئیس جمهور و وزرا بازخوردهاى خوبى داشت.
به گفته رئیس دبیرخانه فرهنگى زاینده رود، ُسرایش شعر 
استقبال از ریاست جمهورى در بدو ورود و تحویل به تیم 
تشریفات استاندارى، طراحى گرافیکى سیر نمایشگاهى  
فرصت ها و تهدیدهاى اصفهان و تولید 25 هدیه نفیس 
حامل پیام فرهنگى زاینده  رود جهت اهدا به رئیس جمهور 
و وزرا از ســوى اســتاندار اصفهان دیگر اقدامات این 
دبیرخانــه با هدف تاکید بــر رفع مشــکل زاینده رود و 
دغدغه مــردم اصفهان دربــاره تبعات خشــکى این

 رودخانه بود.
امامى با اشــاره به ویژگى هــاى هدیه اى کــه تقدیم 
رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت شد، خاطرنشان کرد: 
این هدیه اثر استاد رضا صفامهر از اساتید برجسته خاتم 

اصفهان با امضاى ایشان آماده شد که به صورت یک ُدر 
داخل صدف که مقدارى از آب زاینده رود در آن وجود دارد 

با یک بیانیه، تهیه شد.

اقدامات دبیرخانه فرهنگى زاینده رود همزمان با سفر رئیس جمهور به اصفهان

بانک آینده با توجه به نقش مسئولیت هاى اجتماعى خود و حمایت از خانواده هاى ایرانى 
و هم چنین اجراى جزء 2 بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، نسبت 

به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه فرزندآورى اقدام مى کند.
بانک آینده، طبق بخش نامه بانک مرکزى ج.ا.ایران و براى حمایت از خانواده هاى ایرانى 
و تشویق به امر فرزندآورى، پرداخت تسهیالت قرض الحسنه فرزندآورى را در دستور 

کار قرار داده است.
بر این اســاس، براى فرزندانى که از ســال 1400 به بعد به دنیا آمده اند، تســهیالت 

قرض الحسنه فرزندآورى، به ازاى فرزند نخست 200 (دویست) میلیون ریال، فرزند دوم 
400 (چهارصد) میلیون ریال، فرزند سوم 600 (شش صد) میلیون ریال، فرزند چهارم 
800 (هشت صد) میلیون ریال و فرزند پنجم به بعد 1000 (یک هزار) میلیون ریال تعلق 

مى گیرد. 
در مورد فرزندان دوقلو و بیش تر هم، به ازاى هر فرزند یک تسهیالت تعلق مى گیرد.

بانک آینده، با تخصیص اعتبار موردنیاز، پس از بررسى و اعتبارسنجى متقاضیان و طى 
فرآیندهاى قانونى، اقدام به پرداخت تسهیالت مى کند.

جزئیات تسهیالت قرض الحسنه فرزندآورى بانک آینده 

آخرین وضعیت خط قطار پر سرعت اصفهان-تهران استان
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قانون سربازى
 باز هم تغییر مى کند؟

استیضاح خبرسازترین وزیر  
کلید خورد

خبرخوان
على کریمى 

مهاجرت نکرده؟
  خبرورزشى |خبرمهاجرت على کریمى 
کاپیتان سابق تیم ملى ایران به دوبى در فضاى 
مجازى و رسانه ها خبرساز شد تا اینکه او اولین 
واکنش خود را نســبت به این خبر نشــان داد. 
کاپیتان ســابق تیم ملى ایران تصویرى از یک 
مجرى صداو سیما منتشر کرد که پیش از این 
اظهاراتش جنجال ساز شــده بود. این مجرى 
اعالم کرده بود هر کس نمى تواند شرایط زندگى 
در ایران را تحمل کند جمع کنــد و برود. حاال 
کریمى با انتشار این اســتورى و جمله «وطن 
خانه پدرى است» نسبت به شایعه مهاجرتش 
واکنشى نســبتًا مبهم نشــان داده؛ با این حال 
اینطور برداشت مى شود که او این اقدام را انجام 

نداده است.

تکذیب خبر قطع انگشتان 
  ایسنا | قوه قضاییه اعالم کــرد: در پى 
انتشار نامه اى منتســب به دکتر رئیس جامعه 
جراحان ایران خطاب بــه رئیس جمهور مبنى 
بر اظهار نگرانى درخصوص اجراى احکام قطع 
انگشتان دست تعدادى از محکومان،  یک منبع 
آگاه، خبر اجراى این احکام را تکذیب کرد. این 
منبع آگاه گفت: نامه منتشر شده از سوى رئیس 
جامعه جراحان ایران، براساس یک خبر کذب 
بوده و اخبار منتشر شــده مبنى بر اجراى حکم 
قطع انگشــت تعدادى از محکومــان به هیچ 

عنوان صحت ندارد.

شهردار کرج عزل شد
  ایرنا | اعضاى شوراى اسالمى کالنشهر 
کرج با 9 رأى موافق از مجموع 13 رأى اعضاى 
این شورا منوچهر غفارى را به عنوان سرپرست 
شهردارى کرج انتخاب کردند.  مصطفى سعیدى 
ســیرایى، شــهردار کرج با 11 رأى از مجموع 
13 رأى اعضاى شــوراى اسالمى شهر کرج از 
مسئولیت خود برکنار شد. عدم توانایى در اجراى 
پروژه هاى عمرانى و انتصاب مدیران ناکارآمد از 

دالیل استیضاح شهردار کرج عنوان شد.

باران دالر 
در اتوبان تهران؟! 

  همشهرى آنالین |برخــى کاربران 
شــبکه هاى اجتماعــى از مشــاهده صحنه 
هایى در اتوبان اشــرفى اصفهانى تهران خبر
 داده اند که پیش تر فقط در فیلم ها دیده شده 
بود. کاربران توییتر مدعى شــده اند که هنگام 
عبور از اتوبان اشرفى اصفهانى تهران شاهد آن

 بوده اند که خودروهــاى عبورى در حال جمع 
آورى اســکناس هاى 100 دالرى در ســطح 
اتوبان بوده اند. هنوز مراجع رسمى درباره صحت 

و سقم این ادعا اظهار نظر نکرده اند.

تحمل تورم ُکشنده با 
تابلوى دیوارى و قابلمه!

  برترین ها|روزنامــه «همشــهرى» در 
گزارشــى عجیب به راهکارهاى ایجاد فضاى 
شــاد مفرح براى خانوارهاى ایرانى در شــرایط 
سخت اقتصادى پرداخته و نوشــته است که با 
ساده ترین و کم هزینه ترین کارها مى توان چند 
ســاعت حال خوب براى خانواده خلق کرد! در 
بخشى از این گزارش آمده: رومیزى همیشگى 
را جمع کرده و یک رومیزى کنار گذاشته شده را 
روى میز قرار دهید. پرده هاى باز را با یک روبان 
از وسط جمع کنید، جاى تابلوها را تغییر دهید،  در 
میان قفسه کتاب ها یک شمع،  گلدان کوچک یا 
قاب عکس قرار دهید. ظروف دم دستى آشپزخانه 
را مدتى کنار گذاشــته و از ظروف قدیمى  که در 
کابینت قرار داده اید اســتفاده کنید. دکورهاى 
شــلوغ خانه را خلوت کنید...  با ایــن کارهاى 
کوچک و بــدون هزینه، حــال و هوایتان تغییر 

خواهد کرد.

آبروریزى
بعد از جنجال هاى عجیب    کافه سینما |
پیرامون تغییر و صداگذارى حرف هاى «کریستیانو 
رونالدو»، این بار مهمان خارجى شبکه سوم سیما 
که در یک برنامه زنده و در تمام طول مکالمه در حال 
صحبت به زبان انگلیسى بود، به محض قطع شدن 
ارتباط مترجم فارسى، شخصًا به زبان فارسى سخن 
گفت! الهام عابدینى مجرى این برنامه درباره  این 
اتفاق گفته: «کارشناس برنامه فردى هندى بوده 
که در ایران ساکن است و تا حدى فارسى بلد است 
اما براى یک گفتگوى طوالنى به راحتى نمى تواند 

فارسى صحبت کند.»

حمله به خودى 
وزیر ارشــاد باید بداند که    روزنامه جوان |
پاســخگویى به افکار عمومى در رابطه با مطالبات 
ایجاد شده در حوزه فرهنگ و هنر و نیز ارائه گزارش 
به مردم در مورد اقدامات عملى صورت گرفته در این 
زمینه براى او و مدیرانش در اولویت قرار دارد و صرفًا 
نباید گمان کنند که با یک بیانیه یا انتشار یک توییت 
همه چیز حل مى شــود. اگر در زمان اجراى تئاتر 
منحط «مخاطب» وزیر ارشاد به جاى پاسخگویى 
درباره آن، پاى درددل کشاورزان دهاقانى باشد؛ این 

انجام وظیفه نیست.

دانشگاه هنر
 از نگاه روزنامه دولت

فضاى برخى دانشگاه هاى    روزنامه ایران |
هنر در ایران به شدت از غرب زدگى رنج مى برد...جالب 
است که گزارش هاى آزار جنسى در دانشگاه هاى هنر 
به مراتب بیشتر از سایر مراکز آموزشى است و هر قدر 
این مراکز از روح و فضایى اسالمى تر بهره مند بوده اند، 
به مراتب آسیب هاى اخالقى نیز در آنها ناچیزتر بوده 
اســت. این نســبت را مى توان به راحتى در مقایسه 
شهرهاى مذهبى تر با شــهرهایى که نماد یا مکان 

مذهبى شاخصى ندارند هم ردیابى کرد.

مردم در اوج آزادى رأى دادند 
رئیس مجمع نمایندگان اســتان تهران    مهر |
درباره انتخابات ریاست جمهورى 1400، گفت: مردم 
در اوج آزادى رأى دادند و به کسى تحمیل نشد که به 
رئیسى رأى دهد. حجت االســالم سید رضا تقوى با 
بیان اینکه جمهورى اســالمى ایران آزادترین کشور 
جهان است  اظهار کرد: همه مسائل مهم در جمهورى 
اسالمى ایران به آراء عمومى گذاشته شده است و مردم 
همه مســئوالن را به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
انتخاب مى کنند. جمهورى اسالمى ایران به رأى مردم 

اهمیت زیادى مى دهد.

یک وزیر دیگر استعفا کرد؟ 
  همشهرى آنالین |یک عضو کمیسیون 
صنایع مجلس شوراى اسالمى، در مورد شایعه مطرح 
شــده در فضاى مجازى مبنى بر استعفاى سید رضا 
فاطمى امین، وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: 
این مســئله صحت ندارد و تکذیب مى شود. دو تن 
از معاونان وزیر صمت نیز اســتعفاى وى را تکذیب 
کردند. در جلسه روز یک شنبه 29 خرداد هیئت رئیسه 
مجلس شوراى اسالمى با اعالم وصول  استیضاح وزیر 
صمت موافقت شد. مهمترین دلیل استیضاح فاطمى 
امین عدم مدیریت صحیح صنعت خودروســازى و 
محقق نشدن وعده هاى وزیر صمت اعالم شده است.

این 10 خانواده
  فرارو| مصطفى میرســلیم، نماینــده مجلس 
و عضو ارشــد حــزب مؤتلفــه از مخالفــان جدى 
واردات خودرو اســت که همیشــه گفته شده است 
ارتباط نزدیکى با خودروســازان داخلــى دارد. او مى 
گوید:10 خانواده مافیاى واردات خودرو هستند. سه 
چهار تا دیگر هم داریم که اینها وابســته اند به همین 
خودروســازان که اینها کار واردات خــودرو را انجام 

مى دهند. 

مشــاور عالى قرارگاه مرکزى مهارت آموزى کارکنان 
وظیفه نیروهاى مســلح از پیگیرى براى افزوده شدن 
فصل مهارت آموزى به قانون خدمت وظیفه عمومى خبر 
داد.سردار موسى کمالى با بیان اینکه این موضوع از سوى 
نمایندگان محترم مجلس شوراى اسالمى بررسى خواهد 
شــد، گفت: در صورت تصویب این طرح فصل جدیدى 
تحت عنوان فصل دهم به قانون خدمت وظیفه عمومى 
اضافه شده و موضوعات مرتبط با مهارت آموزى سربازان 
و حمایت از اشتغال و کارآفرینى آنان در این قانون وارد 
خواهد شد. به گفته کمالى در صورت تصویب این الیحه 
و اضافه شدن آن به قانون خدمت وظیفه عمومى ضمانت 

اجراى طرح ها افزایش یافته و عالوه بر آن امکان اشتغال 
و کارآفرینى سربازان پس از پایان خدمت نیز با سرعت 
بیشترى انجام خواهد شد.وى از دولت و مجلس خواست 
که بررسى و رسیدگى به این موضوع را جزو اولویت هاى 
خود قرارداده و نسبت به تصویب و اجراى آن اقدام کنند، 
چرا که این موضوع تأثیر بســیارى در خوشایندسازى 
دوران سربازى و نیز اشتغال و کارآفرینى سربازان پس 
از پایان دوره خواهد داشت. مشاور عالى قرارگاه مرکزى 
مهارت آموزى کارکنان وظیفه نیروهاى مســلح اضافه 
کرد:  موضوع دیگرى هم که ما به دنبال آن هستیم، توجه 

به موضوع مهارت آموزى در قانون برنامه هفتم است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى گفت: طبق 
آیین نامه داخلى با موافقت هیئت رئیســه، استیضاح 
فاطمى امین در مجلس به جریان افتاده و به کمیسیون 

تخصصى ارجاع شده است.
علیرضا ســلیمى گفت: طبق آیین نامه داخلى مجلس 
با موافقت هیئت رئیسه، اســتیضاح وزرا به کمیسیون 
مربوطه ارســال مى شــود و وزیر و نمایندگان 10 روز 
فرصت دارنــد در مورد موضوعات اســتیضاح بحث و 
گفتگو کنند در صورتى که تعداد امضاهاى اســتیضاح 
کاهش پیدا کند، استیضاح از دستور کار مجلس خارج 
خواهد شد. در غیر این صورت بعد از 10 روز استیضاح در 

صحن علنى مجلس اعالم وصول خواهد شد و وزیر به 
مدت یک هفته فرصت دارد تا در صحن علنى مجلس 

براى بررسى استیضاح حضور یابد.
این در حالى اســت که ســید نظام الدین موســوى، 
سخنگوى هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه هم اکنون 
درخواست هاى مختلفى براى استیضاح برخى وزرا به 
هیئت رئیسه ارسال شده است، گفت: براساس مباحثاتى 
که مطرح شد و نیز طبق زمانبندى ثبت درخواست ها 
براى استیضاح، طرح استیضاح آقاى فاطمى امین، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت اعالم وصول و براى بررسى به 

کمیسیون تخصصى آن ارسال شد.

مهران موسوى خوانسارى
امروز که عقربه هاى ساعت به 13 و 43 دقیقه برسند، 
خورشید هم به نقطه انقالب تابستانى مى رسد و از فردا 
در نیمکره شمالى فصل گرم ســال آغاز مى شود.  این 
در شرایطى اســت که در همین زمان، ساکنان نیمکره 

جنوبى آغاز فصل زمستان را تجربه مى کنند.
ایران در نیمکره شمالى است و در کشور ما هم فردا اولین 
روز رسمى تابستان است اما مهمترین نماد این فصل، 
یعنى گرما چندین روز است که بیشتر پهنه کشور را در 
نوردیده است. پیش بینى شده بود که دماى هوا در خرداد 
ماه امســال باالتر از میانگین معمول باشد اما حداقل تا 
نیمه این ماه هوا با ما ایرانى ها از سرسازگارى درآمد و 
دما چندان تابستانى نشــد. ولى از حول و حوش همان 
نیمه خرداد به این سو، گرماى هوا رو به شدت گذاشت 
تا روزهاى پایانى خرداد که نشانه هاى انقالب تابستانى 
خیلى زودتر از خود این پدیده نجومى به شهرها رسیده 

است.
حاال و در آســتانه ورود به فصل تابســتان، بسیارى از 
شهرهاى کشور با گرماى فلج کننده رو به رو شده اند. 
دیروز دماى هواى شهرســتان مهران در استان ایالم 
به 52 درجه ســانتیگراد رسید تا این شــهر به عنوان 
گرم ترین شهر کشــور معرفى شــود. در دهلران هم 
وضعیت بهتر نبود و مردم این شــهر اســتان ایالم نیز 
زندگى در دماى 51 درجه ســانتیگراد را تجربه کردند. 

شــدت گرما باعث تعطیلى ادارات در این شــهر شد و 
فرماندار دهلران از اعالم آماده باش سراسرى مدیریت 
بحران ایالم خبر داد. ادارات منابع طبیعى و محیط  زیست 
دهلران براى هر گونه آتش سوزى احتمالى آماده شده اند 
و شبکه بهداشت و درمان و هالل احمر نیز در خصوص 
مراجعات شهروندان براى گرمازدگى و امدادرسانى در 

جاده ها توجیه شده اند.
در چند روز گذشته بیش از 50 نفر با عالئم گرمازدگى به 
بیمارستان هاى دهلران مراجعه کرده اند و این در حالى 
است که اداره هواشناسى این شهر اعالم کرده احتمال 

افزایش بیشتر دماى هوا هم وجود دارد.
منابع محلى خبر مى دهند که گرماى تحمل ناپذیر در 
این شهرستان ها به حدى رســیده که حتى کولرها نیز 
منازل را خنک نمى کنند و  در دهلران 10 کنتور برق به 
دلیل گرماى هوا سوخته اند. اداره برق شهرستان دهلران 
علت این موضوع را اســتفاده همزمان چندین وسایل 
سرمایشى و تک فاز بودن وســایل اندازه گیرى و فشار 

زیاد به سیم هاى برق عنوان کرده است.

وضعیت در خوزستان
تا بوده، هر وقت صحبت از گرماى هوا به میان مى آمد، 
نام خوزستان هم پشت بند آن مطرح مى شد. امسال نیز 
همینطور اســت و در حالى که یک روز تا آغاز تابستان 
باقى مانده، درجه دماى هوا در بیشــتر شــهرهاى این 

استان به سرعت در حال باال رفتن است.
اداره کل هواشناسى استان خوزســتان در اطالعیه اى 
نسبت به افزایش دماى 49 درجه و باالتر در روز سه شنبه 
هفته جارى (امروز) هشدار سطح نارنجى صادر کرده و 
این در حالى است که رامهرمز دماى هواى 51 درجه را 
از سر گذرانده است. دماى هواى اهواز هم روز گذشته به 
همین اندازه باال رفت و عقربه هاى سنجش دما درآبادان 

روى 50 درجه ایستاد.
دانشگاه علوم پزشکى آبادان به شهروندان جنوب غرب 
خوزســتان به ویژه کودکان، افراد ســالمند و بیماران 
زمینه اى هشــدار داد با توجه به افزایــش گرماى هوا 
براى جلوگیرى از گرمازدگــى از خروج غیر ضرورى از 
منزل خوددارى کنند. در اســتان خوزستان ادارات 16 
شهرســتان به دلیل پیش بینى وقوع دماى 49 درجه و 
باالتر، دیروز دوشــنبه 30 خرداد ماه به دستور استاندار 

خوزستان تعطیل بودند.

وضعیت در اصفهان 
در اصفهان هم اوضاع و احوال بهتر نیست. دماى هواى 
شهر اصفهان در روز دوشنبه به 40 درجه رسید و مطابق 
پیش بینى هواشناســى این استان، ســاکنان اصفهان 
مى بایست از فردا چهارشــنبه در انتظار افزایش بیشتر 

دما هم باشند. 
در این میان بادرود نطنز پیشران باال رفتن دما در استان 

اصفهان اســت به طورى که روز گذشــته دماى این 
شهرستان به 43 درجه ســانتیگراد رسید تا ساکنان آن 
یک تابســتان واقعى را دو روز مانده تا پایان فصل بهار 
تجربه کنند. حاال خیلى ها در اصفهان مى پرسند وقتى 
روزهاى آخر بهار باید اینطور عرق ریخت، قرار است در 

تیر و مرداد چه بر سرمان بیاید؟!

همه جا آسمان همین رنگ است؟!
گرما در جاى جاى کشور بیداد مى کند. در قصر شیرین 
دماى هوا به 44 درجه رسیده است، در خراسان رضوى، 
دما 40 درجه را رد کرده و هواشناسى مهاباد ضمن اعالم 
افزایش 9 درجه اى دما، نسبت به بروز آتش سوزى در 
جنگل ها هشدارداده است. در سایر مناطق گرمسیرى 
کشور هم شرایط به همین ترتیب است تا هنوز تابستان 
از راه نرســیده، میلیون ها نفر در ایران شرایط تابستانى 

را تجربه کنند.
اما این در حالى اســت که بعضى مناطق کشــور به کل از 
این تجربه گرم دور هســتند. دیروز کــه «مهران» دماى 
52 درجه را از ســر گذراند و گرم ترین نقطه کشور معرفى 
شد، کمى بیشتر از 900 کیلومتر آنسوتر در استان اردبیل، 
مردم در حال وداع بــا بهار مطبوع 10 درجــه اى روزگار

 مى گذراندند. در سراب (آذربایجان شرقى) وسقز (کردستان) 
نیز همین شرایط حاکم بود. احتماًال براى ساکنان این مناطق 

هنوز تفاوت کولر و پنکه چندان معنایى ندارد!
 

تابستان خیلى تلخ!
امشب (شب اول تابستان) کوتاه ترین شب سال و فردا 
روز اول تابستان، بلندترین روز سال خواهد بود. تابستان 
گرم و طوالنى که چندین روز است حضورش را اعالم 
کرده، فردا رســمًا از راه مى رســد و روزهاى بلندى در 

انتظار مردم به خصوص در مناطق گرم ایران است.
دیروز یک پایگاه اطالع رســانى، تابســتان امسال را

 تلخ ترین تابستان ســال هاى اخیر لقب داد. مى دانید 
چرا؟ به نوشته این سایت، دیگر بستنى زیر 5000 تومان 
در بازار پیدا نمى شــود و اگر قصد خرید بستنى معمولى 
را هم براى یک خانواده چهارنفره داشــته باشــید باید 
مبلغى بین 20 هزار تا 60 الى 70 هزار تومان به فروشنده 

بپردازید مگر اینکه بستنى یخى را انتخاب کنید! 
حاال فکر کنید تابســتانى در پیش دارید بســیار گرم، 
طوالنى و بدون بســتنى! به نظرتان این روزها ما هم 
در نیمکره جنوبــى زندگى مى کردیم خوشــبخت تر 

نبودیم!

تابستان فردا از راه مى رسد، گرما مدت هاست از راه رسیده 

عرق ریزان رسمى از 13 و 43 دقیقه امروز! 

مانى مهدوى

حتمًا مى دانید که قرار است همایون شــجریان بعد از مدت ها در داخل کشور 
کنســرت برگزار کند. کنسرت شــجریان در تیر ماه از تهران آغاز خواهد شد و 

احتماًال در آینده به شهرهاى دیگر هم کشیده مى شود.
این خواننده مشهور از اواخر سال گذشته کنسرت هایى را در کشورهاى بلژیک، 
فرانسه و هلند اجرا کرد و 12 اردیبهشت امسال نیز کنسرتى را در دوبى به روى 
صحنه برد و حاال پایتخت در انتظار نخستین کنسرت همایون شجریان بعد از 

سال ها به سر مى برد.
اما چیزى که این کنسرت شجریان را خبرساز کرده، میزان استقبال از آن بوده 
است. ابتدا اجراى کنسرت براى پنج شــب درنظر گرفته شده بود اما درخواست 
براى خرید بلیت به حدى زیاد بود که بعد از تمدیدهاى فراوان حاال قرار شده این 

کنسرت در 30 شب به روى صحنه برود.
براى درك بهتر این موضوع کافى است بدانید که در یک روز تمامى بلیت هاى 
11 روز اعالم شده براى برگزارى کنسرت به پایان رسید و بیش از 30 هزار بلیت 

براى11 سانس فقط ظرف مدت چهار ساعت فروش رفت.
در همین حال آنچه حاال محل بحث شــده اســت، وارد شــدن بلیت کنسرت 
همایون شجریان به بازار سیاه است. بهاى بلیت کنسرت «به رنگ صدا»، 120 
تا 395 هزار تومان است اما در یکى از وب سایت هاى خرید و فروش آنالین، چند 
آگهى با قیمت توافقى و یک آگهى با قیمت یک میلیون تومان براى تماشــاى 
این کنسرت اعالم شده است. یک آگهى، قیمت سه بلیت جایگاه همکف را 3 
میلیون تومان اعالم کرده و این در حالى است که این بلیت ها 300هزار تومان 

خریدارى شده اند. 
البته فقط بلیت کنسرت همایون شجریان نیست که سر از بازارهاى غیر رسمى 
درآورده است بلکه در سیستم عرضه بلیت خوانندگان دیگر هم که از اواخر سال 
پیش تا امروز به روى صحنه آمده اند چنین وضعیتى مشاهده شده است. ظاهراً 
هر چقدر کرونا باعث افزایش عطش در کنسرت گذار، خواننده و تماشاگر شده 
است، به همان نسبت  بازار سیاه هم براى فروکش کردن این همه گیرى لحظه 

شمارى مى کرده است. 

نقش اعراب در وضعیت دامدارى و مرغدارى ایران
آرمان کیانى

روزنامه «شرق» در دو روز گذشته دو گزارش درباره وضعیت دامداران و مرغداران کشــور منتشر کرد. به استناد این گزارش ها، شرایطى که 
این دو قشر در آن به سر مى برند مناسب نیست به طورى که دامداران در شرف ورشکستگى هستند و کشورهاى عربى از این موضوع منتفع 
مى شوند و درباره مرغداران ایرانى هم این کشور عراق است که میانه بازى را به دست گرفته است. به این ترتیب روزنامه «شرق» معتقد است 

فعًال برنده اوضاع نامناسب اقتصادى در ایران، عرب هاى همسایه هستند. 

سیل مهاجرت 
مرغداران ایرانى به عراق!

عراق واردات مرغ و تخم مرغ از ایران را ممنــوع کرد؛ اما این 
ماجرا به همینجا ختم نمى شود و فعاالن تجارى ایران در عراق 
مى گویند که ایران به زودى بازار محصوالت کشاورزى عراق 
را از دست خواهد داد و چه بسا واردکننده مرغ و گوشت از عراق 
شود. بسیارى از دامداران، مرغداران و پرورش دهندگان ماهى 
ایران سرمایه خود را برداشته و به عراق مهاجرت کرده اند. این 
نکته اى اســت که مهدى کرمى پورمقدم، دبیر کل سابق اتاق 
بازرگانى مشترك ایران و عراق مى گوید و توضیح مى دهد که 
عراق تقریبًا دیگر به مرغ و تخم مرغ ایــران نیاز ندارد و گاهى 
به صورت مقطعى و کوتاه مدت مجوز واردات از ایران را صادر 
مى کند. در حال حاضر هفت هزار مرغدارى در عراق تأســیس 
شده اســت و در ســال 2021 یعنى فقط ظرف دو سال تولید 
تخم مرغ عراق حدود 4/5 تا پنج برابر شده است و صادرات مرغ 
و تخم مرغ را هم کلید زده اند. در ایران قیمت گذارى دستورى 
و نرخ تــورم باال موجب زیان دهى ســنگین شــده و مصرف 
فرآورده هاى پروتئینى را هم به شــدت کاهش داده است. این 
اتفاقات موجب شــده که موج خروج ســرمایه از ایران تشدید

 شود.

شغل جدید
 برخى دامداران ایرانى

«موج ورشکســتگى دامــداران به راه افتــاده و حاال صف 
دام مقابل کشتارگاه هاى ایران شــکل گرفته است. دولت 
یک شــبه قیمت خوراك دام را شــش برابر کرده اســت و 
دامداران مى گویند اگر تا دیروز دامــدارى دو میلیارد تومان 
نقدینگى نیاز داشت تا خوراك مورد نیاز دام خود را بخرد حاال 
یک باره به 12 میلیارد تومان نقدینگى نیاز پیدا کرده و تأمین 
این مبلغ هنگفت آن هم ظرف مــدت کوتاه براى دامداران 
غیرممکن اســت. نتیجه اینکه گاوهاى دامدارى هاى ایران 
گرسنه مانده اند و بنا به گفته منصور پوریان، رئیس شوراى 
تأمین کنندگان دام کشور، بســیارى از دام هاى دامدارى ها 
ضعیف و نیمه جان شــده اند و وزن زیادى از دست داده اند. 
دام هاى ضعیف اما ارزان در کشورهاى عربى مشترى زیادى 
دارد و قاچاقچیان دام این گاوهاى نیمه جان را به کشورهاى 
عربى مى فروشند تا در دامدارى هاى مجهز آنها پروار شوند.
این مسئله موجب شده بسیارى از دامداران خرد و کوچک از 
چرخه تولید خارج شــوند و بنا به گفته ناصر استاد احمدى، 
مدیرعامل تعاونى دامداران مهاد، دامداران ورشکسته راننده 

اسنپ و تپسى شوند!»

بلیت کنسرت شجریان 
با قیمت توافقى!
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گرماى خرداد ماه شهر اصفهان 
رکورد زد

اصفهان، مأواى یک هشتم 
پناهندگان کشور

جابه جایى 60 درخت در 
اصفهان 

با احـداث ایسـتگاه متـروى چهـارراه ابن سـینا، 60 
اصله درخت و درختچه مربوط بـه این منطقه جابجا 
شـدند. مدیر منطقه سـه شـهردارى اصفهان گفت: 
ایـن درختـان و درختچه ها با عمـر 15 تا 20 سـال، 
به بوسـتان کمال، میدان امام (ره)، میدان امام على 
(ع) و چشـمه باقرخان منتقل شد تا از این درختان به 
شکل درستى نگهدارى شود. محمدباقر کالهدوزان 
با اشـاره به محدودیت هـاى فضاى سـبز در منطقه 
سه گفت: باید سرانه فضاى سـبز به ازاى هر نفر 20 
مترمربع باشد، اما این سرانه در منطقه سه حدود 7/5 

مترمربع است.

اعزام کاروان حجاج اصفهانى 
کاروان حجاج اصفهانى بامداد روز دوشنبه از فرودگاه 
شـهید بهشـتى اصفهان بـه سـرزمین وحـى اعزام 
شدند. بنابراعالم روابط عمومى فرودگاه بین المللى 
شهید بهشـتى اصفهان، این کاروان حامل 254 زائر 
اصفهانى با پرواز شـماره 1726 شـرکت هواپیمایى 
جمهورى اسالمى ایران بامداد روز  دوشنبه فرودگاه 
اصفهان را به مقصد مدینه منوره تـرك کرد. فرآیند 
بازگشـت این حاجیان نیـز از ابتداى مردادمـاه آغاز 

مى شود.

دستگیرى شکارچى کالغ ها 
شکارچى کالغ ها در کاشان دستگیرشد. رییس اداره 
حفاظت از محیط زیست کاشـان گفت: در پى تماس 
اهالى یکى از محله هاى قدیمى و مرکزى این شـهر 
مبنى بر اینکه یکى از سـاکنان محل اقدام به کشـتار 
کالغ ها مى کنـد، مأموران انتظامـى در محل حاضر 
و فرد شکارچى را دسـتگیر و از منزل وى بیش از پنج 
الشـه کالغ کشـف کردند. الهیـار دولتخـواه، با بیان 
اینکه انگیزه این فرد از شکار کالغ ها در دست بررسى 
اسـت، افزود: متهم براى سـیر مراحل قانونى تحویل 

مراجع قضایى شد.

آتش گرفتن خودرو
سخنگوى سـازمان آتش نشـانى گفت: یک دستگاه 
پژو 405 در خیابان شـیخ بهایى اصفهـان دچار آتش 
سـوزى شـد. فرهاد کاوه آهنگران اظهار داشت: این 
حادثه ساعت 5 و 40 دقیقه صبح روز دوشنبه  به مرکز 
فرماندهـى عملیـات آتش نشـانى اصفهـان گزارش 
شـد و آتـش نشـانان بالفاصله پـس از حضـور خود 
حریق مذکور را که احتمال سـرایت بـه مرکز تجارى 
و خودروهاى مجاور را داشـت با سـرعت عمل بسیار 

خوب مهار کردند.

کاشان خواهر خوانده پیدا کرد
شهردار کاشـان از انجام مقدمات خواهر خواندگى دو 
شـهر کاشـان و کازانلیک با قرابت فرهنگى اجتماعى 
خبر داد. حسـن بخشـنده امنیه گفت: با توجه به سـفر 
سـفیر بلغارسـتان در ایران به شـهر تاریخى کاشـان 
فرصت بسـیار خوبـى بـراى همـکارى در زمینه هاى 
مختلـف فرهنگـى اجتماعـى و صنعتـى ایجاد شـد. 
کازانـالك شـهرى در اسـتان اسـتارا زاگـورا کشـور 
بلغارستان اسـت که در این شـهر انواع گل سرخ (ُرز) 

پرورش مى دهند.

70 درصد سد خالى است 
مدیر سد و نیروگاه زاینده رود با بیان اینکه در شرایط 
فعلى زاینـده رود دیگـر هیچ گونـه تـوان بارگذارى 
جدید را ندارد، گفت: تنها 30 درصد سـد زاینده رود 
آب دارد و متاسـفانه افزایش بى سـابقه دمـاى هوا، 
قطع بارش ها از بهار و به تبع افزایش مصارف و عدم 
تحقق آورد سـد زاینده رود باعث انحـراف از برنامه 
ابالغى وزارت نیرو شده است. سید مجتبى موسوى 
نائینى در پاسخ به اینکه میزان ذخیره سد زاینده رود 
جوابگوى چه مدت زمانى اسـت، گفت: این بستگى 
به مصارف زاینده رود و همچنین برداشت آب از این 

رودخانه دارد.

نصف جهــان    فرمانــدار فریدن از ناتمــام ماندن 
پروژه ریلى فریدن- الیگودرز- ازنا خبر داد وگفت: 
خط آهــن 270 کیلومترى اصفهــان- فریدن- 
دورود از شهرهاى نجف آباد، تیران، داران، افوس، 
فریدونشــهر و بویین میاندشــت مى گــذرد و به 

خط آهن دورود متصل مى شود.
عزیزا... عباسى ادامه داد: مسیر این خط آهن کمترین 
ناهموارى را دارد و استان هاى خوزستان-لرستان- 
اصفهان و فــارس را از طریق شــبکه ریلى به هم 
متصل مى کند و در صــورت احداث این خط آهن، 
چندین میلیون تن بار در طول ســال در این مسیر 
جابه جا خواهد شــد و صرفه جویــى قابل توجهى 

انجام مى شود.
فرماندار فریدن بیان داشت: هم اکنون محصوالت 
تولیدى فوالدى و ورق هاى فوالدى از اصفهان به 
بندرعباس حمل مى شود که طول این مسیر در حدود 
1000 کیلومتر است و چنانچه این میزان محصول 
از طریق خط آهن اصفهان- لرســتان -خوزستان 

حمل شود، محصوالت صادراتى با طى مسیر 800 
کیلومترى به بندر امام(ره) منتقل مى شوند.

عباســى از دیگر مزیت هاى اجــراى این طرح را، 
انتقال بسیار ارزان تر سنگ هاى ساختمانى و تزیینى 
از لرســتان به اســتان فارس عنوان کرد و افزود: 
محصوالت کشاورزى نیز در کوتاه ترین زمان و با 
کیفیت مناسب تر به استان هاى خوزستان، اصفهان 

و فارس منتقل مى شود. 
وى همچنین در بخش دیگرى از سخنانش به جابه 
جایى ده ها هزار مســافر در طول سال از این مسیر 
اشاره و بیان کرد: با این اقدام، از بسیارى از سوانح و 
تلفات جاده اى  هم جلوگیرى مى شود؛ البته دولت 
باید رأسًا اقدام به تزریق منابع مالى براى اتمام این 
طرح نماید و مشــروط کردن آن به سرمایه گذارى 
بخش خصوصى در واقع وقت تلف کردن اســت و 
با توجه به قوانیــن موجود، بخش خصوصى انگیزه 
و توجیه الزم براى ســرمایه گذارى در این پروژه 

را ندارد.

ناکام ماندن پروژه ریلى فریدن از بودجه ملى 

نصف جهان   شهردار مبارکه از تصویب بسته تشویقى 
شهردارى مبارکه در حمایت از قانون خانواده و جوانى 

جمعیت خبر داد.
محمد مهدى احمدى گفت: این بسته شامل تخفیف 
عوارض ساختمان است وبه زوج هاى جوان و افرادى 
که داراى فرزند شــوند، تعلق مى گیرد. وى ادامه داد: 

زوج هاى جوان که تاریخ ثبت ازدواجشــان در سال 
جارى باشــد از 30 درصد تخفیف عوارض ساختمان 
بهره مند مى شوند. شهردار مبارکه افزود: خانواده هایى 
که فرزند اول آنان در سال جارى متولد شوند 40درصد، 
فرزند دوم 50 درصد و فرزند سوم از 60درصد تخفیف 

بهره مند خواهند شد.

بسته تشویقى شهردارى مبارکه 

دریا قدرتى پور
رئیس کمیسیون اقتصادى، حقوقى و گردشگرى شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان بعد از گذشــت یک ماه از حادثه 
متروپل، در جلسه علنى روز یک شنبه 29 خرداد ماه شوراى 
شهر، باز هم بر مسئله ایمن سازى ساختمان ها تأکید کرد. 
این چندمین بار اســت که طى این یک مــاه، عباس حاج 
رسولى ها بر ایمن سازى ســاختمان هاى اصفهان تأکید 
مى کند. ســاختمان هایــى که بــا اینکــه در آمارهاى 
ساختمان هاى خطرناك قرار نمى گیرند اما ساکنان آنها به 
واسطه استفاده از مصالح ساختمانى نامناسب و غیر استاندارد 

دچار ترس و لرز شده اند.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان، در 
حال حاضر بیش از 430 ساختمان ناایمن در استان شناسایى 
شده که از این تعداد حدود 300 سازه در شهرستان اصفهان 
است و بیشتر این سازه هاى نا ایمن شامل ساختمان هاى 
تجارى و خصوصى اســت. اما آنچه در فهرســت منصور 
شیشــه فروش نگنجیده، اسامى ســاختمان هاى بساز 
بفروش است. ســاختمان هایى که برچسب نوساز خورده 
اند اما بســیارى از آنها از درون غیر اســتاندارد و با مصالح 
زیرپله اى ساخته شده اند. معضلى که زاییده عوامل زیادى 
از جمله گران شدن دو برابرى مصالح ساختمانى و رکود در 
بازار مسکن است و سال هاست زخمى شده بر تن اصفهان 
که همواره با مهاجران زیاد و چالش ساخت و سازهاى بى 
کیفیت و ورود افراد غیرحرفه اى و بى صالحیت در عرصه 
ساخت و ساز مواجه است تا خشت هاى کج ساختمان هاى 
اصفهان این روزها تا ثریا کج برود و قد عمرشان کوتاه باشد. 
عمده ترین گیــر این امالك غیــر اســتاندارد، ارزانى و
 بى کیفیت بــودن مصالح بــه کار رفته در آنهاســت که 

مى خواسته اند بازار مسکن ارزان را رونق بخشند.
خریداران این امالك هم معموًال آدم هایى از قشر ضعیفند؛ 
ضعیف هم که نباشند پول محدودى دارند که مى خواهند با 
آن در منطقه اى بهتر خانه اى با متراژ بیشترى بخرند دریغ 
از آنکه آنها از تبعات تصمیمى که مى گیرند معموًال اطالع 

ندارند و الجرم از چاله به چاه مى افتند.
کوچک ترین پیامد این ریســک این اســت که عمر این 
ساختمان ها کوتاه است و تنها به 20 سال قد مى دهد و بعد 
نام کلنگى را به خود مى گیرند. ریسک بزرگ تر اما شامل 
حوادثى مى شود که ممکن است این ساختمان ها را از بیخ و 

بن و پایه بکند و مانند متروپل به یکباره فروبریزد.  

اینها همه در حالى است که میانگین عمر ساختمان ها در 
اروپا بیش از یک قرن برآورد مى شــود اما عمر سازه هاى 
ساختمانى در کشورمان در خوشبینانه ترین حالت ممکن به 
یک چهارم این عدد مى رسد. میانگینى که نشان مى دهد 
عمر ساختمان هاى مسکونى ایران از حدود 30 سال در دهه 

50 به 25 سال در عصر حاضر تنزل یافته است. 
مدیرکل اســتاندارد اصفهان، چندى پیش بیشــترین 
چالش و مشکل مصالح ســاختمانى در استان اصفهان 
را مربوط به تولید غیر اســتاندارد تیرچه و بلوك دانست 
و اعالم کرد که بــراى مقابله بــا آن نیازمند هم افزایى 
بیشتر دستگاه هاى اجرایى و نهادهاى مرتبط هستیم. او 
همچنین از آمارهایى پرده برداشت که بیان مى کرد در 
سال هاى اخیر بیشترین شکایات پرونده هایى که از سوى 
استاندارد اصفهان به دادگسترى کشیده شده در ارتباط 
با غیر استانداردبودن ساختمان سازى ها در سطح استان 

اصفهان است.
عمده تیرچــه و بلوك هاى غیر اســتاندارد در کارگاه هاى 
زیر زمینى یا باغات دور افتاده اى تولید مى شود که عوامل 
خطاکار آن به طور مرتب محل کار خود را تغییر مى دهند و به 
این ترتیب از نظارت اداره استاندارد دور مى شوند. سوداگرانى 
که مى خواهند ارزان ترین کاالیى که به ساختمان مربوط 
مى شود را تهیه کنند و با توجه به اینکه نظارت بر ساخت و 
سازها آنطور که باید و شاید نیست و در این بین کارگر ماهر 
و آموزش دیده نیز نداریم، در نتیجه سیستم هاى کنترلى 
و نظارتى هم چیزى در چنته ندارند و ســاختمان هاى غیر 

استاندارد قد مى کشند.
از نظر برخى از کارشناسان ســاختمان، عمده ترین دلیلى 
که موجب مى شود بســاز بفروش ها از مصالح ساختمانى 
ارزان و غیر استاندارد استفاده کنند، سود باالى تولیدات غیر 
استاندارد در مقابل پایین بودن فناورى، باال بودن هزینه هاى 
تولید و استفاده از مصالح استاندارد، کم توجهى سازمان هاى 
ذیصالح و نبود کنترل هاى الزم بر تولید و استفاده از مصالح 
استاندارد و ضعف ساختارهاى نظارتى و اجرایى در برخورد با 

تولید و استفاده کنندگان مصالح فاقد استاندارد است.
در کنار این موضوعات مردم نیز آگاهى کمى نســبت به 
مطالبه مصالح اســتاندارد دارند و در نتیجه روح سوداگرى 
حاکم بر صنعت ساخت و ساز باعث مى شود کیفیت قربانى 

کمیت شود.
البته به گفته محمود فرمانى، مدیرکل استاندارد اصفهان، 

اداره کل اســتاندارد، در زمینه ایمنى، بهداشت و سالمت 
هیچ اغماضى ندارد: «ما پرونده هایى در کمیته حقوقى اداره 
کل استاندارد درباره تولید مصالح ساختمانى غیر استاندارد 
داشتیم که براى آنها اخطار، معرفى به دادگاه یا پلمب انجام 
شده است. بیشتر مصالح ســاختمانى به صورت سفارشى 
تولید و از محل کارگاه، مســتقیم به محل مصرف منتقل 
مى شــود به همین دلیل کار نظارت بر آنها مشکل است و 
کنترل در محل مصرف درباره استاندارد و مجاز بودن آنها از 

اهمیت ویژه اى برخوردار است.»
این در حالى است که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادى، 
حقوقى و گردشگرى شوراى اسالمى شهر اصفهان در حال 
حاضر قانونى براى برخورد با ساختمان هاى ناایمن وجود 
ندارد و مسئولیت حوادث هر ســاختمانى با مدیر دستگاه 
مربوطه است و قانون 55 شهردارى ها در مورد ساختمان ها 
ناایمن اعمال نمى شــود و این قانون مربوط به مشارکت 
است: «راهکار رفع این معضل و جلوگیرى از ادامه فعالیت 
این نوع ساختمان ها در سطح شهر اصفهان این است که 
دفتر فنى استان تشکیل شود تا تیم هاى این دفتر بتوانند از 
این ساختمان ها بازدید کنند و با تقسیم بندى ساختمان ها به 
دو گروه پرخطر و کم خطر مالکان را نسبت به مقاوم سازى و 

نوسازى آنها موظف کنند.»
ســال 96 هم شــیرین طغیانى، رئیس کمیسیون عمران 
شوراى شهر نسبت به تخلفات ســاختمانى موضع گرفته 
بود. او با اشاره به اینکه تخلفات ساختمانى سبب غرق شدن 
اصفهان در آینده نزدیک مى شــود در آن زمان گفته بود: 
«شهردارى به جاى برخورد قهرى با مردم در حوزه تخلفات 
ساختمانى با یک برخورد فرهنگى و ارتباط دو سویه با آنها 
از این کار مردم را منصرف کند تا بتوانیم نتایج آن را در یک 
دوره شاید 10 تا 15 ساله در سیماى شهر ببینیم.به منظور 
کاهش تخلفات ساختمانى نیاز به مشارکت مردم داریم و 
در بسیارى از موارد شــاهدیم که مردم از سر بى آگاهى و 
عدم اطالع تخلف ساختمانى را مرتکب مى شوند و در واقع 
آگاهى ندارند که اگر این عملکرد آنها این تخلف مرتکب 

مى شوند، چه تأثیر نامطلوبى بر شهر دارد.»
حاال بعد از5 ســال و یک ماه پس از فروریختن ساختمان 
متروپل، شوراى اسالمى شهر اصفهان بار دیگر نسبت به 
ساختمان هاى ناایمن موضع گرفته و پرونده خاك گرفته 
ساخت و سازهاى غیر اســتاندارد در صحن علنى شورا باز 

شده و ابعاد جدى ترى به خود گرفته است.

ساخت وسازهاى غیر استاندارد با مصالح زیرپله اى بالى جان ساختمان هاى اصفهان شده است  

دیوارهایى که تا  ثریا 
کج باال رفته است

رئیس دفتر واحــد عملیاتــى کمیســاریاى عالى امور 
پناهندگان ملل متحد در اصفهان گفت: از تعداد 800 هزار 
پناهنده ســاکن در ایران، 106 هزار نفر یعنى یک هشتم 

پناهندگان کشور در استان اصفهان ساکن هستند.
صفى ناز جدلى روز ســى ام خردادماه در آئین بزرگداشت 
«روز جهانى پناهنده» اظهار کرد: ســنت میهمان نوازى 
سابقه طوالنى و تاریخى در ایران دارد، کشور ایران سابقه 
طوالنى در ایجاد امنیت براى پناهندگان دارد به طورى که 
80 سال پیش حدود 120 هزار کشور پناهنده لهستانى وارد 
کشور ایران شدند که استان اصفهان میزبان هزار کودك 

لهستانى بود.

جدلى ادامه داد: از تعداد 800 هزار پناهنده ساکن در ایران، 
106 هزار نفر یعنى یک هشتم جمع پناهندگان کشور در 
استان اصفهان ساکن هستند. همچنین میزبان پناهندگان 
جدید افغانى هستیم که سال گذشــته به ایران مهاجرت 

کرده اند.
جدلى افزود: بیش از چهار دهه اســت که ایران در قالب 
مسالمت آمیز میزبان پناهندگان بوده و خدمات ارزنده اى در 
حوزه هاى آموزشى، بهداشت، رفاه، اشتغال به پناهندگان 
ارائه داده است؛ به طورى که پناهندگان توانسته اند بدون 
هیچ تبعیضى به تحصیــل پرداخته و هم اکنون به عنوان 

پزشک موفق به مردم ایران خدمات ارزنده ارائه دهند.

کارشناس اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان گفت: 
دماى شهر اصفهان در آخرین روزهاى فصل بهار رکورد 

زد و به 40 درجه سانتیگراد رسید.
حجت ا... على عسگریان اظهار داشــت: بیشینه دماى 
هواى اصفهان در گرم ترین ســاعات روز دوشنبه به 40 
درجه ســانتیگراد باالى صفر و کمینه آن بامداد روز سه 
شنبه (امروز) به 22 درجه سانتیگراد باالى صفر مى رسد. 
وى با اشاره به اینکه روز دوشنبه 9 شهر استان دماى بیش 
از 40 درجه سانتیگراد را تجربه کردند افزود: دماى هوا در  
بین یک تا 2 درجه ســانتیگراد افزایش دارد و گرم ترین 
نقطه استان بادرود نطنز با دماى 43 درجه سانتیگراد است.

کارشناس اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه جوى پایدار تا سه روز آینده در استان حاکم است، 
خاطرنشان کرد: تا پایان روز سه شنبه (امروز) وزش باد و 
گردوخاك مناطق شرق، شمال شرق و مرکز استان را در 

مى نوردد.
وى با بیان اینکه احتمال شکســتن درختان فرسوده و 
آسیب به سازه هاى موقت بر اثر وزش باد به نسبت شدید 
وجود دارد، اضافه کرد: پایان هفته جارى نیز با گذر موج 
ناپایدار، وزش باد شــدید را انتظار داریم که در شمال و 
شمال شرقى اصفهان به افزایش ابر و خیزش گردوخاك 

منجر خواهد شد.

نصف جهان    این روزها بخشــى از خیابان باهنر به 
محلى براى انباشت نخاله هاى ساختمانى تبدیل 

شده است.
این نخاله ها که ناشى از پیاده رو سازى در این منطقه 
اســت، بدون اینکه از محل پیاده رو تخلیه شود در 
همان محل مدت هاست انباشت شده و این موضوع 
براى تردد عابران پیاده مشکالت بسیارى را به دنبال 

داشته است.
انباشــت زباله ها در ایــن منطقه نــه تنها منظره 

نازیبایى براى این نقطه شــهر ایجاد کرده اســت؛ 
بلکه، مانع عبور شــهروندان شــده است و چشم 
انداز ایــن نقطه از شــهر را تحت تأثیر قــرار داده 

است.
شــهردارى اصفهان که بانى رفع تخلفات شهرى 
است باید به این موضوع نگرش جدى ترى داشته 
باشد تا پیمانکارانى که اقدام به ساماندهى پیاده روها 
مى کنند نخاله هاى حاصل از آن را در همانجا رها 

نکنند و اقدام به پاکسازى محل کنند.

نخاله هایى که مانع تردد مى شود 

نصف جهان   شماره بیست و نهم خرداد ماه روزنامه 
«اصفهان زیبا» در برگیرنده گزارشى درباره زاینده 
رود و اظهار نظرها نســبت به آن بود. در بخشى از 
این گزارش که با عنوان «حاشــیه بــه زاینده رود 
نریزید» در صفحه هفت این روزنامه آمده بود نوشته 
شده:«بیست وپنجمین سفر رئیس دولت سیزدهم 
به پایان رسید تا ماه ها چشم انتظارى مردم اصفهان 
نیز باالخره به فرجام برسد و میزبانى مهمانى را به 
عهده بگیرند که مدتها منتظر حضورش در استان 
بودند؛ سفرى که مقصد آن اصفهان بود و مردمش 

یکصدا احیاى زاینده رود را از مرد اول دولت مطالبه 
کرده و تا توانســتند آن را تکرار کردند.» در بخش 
دیگرى از این گــزارش از قول عبــاس مقتدایى، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
آمده است: «یـاد گرفته ایـم کـه به جـاى شـنیدن 
ببینیـم که چـه کارهایى انجام و عملیاتى مى شـود. 
اگر وعده ها عملى شـوند، قـدردان خواهیم بـود و 
در غیـر ایـن صـورت نیـز دسـت از مطالبه گـرى 
برنخواهیـم داشـــت و از ابزارهـاى قانونـى خـود 

اسـتفاده مى کنیـم.»

حاشیه هاِى حاشیه آب زاینده رود 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان در خصوص روند باز شدن داربست هاى 

گنبد مسجد امام(ره) توضیح داده است.
 31 اردیبهشــت ماه بود که علیرضا ایــزدى، مدیر کل 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى استان 
اصفهان اعالم کرد که داربست هاى گنبد مسجد امام(ره) 
پس از 11 سال مرمت، در مدت 2 هفته آینده بازگشایى 

خواهد شد « اما اکنون پس از گذشت یک ماه همچنان 
حدود نیمى از این داربست ها بازگشایى نشده است.

در همین راستا علیرضا ایزدى مدیر کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان درباره علت 
این تاخبر گفت: حدود نیمى از داربست ها باز شده است 
اما حین کار تصمیم گرفتیم که بر گنبد، الیه اى از روغن 
کوهان شتر بزنیم همچنین باز کردن داربست ها و دوغاب 

زدن نیز سرعت را کاهش داده است. ایزدى یادآور شد: 
زمانى که ضلع مقابل مسجد بایستیم شاهدیم حدود نیمى 
از داربست ها باز شده است و براى نیم دیگر نیز مشغولیم.

وى با بیان اینکه امیدواریم تــا 10 روز آینده این کار به 
اتمام برسد، خاطرنشان کرد: پس از حدود 11 سال، کار 
ســخت و کند پیش مى رود در حالى که فکر مى کردیم 

سریع تر پیش برود.

نصف جهــان   تاریکى بوستان ها و پارك هاى شهر 
در فصلى که اکثر مردم به علت گرماى هوا، شب را 
براى گردش و تفریح و اوقات فراغتشــان انتخاب 
مى کنند باعث ناامنى و افزایش جرم در این مناطق 

خواهد شد.
شهروندان اصفهانى بیم دارند که کمبود روشنایى 
در بوستان هاى شهر و برخى از پارك ها از جمله به 
واسطه کاهش مصرف برق و صرفه جویى مشکالت 

بزرگ ترى را ایجاد کند.
این مشکل نه فقط شامل پارك ها و بوستان هاى 
بزرگ مى شود؛ بلکه پارك هاى محله اى هم گاهى 
اوقات به علت تاریک بودن محل مناســبى براى 

معتادان و مجرمان مى شوند.
شــهروندان اصفهانى از این موضــوع گالیه مند 
هستند و از مســئوالن ذیربط درخواست مى کنند 
که به ســاماندهى این مناطق توجه بیشترى کنند 
تا زمینه حضــور بى دغدغه مجرمان و ســارقان 
براى ســرقت، زورگیرى و ســایر اعمال مجرمانه 

فراهم نشود.

بوستان هاى تاریک، میزبان مجرمان 

علت تأخیر در باز کردن داربست هاى گنبد مسجد امام(ره) 
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بر کسى پوشیده نیســت که مرور وب گاهى اوقات مى تواند به 
همان اندازه که سرگرم کننده است خطرناك باشد. روش هاى 
زیادى وجود دارد که کالهبــرداران مى توانند پول نقدى 
را که به سختى به دســت آورده اید به دست آورند، گاهى 
اوقات بدون اینکه شما حتى بدانید که مورد کالهبردارى 

قرار گرفته اید. به همین دلیل اســت که گوگل از یادگیرى 
ماشین اســتفاده مى کند تا مرورگر گوگل کروم خود را بهتر و 

ایمن تر کند.
 گوگل در یک پست وبالگ جدید، چند ویژگى جدید هوش مصنوعى 

را اعالم کرد کــه به مرورگر کروم اضافه مى شــود 
و همانطور کــه گــوگل تاکید کــرد، همه این 
به روزرسانى ها از مدل هاى یادگیرى ماشین روى 
دستگاه استفاده مى کنند، بنابراین اطالعات شما 
در دستگاه شما باقى مى ماند و پردازش مى شود.

اعالن هاى سایت مى توانند بسیار مفید باشند، به 
خصوص اگر مى خواهید با محتواى یک سایت 
به روز بمانید، اما همانطور که گوگل گفته است، در 
بیشتر موارد، مزاحمت هستند. به همین دلیل است که کروم مى تواند 

بر اساس انتخاب هاى قبلى تان، زمانى را پیش بینى کند که بعید است به 
سایتى اجازه ارسال اعالن ها را بدهید و بنابراین این اعالن هاى مزاحم 
را که هنگام بازدید از یک وب ســایت براى اولین بار ظاهر مى شــوند، 

مسدود کنید.
در نسخه بعدى کروم، از طریق یک مدل جدید یادگیرى ماشین، این 
پیش بینى ها مستقیمًا در دستگاه شــما بدون ارسال اطالعات توسط 
مرورگر به سرورهاى Google انجام مى شــود. عالوه بر این، در ماه 
مارس، گوگل یک مدل یادگیرى ماشین جدید براى کروم ارائه کرد که 
به گفته غول فناورى، 2,5 برابر بیشتر از مدل قبلى سایت هاى مخرب 

احتمالى و حمالت فیشینگ را شناسایى مى کند. به عبارت دیگر، مرور 
شما ایمن تر است و عادت هاى مرور شما کمى خصوصى تر مى شود.

گوگل همچنین اعالم کرد که کروم اکنون از یک مدل هوش مصنوعى 
شناسایى زبان به روز شده استفاده مى کند، که بر اساس ترجیحات شما، 
مى داند که آیا صفحه اى در Journeys باید ترجمه شــود یا خیر. این 
غول فناورى به اشتراك گذاشت که به لطف این مدل به روز شده، "هر 
روز ده ها میلیون ترجمه موفق دیگر را مى بیند. Journeys یک ویژگى 
در کروم است که با استفاده از هوش مصنوعى، تاریخچه جستجوى شما 

را بر اساس موضوعات خاص گروه بندى مى کند.
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اکثر موتورهاى جســتجوى اینترنتــى گزینه هاى 
جستجوى پیشرفته اى را ارائه مى دهند که مجموعه اى از فیلترها 

هستند. 
آنها با محدود کردن دامنه یک عبارت جستجو براى حذف نتایج نامربوط به شما کمک 

مى کنند تا جســتجوى دقیق مورد نظر خود را پیدا کنید. این فیلترها فقط براى گوگل یا سایر 
موتورهاى جستجو در اینترنت نیستند.

 توییتر همچنین یک گزینه جستجوى پیشرفته ارائه مى دهد که به شما کمک مى کند توییت ها را بر اساس 
تاریخ پیدا کنید. یافتن جستجوى پیشرفته توییتر دشوار اســت. این به احتمال زیاد به این دلیل است که کاربر 

معمولى توییتر از نوار جستجوى اولیه سرویس راضى است. باید از قابلیت جستجوى پیشرفته توییتر براى جستجوى 
توییت هایى از یک محدوده تاریخى خاص استفاده کنید.

ویژگى جستجوى پیشرفته در توییتر فراتر از نوار جستجوى استاندارد است و به شما امکان مى دهد پرس و جوهاى 
بسیار خاص را با پارامترهاى سفارشى اجرا کنید.

1.روى دسکتاپ خود وارد twitter.com شــوید.2.از نوار جستجو در twitter.com براى یافتن آنچه به دنبال آن 
هستید استفاده کنید.3.در سمت راست باالى صفحه نتایج، در قسمت فیلترهاى جستجو، روى جستجوى پیشرفته 
یا گزینه هاى بیشتر و سپس جستجوى پیشرفته کلیک کنید.4.براى اصالح نتایج جستجوى خود، فیلدهاى مناسب 
را پر کنید.5.روى «جستجو» کلیک کنید، بســیارى از گزینه هاى توییت ظاهر مى شوند و توییتى را که به دنبال 

آن بودید انتخاب کنید.
یکى از مفیدترین قابلیت هاى جســتجوى پیشــرفته توییتر امکان ذخیره جســتجوها است. این 
امر ردیابى نتایج و مشــاهده چگونگى تکامل آنها در طول زمان را آسان مى کند. 
مى توانید با کلیک کردن روى ســه نقطه در بــاالى صفحه نتایج، 
جستجو را ذخیره کنید و هر زمان که وارد مى شوید 
مى توانید با کلیک کردن روى نوار ابزار جستجو 
به جستجوهاى ذخیره شده دسترسى داشته باشید.

نحوه جستجوى 
توییت بر اســـاس
 تاریخ
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در شبکه هاى اجتماعى هیچ قاعده و قانون مشخصى براى موفقیت و 
دیده شــدن وجود ندارد که براى همه  افراد مناسب باشد، اما ترندهایى 
وجود دارند که با کمک آن ها مى توان بهترین زمان براى انتشار پست در 

اینستاگرام را پیدا کرد.
نى اینستاگرام پلتفرم بزرگى است که مى توان از آن به عنوان  پشــتیبا

براى کسب و کار و حرفه  خود استفاده 
کرد یــا اوقات 

بى کارى خود 
را با آن پر کــرد. فرقى ندارد 
اگر شما از دسته  اول هستید و دوست دارید در مسیر پیشرفت شغلى خود 
از این شــبکه ى اجتماعى محبوب به عنوان یک ابزار براى بیشتر دیده 
شدن استفاده کنید، یا بالگر هســتید و از آن براى معاشرت و سرگرمى 
استفاده مى کنید و دوست دارید دایره ى مخاطبان خود را بیشتر کنید؛ در 
هر صورت باید یک سرى ترندها و ترفندها را بلد باشید تا بتوانید تعامل 
(engagement) با مخاطبان خــود را افزایش دهید. یکى از مهم ترین 
نکاتى که در این مسیر باید بدانید، این است که بهترین زمان براى انتشار 

محتوا در این شبکه  اجتماعى چه زمانى است.
بر اساس تحقیقاتى که توسط موسسه هاى مختلف انجام شده است، روز 
یا روزهاى مشخصى در هفته و ساعات مشخصى در روز وجود دارند که 
مى توانید با انتشار پست هاى خود در این زمان ها به افزایش دیده شدن 

صفحه   و در نهایت افزایش دنبال  کنندگان خود امیدوار باشید.

چه زمانى براى انتشار پست در اینستاگرام بهتر است؟
یافتن بهترین زمان براى انتشــار پست در اینســتاگرام به چند عامل 
بســتگى دارد. نخســتین موردى که باید به آن توجه داشته باشیم این 
است که الگوریتم  این پلتفرم سعى مى کند پست هاى جدیدتر را باالتر 

از پست هاى قدیمى تر براى مخاطب نمایش دهد، پس بهترین راه این 
است که محتواى خود را زمانى منتشر کنید که اکثر دنبال کنندگان شما 
آنالین هستند. اما این که مخاطبان شــما چه زمانى آنالین هستند هم 
خود به چند عامل مانند محدوده  زمانى آن ها، ساعت کارى  و حرفه  آن ها 
بستگى دارد. خوش بختانه براى این موارد هم ترندهاى عمومى وجود 
دارند که مى توانید با پیروى از آن ها، تعامل  با مخاطبان را افزایش دهید.

داده هاى مربوط به بهترین زمان انتشــار محتــوا در طول روز متفاوت 
هستند. با اســتناد به Influencer Marketing Hub که یک کمپانى 
رسانه اى دانمارکى فعال در آموزش هاى مرتبط با رسانه هاى اجتماعى 
اســت، بهترین زمان براى انتشــار محتوا در اینستاگرام روز 
پنج شنبه و بین ســاعت 2 تا 3 بعدازظهر است. پس از 
آن، بهترین زمان ها براى این کار هــر روز صبح بین 
ســاعت 6 تا 9 و عصرها پس از ساعت 5 عنوان 
شده است. این ساعت ها به این دلیل بهترین 
زمان تشخیص داده شده اند که معموال افراد 
قبل یا بعد از کارشان حساب هاى شبکه هاى 

اجتماعى خود را بررسى مى کنند.
گزارشى از سوى HubSpot درباره  
تعامل اینســتاگرام منتشر شده 
اســت که نشــان مى دهد 
بهتریــن زمــان روز براى 
انتشار پســت در اینستاگرام 
ساعت 12 ظهر به وقت محلى 
است. به این دلیل که بیشتر افراد 
در زمان اســتراحت نهار خود به شبکه هاى 
اجتماعى سر مى زنند. این موضوع حتى براى 
تعطیالت آخر هفته هم صدق مى کند، چون 
در این روزها افراد معموال دیرتر از خواب بیدار 

مى شوند.
البته بهترین زمان براى انتشار پست به محتواى مورد 
نظر شما هم بستگى دارد. براى مثال، اگر شما یک خانم خانه دار بالگر 
هستید، انتشار پست در روزهاى هفته و در طول روز بهتر از انتشار آن در 
شب هاست. اگر کسب و کارى را مدیریت مى کنید که مخاطبان شرکتى 
دارد، بهتر است پس از ساعت 5 بعدازظهر محتواى خود را منتشر کنید تا 

بازخورد بهترى از دنبال کنندگان داشته باشید.

بهترین روز براى انتشار پست در اینستاگرام چه روزى 
است؟

عوامل بســیارى در رسیدن به پاسخ این ســوال نقش دارند. بر اساس 
اطالعاتى که Influencer Marketing Hub از منابع مختلف جمع آورى 
کرده اســت، پنج شنبه ها بیشــترین فعالیت در اینســتاگرام را به خود 
اختصاص داده است، بیشــتر افراد در این روز سعى مى کنند از روزهاى 
کارى پر مشــغله اى که داشــته اند فاصله بگیرند و به بیشتر به سمت 

شبکه هاى اجتماعى مى روند.
با توجه ادعاى Sprout Social، روز یک شنبه احتماال بدترین روز براى 
انتشار محتوا در اینستاگرام است و روز شنبه هم پس از آن قرار مى گیرد 
(با توجه به این که در اکثر نقاط جهان ایــن دو روز، روزهاى آخر هفته 
هستند). اگر قصد دارید پستى در صفحه ى خود منتشر کنید، بهتر است 
در روزهاى آخر هفته این کار را انجام ندهید و این کار را به روزهاى دیگر 

موکول کنید. اکثر افراد معموال صبح روزهاى آخر هفته دیرتر از خواب 
بیدار مى شوند و بهتر است از انتشــار محتوا در این روزها هم خوددارى 
کنید و اگر واقعا مى خواهید در این روزها چیزى منتشــر کنید، در اواخر 

صبح و اوایل بعدازظهر این کار را انجام دهید.
همچنین، مى توانید پست هاى شــبکه هاى اجتماعى خود را با کمک 
اپلیکیشن ها زمان بندى کنید تا به صورت خودکار در زمان مشخص شده 
منتشر شوند. با این کار، برنامه ریزى براى انتشار پست ها ساده تر و روند 

آپلود محتوا منظم تر مى شود.

پیک انتشار پست در اینستاگرام چه زمانى است؟
با توجه به آنچه پلتفرم بازاریابى شبکه هاى اجتماعى Later اعالم کرده 
است، در زمان هاى مشخصى از روز تعداد کاربران آنالین اینستاگرام به 
اوج مى رســد. این پلتفرم با تحلیل 35 میلیون پست فید اینستاگرام از 
سراسر جهان توانسته زمان هایى که در آن احتمال آنالین بودن کاربران 

عادى و وقت گذراندن آن ها در این شبکه بیشتر است را شناسایى کند.
با توجه به داده هایى که Later منتشر کرده است، زمان پیک اینستاگرام 

در هر یک از مناطق به صورت زیر است:
آمریکا و کانادا (شرق): 4 تا 9 صبح

آمریکا و کانادا (غرب): 12 شب تا 6 صبح
آمریکا و کانادا (مرکزى): 6 تا 8 صبح

آمریکاى جنوبى: 4 صبح
اروپاى غربى: 6 تا 8 عصر
اروپاى شرقى: 5 تا 7 صبح

بریتانیا: 4 تا 6 صبح
آفریقا: 6 صبح

خاورمیانه: 3 صبح
شرق و جنوب شرق آسیا: 11 شب تا 4 صبح

استرالیا: 11 شب تا 2 صبح
اگرچه این اطالعات مى توانند کاربردى باشند، اما کلى هستند و ممکن 
است با رفتار مخاطبان شما متفاوت باشند. بنابراین، مهم تر است که شما 
داده هاى به دست آمده از تعامالت دنبال کنندگان خود را تحلیل کنید و با 
توجه به همان داده ها زمانى را که بیشترین تعداد دنبال کنندگان شما در 
اینستاگرام فعال هستند بیابید. با این کار عالوه بر افزایش بازدید محتواى 

خود، مى توانید دنبال کنندگان جدید بیشترى پیدا کنید.

استمرار در انتشــار محتوا رمز موفقیت در اینستاگرام 
است

گرچه دانستن زمان مناســب براى انتشار محتوا مهم است، اما استمرار 
داشتن آن مهم ترین عامل اســت. هر چه انتشار محتواى صفحه  شما 
منظم تر باشد، شانس دیده شدن آن توسط سایر کاربران و تمایل آن ها 
به دنبال کردن محتواهاى شما هم بیشتر خواهد شد. البته باید احتیاط 

کنید به جاى فعالیت مستمر و برنامه ریزى شده، دچار زیاده روى نشوید.
به عالوه، محتواى پست را هم متناســب با عالقه  دنبال کنندگان خود 
تولید کنید. براى مثال، اگر هدف شــما مخاطبان کارى هستند، بهتر 
است عکس هاى خانوادگى و ســلفى هاى خود را در حساب شخصى 

خود منتشر کنید.
به خاطر داشته باشــید که کیفیت هم عامل مهمى 
اســت. قطعا کاربــران از این که 
دائما یک عکس یا ویدیو با 

مضمون تکرارى را ببینند خسته خواهند شد. بهتر است محتوایى که در 
صفحه خود منتشر مى کنید با کیفیت و متفاوت باشد. همچنین، هنگامى 
که سعى دارید دنبال کنندگان خود را در هر شبکه  اجتماعى افزایش دهید، 

از مخاطبان خود غافل نشوید.

چگونه به درك مناســبى از دنبال کننــدگان خود در 
اینستاگرام برسیم؟

اگر دنبال کنندگان شــما تابع ترندهایى که تا به حال به آن ها اشاره شد 
نباشند چه؟ براى مثال، اگر منطقه  زمانى آن ها با شما متفاوت باشد، باید 
چطور توجه اکثریت آن ها را به محتواى خود جلب کنید؟ آیا شــناخت 
مناسبى از مخاطبان خود دارید؟ اگر حساب شــما از نوع  Business یا 
Creator است، مى توانید با استفاده از ویژگى Insights اینستاگرام به 

آمارى از مخاطبان خود دست پیدا کنید.

چگونه بهترین ساعت انتشار پست در اینستاگرام را 
تشخیص دهیم؟

براى دسترســى به این بخش، ابتدا باید به پروفایل خود در اینستاگرام 
بروید و سپس گزینه  Insights را انتخاب کنید. در این بخش، مى توانید 
تاریخچه عملکرد پست هاى قبلى خود را مشاهده کنید. با انتخاب بخش 
Total Followers، گزارشى درباره  دنبال کنندگان خود دریافت مى کنید. 

این داده ها شامل شــهرها، کشورها، رده س ســنى و جنسیت است. با 
انتخاب بخش Most Active Times هم مى توانید بین روزهاى مختلف 
جابجا شوید تا مناسب ترین زمان براى انتشار محتوا را با توجه به دنبال 

کنندگان خود پیدا کنید.

اینطور که به نظر مى رســد، مایکروسافت به اشتباه 
ویندوز 11 را براى سیستم هایى منتشر کرده که اصال 

از آن پشتیبانى نمى کنند.
اگر خبرهاى مربوط به ویندوز 11 را دنبال کرده باشید 
احتماال مى دانید مایکروسافت آن را براى سیستم هایى 
در نظر گرفته که از لحاظ ســخت افزارى، یک سرى 
مولفه هاى خاص دارند. براى مثال پردازنده باید نسل 8 
اینتل به باال باشد، سیستم از TPM 2,0 پشتیبانى کند 

و… که پیش تر راجع به این موارد بحث شد.
البته یک ســرى از کاربرانى که سیستم هایى با این 
مشخصات نداشتند هم توانستند قوانین مایکروسافت 
را دور بزنند و ویندوز 11 را با تمام قابلیت هاى جدیدش 
روى سیستم خود نصب کنند، اما مایکروسافت اعالم 
کرد براى این افراد هیــچ آپدیت نرم افزارى و امنیتى 
منتشر نخواهد شد تا بلکه بتواند جلوى آن ها را بگیرد.

اما نکتــه جالب اینجاســت که به تازگى شــرکت 
آمریکایى به اشتباه ویندوز 11 را براى سیستم هایى 
عرضه کرده که اصال واجد شرایط دریافت آن نبوده اند. 
یعنى از لحاظ سخت افزارى، با نیازمندى هاى ویندوز 
11 مطابقت نداشته اند. معموال آن دسته از کاربرانى 
که ویندوز 10 دارند و جز اینسایدرهاى پیش نمایش 
هســتند و سیستم شــان هم از ویندوز 11 پشتیبانى 
نمى کند، بــه هیچ عنوان آپدیت هــاى ویندوز 11 را 
دریافت نمى کنند، اما این بار ظاهرا اشتباهى رخ داده 
چرا که یکى از کاربران ردیت با انتشــار پستى اعالم 
کرد که لپ تاپ او با تراشه  ۷۲۰۰U-Core i۵ توانست 

آپدیت ویندوز 11 را دریافت کند.
پردازنده  نسل 7 اینتل را مى توان یک جورهایى هضم 
کرد اما یک کاربــر دیگر در ردیت گــزارش داد که 
سیستم او با پردازنده ى Core i۷-۶۷۰۰ هم توانست 
به آپدیت ویندوز 11 دسترسى پیدا کند. مایکروسافت 
بعدها در پاسخ به این اتفاق گفت که این موضوع در 
نتیجه ى یک باگ رخ داده اســت. شرکت ردموندى 
همچنین با انتشــار یک توییت دیگر نشــان داد که 
سخت افزار مورد نیاز براى نصب ویندوز 11 همچنان 

تغییرى نکرده است.
مایکروسافت به خاطر اینکه نصب ویندوز 11 را منوط 
به داشــتن ســخت افزارى خاص کرده، مورد انتقاد 
شــدیدى قرار گرفته، اما معتقد است با این کار سعى 
دارد از امنیت کاربران حفاظــت و پایدارى عملکرد 
سیستم آن ها را تضمین کند. اما با این حال انتقادات 
فراوانى از شرکت شــده. هرچند بعید است اصال این 
انتقادات اصال تأثیرى هم روى مایکروسافت داشته 

باشند.
این کار مایکروســافت سبب شــد برخى از کاربران 
فکر کنند واقعا ویندوز 11 قرار اســت براى سیستم 
قدیمى آن ها منتشر شــود اما به نظر مى رسد اصال از 

این خبرها نیست.

چگونه بهترین ساعت
 انتشار پست در اینستاگرام را تشخیص دهیم؟

در شبکه هاى اجتماعى هیچ قاعده و قانون مشخصى براى موفقیت و 
دیده شــدن وجود ندارد که براى همه  افراد مناسب باشد، اما ترندهایى 
وجود دارند که با کمک آن ها مى توان بهترین زمان براى انتشار پست در 

ینستاگرام را پیدا کرد.
نننوان آن به عن بزرگى است که مىتوان از نى ینستاگرام پلتفرم پپپپپپپپپپپپپپشــتیبا

راى کسب و کار و حرفه  خود استفاده 
کرد یــا اوقات 

بى کارى خود 
را با آن پر کــرد. فرقى ندارد 
گر شما از دسته  اول هستید و دوست دارید در مسیر پیشرفت شغلى خود 
ده د شت اى زا کا ان هعن ح اع کهىاجت نش ا ز

از پست هاى قدیمى تر براى مخاطب نمایش
است که محتواى خود را زمانى منتشر کنید که
آنالین هستند. اما این که مخاطبان شــما چه
س خود به چند عامل مانند محدوده  زمانى آن ها،
خوشبختانه براىاینموارد هم بستگى دارد.
آن ها، تعامل  با م دارند که مى توانید با پیروى از
داده هاى مربوط به بهترین زمان انتشــار محت
cer Marketing Hub bهستند. با اســتناد به

رسانه اى دانمارکى فعال در آموزش هاى مرتب
اســت، بهترین زمان براى انتشــار
2پنج شنبه و بین ســاعت 2 تا

آن، بهترین زمان ها براى این
9 و عصره 9 تا 6ســاعت6
است. این ساعت شده
ززمان تشخیص داده
از کارشان قبل یا بعد
ب اجتماعى خود را
گزارشى از
ا تعامل
اســ
بهتر
انتشا
ساعت
است. به
زمان اســتراحت در
اجتماعى سر مى زنند
تعطیالت آخر هفته
در این روزها افراد مع

مى شوند.
البته بهترین زمان براى انتش
شما هم بستگى دارد. براىمثال، اگر شم نظر
در طو هستید، انتشار پست در روزهاى هفته و
شب هاست. اگر کسب و کارى را مدیریت مى ک
حت دازظه اعت5 از ت ا هت د 5دا

 انتشار پست در اینستاگرا

ر
2,5 برابر بیشتر از مدل قبلى سایت هاى مخرب اس5فناورى، ب روم ر

را بر اساس موضوعات

؟
مایکروسافت به اشتباه 

ویندوز 11 را براى سیستم هاى 
قدیمى منتشر کرد

اپل راه انــدازى هــات اســپات Wi-Fi را در آیفون و 
 Wi-Fi بسیار آسان کرده اســت. ویژگى iOS سایر دســتگاه هاى
hotspot به کاربران اجازه مى دهد تا داده هاى تلفن همراه خود را به اشتراك

 بگذارند.
  این ویژگى زمانى که قطعى شــبکه یا هر گونه مشــکل اتصال Wi-Fi وجود دارد بسیار مفید
 مى شود. نه تنها کاربران iOS، بلکه کاربران اندروید نیز مى توانند به هات اسپات Wi-Fi در هر دستگاه 

تلفن همراه iOS متصل شوند.
1. به تنظیمات بروید.  2.روى Personal Hotspot ضربه بزنید.

3.اجازه دادن به دیگران براى پیوستن را روشن کنید.
4.در صورت درخواست، رمز ورود هات اسپات شخصى را وارد کنید.

اگر مى خواهید به افراد محدودى دسترسى داشته باشید، مى توانید رمز عبور خود را تنظیم کنید.
راه هاى دیگرى نیز وجود دارد که از طریق آن مى توانید Hotspot شخصى خود را به دستگاه هاى دیگر متصل کنید.

1. با استفاده از بلوتوث، نقطه اتصال Wi-Fi را تنظیم کنید.
2. آیفون خود را با دسکتاپ خود جفت کنید.

3. در آیفون روى Pair ضربه بزنید و کد نمایش داده شده روى صفحه را وارد کنید.
4. در صورت درخواست رمز عبور را وارد کنید.

5. نقطه اتصال Wi-Fi را با استفاده از USB تنظیم کنید
6. آیفون خود را به کامپیوتر وصل کنید.

7. آیفون را از لیست خدمات شبکه اى که در تنظیمات ظاهر 
مى شود انتخاب کنید (نام ثبت شده مالک آیفون نشان 

داده مى شود)
8. روى نماد Wi-Fi که در کنار آیفون ظاهر مى شــود 

کلیک کنید. در صورت نیاز رمز عبور را وارد کنید.

اهر

رئیس پلیس فتا اســتان البرز از شناسایى و دستگیرى 
کالهبــردار اینترنتى کــه از طریق شــبکه اجتماعى 
واتساپ به بهانه برنده شــدن در عتبات عالیات اقدام به 

کالهبردارى مى کرد، خبر داد.
سرهنگ رسول جلیلیان در تشریح این خبر اظهار کرد: 
در پى مراجعه تعدادى از شهروندان به پلیس فتا مبنى بر 
این که فرد ناشناســى از طریق تماس واتساپى و اعالم 
این که برنده عتبات عالیات شده اید، پس از جلب اعتماد، 
اطالعات بانکى و رمز ورود به اینترنــت بانک آن ها را 
دریافت کرده و اقدام به خالى کردن حساب آنان نموده 
است، بررسى موضوع در دســتور کار پلیس فتا استان 

قرار گرفت.
وى افزود: با بررسى هاى صورت گرفته توسط کارشناسان 
پلیس فتا مشــخص شــد متهم از طریق اپلیکیشــن 
واتساپ تماس مى گرفته و پس از جلب اعتماد و فریب 
مالباختگان، اقدام به گرفتن اطالعات بانکى و رمز ورود 

به اینترنت بانک مالباختگان نموده و از این طریق حساب 
شهروندان را خالى مى کرد.

این مقام انتظامى تصریح کرد: کارآگاهان این پلیس پس 
از اشراف کامل اطالعاتى على رغم جابه جایى مخفیگاه 
این کالهبردار واتساپى، او را در کرج مورد شناسایى قرار 
دادند و در دو عملیات غافلگیرانه وى و همدســتش را 

دستگیر کردند.
وى بیان کرد: میزان خســارت مالى صــورت گرفته به 
شکات توســط این فرد تاکنون دو میلیارد ریال بوده که 
کماکان سایر اقدامات جهت کشف زوایاى پنهان و شکات 

احتمالى ادامه دارد.
سرهنگ جلیلیان بیان کرد: متهم در این نوع کالهبردارى 
اینترنتى با جلب اعتماد و ترفند هاى مختلف و مهندسى 
اجتماعى به بهانه پرداخت مبلغ جایزه، به اطالعات کارت 
بانکى و رمز پویا قربانیان دسترسى پیدا کرده و اقدام به 

سرقت وجوه کارت بانکى افراد مى کرد.

و روز، روزهاى آخر هفته 
ود منتشر کنید، بهتر است 
ین کار را به روزهاى دیگر 

داشته باشــید که کیفیت هم عامل مهمى به خاطر
اســت. قطعا کاربــران از این که 
دائما یک عکس یا ویدیو با 

انتخاببخ
جابجا شوی
کنندگانخ

کسى در واتساپ به شما جایزه نمى دهد؛ گول نخورید!
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به لیمو چیست؟
به لیمو در بســیارى از نقاط جهان و ترکیه، به 
ویژه در مکان هایى که آب و هواى مدیترانه اى 
غالب است، کشت مى شود. این گیاه معطر که 
در هنگام گلدهى با بازکردن گل هاى ســفید، 
زنبور هاى عسل را جذب مى کند؛ با نام به لیمو 
شناخته مى شود. زمانى که این گیاه در شرایط 
مناسب رشد کند، طول گیاه به 1.5 متر مى رسد. 
برگ هاى به لیمو به ویژه برگ هاى معطر لیمو را 
مى توان به روش هاى مختلفى ارزیابى کرد. در 
واقع مفیدتر از طعم آن است که باعث مى شود 
به لیمو روز به روز محبوب تر شود، به خصوص 
براى کسانى که دوســت دارند از مواد طبیعى 

حمایت کنند.

پرخورى عصبى اختاللى است که فرد ابتدا مقدار زیادى 
غذا مى خورد؛ سپس با ایجاد استفراغ عمدى یا مصرف 
ملین یا مدر مى کوشد از افزایش وزن خود جلوگیرى کند.

 رضا غیاثوند گفت: این بیمارى بیشــتر در نوجوانان یا 
جوانان دیده مى شود؛ اما احتمال بروز آن در هر سنى وجود 
دارد. این شرایط مى تواند منجر به ایجاد عوارض حاد و 
جدى همچون کم آبى در بدن، مشکالت در ریتم قلب و 

آسیب دائمى به مرى شود.
به گفته متخصص تغذیه نشــانه هاى پرخورى عصبى 
به این شرح هســتند:این بیمارى با پرخورى هاى مکرر 
شناخته مى شود که معموال با پاکســازى همراه است. 
در طول دوره هاى پرخورى، بیمار حس مى کند کنترل 
خود را بر روى غذا خوردن از دست داده است. به همین 
خاطر احساس شرمندگى، گناه یا ناراحتى خواهد داشت 
و سعى مى کند رفتار خود را از دید سایر افراد پنهان کند. 
براى جبران چنیــن رفتارهایى، بیمــار تالش مى کند 
پاکسازى هاى الزم را انجام دهد. این پاکسازى معموال 

در برگیرنده استفراغ عمدى، استفاده از ملین ها و تمرینات 
ورزشى شدید است.

او گفت: تشــخیص پرخــورى عصبى بعــد از معاینه، 
آزمایش خون و ادرار و ارزیابى روانى انجام مى شود. در 
آزمایش خون و ادرار پزشک متخصص به دنبال تعادل 
الکترولیت ها یا کم آبى خواهد بود. بررسى قلب، ریه ها و 

استخوان ها نیز انجام مى شود.
از آن جایى که پرخورى عصبــى به عنوان یک بیمارى 
روانى در نظر گرفته مى شود، پزشکان از معیار هاى موجود 
در پرسشنامه DSM اســتفاده مى کنند. این راهنما بیان 
مى کند که به منظور تشــخیص افراد مبتال به پرخورى 
عصبى، باید یک فرد دوره پرخورى و پاکسازى را حداقل 

به مدت یک هفته و دوره زمانى سه ماهه داشته باشد.
غلبه کردن بر پرخورى عصبى به نظر فرایند دشــوارى 
مى رســد؛ زیرا بیماران به چرخه خوردن و پاکســازى 
پایبندند. به همین خاطر شکستن چنین چرخه اى بسیار 
ســخت خواهد بود، به خصوص اگر درمان به درستى 

انجام نشود.
به گواه آمار به طور کلى حدود یک سوم از بیماران بهبود 
مى یابند و یک سوم از آن ها همان گونه که قبال بوده اند، 
باقى مى مانند. یک سوم از بیماران نیز در طول زمان بدتر 
مى شوند. درمان پرخورى عصبى شامل ترکیبى از روان 
درمانى، اســتفاده از دارو، آموزش تغذیه اى و گروه هاى 

حمایتى است.
متخصص تغذیــه گفت: مشــاوره نیز ممکن اســت 
دربرگیرنده درمان هاى رفتارى شناختى یا خانواده درمانى 
باشد. درمان رفتارى شناختى نیز به منظور آموزش افراد 
براى تشخیص رفتار ها و افکار پرخطر مورد استفاده قرار 
مى گیرد. خانواده درمانى نیز براى افراد جوان یا کودکانى 

که مبتال به این بیمارى هستند، استفاده مى شود.
خانواده درمانى روى حمایت خانواده و والدین تکیه دارد. 
گروه هاى حمایتى براى افــرادى که مبتال به پرخورى 
خفیف هســتند و مشکالت ســالمتى دیگرى ندارند، 

مفید است.

پرخورى عصبى 
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عوارض جبران ناپذیر آن

دکتر رضا غیاثوند، متخصص تغذیه گفت: چربى هاى 
گیاهى باید به جاى چربى هاى حیوانى جایگزین شوند. 
انواع چربى هاى گیاهى مثل روغن آفتابگردان و روغن 
گل هاى پامچــال (Omega۳)، مواد بــا چربى هاى 

حیوانى مثل ماهى تن، شاه ماهى و ماهى خالدار.
و توصیه کــرد از پختــن و مصرف غذا هــاى چرب 
خصوصا گوشــت هاى چــرب و تمــام چربى هاى با 
منشــا حیوانى، فرآورده هاى لبنى پرچرب، سس هاى 
مایونز و تمامى ســس هاى داراى چربى زیاد، غذا هاى
 بســیار شــیرین، کیــک، بیســکوئیت، شــیرینى و 
آبنبات، غذا هاى حساســیت زا مثل تخم مرغ، شــیر،
 ســیب زمینى، گوجــه فرنگى، بادمجــان، مخمر ها، 
نان گندم و شــکر، برخى از میوه ها (بســته به واکنش 
بیمار)، مواد غذایى با رنگ هاى افزودنى (نوشــابه ها) 
رنــده (کنســروها)، ادویــه،  و یــا مــواد نگهدا
تمام میوه ها و ســبزى هایى که خوب شسته نشده اند، 

اجتناب شود.
او گفت: روزانــه چربى هاى محدود و انتخاب شــده 
(چربى هــاى داراى Omega۶ ,Omega۳)، میوه ها 
و سبزى هاى تازه و تمیز (سبزى هاى داراى برگ سبز 
پررنگ)، جوانه دانه ها خصوصا دانه یونجه که باید موقع 
شروع به جوانه زدن میل شــوند، مایعات مانند آب تازه 
و تصفیه شــده 2 لیتر (8 لیوان) در روز، سایر چاى هاى 
گیاهــى به جاى چــاى معمولى و آبمیوه رقیق شــده 

مصرف شوند.
به گفته غیاثوند مواد غذایى عالوه بر رســاندن انرژى 
اولیه به بــدن موجب حفظ عملکرد مناســب و تقویت 
دستگاه هاى مختلف (دســتگاه ایمنى، قلب و عروق، 
اعصاب و ...) مى شــوند که نتیجه آن احســاس خوب 
بودن و قرار گرفتن در وضعیت روحى و جسمى مطلوب 
اســت که در بیمارى هاى مزمن اهمیت مضاعفى پیدا 

مى کنند.
برنامه غذایى باید انتخاب شده و شامل مواد مورد نیاز 
باشد (مغذى و مطلوب). پس باید قبل از خرید، فهرست 
کلیه احتیاجات ســبد خرید خود را از نظــر نوع و مقدار 

اقالم مورد نیاز تهیه کرد.
او گفت: مصرف مناسب و به اندازه ویتامین هاى الزم 
ماننــد ویتامین هاى C و E و گــروه B و امالح معدنى 
چون منگنــز، منیزیم، مولیبدن، ســلنیم و روى نیز در 
حفظ سالمتى بیماران ضرورى هستند و در عین حال 
مصرف زیاد و نابه جاى ویتامین هایى چون A مى تواند 

خطرناك باشد.
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خطرناك باشد.

تأثیر تغذیه بر 
پیشگیرى از ام اس

تحقیقات جدید روى موش ها نشان مى دهد که فالوانول هاى موجود در سیب، 
انگور و سایر مواد غذایى ممکن است به سوزاندن چربى بدن کمک کند.

کاکائو، ســیب، دانه انگــور و چند منبع غذایــى دیگر حاوى میــزان باالیى از 
فالوانول ها هستند که به عنوان فالوان -3- اول نیز شناخته مى شوند و داراى 

فواید متعددى هستند.
مطالعات قبلى نشان مى دهد که غذاهاى غنى از فالوانول پتانسیل قابل توجهى 
در مدیریت سالمت قلب و عروق، بهبود سطح کلسترول و افزایش تحمل گلوکز 

دارند.
چندین مطالعه نشان مى دهد که مصرف مواد غذایى غنى از فالوانول خواص آنتى 
اکسیدانى، ضد سرطانى، پیشــگیرى کننده قلبى، ضد میکروبى، ضد ویروسى و 

محافظت کننده عصبى دارند.
اکنون محققــان ژاپنى بــا اســتفاده از مدل هــاى موش هاى آزمایشــگاهى،
 رابطه بیــن دریافت فالوانــول در رژیم غذایى و متابولیســم چربى را بررســى 

کرده اند.
بافت چربى یک اندام ضرورى در حفظ هموستاز انرژى بدن است و از بافت چربى 
سفید و بافت چربى قهوه اى تشکیل شده اســت. در حالى که بافت چربى سفید به 
عنوان یک منبع انرژى عمل مى کند، چربى قهوه اى بــراى حفظ دماى بدن مهم 

است.
دانشمندان از پدیده تبدیل بافت چربى ســفید به قهوه اى به عنوان قهوه اى شدن 
چربى یاد مى کنند. در اینجا، بافت هاى چربى ســفید که انــرژى را ذخیره مى کنند، 
به بافت هاى چربى قهوه اى تبدیل مى شــوند که قند خون و مولکول هاى چربى را 

تجزیه مى کنند.
این یک رویداد درمانى قابل توجه اســت زیرا تجمع بافت هاى چربى سفید اضافى با 
چاقى و ایجاد بیمارى هاى قلبى عروقى مرتبط است. عالوه بر این، فرآیند تبدیل باعث 

تولید گرما مى شود که به حفظ دماى بدن کمک مى کند.
«نائومــى اوزاکابه»، نویســنده ارشــد مطالعه از دانشــگاه شــیباورا ژاپن، گفت: 
«مشخص شــده اســت که مصرف غذاهاى غنى از فالوان 3- اول (کاکائو، سیب 
و غیره) از بروز چاقى و عــوارض آن مى کاهد و از بیمارى هاى قلبى نیز پیشــگیرى 
مى کند. با این حال، فالوان 3- اول ها به خوبى از دســتگاه گوارش جذب نمى شوند، 
بنابراین، مشــخص نیســت که چرا آنها چنین اقدامات ارتقا دهنده سالمتى را ایجاد 

مى کنند.»
او افزود: «در نتایج قبلى ما متوجه شدیم که تغییر همودینامیک پس از مصرف فالوان 
3- اول ها توسط فعال سازى سمپاتیک ایجاد مى شــود. بنابراین، ما فرض کردیم که 

فالوان 3- اول ها ممکن است چربى بژ را تقویت کنند.»
آنها همچنین دریافتند که اثر فالوان 3- اول نه تنها در چربى زیرجلدى بلکه در چربى 

احشایى نیز نشان داده شده است. زش تغذیه اى و گروه هاى 

ــاوره نیز ممکن اســت 
 شناختى یا خانواده درمانى 
 نیز به منظور آموزش افراد 
ر پرخطر مورد استفاده قرار 
اى افراد جوان یا کودکانى 

د، استفاده مى شود.
خانواده و والدین تکیه دارد. 
ادى که مبتال به پرخورى 
ســالمتى دیگرىندارند، 

احشایى نیز نشان داده شده است.

مصرف سیب و انگور
 مؤثر در

 کاهش چربى بدن

به لیمو، مسکن طبیعى استرس

حمایت کنند.

ما در مورد فواید به لیمو و نحوه مصرف آن صحبت کردیم. اما قبل از شروع استفاده از آن، باید به 
نکات زیر توجه کنید.

با پزشک خود صحبت کنید و با یادگیرى بهترین موارد براى سالمتى خود اقدام کنید.
در اینجا مواردى وجود دارند که باید در مورد به لیمو در نظر بگیرید:

زنان در دوران باردارى براى جلوگیرى از خطر سقط جنین به هیچ وجه نباید به لیمو مصرف کنند. 
در نوزادان و کودکان به هیچ وجه نباید از به لیمو استفاده شود.

به همین ترتیب، کسانى که بیمارى مزمن و جدى دارند. به ویژه آن هایى که فشار خون باال دارند. 
کسانى که به طور منظم دارو مصرف مى کنند، نباید آن را مصرف کنند.

کسانى که تا به حال از به لیمو اســتفاده نکرده اند. آن هایى که بدنشــان به راحتى واکنش هاى 
آلرژیک نشان مى دهد. بدون مشورت با پزشــک خود اقدام نکنند و توصیه هاى پزشک خود را 

در نظر بگیرند.
در نهایت، در مصرف به لیمو نباید زیاده روى کرد و نباید بیش از 3 فنجان در روز مصرف شود. به 
یاد داشته باشید، زیاده روى در هر چیزى بد است. در حین تالش براى سود بردن، بدون این که 

متوجه شوید به سالمتى خود آسیب نرسانید، مراقب باشید.

-به لیمو حاوى اسانس ها، مواد معدنى مانند کلسیم، پتاسیم، ویتامین هاى A و C، تانن و فیبر 
مغذى است و در صورت استفاده صحیح، اثر تقویتى بر سیستم ایمنى بدن دارد.

-ضمن محافظت از بدن در برابر بیمارى ها، دفع مواد مضر از بدن را نیز تسریع مى کند.
-به لیمو همچنین از تداوم گردش خون به روشى سالم حمایت مى کند.

-به لطف این خواص، به عملکرد سالم سیستم عصبى نیز کمک مى کند.
براى استرس و اضطراب مفید است.

-به لیمو همچنین از بى خوابى و سردرد ناشى از استرس جلوگیرى مى کند.
-به لیمو که داراى اثر تسکین دهنده طبیعى درد است، نه تنها در سردرد، بلکه در کاهش درد هایى 

که زنان در دوران قاعدگى خود تجربه مى کنند نیز تاثیر مثبتى دارد.
-گفته مى شود زمانى که به طور منظم استفاده مى شود، اثرات تقویت کننده براى حافظه دارد.

-به لیمو باعث التیام سریع تر التهاب هایى که مى توانند در قسمت هاى مختلف بدن رخ دهند، 
مى شوند. براى کسانى که مشکل تبخال دارند نیز مفید است.

-به لیمو به عملکرد ســالم دســتگاه گوارش کمک مى کند، به ویژه براى مشــکالتى مانند 
سوء هاضمه و نفخ مفید است.

بر سالمت پوست تاثیر مثبت مى گذارد -به لیمو که از بازســازى سلول ها حمایت مى کند، 
درخشندگى و شادابى مى بخشد.و در صــورت اســتفاده خارجى، به پوســت 

شوره سر در موها اســت نیز به جلوگیرى -به لیمو که راه حلى براى مشــکل 
جوش هــاى  رنگ پریدگى مو کمک مى کند.پوستى و از 

وقتى صحبت از نحوه استفاده از گیاه به لیمو مى شود، رایج ترین کاربرد ها شامل دم کردن و نوشیدن چاى و تهیه روغن آن از بیرون مى شود. با تهیه به لیمو خشک شده 
از گیاهان دارویى شروع کنید تا چاى به لیمو را دم کنید.

یک قاشق چایخورى به لیمو براى یک لیوان آب در نظر بگیرید. به لیمو خشک را به آب اضافه کرده، بجوشانید، 8 تا 10 دقیقه صبر کنید تا دم بکشد، صاف کنید و مصرف کنید.
به لیمو را از فروشگاه ها و یا سایت هاى فروش آنالین که محصوالت طبیعى مى فروشند، تهیه کنید. مى توانید از این روغن به عنوان ماسک مو یا پوست با ترکیب آن با سایر روغن هاى مفید 

روغن  روغن بادام استفاده کنید. با چکاندن چند قطره آن در آب حمام یا نقاط مختلف اتاق خود از مزایاى آن استفاده کنید.زیتون و ماننــد 
مى توانید از به لیمو به  عنوان ادویه در آشپزخانه هاى خود استفاده کنید تا از عطر و بوى آن بهره مند شوید. از وعده هاى غذایى گرفته تا سس هاى ساالد، از ترشى 

گرفته تا شیرینى ها، تفاوت هاى زیادى ایجاد مى کند. مى توانید آن را در دستور غذا ارزیابى کنید ودر نظر داشته باشید.

خواص درمانى به لیمو و خواص درمانى به لیمو
مضرات و عوارض احتمالى!

چگونه از به لیمو استفاده کنیم؟

 امروزه استفاده از لوازم آرایشى و بهداشتى 
براى زیبایى بخشــیدن به چشمان مورد 
توجه قرار مى گیرد. از انواع مختلف ریمل تا 
فر مژه و اســتفاده از لنز هاى رنگى، همگى براى 

استفاده مى شوند.زیبایى بخشــیدن به چشــمان 
با این حال، کمتر کسى به این نکته توجه دارد که با داشتن یک رژیم غذایى مناسب، مى توان 

سالمت چشم را تقویت کرد و زیبایى طبیعى به آن بخشید.
در این مطلب به معرفى بهترین مواد غذایى براى سالمت و زیبایى چشمان مى پردازیم:

1- فلفل دلمه اى: باالترین میزان ویتامین C به ازاى کالرى دریافتى مربوط به فلفل دلمه اى 
است. این ماده براى مویرگ هاى داخل چشم مفید است و یافته هاى محققان نشان مى دهد 

مصرف فلفل دلمه اى خطر ابتال به آب مروارید را کاهش مى دهد.
2- تخم آفتاب گردان و سایر دانه ها: بر اساس اعالم سازمان غذا و داروى آمریکا، مصرف یک 
اونس از این دانه ها (معادل 28 گرم) نیمى از نیاز روزانه انسان به ویتامین E که از ویتامین هاى 
ضرورى براى سالمت چشمان است را تامین مى کند. یک مطالعه جامع نشان مى دهد ویتامین 
E به همراه سایر ریزمغذى ها مانع از تشــدید بیمارى دژنراسیون ماکوال شده و خطر ابتال به 

آب مروارید را کاهش مى دهد.
3- سبزیجات با برگ هاى ســبز: کلم پیچ، اسفناج و ســبزى کوالرد از جمله سبزیجات با 
برگ هاى سبز محسوب مى شــوند که غنى از ویتامین C و E هســتند. کاروتنوئید لوتئین و 
 A زکسانتین به وفور در این سبزیجات وجود دارند. این دو ماده در حقیقت فرم گیاهى ویتامین

هستند که باعث کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى چشمى مى شوند.
4- سالمون: دو مدل اسید چرب امگا 3 وجود دارند که بدن به آن ها نیازمند است و هر دو در 
ماهى هاى چرب مانند سالمون و تن یافت مى شــوند. این اسید چرب از ابتال به بیمارى هاى 
مختلف چشم مانند گلوکوم (آب سیاه) که دومین عامل نابینایى در جهان محسوب مى شود 

نیز جلوگیرى مى کند.
5- سیب زمینى شیرین                                                6- گوشت بدون چربى و گوشت ماکیان

7- حبوبات                                                                           8- تخم مرغ و تخم سایر ماکیان
9- کدو (خورشتى)                                                          10- کلم بروکلى و بروکسل

شم با مصرف برخى مواد غذایى
ایى چ

زیب
 

  امممممممرو
براى
ق توجه
فففر مژه و اس

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

1ـ راى شــماره 140060302026016185 مورخ 1400/12/22 خانم الهام شــفیعى قهفرخى به 
شناسنامه شماره 2544 کدملى 4623559386 صادره شهرکرد فرزند ابوالفتح نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 162 مترمربع از پالك 15182 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 189300 مورخ 

97/12/28 دفترخانه 92 اصفهان 
2ـ راى شماره 1400603020260184 مورخ 1400/12/22 آقاى على کرمى به شناسنامه شماره 
4674 کدملى 1293269395 صادره اصفهان  فرزند احمدقلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 162 مترمربع از پالك 15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 189300 مورخ 97/12/28 

دفترخانه 92 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/03/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31 - م الف: 1329626 – رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان – موسوى /3/213

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى

شماره: 140160302006000008- تاریخ: 1401/01/07 جلسه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان 
زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 1399114402006002279 
مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم زهرا نادرى خوزانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ 
قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى 

است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده 

و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند مالکیت صفحه 48 دفتر 581 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال 
منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم زهرا نادرى خوزانى به شناسنامه شماره 484 
کدملى 1141639386 صادره فرزند رضا در ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 152/35 
مترمربع پالك شماره 34 فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 11 متر دیواریست به کوچه بن بست 

شرقا به طول 11/53 متر به دیوار پالك ثبتى 115/34 باقیمانده 
جنوبا به طول 15/65 متر دیواریست به پالك ثبتى 115/35 

غربا در دو قسمت که قسمت دوم پخى شکل است اول به طول 8/25 متر دوم به طول 3/14 متر جاى 
درب و دیواریست به کوچه 

در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اســناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نســبت به صدور ســند مالکیــت ملک مورد 
اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/16- تاریخ انتشــار 
نوبــت دوم: 1401/03/31- م الــف: 1328937 – قائــم مقام رئیــس اداره راه و شهرســازى - 
محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شهر- 

سید امیرحسین حسن زاده /3/215 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 14010160302006001399 - تاریخ 1401/02/27

برابر راى شــماره 1399 مورخ 1401/02/27 به شماره کالسه 1387 تصرفات مالکانه آقاي / خانم 
قدمعلی مجیري فروشانی به شناسنامه شــماره 437 کدملی 1141657351 صادره خمینی شهر 
فرزند حسینعلی در 11 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 85,99 مترمربع 
پالك شــماره 1901 فرعی از 107 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک خمینى 
شــهر به موجب صفحه 239 دفتر 689 و صفحه 494، دفتر 523 و ســند شــماره 41002 مورخ 
1400/7/29 دفتر 322 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظــه و محرز و مفروز 
گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیــم نمایند . بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد .
برابر راى شماره 1398 مورخ 1401/02/27 به شــماره کالسه 1386 تصرفات مالکانه آقاي/ خانم 
زهره مومنی به شناسنامه شماره 225 کدملی 1141668572 صادره خمینی شهر فرزند محمد در 43 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 85,99 مترمربع پالك شماره 1901 فرعی از 
107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب صفحه 239 دفتر 689 
و صفحه 494 دفتر 523 و سند شماره 41002 مورخ 1400/7/29 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز 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 
اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
برابرراى شماره 1397 مورخ 1401/02/27 به شــماره کالسه 1385 تصرفات مالکانه آقاي / خانم 
راضیه صرامی فروشانی به شناسنامه شماره 1130618323 کدملی 1130618323 صادره خمینی 
شهر فرزند محمدمهدي در 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 85,99 مترمربع 
پالك شماره 1901 فرعی از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر به 
موجب صفحه 239 دفتر 689 و صفحه 494 دفتر 523 و سند شماره 41002 مورخ 1400/7/29  دفتر 
322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/31 – تاریخ انتشار نوبت 
دو.م: 1401/04/15 – م الف: 1337018 – سید امیرحسین حسن زاده – رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر /3/303

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006002644 – تاریخ ارسال نامه: 1401/03/25 – مریم علیشاهى فرزند 
محمد رضا به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسماً گواهى شده مدعى است 
یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 754 فرعى که از 173 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در دفتر 580 ص 18 مسبوق به ثبت و سند مى باشد و که در اثر جابجایى مفقود 
شده است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در 
این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل  سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. م الف: 1337222 – سید امیرحسین حسن زاده – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از 

طرف زهره عموشاهى خوزانى /3/305

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6693 مورخه 1400/12/18 آقاى  حمید عباسى آبگرمى فرزند على محمد نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 155/38 مترمربع قسمتى از پالك شماره 869   اصلى واقع در قطعه4 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/3/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/15 - 1338074/ م الف - حجت اله کاظم زاده 

اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/306
 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 140060302006008392- تاریخ: 1400/12/08 - جلسه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان 
زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 1400114402006000865 
مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم سید اکبر منتظرى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ 
قسمتى از......... پالك شماره 7 فرعى از 157 اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت 

بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده 

و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب صفحه 422 دفتر220 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب  و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت 
به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به 
مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 
تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم سید اکبر منتظرى به شناسنامه شماره 13481 کدملى 
1140133535 صادره خمینى شهر فرزند سید عبدالرحیم در ششدانگ یک قطعه زمین داراى اعیانى 
به مساحت 1375/78 متر مربع پالك شماره 7 فرعى از 157 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 10/50 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 129/80 متر د یواریست و خط مفروز است به پالك 613 فرعى 
جنوبا به طول 10/85 متردرب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 121/16 متر به دیوار باقیمانده  
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اســناد و امالك وفق 
مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور 
اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/31- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/15- م الف: 
1337243 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. 

رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /3/313

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002065 – تاریخ: 1401/3/19

برابر راى شماره 2065 مورخ 1401/03/19 به شماره کالسه 1948 تصرفات مالکانه آقاى / خانم على 
اکبر عمو سلطانى به شناسنامه شماره 405 کدملى 1141571374 صادره فرزند رمضانعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 286,91 متر مربع پالك شماره 1051,1 فرعى 
که به 6418 فرعى تبدیل شده و 5802 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب سند الکترونیک شماره 2105 و 2106 و یک فقره قولنامه عادى مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
برابر راى شــماره 2312 مورخ 1401/03/26 به شماره کالسه 1947 تصرفات مالکانه آقاى / خانم 
اصغر عمو سلطانى فروشانى به شناسنامه شماره 3333 کدملى 1140556924 صادره فرزند رمضانعلى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 286,91 متر مربع پالك شماره 
1051,1 فرعى که به 6418 فرعى تبدیل شده و 5802 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند الکترونیک شماره 2105 و 2106 و یک فقره قولنامه عادى 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور س ند 
مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/31 – تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/15 – م الف: 1337177 – سید امیرحسین حسن زاده – رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر /3/311

فقدان سند مالکیت
شــماره: 140185602030003972 - خانم معصومه صافى نجف آبادى  فرزند قربانعلى طبق در 
خواســت وارده به شــماره 140021702030033716 مورخ 1400/11/16 و به استناد  دو  برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت سه دانگ 
مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 4 فرعى از 539 اصلى باقیمانده ( به پالك 539/27 استاندارد 
سازى گردیده است ) که با پالك 539/9 توام گردیده است.  واقع در قطعه 5  نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که درصفحه 409 دفتر 221 امالك ذیل ثبت 409558  بنام خانم معصومه صافى نجف آبادى  
فرزند قربانعلى  ثبت و صادر  مالکیت به شماره چاپى 753437 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1401/3/31 - 
1337903/م الف- حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از 

طرف محسن نساج نجف آبادى /3/310
 

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراء  شماره  6846  و 6847 مورخه 1400/12/25 آقاى مجتبى یزدانى فرزند حسین نسبت به  سه دانگ و 
آقاى محسن یزدانى  فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 190/50 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 901   اصلى واقع در قطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/4/15 - 1334891/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/308 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
از اجراى طرح اصالح فرایند و تعمیرات اساسى دستگاه 
ســرند خطوط تولید کود کمپوســت خبر داد.غالمرضا 
ســاکتى اظهار کرد: روزانه در شهر اصفهان حدود 900 
تن پسماند تولیدى شهروندان به کارخانه کود آلى منتقل 
مى شــود که با پردازش حدود 600 تن بخش مواد آلى، 
محصول نهایى کود کمپوست جهت عرضه به کشاورزان 
و استفاده در فضاى سبز شهرى تولید مى شود.وى اجراى 
طرح اصالح فرایند و بازسازى دســتگاه سرند خطوط 
تولید کود کمپوســت را از دیگر اقدامات مهم سازمان 
مدیریت پسماند شــهردارى اصفهان در راستاى کسب 

جلب رضایت مشتریان و افزایش کیفیت کود کمپوست 
تولیدى برشــمرد و گفت: تعمیرات اساسى این دستگاه 
پس از حدود 10 سال توسط متخصصان داخلى سازمان 
انجام شد که این کار باعث افزایش ظرفیت اسمى تولید 
کود کمپوست و حذف ناخالصى از کود تولیدى شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
میزان تولید کود کمپوست را 150 تن در روز اعالم کرد و 
گفت: کود کمپوست از جمله محصوالتى است که بیش 
از سه دهه از استفاده آن در فضاهاى سبز شهرى اصفهان 
مى گذرد و اکنون تولید این محصول در بازه زمانى چهار 

ماهه به روش هوازى انجام مى شود.

زیرساخت قطار سریع الســیر اصفهان - قم-  تهران 85 
درصد پیشرفت داشته است.

مجرى طرح هاى زیربنایى وزارت راه و شهرسازى گفت: 
بعد از 17 سال طرح قطار سریع السیر اصفهان- قم- تهران 
با فراز و نشیب زیادى مواجه بوده است.علیرضا صلواتى با 
اشاره به اینکه تا دوسال پیش این طرح در حالت تعطیل 
بود، اما با پیگیرى ها، در مسیر 410 کیلومترى تهران- قم 
و قم- اصفهان 6 کارگاه فعال هستند افزود: حدود 1700 
نفر در این کارگاه ها مشــغول به کار هستند و از راه 250 
کیلومترى قم- اصفهان حدود 150 کیلومتر زیرســازى 
انجام شده است.وى گفت: از حدود 350 مشکلى که در 

این طرح بود در حال حاضر کمتر از 60 مشکل باقى مانده 
و 85 درصد کل مسیر آماده شده است.مجرى طرح هاى 
زیربنایى وزارت راه و شهرســازى افــزود: با پیگیرى و 
پشــتیبانى رئیس جمهور روند احداث قطار سریع السیر 
اصفهان- قم- تهران سرعت مى گیرد.با بهره بردارى از 
قطار سریع الســیر اصفهان - قم - تهران، نخستین و 
بزرگترین قطار سریع السیر کشور به طول 410 کیلومتر 
(200 کیلومتر محدوده اصفهان) و با سرعت 300 کیلومتر 
بر ســاعت، زمان ســفر تهران به اصفهان با پیش بینى 
جابجایى 16 میلیون مســافر در ســال بین 90 تا 100 

دقیقه مى رسد.

کود کمپوست باکیفیت در 
چرخه تولید

آخرین وضعیت خط قطار
 پر سرعت اصفهان-تهران 

خبر

راه اندازى کارگاه قلمزنى
 به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان استان 
اصفهان؛ کارگاه قلمزنى روى مــس در فضائى به 
مســاحت یکصد متر مربع با ظرفیت اشتغال پنجاه 
نفر مددجو در کارخانجات زندان مرکزى راه اندازى 

گردید.

به روزرسانى شبکه 
عملیات بهینه ســازى زیرســاختهاى مخابراتى به 
منظور انجام طرح توسعه ظرفیت اینترنت در مرکز 
طالقانى شاهین شهر صورت خواهد پذیرفت.  در اثر 
این عملیات کلیه ترافیک هــاى اینترنت، موبایل– 
دیتا در روز چهارشنبه اول تیرماه جهت انجام طرح 
توسعه ظرفیت ADSL  و VDSL در مرکز طالقانى 
شاهین شــهر در محدوده ضلع غربى خیابان عطار 
به مدت دو روز با احتمال قطعــى و اختالل مواجه 

خواهند شد.

فروش انشعاب فاضالب
 به گزارش روابط عمومى آبفــاى فالورجان، امور 
آب و فاضالب شهرستان فالورجان به منظور رفاه 
حال شهروندان در شهر اشــترجان به مناسبت عید 
ســعید فطر تا عید غدیر خم اقدام به فروش انشعاب 
فاضالب با تسهیالت ویژه و اقساط ویژه، هم چنین 
اطالع رسانى در سرتاسر شهر اشترجان با مشارکت 

شهردارى و شوراى اسالمى شهر اشترجان نمود.

سهیل سنایى
درست اســت که مقامات کشــور عراق ابتالى 13 نفر 
به بیمارى وبــا و احتمال ابتالى تعــدادى دیگر را تأیید
 کرده اند اما در ایران شیوع این بیمارى تکذیب شده است.
چنــد روزى هســت در اصفهان شــایعه مشــاهده
 نمونه هایى از این بیمــارى رواج پیدا کرده اما مقامات 
بهداشتى استان هم مانند همتایان کشورى شان قاطعانه 
این شــایعه را تکذیب مى کنند. در آخرین مورد، مدیر 
مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
با اعــالم اینکه هیچ کدام از تســت هایى که از بیماران 
مبتال به اســهال از ابتداى امســال تاکنون گرفته شد، 
نشانگر بیمارى وبا نبوده است،  گفت: عمده بیماران در 
اصفهان مبتال به اسهال ویروسى از قبیل کرونا و دیگر 

عوامل ویروس بودند.
رضا فدایى با انتقاد از انتشــار فایل صوتى بى اســاس 
درباره شــیوع این بیمارى، افزود: با توجــه به اینکه در 
فصل گرم هر سال موارد بیمارى هاى اسهالى افزایش 
مى یابد امسال نیز شاهد مواردى از ابتال به این بیمارى 
هستیم؛ البته مشکل خاصى اتفاق نیفتاده است و رعایت 
بهداشت فردى در همه زمینه ها ازجمله بهداشت دست، 
ضدعفونى کردن سبزیجات و اســتفاده از آب سالم در 
هنگام مســافرت همواره توصیه مى شــود و باید مورد 

توجه قرار گیرد.
اما ظاهراً خط شــایعه پردازى پایانى نــدارد و حاال با 
توجه به اینکه یکى از راه هــاى انتقال وبا از طریق آب 
آشامیدنى است، گفته شده آب شرب اصفهان به عامل 

این بیمارى آلوده شده اســت که این شایعه هم توسط 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان رد و تأکید شده 
که آب اصفهان کامًال سالم است. شرکت آبفا اصفهان 
همواره بر سالم بودن آب در این استان تأکید کرده و این 
بار با صدور اطالعیه بلندى، این موضوع را براى بار چندم 

یادآور شده است.
روابط  عمومى و آموزش همگانى شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان اعالم کرد: آب شــرب 58 شهر و 380 
روستاى تحت پوشش سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ 

از طریق تصفیه خانه آب باباشــیخعلى تأمین و پس از 
گذراندن همه فرایندهاى تصفیــه، ازن زنى و کلر زنى 
شده و میزان کلر باقیمانده در شبکه آب شرب بر اساس 
اســتانداردهاى  1053 بوده و  در محــدوده 0/5تا 0/8 
میلى گرم بر لیتر مى باشــد. همچنین به صورت روزانه 
همه آزمون هاى میکروبى و شیمیایى براى اطمینان از 
سالمت آب شرب توسط آزمایشــگاه هاى شرکت آبفا 

انجام مى شود.
به نوشــته این روابط عمومى، با توجه بــه در مدار قرار 

گرفتن تعدادى از چاه هاى متفرقه با هدف جبران کمبود 
آب شرب و بهداشت در فصل گرم سال؛ آب استحصال 
شده همه این چاه ها به صورت دائم گندزدایى و کلرزنى 
شده و کنترل هاى  بهداشتى الزم توسط مرکز بهداشت 
استان و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به صورت 

دایم  انجام مى شود.
روابط  عمومى و آموزش همگانى شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان همچنیــن خطاب به همشــهریان و 
روستاییان ساکن در 100 شــهر و 948 روستاى تحت 

پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
یاد آور شده از سالمت آب شرب شبکه آبرسانى کامًال 
مطمئن باشــید و یقین داشته باشــید که امکان انتقال 
بیمارى وبا از طریق آب تصفیه و گندزدایى شده وجود 

ندارد.  

سابقه داریم اما تکرار سابقه بعید است
در سابقه تاریخى اصفهان مشاهده همه گیرى بیمارى 
وبا ثبت شده است. نخســتین همه گیرى این بیمارى 
در ایران دوره قاجار و ســال 1236 قمرى اتفاق افتاد؛ 
بیمارى که به نظر مى آید از جنوب ایران شیوع پیدا کرد. 
به گونه اى که در مناطق ساحلى خلیج فارس روزى یک 
هزار و 500 تن را به کام مرگ مى کشاند و به دلیل اینکه 
اجساد این مردگان را در دریا مى ریختند، بیمارى شدت 
پیدا کرد. وبا از راه بوشهر به شیراز رسید و از شیراز نیز به 
مرکز ایران، تهران و اصفهان انتقال یافت. سال 1284 
قمرى نیز یک وباى همه گیر باعث مرگ بســیارى از 
ایرانیان شد و در اصفهان نیز جمعیت زیادى به دلیل این 

بیمارى از دنیا رفتند. 
البته تکرار چنین همه گیرى درباره بیمارى وبا بســیار 
بعید به نظر مى رسد اما توصیه فعاالن عرصه بهداشت 
اصفهان رعایت اصول بهداشتى همزمان با فرارسیدن 
فصل تابستان اســت. به هر حال باید توجه داشت که 
هر بیمارى مى تواند در فصولى از ســال از حالت خفته 
بیدار شود و حتى در ابعادى کوچک شیوع پیدا کند اگر 

خودمان به این موضوع توجه نکنیم.

همزمان با رد شدن محتواى یک فایل صوتى توسط یک مقام ارشد بهداشتى استان؛ 

شیوع وبا از طریق آب اصفهان تکذیب شد
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آیاندا پاتوسى بعد از حضور نکونام در فوالد خوزستان روزهاى 
خوبى را سپرى کرد. او بعد از پایان لیگ از چند تیم لیگ برترى 
پیشنهاد دریافت کرده است و با توجه به اتمام قراردادش باید 
دید چه تصمیمى براى آینده فوتبالى خــود خواهد گرفت.

اگرچه فوالد و نکونام اصرار بــه حفظ این بازیکن دارند ولى 
حاال خبر رسید که ظاهراً سپاهان هم بى میل به جذب این 
هافبک آفریقایى نیست تا جاى خالى سروش رفیعى را پر کند. 
هرچند با توجه به اینکه شرایط سپاهان براى نقل و انتقاالت 
این فصل نسبت به چند فصل قبل متفاوت است، جذب این 

بازیکن کار سختى براى طالیى پوشان محسوب مى شود.

روز گذشته نام ریکاردو ساپینتو در حوالى باشگاه استقالل 
شنیده شد و حتى برخى منابع خبر از موفق بودن مذاکرات با 
او دادند اما به نظر مى رسد این مربى مورد اعتماد هواداران 
تیم آبى پوش تهرانى نیســت. در همیــن زمینه هواداران 
استقالل به صفحه سا پینتو هجوم بردند و با کامنت هاى 
خود خواهان عــدم حضور وى در تهران شــدند. صفحه 
ســاپینتو بیش از 40 هزار بازدید کننــده دارد و میانگین 
کامنت هاى او حدودا 50 کامنت است اما پست آخر او تا این 
لحظه نزدیک به 1200 کامنت دریافت کرده که عمده آن ها 

درخواست عدم حضور در استقالل بوده است.

فرشید اسماعیلى، بازیکن سابق اســتقالل در فصلى که 
گذشت پیراهن العربى را برتن کرد. این بازیکن ایرانى بعد 
از آسیب دیدگى مهرداد محمدى جایگزین او شد. باشگاه 
العربى حاضر به تمدید قرارداد فرشید اسماعیلى نشد و به این 
ترتیب جدایى او در تابستان قطعى است. به نظر مى رسد که 
باشگاه العربى قصد دارد که مهرداد محمدى را به فهرست 
خود برگرداند چرا که این بازیکن عملکرد بسیار خوبى قبل 

از آسیب دیدگى داشت.

سایت info sports عمان مدعى شد که چند تیم پیشنهاد 
دیدار دوستانه با تیم ملى فوتبال این کشور را داده اند که در 
بین آن ها نام تیم ملى فوتبال ایران هم به چشم مى آید. طبق 
اعالم این سایت تیم هاى ملى صربستان، سنگال، آرژانتین، 
آلمان، ایران، مکزیک و کرواسى درخواست دیدار دوستانه 
با تیم ملى فوتبال عمــان را داده اند. تیم ملى فوتبال ایران 

قبل از دیدار با قطر هم قرار بود که به مصاف عمان برود.

سپاهان مشترى پاتوسى شد

خواهش مى  کنیم
 به استقالل نیا! 

جدایى اسماعیلى قطعى شد

ایران به دنبال بازى با عمان!

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

برابر آراء صادر هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در ثبت میمه، تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
گردد تا در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند متقاضیان اعتراضى داشته باشند از تاریخ 
انتشار اولین نوبت آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك بخش 
میمه ارائه و پس از اخذ رســید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراضى دادخواست خود را به 

مرجع ذى صالح قضائى تسلیم نمایند
1- کالسه 1400/37 برابر راى شماره 14006032020000485هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى / مســیب لطفى فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 14 صادره از در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى/
به مساحت 814/5 مترمربع پالك 2775 فرعى از 30 اصلى واقع در حوزه ثبتى بخش میمه 

خریدارى از مالک رسمى آقاى/ امیر حسین گرامى محرز گردیده است
2- کالســه 1400/34 برابر راى شــماره 14016030202000074 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم معصومه اســمعیل 
زاده فرزند حســینعلى بشماره شناســنامه 448 صادره از در ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعى/به مســاحت 814/5 مترمربع پالك 2775 از فرعى از 30 اصلى 
واقع در حوزه ثبت بخش میمه خریدارى از مالک رســمى آقاى/امیر حسین گرامى محرز 

گردیده است
3- کالسه 1400/69 برابر راى شماره 140160302020000072 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى /خانم امین واسعى فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه 6220014529 صادره از میمه در سه دانگ مشاع از /یک قطعه 
باغ به مساحت 1057/55 مترمربع پالك 526 فرعى از ا اصلى واقع در حوزه ثبت بخش میمه 

خریدارى از ورثه مالک رسمى آقاى عبدالهادى هدائى محرز گردیده است
4- کالسه 1400/54 برابر راى شماره 140160302020000023 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم محمد تقى مردانى 
فرزند على بشماره شناسنامه 0070664722 صادره از میمه در ششدانگ /یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت 511/4 مترمربع پالك 1348 فرعى از 26 اصلى مفروز و مجزى شده 
واقع در حوزه ثبتى بخش میمه خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى/خانم آقاى حسین 

و خانمها سکینه و کلثوم شهرت همگى خداگو محرز گردیده است
5- کالسه 1400/43 برابر راى شماره 140060302020000350 هیات اول/ موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى/ علیرضا خالقى فرزند مصطفى 
بشماره شناسنامه 4 صادره از میمه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
/به مساحت 1371/65 مترمربع پالك 2804 فرعى از 1 اصلى واقع در حوزه ثبت بخش میمه 

خریدارى از مالک رسمى آقاى/خانم غالمعلى خالقى محرز گردیده است
6- کالسه 1400/6 برابر راى شماره 140060302020000289 هیات اول/ موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم عباسعلى ایراندوست 
فرزند مصطفى بشماره شناســنامه 9 صادره از میمه در پنج سهم مشاع از سیرده سهم یک 
قطعه زمین مزروعى/به مساحت 1032/7 مترمربع پالك فرعى از اصلى واقع در حوزه ثبتى 
بخش میمه خریدارى از مالک رسمى آقاى/خانم، خانم جان ایراندوست محرز گردیده است

7- کالسه 1400/58 برابر راى شماره 140160302020000080 هیات اول/ موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم ام البنین امینى فرزند ناصر 
بشماره شناسنامه 0010746889 صادره از در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1362/2 

مترمربع پالك 1166 فرعى از 26  اصلى واقع در حوزه ثبت بخش میمه خریدارى از مالک 
رسمى آقاى/خانم فرهاد ثابتى محرز گردیده است

8- کالسه 1400/75 برابر راى شماره 140160302020000073 هیات اول/موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم علیرضا ایراندوست فرزند 
حاجى آقا بشماره شناســنامه 44 صادره از میمه در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى/ به 
مساحت 737/44 مترمربع پالك فرعى از اصلى واقع در حوزه ثبت بخش میمه خریدارى از 

ورثه مالک رسمى آقاى/محمد على خوبان محرز گردیده است
9- کالسه 1398/26 برابر راى شــماره 140060302020000442 هیات اول/موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم علیرضا صالح 
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 42 صادره از میمه در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى/

یک قطعه باغ به مساحت 252/30 مترمربع پالك فرعى 3192 از 35 اصلى واقع در حوزه 
ثبت بخش میمه خریدارى از ورثه مالک رسمى آقاى/خانم، خانم عبدلى محرز گردیده است.
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مرضیه غفاریان  
احتمال نشســتن دو مربى پرتغالى روى نیمکت دو تیم مدعى 
لیگ برتر، جاده ایران-پرتغال را شلوغ تر کرده است! همزمان با 
از سکه افتادن کارو بار «ویچ» ها در فوتبال ایران و در حالى که 
سرنوشت آخرین سرمربى کروات روى نیمکت تیم ملى هم به 
مویى بند شده، فعًال با طوفان ترانسفر بازیکن و مربى در مسیر 

ایران - پرتغال مواجه هستیم.
حضور ســتاره ملى پوش کشــورمان در تیم قهرمان پرتغال 
موفق ترین نقل و انتقالى است که طى این سال ها بین این دو 
کشور رخ داده است. پربیراه نیست اگر بگوییم با درخشش طارمى 
در پورتو بود که نگاه بسیارى از مدیران و مربیان تیم هاى پرتغالى 
به لیگ ایران معطوف شد تا شاید همچون «اژدهایان» بتوانند از 
فوتبالیست هاى مستعد ایرانى براى بهتر کردن موقعیت خود در 
جدول رقابت هاى لیگ برتر کشورشان بهره برند. در سوى مقابل 
بسیارى از بازیکنان ایرانى هم با توجه به موفقیت پسر بوشهرى 
فوتبال ایران بدشان نمى آمد که با لژیونر شدن در پرتغال از آن 

کشور به عنوان سکوى پرش خود استفاده کنند.
با وجود اینکه سرنوشتى که براى اکثر آنها در پرتغال رقم خورد 
دقیقاً نقطه مقابل آن چیزى بود که مهاجم ایرانى پورتو تجربه کرد، 
همچنان تردد در این جاده دو طرفه ادامه دارد. همینکه پنجره نقل 
و انتقاالتى تابستانى باز شد شایعات در خصوص حضور چندین 
بازیکن ایرانى در پرتغال داغ شد؛ به عنوان مثال عارف غالمى، 
مدافع استقالل به براگا و مهدى عبدى، مهاجم پرسپولیس هم به 
بوآویستا لینک شدند. این در حالى است که موضوع ترانسفر در این 

مسیر فقط مخصوص بازیکنان و صرفاً هم انتقال آنها از ایران به 
پرتغال نیست. طى سال هاى اخیر مربیان پرشمارى هم از پرتغال 
در لیگ برتر ایران مشغول به فعالیت شده اند. جدیدترین مورد در 
این زمینه هم خبرهایى است که این روزها در خصوص نشستن 

دو سرمربى پرتغالى وایرال شده است. 
اواخر هفته گذشته بود که رســانه پرتغالى «ابوال» در گزارشى 
مدعى شد «ژوزه مورایس»، دستیار مورینیو در اینتر و رئال مادرید 
این روزها به ایران آمده تا با سپاهان براى مربیگرى در این تیم 
به جاى محرم نویدکیا مذاکره کند. روز دوشــنبه هم خبر رسید 
که «ریکاردو ساپینتو» در یک قدمى توافق با استقاللى ها قرار 
دارد. این سرمربى هم اهل کشور پرتغال است و در آکادمى پورتو 

پرورش یافته است.
نکته جالب آنجاست که بیشــتر کروات هایى که سکاندارى

 تیم هاى باشگاهى ایران را عهده دار مى شدند علیرغم آنکه 
از نظر فنى کیفیت باالیى نداشتند اما در زمان حضورشان در 
ایران عملکرد به نســبت خوبى از خود برجاى گذاشتند و بین 
اکثر قریب به اتفاق فوتبالدوستان کشورمان محبوب بودند اما 
در سوى مقابل همکاران پرتغالى آنها قرار داشتند. هموطن هاى 
«کارلوس کى روش» اگرچه داراى کارنامه پربارترى نسبت به 
«ویچ» ها بودند اما سوغات قابل توجهى با خود به ایران نیاورند. 
آنها در مدت زمانى که روى نیمکت تیــم هاى لیگ برترى 
کشورمان نشستند عالوه بر اینکه در کسب نتیجه موفق نبودند 

با بازیکنان هم دچار مشکل مى شدند.
سقوط فوالد خوزستان در ســال 86 با سرمربیگرى «آگوستو 

ایناسیو» و نتایج ضعیف پرسپولیس با «نلو وینگادا» و «مانوئل 
ژوزه» و همچنین حضور کوتاه مدت و ناموفق «کاســتا» در 
صنعت نفت تنها نمونه اى از ترازنامه نامطلوب مربیان پرتغالى 

در لیگ برتر ایران است.
اگر عملکرد هشت ساله و موفق کى روش در تیم ملى را نادیده 
بگیریم به جرأت مــى توانیم بگوییم پــس از او، «اولیویرا» 
مربى محبوب تراکتورى ها تنها پرتغالى اســت که موفق شد 
با کوچینگ و نوع فوتبالى که در این تیم تبریزى ارائه مى داد 

نامش را در فوتبال ایران جاودانه کند.
با این اوصاف باید منتظر ماند و دیــد دو همقطار «تونى» که 
این روزها جزو گزینه هاى مطرح براى سرمربیگرى در لیگ 
برتر شــده اند در صورت قرارگرفتن روى نیمکت مربیگرى 
سپاهان و استقالل چه اتفاقى را در فوتبال ایران رقم خواهند 
زد.  با در نظر گرفتن این نکته که نــام مورایس با تجربه بین 
المللى و عناوین فراوان به عنوان سرمربى در تونس، عربستان 
ســعودى و کره جنوبى براى هدایت طالیى پوشان در فصل 
بیست و دوم بر ســر زبان ها افتاده اســت. اما زمزمه حضور 
«ساپینتو» در اســتقالل براى پوشــیدن پیراهن مربیگرى 
آبى پوشان در حالى شــنیده مى شــود که وى تاکنون هیچ 

جامى  کسب نکرده است. همچنین سابقه نه چندان 
خوب این مربى پرتغالى در رفتار با شــاگردان و 
مدیران تیمش که درگیــرى و اختالف با آنها را 
به دنبال داشته باعث نگرانى طرفداران استقالل

 شده است.

سال نوزدهمسه شنبه  31 خرداد  ماه   1401ورزششششششششششششششششششورزشششششششششششششششششششش

 احتمال نشستن 2 هموطن کى روش روى نیمکت 2تیم لیگ برتر 

چمدان دربسته مسافران پرتغالى

تیم ذوب آهن این فصل 9 امتیاز از داورى متضرر شد و 3 امتیاز نیز سود برد 
تا به این ترتیب بیشترین ضرر را از نبود تکنولوژى داور ویدیویى کرده باشد.
لیگ بیست و یکم در میان انبوهى از بیانیه ها و اعتراض هاى باشگاه ها به 
قضاوت داوران به پایان رسید و در این بین کمتر سرمربى و بازیکنى بود که 

اعتراضى به سوت هاى زده شده نداشته باشد.
چند هفته پس از پایان این رقابت ها، پژوهشــى که انجام شــده، نشان 
مى دهد که تیم ذوب آهن اصفهان با 9 امتیاز  ضرر بیشترین خسارت را از 
نبود VAR داشته و به عبارتى شاگردان مهدى تارتار در صورت وجود 
تکنولوژى مى توانستند 43 امتیازى لیگ را به پایان برسانند. همچنین 
تفاضل ضرر از سود نشان مى دهد که ســپاهان و ذوب آهن به صورت 

مشترك 6 امتیاز از داورى متضرر شدند.
بر این اساس، پرسپولیس، نساجى، آلومینیوم، مس رفسنجان، گل گهر، 
نفت مسجدسلیمان و فجرسپاســى دیگر تیم هایى هستند که از داورى 

متضرر شدند.
اســتقالل و تراکتور نیز تیم هایى هســتند که میزان سود و ضررشان با 

یکدیگر مساوى است. 
بنابراین به نظر مى رسد حتى باوجود VAR هم تیم استقالل مى توانست به 
عنوان قهرمانى دست یابد اما ضرر هنگفت سایر تیم ها نشان مى دهد که 

ورود تکنولوژى داورى اهمیت زیادى براى فوتبال ایران دارد.

 VAR بیشترین خسارت از نبود
سهم شاگردان تارتار

باشگاه پورتو از حضور دوباره ستاره ایرانى خود در این تیم خبر داد.
سال دوم حضور مهدى طارمى در باشگاه پورتو فوق العاده تر از نخستین 
فصل به اتمام رسید و او در کنار کسب قهرمانى در لیگ برتر پرتغال 
و جام حذفى این کشور همراه تیمش، به آمار قابل توجهى در گلزنى 
و پاس گل هم رسید که این اتفاق او را مدنظر دیگر تیم هاى اروپایى 

قرار داد.
در هفته هاى گذشته که مهدى طارمى براى حضور در اردوى تیم ملى 
به ایران و سپس قطر سفر کرده بود، شــایعات زیادى مبنى بر تمایل 
باشگاه هاى مختلف ازجمله تیم هاى ترکیه اى براى جذب این ستاره 
ایرانى مطرح شده بود، اما در حالى که او هیچ واکنشى به این مسائل 

نداشت، پورتو از ادامه همکارى با طارمى خبر داد.
طارمى در فصل اخیر لیگ برتر پرتغال 32 بار به میدان رفت و توانست 
20 گل به ثمر رســاند و 12 پاس گل بدهد، در جام حذفى نیز 6 بازى 
انجام داد که سه گل و یک پاس گل حاصل عملکردش بود و همچنین 
در رقابت هاى لیــگ کاپ نیز یک گل در یک مســابقه زد و در لیگ 

قهرمانان و لیگ اروپا نیز آمار خوبى بر جاى گذاشت.
این آمار درخشان در کنار موفقیت هاى باشگاهى که 
دو قهرمانى براى او و پورتو به همراه داشت، 
زمزمه هاى جدایى این ســتاره ایرانى از 
باشگاه پرتغالى را مطرح کرده بود ولى 
ظاهرا در فصــل 23-2022 نیز قرار 
است طارمى را در پیراهن تیم دو سال 

اخیرش ببینیم.
باشــگاه پورتو با انتشــار تصویر خوشــحالى گل 
مهدى طارمــى در صفحه اینســتاگرام خود اعالم 
کرد «بازگشــت دوباره از ایران همراه با گل ها» که 
این موضوع نشان از ادامه همکارى طرفین در فصل 

جدید مى دهد.
در همین حال یک وب ســایت انگلیســى به منچستر 
یونایتد پیشــنهاد داده اســت که در این تابستان و براى 
تقویت تیمش هشــت بازیکن را به خدمــت بگیرد که نام 

مهاجم ایرانى تیم پورتو نیز در این لیست دیده مى شود.
درخشش مهدى طارمى با لباس پورتو طى فصل گذشته باعث 
گمانه زنى هاى متعددى درخصوص او شــده است. رویاى این 
بازیکن بوشهرى حضور در لیگ برتر انگلیس است و پیش از این او 
باشگاه مطرحى چون تاتنهام را خواهان خود مى دید اما در نهایت این 
انتقال شکل نگرفت. حاال او از طریق رسانه ها به غول بزرگ بریتانیا 

یعنى منچستریونایتد پیشنهاد شده است.

  کسب نکرده است. همچنین سابقه نه چندان 
 این مربى پرتغالى در رفتار با شــاگردان و 
نتیمش که درگیــرى و اختالف با آنها را
ال داشته باعث نگرانى طرفداران استقالل

ست.
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م س پو مپر ه ه و ر ل ع
بوآویستا لینک شدند. این در حالى است که موضوع ترانسفر در این 

ى ل چ م ن
6سقوط فوالد خوزستان در ســال

هواداران الریان قطر خواهان جذب هافبک ملى پوش ایرانى شدند.
بازار نقل و انتقاالت تابستانى این روزها داغ است و تیم ها در حال جذب بازیکنان جدید 

براى تقویت خطوط خود براى فصل جدید هستند.
در همین رابطه در صفحات مجازى طرفداران الریان قطر که به تازگى شجاع خلیل زاده 
مدافع ملى پوش کشورمان را از دســت دادند و این بازیکن راهى االهلى شد، خواستار 

جذب بازیکن دیگرى از تیم ملى ایران شدند.
خلیل زاده بعد از دو فصل از الریان جدا شد و راهى االهلى شد تا همبازى حسین کنعانى 
زادگان شود. هواداران الریان در صفحات مجازى از مدیران باشگاه خواستند تا على قلى 

زاده هافبک ملى پوش کشورمان را به خدمت بگیرند.
یکى از کاربران مجازى در این زمینه، نوشت: على قلى زاده وینگر تیم ملى ایران بازیکنى 
فوق العاده است. اگر باشــگاه الریان به دنبال جذب بازیکن آسیایى خوب است هافبک 

ایرانى بهترین گزینه است. 
قلى زاده اکنون براى تیم شــارلروا بلژیک بازى مى کند و با این تیم تا دو 

سال آینده قرارداد دارد.

ملى پوش شارلروا در راه قطر؟!
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بدانید، اى بندگان خدا، شــما و هر چه از این دنیا از آن شماســت، به 
همان راه مى روید که پیشینیان شما رفته اند. کسانى که عمرهایشان 
درازتر از عمرهاى شــما و خانه هایشــان آبادتر از خانه هاى شما 
و آثارشــان ماندگارتر از آثار شــما بود. آوازهایشــان به خاموشى 
گرایید و پیکرهایشــان فرســوده شــد و سراهاشــان خالــى افتاد و 

موال على (ع)آثارشان مندرس شد.
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مدیرکل بیمه ســالمت استان اصفهان گفت: اســتان اصفهان در 
اجراى طرح مدیریت بسترى الکترونیک بیماران پیشگام است.

محمدحســین صفارى اظهار کرد: از جمعیت تحت پوشش بیمه 
سالمت استان اصفهان حدود یک میلیون و 800 هزار نفر به صورت 
رایگان بیمه شــدند که از این تعداد 200 هزار نفر در شش ماه اخیر 

خدمات درمانى خود را از طریق نظام ارجاع دریافت مى کنند.
وى با اشاره به اینکه از جمعیت بیش از 40 هزار نفرى فریدونشهر، 
حدود 28 هزار نفر تحت پوشش بیمه سالمت هستند، افزود: عالوه 
بر این، درحال حاضر حدود 15 هزار نفر از عشایر شهرستان از خدمات 

درمانى بیمه سالمت بهره مند هستند.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان با بیان اینکه طى سال گذشته 
حدود چهار میلیارد تومان بودجه درمانى از طریق بیمه سالمت براى 
شهرستان فریدونشهر تخصیص داده شده است، ادامه داد: یک سوم 

جمعیت استان اکنون تحت پوشش بیمه سالمت هستند.
وى با اشاره به اجراى صددرصدى طرح نسخه نویسى الکترونیکى از 
دى ماه سال گذشته در کشور و استان اصفهان، تصریح کرد: با اجراى 

این طرح، هم اکنون در بیمه سالمت نسخه غیرالکترونیک نداریم.
صفارى در پاسخ به این پرسش که بسیارى پزشکان از اجراى طرح 
نسخه نویسى الکترونیکى ناراضى هســتند و با بیماران همکارى 
صددرصدى ندارند، گفت: همیشــه در برابر تغییرات مقاومت هایى 
صورت مى گیرد، اما این آغــاز تغییرى بزرگ در راســتاى دولت 
الکترونیک است و هیچ راهى نیســت. در این میسر نه تنها نسخه، 
بلکه باید پرونده هاى الکترونیک ســالمت در بحث هاى بسترى 

نیز اجرایى شود.
وى اضافه کرد: تعرفه هاى خدمات پزشکى در بخش هاى دولتى و 
خصوصى مصوبه هیئت دولت اســت، اما سازمان بیمه سالمت در 
بخش بسترى 90 درصد و در بخش سرپایى نیز 70 درصد هزینه ها 

را با پوشش بیمه اى تقبل کرده است.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان با اشاره به اینکه درحال حاضر 
تنها تعرفه دولتى مدنظر اســت، اما امید مى رود به سمتى حرکت 
کنیم که در بخش خصوصى نیز تعرفه خصوصى مدنظر قرار بگیرد 
تا پرداخت ها از جیب مردم کاهش یابد، ادامه داد: بیمه سالمت در 
تالش است تا با مدیریت جدید، پوشــش بیمه اى 90 درصد بیمه 
بسترى و 70 درصد خدمات سرپایى را در بخش خصوصى مدنظر 

قرار دهد.
وى اظهار کرد: سازمان در سنوات گذشته با ارائه دفترچه هایى براى 
بیماران خاص از جمله ام اس، سرطانى ها و شیمى درمانى ها پوشش 
خوبى داشــته اســت، اما درحال حاضر به دنبال راه اندازى صندوق 
بیمارى هاى خاص و صعب العالج در کشور هستیم که طیف وسیعى 
از بیمارى هاى جدید را تحت پوشش قرار دهیم و امید است در سال 

1401 محقق شود.
صفارى با اشاره به ارزیابى وضعیت پوشــش بیمه سالمت استان 
اصفهان در مقایسه با ســایر اســتان ها، افزود: با توجه به موقعیت 
صنعتى اســتان که اکثر بیمه شــدگان بیمه هاى تأمین اجتماعى 
هستند، جمعیت تحت پوشــش بیمه اى سالمت آن به نسبت سایر 

استان ها کمتر است.
وى با بیان اینکه اصفهان نخستین استانى است که پوشش نابارورى 
را تحت نظر بیمه سالمت عملیاتى کرده و اجراى این طرح در استان 
براى نخســتین بار در کشور انجام شده اســت، ادامه داد: براساس 
اقدامات مناسب و جدید در ســازمان، 90 درصد خدمات نابارورى 
تحت پوشش بیمه سالمت اســت. از ابتداى خردادماه سال جارى 
نیاز به پرداخت هزینه هاى نابارورى نیســت و بــا مراجعه به این 
مراکز، هزینه هاى درمانى بیماران کامل از صورت حســاب آن ها 

کسر مى شود.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان، اقدامات اجراى پرونده هاى 
الکترونیک سالمت در بســترى را مهم ارزیابى و خاطرنشان کرد: 
استان اصفهان در اجراى طرح مدیریت بسترى الکترونیک بیماران 

نیز پیشگام است.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان مطرح کرد؛

حمایت بانک رفاه کارگران از اصفهان، پیشگام در طرح مدیریت بسترى الکترونیک
اجراى طرح جامع عفاف و حجاب

نشست  مشترك شــوراى عفاف و حجاب بانک رفاه کارگران با 
نمایندگان ستاد امربه معروف و نهى از منکر کشور، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى بانک رفاه کارگران، دکتر اســماعیل 
للـــه گانى مدیرعامل بانک رفاه کارگران طى سخنانى در این 
نشست که در محل این بانک و باهدف تبیین و تشریح طرح جامع 
عفاف و حجاب برگزار شد، برخى از مهم ترین اقدامات اجرایى و 
برنامه هاى توسعه اى در راستاى ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 
را تشریح کرد و گفت: جامعه هدف بانک رفاه در این حوزه شامل 
مخاطب داخلى (همکاران) و بیرونى (مشتریان) مى شود و سعى 
کرده ایم از ابزارهاى مختلف متناسب با روحیات و ادبیات هر گروه، 

در راستاى تحقق اهداف موردنظر بهره ببریم.
وى از آمادگى بانک رفاه کارگران به منظور حمایت از طرح جامع 
عفاف و حجاب خبر داد و گفت: در هر بخش از اجراى طرح که نیاز 

به حمایت باشد، آمادگى داریم به سهم خود هزینه کنیم.
دکتر للـه گانى به نقش فضاى مجازى در زمینه اجراى طرح مذکور 
اشاره کرد و گفت: شبکه هاى اجتماعى این ظرفیت را دارند تا در 
سریع ترین زمان پیام را به مخاطب برسانند؛ صرفًا باید محتواى 
مناسب و متناسب با جامعه هدف تولید شود. در این زمینه (تولید 
محتوا در شبکه هاى اجتماعى) نیز مى توانیم به سهم خود همیار 

ستاد امربه معروف و نهى از منکر باشیم.
وى تصریح کرد: بانــک رفاه کارگران وظیفه خــود مى داند در 
راستاى تحقق اهداف طرح جامع عفاف و حجاب به سهم خود از 

متولیان امر حمایت کند.
حجت االســالم احمدى نماینده ســتاد امربه معروف و نهى از 
منکر کشور نیز در سخنانى در این نشست از بانک رفاه کارگران 
به عنوان یکى از بانک هاى پیشرو در زمینه عفاف و حجاب نام برد 
و گفت: توجه بانک رفاه به این مهم ناشى از نگاه وظیفه شناسى و 
مسئولیت پذیرى است که در الیه هاى مختلف این بانک سارى 
و جارى است. وى بابیان اینکه، براى تحقق اهداف طرح جامع 
عفاف و حجاب باید فرهنگ سازى مناسب انجام شود، خاطرنشان 
ســاخت: بانک رفاه کارگران  مى تواند همیار ستاد امربه معروف 
و نهى از منکر در راستاى این فرهنگ ســازى باشد. بسترهاى 
اطالع رسانى بانک مى تواند ابزار قدرتمندى براى این منظور باشد. مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان گفت: 

حمایت و پشــتیبانى از ایجاد شــهرك هــاى صنعتى تخصصى 

و اســتقرار صنایع دانــش بنیان و ســازگار با محیط زیســت در 
شهرك هاى صنعتى استان از سیاست هاى قطعى این شرکت است 
و برنامه هاى مختلفى در این ارتباط تدارك دیده شده که به ترتیب 

در حال اجرایى شدن است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت شــهرك هاي صنعتی استان 
اصفهان، رسول ســوارى افزود: ایجاد شهرك صنعتی، تخصصی 

صنایع دارویی و آرایشی و بهداشتی در دستور کار این شرکت قرار 
دارد و در این راستا اقدامات مهمى در حال انجام است.

 مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان  اظهار 
داشت: پس از انجام بررسى هاى کارشناسى و بدلیل نیاز استان به 
اختصاص عرصه مناسب جهت توسعه صنعت داروسازى، صنعت 
مکمل هاى گیاهى و تجهیزات پزشکى و با توجه به اینکه اینگونه 

صنایع از پاکیزه ترین و کم آالینده ترین صنایع محسوب مى شوند؛ 
زمینى با وسعت مناسب به صنایع دارویی با اولویت واگذارى اراضى 

تولیدى به شرکت هاى دانش بنیان اختصاص پیدا کرده است.
وي در ادامه گفت: با توجه به نیاز کشــور بــه خودکفایى در صنایع 
دارویى و پزشکى و در راســتاى کاهش نرخ بیکارى نیروى انسانى 
متخصص و حمایت از تولیدات داخلى این تصمیم اتخاذ شده است.

ایجاد شهرك صنعتی دارویی در 
دستور کار است

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان در نشست معاون رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده با نخبگان و بانوان اصفهانى که در دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان برگزار 

شد، تاکید کرد: راه اندازى شــبکه ملى بانوان فعال 
اقتصادى، برقرارى بستر تعامالت هرچه بیشتر زنان 
و فرهنگ سازى در سطح جامعه براى درك بیشتر از 
حضور اجتماعى آنهاو حمایت هاى اجتماعى، راهکار 
رفع بخشى از محدودیت هاى مشارکت زنان در امور 

اقتصادى است.
بــه گــزارش روابــط عمومــى اتــاق بازرگانى 
اصفهان،فرشته امینى در نشســت انسیه خزعلى 
معاون رئیس جمهــور در امور بانــوان و خانواده با 
نخبگان و بانوان گفت: على رغم اینکه در سال هاى 
اخیر تمایل زنان ایرانى به داشتن مشارکت اقتصادى 

و اجتماعى و به ویژه تحصیالت عالیه افزایش یافته است، استفاده بهینه از مشارکت آنان 
در امور اقتصادى جامعه میسر نشده است. 

وى برخى از چالش هاى کلیدى مشارکت بانوان در امور اقتصادى را دسترسى محدود به 

جذب سرمایه، انتظارات اجتماعى،عدم دستور پذیرى فضاهاى کسب و کار از مدیران زن، 
عدم وجود یک شبکه پشتیبان حرفه اى، عدم تعادل میان زندگى حرفه اى و خانوادگى و 
حمایت هاى اجتماعى، ترس از شکست و دسترسى 

محدودتر به بازارهاى فروش عنوان کرد. 
امینى تاکید کرد: این در حالى است که باید قوانین 
دست و پاگیر، بروکراسى ادارى و اخذ مجوزها را نیز 

به این موارد افزود. 
امینى همچنین با بیان اینکه موانعى مانند غیر قابل 
پیش بینى بودن قیمت مواد اولیه، موانع در فرایندهاى 
ادارى و اخذ مجوزهاى کسب و کار، تغییرات مکرر 
قوانین و مقررات، دشوارى تامین مالى از بانک ها و 
دیگر موانع شناسایى شده اقتصادى در استان اصفهان 
زنانه و مردانه نیستند، افزود: با وجودیکه این موانع 
همه فعاالن اقتصادى را با مشکل مواجه کرده است اما با توجه به تاب آورى کمتر خانم ها 
در مواجه با مشکالت و تمامى موارد مطرح شده، ایجاد مکانیزم هایى براى تبعیض هاى 

مثبت براى زنان درخواست اصلى جامعه بانوان کار آفرین است.

درك بیشتر از حضور اجتماعى زنان فرهنگسازى شود

کمیته امداد استان اصفهان با نظارت بر 31 هزار و 700 طرح خودکفایى ایجاد شده از سال 
96 تاکنون، به پایدارسازى و توسعه مشاغل مددجویى کمک مى کند.

به گزارش روابط عمومى و اطالع رســانى کمیته امداد، احمد رضایى معاون اشتغال و 
خودکفایى کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان، توانمندسازى از طریق کار آفرینى 
و توسعه اشتغال را مسیرى براى خوداتکایى مددجویان خواند و بیان داشت: در حال حاضر 

31 هزار و 700 طرح، تحت نظارت کارشناسان این نهاد قرار دارد.
وى با اشاره به نظارت بر 9هزار و 956 طرح ایجاد شده در سال گذشته، به توسعه مشاغل 
مددجویى و اتصال زنجیره هاى مشــاغل خرد به مشــاغل بزرگ تاکید داشت و افزود: 
طرح هاى خودکفایى در این مدت، زمینه فعالیت 3هزار و 950 نفر از مددجویان دیگر را 

نیز فراهم کرده است.
احمد رضایى با تاکید بر نظارت 3 تا 5 ساله طرح هاى خودکفایى، ادامه داد: کمیته امداد 
به منظور پایدارســازى و توسعه مشاغل تا توانمندســازى مددجویان، با بهره گیرى از 
کارشناسان خبره بر طرح هاى خودکفایى، نظارت و با اعطاى تسهیالت بنا به ضرورت، 

اقدامات موثرى انجام مى دهد.  
معاون اشــتغال و خودکفایى کمیته امداد، درخصوص تحقــق برنامه هاى خودکفایى 

مددجویان تحت حمایت، گفت: موفقیت مددجویان کارآفرین نه تنها سبب کسب درآمد 
براى خود و خانواده شان مى شود، بلکه روحیه خودباورى را میان جامعه هدف این نهاد 

تقویت مى کنند.

نظارت 3 تا 5 ساله بر طرح هاى خودکفایى

یادواره شهید دکتر مصطفى چمران و 17 شهید واال مقام 
مهندسى نورد با مشارکت پایگاه مقاومت شهید چمران 
و مدیریت نــورد 25 خردادماه در تــاالر آهن ذوب آهن 

اصفهان برگزارشد.
در این یادواره که با حضور ســردار غیاثى راد مســئول 
فرهنگى سند راهبردى ستاد کل نیروهاى مسلح، محمد 
امین یوسف زاده مدیر نورد، ســرهنگ کریمى معاون 
اجتماعى نیــروى انتظامى لنجان، ســرهنگ عطایى 
فرمانده بســیج کارگران و کارخانجات ســپاه استان، 

خانواده هاى شهداى مدیریت نورد و جمعى از کارکنان 
شرکت برگزار شد.

 مهندس رخصتى مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان 
این که باید مواظب باشــیم که هیچگاه شرمنده شهدا 
نشویم، گفت: ما در جنگ با وجود شرایط بسیار سخت با 
ایثار و از خودگذشتگى توانستیم شرایط را به نفع اسالم 
و نظام تغییر دهیم و اکنون نیز با وجود تحریم ظالمانه، 
کشور با قدرت در مدار توسعه و آبادانى قرار دارد. وى با بیان 
اینکه با وجود کشتیبانى آگاه و بصیر چون امام خامنه اى، 

هیچ طوفانى کشتى نظام و انقالب را در نخواهد نوردید، 
افزود: ذوب آهن اصفهان با اتکا به توان داخلى در گرداب 
تحریم و فشار دشمنان گرفتار نشد و به عبارت درست تر 

الگویى بسیار مناسب براى سایر صنایع مى باشد.
وى تأکید کرد: همه همکاران با تالش هاى جهادگونه به 
سوى موفقیت حرکت مى کنند و مى دانیم که موفقیت 
یک فرایند اتفاقى نیست و نیاز به برنامه ریزى دقیق دارد.

شایان ذکر اســت در این آیین از خانواده هاى شهداى 
مهندسى نورد شرکت تجلیل به عمل آمد.

برگزارى یادواره شهید چمران و 17 شهید ذوب آهن 


