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10 حقیقت درباره حافظهفرونشست زمین در حال تبدیل به فروچاله استآیفون خاموش هم هک مى شود؟گرم ترین هفته تابستان پاتک سپاهان به پرسپولیس با جذب رامین سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

چرا خط1 مترو اصفهان هنوز کامل نشده است؟
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آتش بى تدبیرىآتش بى تدبیرى
سوختن جنگل ها؛ از بادهاى گرم تا یک ته سیگار و ناکافى بودن امکانات اطفاءسوختن جنگل ها؛ از بادهاى گرم تا یک ته سیگار و ناکافى بودن امکانات اطفاء
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مدیرعامل سازمان قطار شهرى اصفهان و حومه پاسخ مى دهد؛

چالش شهرام ساالرى در ذوب آهن
بدون تعارف اگر قرار است شهرام ســاالرى هم مانند عارف رستمى 
در ذوب آهن به نیمکت تبعید شود و در آخر هم به سرنوشتى چون او 
دچار شود چه بهتر بود که اصًال راهى اصفهان نمى شد. مهاجم 
فصل گذشــته خیبر خرم آباد که به تازگى با عقد قراردادى به 
جمع گاندوها پیوسته با اشاره به اینکه هم پستى هاى خیلى 

خوبى در این تیم دارد گفته تالشش را ...
در صفحه 7 بخوانید8

67 درصد جمعیت 
استان اصفهان 

تحت پوشش بیمه 
تأمین اجتماعى است

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد،نسبت به فروش یک قطعه از امالك خود  شامل شش دانگ عرصه 
و اعیان انبار به مساحت کل 13493/8 متر مربع (1800متر اعیانى سوله و80 مترمربع ساختمان ادارى با دیوارکشى و محوطه سازى) واقع در بویین و میاندشت بلوار 
فرهنگ ،جنب دبیرستان شبانه روزى از طریق برگزاري مزایده عمومی یک مرحله اى  و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)اقدام نماید. کلیه مراحل 
برگزارى مزایده از "دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایى نرخ هاى پیشنهادى " از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مزایده محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهى مزایده در سامانه: 2001001553000003 روز شنبه مورخ 1401/4/25    2- نام و نشانى مزایده گزار: شرکت خدمات حمایتى 
کشاورزى استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم   3- هزینه خریداسناد مزایده:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود 
در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.  4- مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز شنبه مورخ 1401/4/25 لغایت ساعت 18 روز پنجشنبه 

مورخ  1401/4/30      5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد،بارگزارى درسامانه بصورتpdf:تا ساعت18 روز یکشنبه  1401/5/9                                                 
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 30 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.   6- تاریخ گشایش پیشنهاد ها:روزدوشنبه 
مورخ 1401/5/10 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.  7- مبلغ ونوع تضمین شــرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ  6,895,000,000 ریال مى باشد که به 
دوصورت ضمانتنامه بانکى ویافیش واریزى به شماره حساب شباى IR250100004001039704005791 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه 
واریز30 کاراکترى   301039761263500650000000000006   قابل ارائه   مى باشد.    8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین 
شرکت درمزایده  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1401/5/9 
به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.    9-شرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصوبه 

(قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب مورخ  22دیماه 1377) منع قانونى دارد.
*متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادى، از ملک موضوع مزایده از ساعت 8 صبح لغایت 14  (در روزهاى ادارى و درساعات ادارى، ازتاریخ 

سه شنبه مورخ  1401/4/28  لغایت پنجشنبه مورخ 1401/5/6) بازدید نمایند.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع رسانى 

مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه :  41934-021 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره 09132074427)

آگهى تجدید مزایده عمومى یک مرحله اى  -   نوبت دوم
فروش یک قطعه از امالك شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

    شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان
م.الف: 1350936                                                

وزارت جهاد کشاورزى
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جنجال هایى 
با بوى مرگ و میر!

طرحى که قرار است دارو را 
یارى کند

2

مسکن صنعتى

در تاالر هنر کورى را به 
چشم ببینید

2

وزیر فرهنگ و ارشاد وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمى:اسالمى:

نوع خاصى نوع خاصى 
از پوشش را از پوشش را 

تحمیل تحمیل 
نمى کنیمنمى کنیم

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت فوق دعوت مى گردد در جلسه  مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده که در تاریخ 06 / 05 / 1401  در ســاعت 8 صبح در 
آدرس :  اصفهان، خیابان مدرس، خیابان مولوى، کوچه سینا، پالك 310  برگزار 

مى گردد حضور به هم رسانند.
الف) دستورجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده :

1- انتخاب و تعیین سمت مدیران
2- تعیین دارندگان حق امضا

3- انتخاب بازرسین

آگهى دعوت مجمع  عمومى عادى بطور فوق العاده
 شرکت مهندسی نور فن اسپادانا (سهامى خاص) ثبت شده

 به شماره 37602 ( اصفهان)  و شناسه ملى 10260551750

دعوت کننده: رئیس هیئت مدیره 

شهردارى شاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى تراش و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر به شماره 
2001094734000022 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى: 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/23

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/13
ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/24

ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/05/25
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 

ضمانتنامه بانکى/ فیش نقدى به مبلغ 750,000,000 ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى- 03145225200 

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت دوم)
فراخوان عملیات اجرایى تراش و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر

م.الف:1351041

چاپ اولچاپ اول

فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، عید والیت و امامت مبارك باد

چالش شه
بدون تعارف اگ
در ذوب آهن ب
دچار شود
فصل گذ
جمع گ
خوبى
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هدف مدیریت درمان 
سازمان تأمین اجتماعى، 
امنیت و سالمت است
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مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در 
گفتگو با خبرنگاران: 



0202جهان نماجهان نما 4365یک شنبه  26 تیر  ماه   1401 سال نوزدهم

رئیس اداره بیولوژیک ســازمان غذا و دارو با اشاره به 
نحوه صدور مجوز براى واکسن کووایران برکت پالس 
گفت: این واکســن نیاز به مراحل موسوم کارآزمایى 

بالینى نداشت.
ســعیده فخرزاده افزود: بر اساس این پروتکل شرکت 
شــفافارمد مطالعات خود را انجام داد و نتایج مطالعات 
بالینى را به همراه اطالعات کیفى را به ســازمان غذا 
و دارو ارائه کرد. مطالعات بالینى این واکسن در اواخر 
سال گذشته آغاز شــد. پس از اتمام مطالعات بالینى و 
ارائه نتایج بالینى و تأیید آن در کمیسیون قانونى مجوز 

آن صادر شد.

وى همچنین در پاسخ به این موضوع که سازمان غذا 
و دارو مســئولیت عوارض این واکســن را به شرکت 
شفافارمد واگذارکرده، در صورت بروز عوارض افراد به 
چه مرجعى باید مراجعه کنند؟ گفت: در همه مجوزهاى 
ســازمان غذا و دارو قید مى شود که مسئولیت هر دارو 
و فرآورده اى با ســازنده و پس از آن با سیستم نظارتى 
اســت. براى ثبت عوارض واکســن نیز سیستم هایى 
تحت نظــر معاونــت بهداشــت وجــود دارد و این 
عــوارض را ثبت کرده و گزارش مى کنــد و مردم هم 
به راحتى مى توانند به راحتــى این موضوع را گزارش

 کنند.

از بین 39 هزار و 600 نفر زائر ایرانى که در حج شــرکت 
کرده اند براى بیش از 38 هزار حاجى، دام قربانى شده است. 
قربانى توسط 37 ذابح از 16 استان انجام شده و هر ذابح در 
روز عید قربان حدود یکهزار رأس قربانى را ذبح کرده است.

بخشى از گوشت هاى قربانى شــده به حاجى ها و فقیران 
حاضر در منــا داده مى شــود و باقى گوشــت ها هم به 

کشورهاى دیگر فرستاده مى شود.
ایران در حج 98 از عربستان خواست که گوشت هاى ذبح 
شده را به کشور برگرداند. در همان سال اما اعالم شد که 
انتقال گوشــت ها به ایران از راه هوایى مقرون به صرفه 
نبوده و کشتى مجهز به یخچال مناسب هم وجود ندارد 

و به همین دلیل، انتقال گوشــت هاى قربانى حجاج به 
ایران منتفى شد.

گوشــت هاى قربانى حجاج هر ســال زیــر نظر بانک 
توسعه اسالمى بین کشورهاى محروم توزیع مى شود، 
کشــورهایى چون افغانستان، پاکســتان، مالى، نیجر، 
سودان، ســنگال، جیبوتى، ســومالى، کنیا، دارالسالم، 
تانزانیا، کومور، موزامبیک، بنگالدش، موریتانى، گینه، 
سیرالئون، آلبانى و بوســنى. بانک توسعه اسالمى چند 
ســال پیش یک بار گفته بود که بخشى از گوشت هاى 
قربانى حجاج به ایران هم مى رسد، اما مقامات حج ایران 

آن را تکذیب کردند.

واکسن کووایران برکت نیاز 
به مراحل کارآزمایى نداشت

سرنوشت گوشت قربانى 
حجاج ایرانى در عربستان

خبرخوان
گرم ترین هفته تابستان 

   مهــر | مدیــرکل دفتر هوشمندســازى و 
فناورى هاى نوین شــرکت توانیر با بیان اینکه 
احتماًال هفته جارى گرم ترین هفته تابستان باشد 
گفت: این هفته یکى از پرمصرف ترین هفته هاى 
ســال در بخش مصرف برق است. هادى مدقق 
اظهار کرد: از روز شنبه متوسط روزى یک درجه 
حرارت باال خواهد رفت و پیش بینى این است که 
این هفته گرم ترین هفته تابستان باشد و حد نصاب 

جدیدى در مصرف برق ثبت خواهد شد.

عیارى فراخوان داد
   ســینما ســینما |کیانوش عیارى پس 
از شش سال دورى از ســینما، براى ساخت فیلم 
جدیدش فراخــوان بازیگــرى داد. آخرین فیلم 
عیارى با نــام «کاناپه» از ســال 1395 تاکنون 
همچنان توقیف است، عیارى طعم توقیف آثارش 
را بارها چشــیده و به جز «کاناپــه»، فیلم «خانه 
پدرى» اش هم با مشکالت متعددى مواجه شد. او 
در چهار سال گذشته مشغول ساخت سریالى با نام 
«87 متر» براى تلویزیون بود که از سال گذشته 
آماده پخش شد ولى هنوز مجوز رفتن روى آنتن 

سیما را پیدا نکرده است.

ته لنجى هاى بعد از 
برگزارى جام جهانى

   برنا | عضو کمیســیون اصــل 90 مجلس 
با تأکید بر لزوم اصالح قانــون ته لنجى گفت: 
باید دســتگاه هاى نظارتى، انتظامى و امنیتى 
مراقب تــه لنجى هاى بنجل بعــد از برگزارى 
جام جهانى قطر باشند. حجت االسالم حسین 
میرزایى ماجراى ته لنجى ها منجر به تدوین و 
نهایى شدن طرح 15 ماده اى و تصویب آن شد 
و ظرف چهار پنج ســال کســانى که  ته لنجى 
مى آورند ساماندهى شده و تکلیف کار تجارى 
شان مشخص شــده و در نهایت مشاغل قابل 

قبولى براى آنها در نظر گرفته شود.

افزایش مرگ هاى کرونایى
   مهر |   سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا، 
از افزایش 40 درصدى مرگ هاى کرونایى در 
کشور خبر داد. عباس شیراوژن گفت: روند ابتال 
به کرونا صعودى است، این هفته نسبت به هفته 
گذشته 2/5 برابر تعداد بســترى هاى کرونایى 
و 40 درصد تعداد فوتى هــاى هفتگى افزایش 
داشــته و این روند احتماًال رو به افزایش خواهد 
بود. وى افزود: دو هفته اى است که روند افزایش 
میزان ابتال را شاهد هســتیم و تعداد شهرهاى 

قرمز افزایش جدى داشته است. 

حتى مازاد تولید مرغ داریم
   ایســنا | مدیرعامل اتحادیــه مرغداران با 
بیان اینکه نه تنها هیچ کمبــودى در تأمین مرغ 
نداریم بلکه با مازاد آن نیز مواجه هســتیم، گفت: 
دولت قیمت مصوب مرغ گرم را کیلویى 59هزار و 
800تومان اعالم کرده است که با این عدد قیمت 
مرغ زنده حدود 41 تا 42هزار تومان مى شود، اما 
در حال حاضر قیمت مرغ زنده در کشــور به طور 
متوسط کیلویى 37 تا 38هزار تومان است که یعنى 

قیمت مرغ  گرم نباید بیش از 55هزار تومان باشد.

90 درصد ایرانى ها مثبتند
   ایسنا | سخنگوى سازمان انتقال خون گفت: 
از چهار گروه اصلى خون AB، B، A و O درایران 
گروه خونى O مثبت با 34 درصد داراى بیشترین 
فراوانى گروه خون اســت و بعد از آن A مثبت با 
فراوانى 27 درصد، بعد هم B مثبت با فراوانى 23 
درصد اســت.  عباس صداقت افزود: همچنین از 
نظر فراوانى گروه هاى خونى تقریبًا 90 درصد از 

جمعیت کشورمان گروه خونى مثبت دارند.

داعش، سر طالبان را برید!
   روزنامه جمهورى اسالمى | از افغانستان 
خبر مى رسدکه سر یک اسیر طالبان در شمال این کشور 
بریده شد. براساس گزارش منابع خبرى از افغانستان، 
تصویر ســر بریده این اســیر که از منطقه مزارشریف 
است، منتشر شــد. همین گزارش افزوده: قاتالن، به 
سبک اسراى داعش در شامات، لباس نارنجى بر تن این 
اسیر کرده بودند. با توجه به همین نکته، این منابع گمان 
مى کنند قتل این اسیر توسط داعش صورت گرفته باشد.

بخشى از محور ضدایران 
نخواهیم بود

   عصرایــران | امــارات از برنامه اعزام ســفیر به 
تهران بعد از هفت ســال خبر داد. «انــور قرقاش»، 
مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات گفت این کشور 
بخشى از محور ضدایران نخواهد بود. در ماه هاى اخیر 
بارها وزیران خارجه ایران و امارات باهم تلفنى گفتگو 
داشتند. همچنین وزیر خارجه ایران براى تسلیت گویى 
درگذشــت شــیخ خلیفه رئیس دولت امارات هم به 

ابوظبى سفر کرد. 

آمار امام جمعه اهواز از حجاب
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | خطیــب 
جمعه اهواز گفت: بر اســاس آمــار، 95 درصد بانوان 
ما اعتقــاد به حجاب دارنــد؛ این نظر ســنجى تکرار 
شــد و مجدد به این نتیجه رســید. حجت االســالم 
والمسلمین ســید عبدالنبى موســوى فرد مى گوید: 
بحث بدحجابى و احیانًا بى حجابــى، پیامد هایى دارد 
و جایى کــه حجاب نباشــد، خانواده متزلزل شــده و 
بى حجابى منجر به بى دینى، الابالى گرى و خالى شدن 

از ارزش هاى انسانى مى شود.

رشته والیت شناسى 
راه اندازى شود

   خبر گــزارى حوزه | آیت ا... محســن اراکى، 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در جمع وعاظ 
و خطباى شــهر مشهد گفته اســت: با توجه به نیاز 
جدى به غور در روایــات مربوط به امامت و والیت، 
ضرورى است تا رشــته امامت و والیت شناسى در 
حوزه هاى علمیه تأسیس شود. وى به این نکته نیز 
توجه داد که نیاز به تربیت مبلّغ در این زمینه هم الزم 

و جدى است.

نوع خاصى از پوشش را 
تحمیل نمى کنیم

   ایرنا | وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: ما در مد 
و لباس به تمام تنوع هاى اجتماعى احترام مى گذاریم و به  
دنبال تحمیل نوع خاصى از مد لباس و پوشش نیستیم. 
ما تمام تفاوت ها را به رسمیت مى شناسیم. محمدمهدى 
اسماعیلى گفت: ما مى دانیم که برخى از فروشگاه هاى 
ما از پوشاك مناسب خالى  هستند و بعضاً بانوان عفیف ما 
اظهار نگرانى مى کنند که لباس مناسب پیدا نمى شود، این 

اشکال حتماً به سیاستگذارى ما بازمى گردد.

یک ابهام درباره کهولت 
   اعتماد آنالین | هادى طحان نظیف، سخنگوى 
شوراى نگهبان در نشســت خبرى این هفته خود در 
پاسخ به سئوالى درباره اظهار نظر یکى از اعضاى مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مبنى بر اینکه برخى اعضاى 
شوراى نگهبان به دلیل کهولت سن در جلسات حضور 
پیدا نمى کنند گفت: باید عرض کنم همه اعضاى شوراى 
نگهبان عضو مجمع نیستند و تنها فقها عضو هستند. 
گاهى همزمانى جلســات مجمع تشخیص با جلسات 
شوراى نگهبان  موجب شده تا اعضاى شورا نتوانند در 
جلسات مجمع حضور داشته باشند اما باید اعالم کنم 
که جلسات شوراى نگهبان همواره با حضور همه اعضا 
تشکیل مى شود و به ندرت پیش مى آید که حتى یک نفر 

از اعضا در جلسات غیبت داشته باشد.

روزنامه «شرق» گفتگوى مفصلى با «لوان جاگاریان»، 
سفیر روســیه در تهران انجام داده که در بخشى از این 
مصاحبه روسیه ایران را در قضیه نیروگاه بوشهر بدهکار 

خود خوانده است!

خیلى از مواقــع قول ها و وعده هایى 
که روســیه به عنوان یک دوست و 
شریک دیپلماتیک، تجارى، سیاسى، 

اقتصادى و نظامى به ایران داده، به 
وقوع نینجامیده اســت. براى مثال 
مى توانیم به نیروگاه «بوشهر» اشاره 

کنیم.
منظورتان از نیروگاه بوشهر چیست؟

 با وجود قول و قرارهایى که از سوى 
روسیه به ما داده شده بود، هنوز این 
نیروگاه آنطور که باید به بهره بردارى 

نرسیده است...
من باید گالیه کنم. مى دانید چرا؟ شما بدهکارید و براى 
بوشــهر پول نمى پردازید. آقاى «الوروف» قبًال هم در 
گفتگویى که با وزیر امور خارجه داشتند، به ایشان گفتند.

 به گونــه اى وعده هــاى مربوط به 
آن نیروگاه عملى شــده که اکنون 
حتــى نمى تواند برق خود بوشــهر

 را بدهد.
اما نیروگاه بوشهر 9 سال است کار مى کند.

 ولى توانایى اش پایین است. از مردم 
سطح شهر هم ســئوال کنید متوجه 
مى شوید که روزهاى زیادى در طول 
سال خاموشــى وجود دارد و برق در 

شهر نیست.
شــما چیزهاى زیادى را نمى دانید و من هم نمى توانم 
جزئیات را به شــما بگویم. بعضى چیزهاســت که من 

نمى خواهم افشــایش کنم ولى آنچه واضح و روشــن 
است، این است که ایران چند صد میلیون یورو بدهکار 
ماست و پرداخت هم نمى کند. چطور مى شود شما اطالع 

نداشته باشید؟
 یعنــى شــما به طور مشــخص از 
بدهکارى مالى ایران به روسیه خبر 

مى دهید؟
بله. آقاى «على اکبر صالحى» که رئیس ســابق انرژى 
اتمى بودند، چند روز پیش گفتند 500 میلیون و خورده اى 
بدهکارند، ولى مبلغ بیش از اینهاســت؛ بــا وجود این، 
اتفاق ها و طبق قرارداد، ما مى توانســتیم از ایران برویم 

ولى نرفتیم و ماندیم.

ایران به روسیه 
بدهکار است!

تیم جنایى پایتخت تحقیقات خود را براى رمزگشایى از 
مرگ اسرارآمیز دوقلوهاى 40روزه در بیمارستان که پدر 

و مادرشان فرارى شده اند، آغاز کرد.
چند روز قبل یکى از مسئوالن بیمارستانى در پایتخت 
با پلیس تماس گرفت تا گــزارش مرگ مرموز دو نوزاد 
40روزه را گزارش کند. بررسى ها حکایت از این داشت 

که دو نوزاد، پسر و دوقلو بودند که از سه روز قبل از مرگ 
عجیبشان در بیمارستان بسترى شده بودند.

پدر و مادر دوقلوها پسرهایشان را درحالى که حالشان بد 
بود به بیمارستان منتقل کرده و در روز آخر براى بچه ها 
شیر آورده بودند اما دوقلوها پس از خوردن شیر حالشان 

بد و پس از ساعتى فوت شدند.

اتفاق عجیب تر اما ایــن بود که والدینشــان وقتى در 
جریان فوت آنها قــرار گرفتند، بیمارســتان را ترك و 
فرار کردنــد. حتى شــماره تلفن هایى کــه در پرونده 
نوشته بودند نیز اشتباه بود و در این شرایط تنها سرنخ، 
آدرســى بود که آنها در بخش پذیرش نوشــته بودند 
که با انجام بررسى ها مشخص شــد آدرس هم اشتباه 

بوده است.
در ادامه تحقیقات پزشــکان علت اولیه مرگ دو قلوها 
را نارسایى تنفســى اعالم کردند و هم اکنون شناسایى 
و دســتگیرى پدر و مادر دو قلوها به عنــوان مظنونان 
اصلى در مرگ مرموز آنها در دستور کار تیم جنایى قرار 

گرفته است.

مرگ اسرارآمیز دوقلوهاى 40 روزه 

 مدتى اســت که دولت طرح جراحى اقتصادى را مبنا قرار 
داده تا از طریق آن به اقتصادى پویا برسیم. اما این موضوع
 نگرانى هاى زیادى را به خصوص در حوزه سالمت به دنبال 
داشته است. اینکه با حذف ارز ترجیحى و گران شدن نجومى 
داروها چه بالیى بر ســر بیماران مى آید. گفته مى شود با 
حذف ارز ترجیحى، قیمت داروهاى ایرانى به طور متوسط تا 
70 درصد افزایش خواهد یافت و قیمت داروهاى خارجى هم 

چهار تا پنج برابر افزایش پیدا مى کند.
«طرح دارویــار» موضوعى که قرار اســت فرایند جراحى 
اقتصادى دولت را در زمینه دارو ســاده تــر کند تا جایى که 
بیماران نگرانى از بابت گرانى دارو نداشته باشند. این طرح که 
اجراى آن مدت زیادى نیست بر سر زبان ها افتاده، قرار است 
به بیماران یارى برســاند تا هیچ پول اضافه اى از جیب آنها 
نرود. در این طرح یارانه اى به دارو تعلق مى گیرد و به دست 
شرکت هاى بیمه مى رســد تا مردمى که زیر چتر حمایت 
بیمه ها هستند به اندازه نیاز و میزان مصرف خود از یارانه بهره 
مند شوند. به زبان ساده این اطمینان را به بیماران مى دهد 
که با حذف ارز ترجیحى در واردات دارو و مواد اولیه تغییرى 
در پرداخت هاى بیماران انجام نمى شود. این اطمینان البته 
از آنجا نشأت مى گیرد که سازمان هاى بیمه گر که از این پس 
یارانه دارو را مستقیمًا از دولت دریافت مى کنند، عین همان 
یارانه را به مصرف کننده ها مى پردازند و در نتیجه امروز از جیب 

مردم هیچ پولى بیشتر از دیروز پرداخت نخواهد شد. 

توزیع دارو متناسب با نیاز 
«دارویار»، اما یــک نکته مهم و کلیــدى دارد و آن نقش 
اساسى شرکت هاى بیمه در اجراى این طرح است به طورى 
که اگر بیمه ها به درستى نقش آفرینى کنند، با اینکه قیمت 
دارو در عمل گران مى شــود، اما آب در دل بیماران تکان 

نخواهد خورد.
اما اگر بیمه ها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند چه اتفاقى 
خواهد افتاد؟ تا پیش از این، دولت یارانه دارو را به شرکت هاى 
تولیدکننده و واردکننده دارو اختصاص مى داد و ارز 4200 
تومانى به این شرکت ها تعلق مى گرفت، اما این شرکت ها 
اکنون مجبورند با ارز نیمایى خرید کنند و طبیعى است که 
قیمت دارو هاى وارداتى و مواد اولیه براى ساخت دارو هایى 

که به نام ایرانى مى شناسیم، چند برابر خواهد شد. البته برنامه 
این است که یارانه دارو که براى سال جارى، 70 هزار میلیارد 
تومان درنظر گرفته شده در اختیار بیمه ها قرار بگیرد و بیمه ها 
نیز این یارانه را به مردم به عنوان مشتریان دارو اختصاص 
دهند. به همین دلیل وزیر بهداشــت تأکید دارد که توزیع 
یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره مندى همه دهک هاى 
درآمدى از یارانه دارو و ثابت ماندن پرداختى ها از جیب مردم 

در این طرح قطعى است.
اما تکلیف کسانى که بیمه نیستند چه مى شود؟ مشکلى که 
سال هاست قشر ضعیف جامعه را رنج مى دهد. وزیر بهداشت 
براى این افراد هم نسخه پیچیده است. به گفته بهرام عین 
الهى این افراد مى توانند تحت پوشــش بیمه سالمت قرار 
گیرند: «گرچه پوشــش بیمه همگانى در کشور بیش از90 
درصد است، اما هنوز تعدادى از افراد بیمه ندارند که همگى 
آنها مى توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام کنند. 

ما آمادگى داریم که در شــش ماه آینده بدون انجام آزمون 
وسع، بیمه افراد بیمه نشــده را انجام دهیم و به این ترتیب 
خدمات حوزه سالمت را به همه ایرانیان ارائه دهیم. براى 
توسعه بیمه همگانى نیز مجلس امسال حدود 6 هزار میلیارد 

تومان مصوب کرده که مى تواند اطمینان بخش باشد.»

قول ثابت ماندن قیمت ها 
حذف ارز ترجیحى در ذهن مردم ایران مساوى است با گران 
شــدن هر چیزى. در مورد دارو نیز این پیش فرض در ذهن 
مردم وجود دارد که قیمت دارو از ایــن به بعد جهش هاى 
چندبرابرى را تجربه مى کند، امــا در طرح «دارویار» چون 
مبنا، اختصاص یارانه به دارو است، وزارت بهداشت قول ثابت 
ماندن قیمت 366 قلم دارویى را داده که اکنون تحت پوشش 
بیمه هستند. در مورد دارو هاى otc که دارو هاى بدون نسخه 
هستند نیز قرار بر این است که هیچ افزایش پرداختى از جیب 

مردم اتفاق نیافتد، چون طبق دستور رئیس جمهور، 120 قلم 
از این دارو ها که پرمصرف تر از بقیه دارو هاى بدون نسخه 

هستند نیز تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.
بنابر اعالم سازمان غذا و دارو، همچنین در این طرح امکان 
تمدید نسخه بیماران مزمن تا دوبار بدون نیاز به تجویز مجدد 
وجود خواهد داشت و در عین حال همه مردم تحت پوشش 

بیمه قرار مى گیرند.
اکنون با توجه به ضــرورت  تجویز و مصرف منطقى دارو و 
مدیریت منابع عمومى، یارانــه دارو عموماً به افرادى تعلق 
خواهد گرفت که نســخه پزشک داشته باشــند. بنابراین 
خریدهاى آزاد از داروخانه صرفًا در مــورد بیماران مزمن، 
مشــمول دریافت یارانه خواهد شد؛ بنابراین باید توجه کرد 
که تمام مزیت هاى این طرح منوط به ارائه نسخه پزشک 
اســت و در این صــورت پرداختى از جیب بیمــار افزایش 

پیدا نمى کند.

جراحى اقتصادى، حذف ارز ترجیحى و دارویار 

طرحى که قرار است دارو را یارى کند
الدن ایرانمنش

 اخترشناسان مى گویند یک ســیگنال رادیویى عجیب از 
اعماق فضا را ردیابى کردند که شــبیه به «ضربان قلب» 
مى تپد و ســیگنال یکنواخت و منظمــى را ارائه مى دهد. 
دانشــمندان مى گویند این ســیگنال دریافت شده از نقاط 
دوردست کیهان بار دیگر درك ما از این پدیده هاى مرموز 

را به چالش مى کشد.
اخترشناسان سال هاست که گوش خود را تیز کرده تا شاید 
پیامى از سوى موجودات هوشــمند دیگر در اعماق کیهان 
دریافت کنند، کما اینکه خود ما نیز پیام هاى رادیویى زیادى 
را به امید دریافت از ســوى بیگانگان به اعماق فضا ارسال 

کرده ایم. طى این سال ها ما تاکنون سیگنال هاى رادیویى 
زیادى را دریافت کرده ایم که به زبان ساده از حالت طبیعى 
خارج بوده و شبیه به پیام هاى کدگذارى شده بودند، اما در 
نهایت هیچکدام از آنها با موجودات هوشمند بیگانه مرتبط 
نشدند. با این همه، هنوز امید هاى ما براى دریافت پیام هایى 
از جهان هاى بیگانه به پایان نرســیده و حتى تالش براى 
ساخت دســتگاه هایى که بتواند چنین پیام هایى را دقیق تر 

ردیابى و رمزگشایى کند، افزایش یافته است.
دانشــمندان این ســیگنال رادیویى جدید را ناشى از یک 
انفجار سریع مى دانند که A 20191221 FRB نام دارد. آنها 

مى گویند مدت زمان فالش هاى رادیویى دریافت شده در 
فضاى بین کهکشانى حدود سه ثانیه است، اما این مورد نادر 
بسیار سریع تر از این زمان استاندارد رخ داده است که به گفته 
دانشمندان قبًال در هیچ انفجار رادیویى سریع دیده نشده بود.

انفجار هاى رادیویى سریع یکى از جذاب ترین اسرار کیهانى 
کنونى اســت. آنها تابش هاى بســیار قدرتمندى در طول 
موج هاى رادیویى هستند که از فضاى بین کهکشانى در یک 
زمان بسیار کوتاه - معموًال در مدت زمان میلى ثانیه - شعله 
ور مى شوند. در این پلک زدن کوتاه مدت، این انفجار به اندازه 
500 میلیون خورشید انرژى ساطع مى کند. اکثر انفجار هاى 

رادیویى سریع فقط یک بار شعله ور مى شوند و پیش بینى 
اینها غیرممکن است. براى همین شناسایى و ردیابى آنها در 
اصل به شانس مربوط است که یک تلسکوپ رادیویى در 

جهت درست قرار گرفته باشد.
اگرچــه هنوز مشــخص نیســت کــه ســیگنال هاى

 A 20191221 FRB چقدر مســافت را طى کرده است، 
اما احتماًال از کهکشان دیگرى آمده است ولى به هر حال 
هنوز این معما باقى مانده است که چه چیزى توانسته این 
سیگنال ها را ایجاد کند آن هم به شکلى که ما هرگز پیش از 

این مشابه آن را ندیده بودیم.

ارسال یک سیگنال عجیب از اعماق فضا به زمین
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نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه 
فرونشست زمین در حال تبدیل شدن به فروچاله است، 
گفت: آیا وزارتخانه هاى نیرو و دادگســترى و سازمان 
محیط زیست در مقابل هرج و مرج در برخورد با برداشت 
آب وظیفه اى ندارند و نباید با این تخلفات برخورد کرد؟

مهدى طغیانى در جلسه علنى مجلس در تذکرى گفت: 
مشکل عدیده ناشــى از کمبود آب در کشــور از جمله 
خشکى دریاچه ارومیه، زاینده رود و تاالب گاوخونى نتیجه 
مدیریت غلطى است که بر منابع آبى کشور حاکم است؛ 
نتیجه آن را مى توان در دشت اصفهان و برخوار مشاهده 
کرد که به طور میانگین 15 سانتیمتر فرونشست شده و 

فرونشست زمین در حال تبدیل شدن به فروچاله است.
وى با بیان اینکه متاســفانه مجلس وقــت کافى براى 
بررســى اینگونه موضوعات مهم منطقه اى ندارد، ادامه 
داد: آلودگى محیط زیســت ناشى از خشــکى دریاچه 
گاوخونى و گرد و غبار ســرطانى 5 اســتان را در کشور 
تحت تأثیر قرار مى دهد و نابودى معیشــت کشاورزان 
شرق و غرب و شمال اصفهان قابل کتمان نیست. آنچه 
که امروز به عنوان آدرس غلط عنوان مى شود تغییرات 
اقلیمى است؛ طبق گزارش فراکسیون محیط زیست 18 
درصد ناشى از تغییرات اقلیمى است ومابقى به مدیریت 

غلط برمى گردد.

دبیر بنیاد غدیر استان اصفهان از برگزارى راهپیمایى بزرگ 
روز عید غدیر از میدان انقالب تا امام حســین (ع) شــهر 

اصفهان خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین اسماعیل دست افکن گفت: مردم 
اصفهان همانطور که در ماه محرم حماسه مى آفرینند، در عید 
غدیر هم حماسه اى دیگر خلق خواهند کرد. وى اضافه کرد: 
تا روز عید غدیر جشــن در میدان امام خمینى (ره) برگزار 
مى شود. حجت االسالم دست افکن به برنامه هاى هیات هاى 
مذهبى در اصفهان اشاره و اضافه کرد: همچنین ده ها جشن، 
مسابقه، برنامه فرهنگى، توزیع اطعام و گوشت و برنامه هاى 
دیگر توسط هیات هاى مذهبى در سطح استان در این ایام در 

حال اجراست. وى به آغاز پویش " هر خانه، یک پرچم و یک  
اطعام" اشاره و اضافه کرد: مناسب است خانواده ها با شرکت 
در این پویش در ترویج فرهنگ غدیر تالش کنند. دبیر بنیاد 
غدیر اصفهان خاطرنشــان کرد: در بین عشایر استان نیز 

برنامه هاى متعددى در حال اجرا است.
وى گفــت: در مناطق پانــزده گانه شــهردارى اصفهان 

برنامه هایى به مناسبت اعیاد غدیر برنامه ریزى شده است.
حجت االسالم دست افکن با بیان اینکه هدف دین هدایت 
انسان ها به راه راست است، افزود: غدیر نقطه عطف حقیقى 
در تاریخ اسالم است که موجب اتمام دین و اکمال نعمت و 

مشخص شدن مسیر هدایت انسان ها شد.

راهپیمایى بزرگ روز غدیر در 
اصفهان برگزار مى شود

فرونشست زمین در حال 
تبدیل به فروچاله است

30 درصد از ظرفیت تولید 
برق اصفهان غیرفعال است

سـخنگوى صنعـت بـرق اسـتان اصفهـان بـا بیان 
اینکـه درمجمـوع ظرفیت اسـمى تولیـد نیروگاهى 
در اسـتان 5/887 مگاوات اسـت، گفت: بـا توجه به 
محدودیت هاى منابع آبى، فقط 73 درصد از ظرفیت 
نیروگاهى اسـتان بـرق تولید شـده و به شـبکه وارد 
مى شود. سـیدمحمدرضا نوحى اظهار کرد: در حوزه 
برق منطقـه اى اسـتان اصفهـان نیروگاه هـاى برق 
آبى شـامل نیروگاه اصفهان، زاینـده رود، کارون4 و 
کوهرنگ است که در زمان پیک بار نسبت به ظرفیت 
اسـمى خود تولید کمتـرى دارند زیرا بـا محدودیت 
منابـع آبى مواجـه هسـتند. سـخنگوى صنعت برق 
اسـتان اصفهان گفت: در اسـتان اصفهـان نیروگاه 
هسا نیز 44 مگاوات ظرفیت داشته و در ساعت پیک 
بار 43 مگاوات بـرق تولید کرده اسـت. همچنین در 
نیروگاه اختصاصى ذوب آهن 154 مگاوات، نیروگاه 
اختصاصى فوالد مبارکه 243 مـگاوات و در نیروگاه 
اختصاصـى کویرزدایى 94 مگاوات برق تولید شـده 

است.

رنگ قرمز به اصفهان برگشت
بر اساس اعالم وزارت بهداشـت شهر اصفهان در 
وضعیت نارنجى کرونا قرار گرفت و نطنز و خوانسار 
نیز به شرایط قرمز رسیدند. بر اساس اعالم وزارت 
بهداشـت در آخریـن رنگ بنـدى در زمینه شـیوع 
کرونـا از روز 25 تیر ماه 13 شهرسـتان در اسـتان 
اصفهان بـا وضعیـت زرد، چهار شـهر در وضعیت 
نارنجى، دو شهر در وضعیت قرمز و پنج شهرستان 
اسـتان اصفهان در وضعیـت آبى کرونایى اسـت. 
بر این اسـاس شهرسـتان هاى اصفهان، سـمیرم، 
فریدونشـهر و چـادگان در وضعیت نارنجـى و پر 

خطر کرونا هستند.

آغاز شستشوى درختان 
شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان از آغـاز عملیـات شست وشـوى درختان و 
درختچه هاى این کالنشـهر با توجه بـه آلودگى هوا 
خبر داد. مجید عرفان منـش اظهار کرد: بـا توجه به 
اهمیت و تأثیر شست وشوى درختان و درختچه هاى 
سطح شـهر در طراوت و شـادابى آنها به لحاظ پاك 
شـدن سـطح برگ ها از گـرد و غبـار و آالینده هاى 
محیطـى، افزایـش میـزان فتوسـنتز، صرفه جویـى 
در میـزان سـم مصرفـى و کاهـش آلودگى هـاى 
زیسـت محیطى به واسـطه کنتـرل نسـبى برخى از 
آفات برگ ها، شست وشوى درختان و درختچه هاى 
شهر آغاز مى شـود. وى ادامه داد: تمام درختان واقع 
در معابر اصلى و فرعى سطح مناطق و سازمان هاى 
وابسته با استفاده از محلول آب و صابون مخصوص 
درخت شـویى (صابـون پتاسـیم) یـا مـاده شـوینده 

معمولى توصیه مى شود.

حمله خرس به چوپان 
رییس هالل احمر شهرستان سمیرم جزئیات نجات 
جان جوان سـمیرمى را پس از حمله خرس تشـریح 
کرد. رییس هـالل احمر شهرسـتان سـمیرم گفت: 
این حادثه عصـر روزپنجشـنبه در ارتفاعـات منطقه 
(دنا مورگل) براى این جوان که در حال چوپانى بوده، 
اتفاق افتاد. داورى با بیان این که عملیات امداد رسانى 
براى انتقال این فرد از ارتفاعات 8 سـاعت زمان برد، 
افزود: این جوان حادثه دیده روز جمعه از بیمارسـتان 

مرخص شد.

اجراي سامانه تله متري 
عملیات اجرایی سـامانه تله متري در پنج مخزن و دو 
ایستگاه پمپاژ در منطقه براآن و کراج انجام شد. با راه 
اندازي این سامانه که با هدف پایش و نظارت مستقیم 
بر تاسیسات آبرسـانی انجام گرفته است، سهولت در 
امر آبرسـانی و همچنیـن مدیریت آبرسـانی در نقاط 
حسـاس منطقه بـه بهترین نحـو ممکن قابـل انجام 

مى شود.

این روزها هر لحظه ممکن است جنگل هاى اصفهان زیر 
آفتاب سوزان، طعمه شعله هاى آتش شوند. 

آمارها حکایت از آن دارد که از ابتداى ســال تا کنون طى 
هفت حادثه 11 هکتار از جنگل هاى اســتان اصفهان به 

واسطه سرایت و خشم آتش سوخته اند. 
این آتــش، بیشــتر جنــگل هاى دســت کاشــت در 
شهرستان هاى برخوار، فریدون شــهر، فریدن، لنجان و 

آران و بیدگل را طعمه کرده است. 
آنطور که منصور شیشــه فــروش، مدیــر کل مدیریت 
بحران اســتاندارى اصفهان گفته دلیــل 90 درصد این
 آتش سوزى ها عوامل انسانى است، بعد از آن وزش باد و 
گرماى شدید هواست که باعث مى شود اگر آتش سوزى 
در جنگل ها اتفاق بیافتد سخت بتوان آن را مهار کرد.  طبق 
گفته هاى او، بادهاى گرم و خشکســالى تنها 10 درصد 

مقصر بوده است.
چنــد روز پیش از اظهــارات مدیــر کل مدیریت بحران 
اســتاندارى اصفهان، رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره 
کل منابع طبیعى و آبخیــزدارى اصفهان نیز بى احتیاطى 
گردشگران، ســاکنان و مســافران را از علل اصلى آتش 

گرفتن جنگل هاى استان دانسته بود.
به گفته امین حافظى، همین موضوع باعث شــده که از 
ابتداى امسال تاکنون افزون بر 11 هکتار از مراتع استان بر 
اثر هفت مورد آتش سوزى خسارت وارد شود: «رها کردن 
آتش، انداختن ته سیگار و انداختن انواع بطرى در طبیعت 
عامل آتش سوزى هایى است که در مراتع و جنگل ها رخ 

مى دهد.»
تقصیر هواست که گرم است، تقصیر باد است که تند مى وزد 
و تقصیر گردشگران بى احتیاط است که هر لحظه ممکن 
است عرصه بزرگ دیگرى از جنگل هاى استان تن به آتش 

بدهد و به بیابان تبدیل شود.
بیرون از دایره دولتى ها و دالیلى که برشــمرده مى شود، 
به گفته دوســتداران محیط زیســت، متهم اولیه و اصلى 
و همیشــگى در بروز چنین خســاراتى امکانات است؛ از 
دمنده و آتش کوب بگیرید تا بالگرد و هواپیما. مسائلى که 
همیشه مى شود در البه الى سخنان مسئوالن در توجیه 

ناکارآمدى اطفاى حریق به آن رسید. 
با اینکه در این میان نمى توان از عوامل طبیعى و اقلیمى هم 
چشم پوشید،   اما موضوع با اهمیت تر این است که مدیریت 
منابع طبیعى و محیط  زیست نیز براى مقابله با این جریان 
تخریب، به روز نشده و ســرعت عمل مدیران با سرعت 
تخریب تناســب ندارد؛ بنابراین هر سال با درصد تخریب 

بیشترى از این جنگل ها روبه رو خواهیم بود.
اکنون این سئوال پیش مى آید که آیا باید این ماجرا آنقدر 

تکرار شود که دیگر جنگلى باقى نماند؟

سوختن جنگل ها؛ از بادهاى گرم تا یک ته سیگار و ناکافى بودن امکانات اطفاء 

آتش بى تدبیرى

در تاالر هنر «کورى» را به چشم ببینید
 نصف جهــان   نمایش کــورى، تازه ترین کار بهزاد 
سیفى اثرى اقتباسى از رمان «کورى» نوشته ژوزه 
ساراماگو است که از 19 تیرماه بر روى صحنه سالن 

تماشا تاالر هنر است.
این نمایش در ســبک دیالوگ و فرم محور بوده و 
جدیدترین کار از این گروه تئاتر است و ستاره تبریز 
زاد، متین برخوردار، امین حســین خانى پور، شیما 
مشکل گشا، امیر حسین صانعى پور، نیوشا جندقیان، 

امیر محمد بصیرى، علیرضا عابدى، سحر سلیمانى، 
مانا جاوید و عرفان نجفى است مى باشد.

بهزادسیفى،کارگردان این تئاتر نمایش هاى دیگرى 
همچون «کمدى ارتفاعات»،«شرلوك هلمز»،«این 
آب آشامیدنى نیســت»، «جوخه حکم» هم دیده 
مى شود. گفتنى است: این نمایش از 19 الى6 مرداد 
ماه به مدت 19 شب در سالن تماشا تاالر هنر، ساعت 

19 هر شب میزبان عالقه مندان است.

تخصیص اعتبار براى زورخانه گوگد
 نصف جهان   شهردار گوگد از تخصیص 20 میلیارد 
ریال اعتبار براى تکمیل زورخانه ورزشى این شهر 
خبر داد. حســین على محمدى افزود: با تأمین این 

اعتبار، عملیات ســاخت زورخانه گوگــد اجرایى و 
تکمیل مى شود وساخت رختکن زمین چمن شهر 

گوگد هم آغاز مى شود.

خوب، بد، زشت
 گاهى محوطه هاى کارگاهى بخاطر توسعه شهر ایجاد 
مى شود ولى در کنار آن وضعیت نامناسب و خطرناك و 

زشتى را هم ایجاد مى کند. 
نمونه این مسئله محوطه کارگاهى احداث ایستگاه مترو 
است که در خیابان کاشانى جنوبى، جنب بیمارستان آیت 
ا... کاشانى ایجاد شده است و به واسطه اینکه در محل 
تردد اتوبوس هاست هر لحظه ممکن است حادثه اى 

بیافریند.
در این مجموعه کارگاهى که به ســمت خیابان و در 

الین ویــژه اتوبوس واحد، جانمایى شــده، به دالیل 
نامعلومى چند حلقه الســتیک هم گذاشــته شده که 
مانعى براى عبور اتوبوس ها شــده است و رانندگان 
اتوبوس مجبورند براى دور زدن این موانع بخشــى از 

خیابان را اشغال کنند.
با توجه به اینکه این خیابان به واسطه وجود بیمارستان 
کاشانى یکى از خیابان هاى شلوغ شهر به شمار مى رود، 
این حرکت اتوبوس ها  ممکن اســت باعث تصادف و 
شاخ به شاخ شدن اتوبوس با ماشین هاى سوارى را در 

پى داشته باشد.

وضعیت نامطلوب مرکزجامع سالمت حسن آباد 
 نصف جهــان   شهردار حسن آباد با انتقاد از وضعیت 
نامناسب «مرکزجامع سالمت حسن آباد» در خدمت 
رسانى به بیماران گفت: این مرکز مدتى است افتتاح 
شده ولى فاقد آسانســور جهت رفاه حال بیماران و 
سالمندان است و براى بیماران داراى مشکل جسمى 

-حرکتى معضالت بسیارى ایجاد کرده است. 
مسعود جمشــیدى افزود: از دیگر کمبودهاى این 

مرکز، دایر نبودن آزمایشگاه براى انجام آزمایشات 
پزشکى و نمونه بردارى مى باشــد و شهروندان به 
دلیل این نقیصه، مى بایست نمونه هاى گرفته شده 
از بیماران را به شهر ورزنه برده و چندین روز منتظر 
بمانند تا جــواب آزمایش را دریافــت کنند که این 
موضوع میزان و خطاهاي جواب هاى آزمایشگاهى 

را زیاد کرده است.

دریا قدرتى پور

جنجال هاى شهردارى خوانســار و مسائل مرتبط به 
آرامستان این شهر همچنان ادامه دارد. تنها دو سه روز 
بعد از عذرخواهى شهردار خوانسار در ماجراى جابه جا 
شدن یک جسد در غسالخانه این شهر، این بار مکاتبه 
آقاى شــهردار درباره برگزارى بعضى مراســم هاى 

ترحیم خاص خبرساز شده است.
یک روز قبل از عید قربان بود که جسد دو متوفى زن 
در خوانسار به اشتباه تحویل خانواده هاى مقابل شده و 
دفن مى شوند که این موضوع بعد از ساعاتى اعتراض 
خانواده ها را به همراه مى آورد و نهایتًا با عذرخواهى 

شهردار و رفع مشکل، ماجرا پایان مى گیرد.

این در حالى اســت که مهدى احمدى، شــهردار 
خوانســار طى چند روز گذشــته هم دوباره خبرساز 
شده و این بار با افشاى یکى از مکاتبات ادارى این 
شهردارى با امضاى او که تاریخ 15 تیرماه را بر خود 
دارد، احمدى دســتوراتى را  در خصوص متوفیانى 
که خودکشى مى کنند به مســئول خدمات شهرى 
شهردارى خوانسار ابالغ کرده است. بر اساس این 
ابالغیــه مراســم ترحیم  را براى افرادى که  به دلیل 
خودکشــى فوت نموده اند در بهشت فاطمیه(س) 

خوانسار ممنوع اعالم شده است.
شهردار خوانسار مدعى اســت که این دستور شوراى 
تأمین شهرســتان بوده و شــهردارى ملزم به اجراى 

آن اســت. احمدى البته اضافه مى کند مراسم ترحیم 
افرادى که به دلیل خودکشى فوت شده اند در مساجد 

شهرستان مانعى ندارد.
همچنین گفته شده شــهردار خوانسار طى مکاتباتى 
با چاپخانه بنر و نصاب داربســت در این شهر، نصب 
داربســت و چاپ بنرهاى با ابعــاد 2در3 و 3در4 را در 
شهر خوانسار براى متوفیان ممنوع اعالم کرده است 
تا جنجال ها در حوزه فوت و مراسم ترحیم در این شهر 

طى چند روز گذشته تکمیل شود.
احمدى در این بــاره هم گفته چون نصــب بنر افراد 
متوفى در سطح شــهر و کوچه ها، چهره شهر را نازیبا 

مى کند به همین دلیل چنین دستورى داده است.

جنجال هایى با بوى مرگ و میر!

نگاه روز

ثبت ملى درختان زالزالک روستاى هنده
درختان زالزالک روستاى هنده گلپایگان در فهرست آثار 

طبیعى ملى کشور به ثبت رسید.
رئیس اداره میراث فرهنگى گلپایگان گفت: ثبت این اثر 
طبیعى از سال 1399 دردستور کار اداره میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى شهرستان گلپایگان با همکارى 
انجمن دوستداران و حافظان میراث فرهنگى شهرستان 

گلپایگان قرار گرفت و این اثر طبیعى به عنوان اولین اثر 
ثبتى شهرستان گلپایگان در حوزه میراث طبیعى کشور در 

فهرست آثار طبیعى ملى به ثبت رسید.
مصطفى قانونى افزود: پوشش طبیعى زالزالک روستاى 
هنده گلپایگان به شماره 991 در تاریخ 11 اسفند 1400 

به ثبت رسیده است.

مسکن صنعتى 
 نصف جهان   روزنامه «اصفهان امروز» در شــماره 
شنبه 25 تیرماه خود در یادداشتى به مسئله مسکن 
و مشــکالت پیش روى آن پرداخته و عنوان کرده 
که صنعتى سازى راهکارى براى عبور از مشکالت 
در بخش مسکن اســت: «مهمترین مسئله اى که 
مى بایست در خصوص رفع مشــکل مسکن بدان 
پرداخت، مسئله تغییر نگاه نسبت به موضوع ساخت 
و ساز و حل آن از منظرى دیگر است. نگاه به صنعتى 
سازى ساختمان و مسکن به عنوان یک ضرورت ملى 
همان تغییرى است که باید از ابتداى مراحل ساخت 
در تفکرات برنامه ریزان به وجود آید تا با اتکاى به آن، 
شیوه هاى جدیدى که مبتنى بر فناورى هاى نوین 

است، ارائه گردد.»
 در بخــش دیگرى از این یادداشــت آمده اســت: 

«طراحى و تولید صنعتى ســاختمان را شاید بتوان 
یکى از مهمترین جریان هاى نوین در حوزه معمارى 
معاصر دانســت که عکس العملى منطقى در برابر 
معضالت عصر حاضر به شمار مى رود، با وجود ایـن، 
تکالیـف محولـه تاکنـون از سوى متولیان بـا قوت 
انجـام نشده است و مى توان گفت درصد باالیى از 
کارگران و پیمانکاران با صنعتى ســازى ساختمان 
آشــنایى الزام را ندارنـــد. همچنین جهت آگاهى 
رسانى و ایجاد شفافیت بـراى مقایسـه بیـن روش 
قدیمـى و صنعتـى توسـط متقاضیان مسـکن، باید 
واحدهاى مسکونى از طریق صدور گواهى کیفیت، 
مشخصات فنى و مصرف انرژى دسته بندى گردد و با

 آموزش هاى رسانه اى و حضورى، مـــردم از ایـن 
مسائل به خوبى آگاهـى یابند.»

مریم محسنى

آرمان کیانى

«انتظار» با زنان و مردان پشت نوبت بهزیستى، همزاد 
و همراه شده و سال هاســت عدد منتظرانى که قرار 
اســت تحت پوشــش حمایت هاى این دستگاه قرار 
بگیرند به صفر نمى رسد. در تازه ترین خبرها از زبان 
مدیر کل بهزیســتى اصفهان، این عدد به 8 هزار نفر 

رسیده است. 
داستان «انتظار»، فقط محدود به کسانى نمى شود که 
منتظر حمایت هستند بلکه حجم گسترده اى از کسانى 
را شامل مى شود که پشت درهاى بسته بهزیستى قرار 
گرفته اند و از حداقــل امکاناتى هم که این ســازمان 

مى تواند به آنها ارائه دهد محرومند. 
با وجود اینکه بهزیستى اصفهان هر ساله بخشى از این 
پشــت نوبتى ها را در فهرست حمایت شــوندگان قرار 

مى دهد اما با بدتر شــدن وضعیت اقتصــادى، هر روز 
تعداد این منتظران بیشتر مى شــود و هر بار بهزیستى 
دست به دامان خیرین مى شــود. این سازمان عریض و 
طویل که بیش از بقیه نهادها و سازمان هاى کشور تحت 
پوشش دارد، اکنون مثل پدرى ناتوان نمى تواند از پس

 بچه هایش برآید. 
این در حالى اســت که صف طوالنى انتظار متقاضیان 
دریافت خدمات بهزیستى از یکسو و ناکافى بودن خدمات 
از سوى دیگر، باعث کندى رشد و ارتقاى کیفى خدمات 
به این گروه از جامعه شده است. برخى معتقدند سطح ارائه 
خدمات به جمعیت تحت پوشش سازمان مورد اشاره نیز 
با کمبودها و کاستى هاى قابل توجهى روبه رو است تا 
جایى که به گفته مدیرکل بهزیستى استان اصفهان در 
حوزه توان بخشى چندان اوضاع خوبى نداریم: «آمار زنان 

فاقد سرپرست خانوار در نوبت دریافت خدمات بهزیستى 
در استان صفر است اما در حوزه توانبخشى 8 هزار خانواده 

پشت نوبت خدمات حمایتى بهزیستى هستند.»
توانبخشى یا بازتوانى در علوم بهداشتى فرایندى است که 
در آن به فرد توان خواه کمک مى کنند تا توانایى خود را 
پس از واقعه یا بیمارى و آسیبى که باعث محدود کردن 
عملکرد وى شده است دوباره به دست آورد. مسئله اى که 
حاال به واسطه کمبود اعتبارات بهزیستى و به قول رئیس 
این سازمان دست تنها بودن این دستگاه نتوانسته آنطور 

که باید و شاید افراد را توانمند کند. 
با توجه به اینکــه اعتبار تخصیص یافتــه به درمان در 
بهزیستى ساالنه بسیار ناچیز و هزینه هاى درمانى برخى 
از مددجویان بسیار سنگین است و حاال پشت نوبتى ها در 

معرض مشکالت فراوانى قرار گرفته اند.

آمار کسانى که در انتظار دریافت خدمات از بهزیستى هستند رو به افزایش است

پشت نوبتى ها
خورشید کیایى

بمب هاى خاموش در زیر بافت شهرى دهاقان 
 نصف جهان    فرماندار شهرســتان دهاقان نسبت به 
ریزش بافت فرسوده آموزشــى مدارس و خانه هاى 
قدیمى این شــهر و در خطر بودن جان شــهروندان 

دهاقانى هشدار داد.
على جمشیدیان افزود: متاسفانه بسیارى از خانه ها، 
مدارس و بافت فراموش شده دهاقان بر روى قنوات 
این شهر احداث شده اند که نه تنها احیاء و بازسازى 
قنات ها را با مشــکل روبرو کرده، بلکه امکان بروز 
حوادث جانى براى شهروندان ســاکن در این بافت، 

به دلیل مقاوم نبودن ساختمان هاى مسکونى بسیار 
زیاد است. وى از خطر تکرار فاجعه متروپل در دهاقان 
خبر داد و عنوان کرد: در دهاقان مدارسى وجود دارد که 
در حال ریزش و فرونشست هستند و بودجه مناسب 
براى احیاء، مقاوم سازى و حتى جابجایى آنها نداریم 
که ضرورت دارد مسئوالن اســتانى نسبت به اتخاذ 
تصمیماتى ســریع در این باره، با توجه به زمان کوتاه 
تا بازگشایى مدارس براى سال تحصیلى جدید اقدام 

نمایند.
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از نظر تئورى، ســرقت کلید مجازى از آیفون حتى اگر دستگاه 
خاموش باشد، امکان پذیر است و بدین ترتیب حتى مى توان یک 

دستگاه خاموش را هک کرد.
 محققان آزمایشــگاه شــبکه هاى موبایل امن در دانشــگاه 
Darmstadt آلمان مقاله اى را منتشر کرده اند که در آن روشى 

نظرى براى هک کردن آیفون، حتى اگر دستگاه خاموش باشد، 
توضیح داده شده است. در این مقاله که در وب سایت کسپراسکاى 
منتشر شده، عملکرد ماژول هاى بى سیم بررسى شده و راه هایى 
براى تجزیه و تحلیل سیستم عامل بلوتوث و در نتیجه معرفى 
بدافزارهایى که قادر به اجراى کامال مســتقل از iOS، سیستم 

عامل دستگاه آیفون هستند را کشف کردند.
با کمى تخیل، تصور سناریویى که در آن مهاجم یک گوشى آلوده 
را نزدیک دستگاه قربانى نگه مى دارد و بدافزارى را به آن منتقل 
مى کند و ســپس اطالعات کارت پرداخت یا حتى کلید ماشین 
مجازى را به سرقت مى برد، دور از ذهن نیست. محققان کارهاى 
زیادى را براى تجزیه و تحلیل عملکرد غیرمستند تلفن، مهندسى 
معکوس سیســتم عامل بلوتوث آن و مدل سازى سناریوهاى 

مختلف براى استفاده از ماژول هاى بى سیم انجام دادند.
طبق این تحقیقات، اگر دستگاهى خاموش است، اما تعامل با آن 
(مثًال هک) هنوز ممکن است، پس به نظر مى رسد که دستگاه 
کامًال خاموش نیست. اما ســوال پیش مى آید که چگونه به این 
نتیجه رسیدیم که خاموش کردن چیزى لزوماً به معناى خاموش 

بودن آن نیست؟

حالت کم مصرف اپل
اپل در سال 2021، اعالم کرد که سرویس Find My که براى 
مکان یابى دستگاه گم شده اســتفاده مى شود، حتى اگر دستگاه 
خاموش باشــد، همچنان کار خواهد کرد. این ویژگى در تمام 
گوشى هاى هوشــمند اپل از زمان آیفون 11 در دسترس است. 
به عنوان مثال، اگر گوشى خود را در جایى گم کنید و باترى آن 
پس از مدتى تمام شود، به طور کامل خاموش نمى شود، بلکه به 
حالت Low Power Mode مى رود که در آن تنها مجموعه بسیار 
محدودى از ماژول ها همچنان فعال خواهند ماند. اینها در درجه 
 Ultra WideBand  (UWB) اول ماژول هاى بى سیم بلوتوث و و
هستند. بلوتوث در حالت کم مصرف براى انتقال NFC همچنین 
براى تعیین مکان UWB داده استفاده مى شــود، در حالى که از 
گوشى هوشمند استفاده مى شــود. در حالت کم مصرف، گوشى 
هوشمند اطالعاتى را درباره خود ارسال مى کند که آیفون هاى 
عابران مى توانند آن ها را دریافت کننــد. اگر صاحب یک تلفن 
گمشده به صورت آنالین وارد حســاب اپل خود شود و قسمت 
گوشى گمشده را عالمت گذارى کند، از اطالعات گوشى هاى 

هوشمند اطراف براى تعیین محل نگهدارى دستگاه و پیدا شدن 
آن استفاده مى شود. 

این مقاله به سرعت بحثى را در میان کارشناسان امنیت اطالعات 
در مورد خطرات امنیتــى بالقوه آیفون برانگیخــت. یک  تیم 
تحقیقاتى از آلمان تصمیم گرفت تا سناریوهاى حمله احتمالى 
را در عمل آزمایش کنــد. اول از همه، محققان تجزیه و تحلیل 
دقیقى از سرویس Find My را در حالت کم مصرف انجام دادند 
و برخى از ویژگى هاى ناشــناخته قبلى را کشف کردند. پس از 
خاموش شدن، بیشتر کار توســط ماژول بلوتوث انجام مى شود 
که توسط مجموعه اى از دستورات iOS بارگیرى و پیکربندى 
مى شود. سپس به صورت دوره اى بسته هاى داده را از طریق هوا 
ارسال مى کند و به دســتگاه هاى دیگر اجازه مى دهد که آیفون 

واقعاً خاموش را تشخیص دهند.
مشخص شد که مدت زمان این حالت محدود است: در نسخه 
15.3 تنها 96 جلسه پخش با فاصله 15 دقیقه تنظیم شده  iOS

است. یعنى یک آیفون گم شده و خاموش فقط براى 24 ساعت 
قابل یافتن خواهد بود. اگر تلفن به دلیل باترى کم خاموش شود، 
این زمان کوتاه تر مى شود. در این تحقیقات اما یک اشکال واقعى 
نیز پیدا شد: گاهى اوقات هنگامى که تلفن خاموش است، حالت 

"beacon" به هیچ وجه فعال نمى شود، در حالى که باید 

فعال شود.

حمله به تلفن خاموش
در واقع، کشف اصلى تیم این بود که سیستم 
عامل ماژول بلوتوث رمزگذارى نشــده است 
و توســط فناورى Secure Boot محافظت 
نمى شود. فناورى Secure Boot شامل تأیید 
چندمرحله اى کد برنامه در هنگام راه اندازى 
است، به طورى که فقط سیستم عامل مجاز 

سازنده دستگاه مى تواند اجرا شود.
فقدان رمزگذارى امکان تجزیه و تحلیل سخت افزار 
و جست وجوى آسیب پذیرى ها را فراهم مى کند که 

بعداً مى تواند در حمالت مورد اســتفاده قرار 

گیرد. اما عدم وجود Secure Boot به مهاجم اجازه مى دهد تا 
فراتر رفته و به طور کامل کد سازنده را با کد خود جایگزین کند، 
که سپس ماژول بلوتوث آن را اجرا مى کند. براى مقایسه، تجزیه 
و تحلیل ســخت افزار ماژول UWB آیفون نشان داد که توسط 
Secure Boot محافظت مى شود، هر چند که سیستم عامل آن 

رمزگذارى نشده است.
البته این براى یک حمله جدى و عملى کافى نیست.  براى این 
کار، مهاجم باید ســخت افزار را تجزیه و تحلیل کند، سعى کند 
آن را با چیزى که خودش ساخته است جایگزین کند و به دنبال 
راه هایى براى نفوذ باشد. نویسندگان مقاله مدل تئوریک حمله 
را با جزئیات توضیح مى دهند، اما عمال نشان نمى دهند آیفون از 
طریق بلوتوث، NFC یا UWB قابل هک است. آنچه از یافته هاى 
آنها مشخص است، این است که اگر این ماژول ها همیشه روشن 

باشند، آسیب پذیرى ها نیز همیشه کار خواهند کرد.
اپل تحت تاثیر این مقاالت و تحقیقات قرار نگرفت و از پاســخ 
دادن خوددارى کرد، اپل تمام تالش خود را مى کند تا اسرار خود 
را مخفى نگه دارد، محققان باید با کدهاى نرم افزارى که اغلب 
رمزگذارى شده اند، روى ســخت افزار خود اپل، با ماژول هاى 
شخص ثالث سروکار داشته باشــند تا تست هاى الزم را انجام 
دهند. تلفن هوشمند یک سیستم بزرگ و پیچیده 
اســت که تشــخیص آن سخت 
اســت، به خصوص 

اگر سازنده به جاى کمک، مانع شود.

دستگاه نیمه خاموش
مقاله نتیجه مى گیرد که سیســتم عامل بلوتوث به اندازه کافى 
محافظت نمى شــود. از نظر تئورى مى توان آن را در iOS تغییر 
داد یا همان حالت کم مصرف را با گسترش یا تغییر عملکرد آن 
دوباره برنامه ریزى کرد. سخت افزار UWB را نیز مى توان از نظر 
آسیب پذیرى بررسى کرد. اما مشــکل اصلى این است که این 
ماژول هاى بى سیم و همچنین (NFC) به طور مستقیم با محصور 
محافظت شده Secure Element  ارتباط برقرار مى کنند. که ما 
را به برخى از هیجان انگیزترین نتایج این مقاله مى رساند: از نظر 
تئورى، سرقت کلید مجازى از آیفون امکان پذیر است، حتى اگر 

دستگاه خاموش باشد.
اگر آیفون کلید ماشین باشد، از دست دادن دستگاه مى تواند به 
معناى از دست دادن ماشین باشــد. با این حال، تلفن واقعى در 
زمانى که کلید به سرقت رفته است، در اختیار شما باقى مى ماند.  
اینطور تصور کنید: یک مزاحم در مرکز خرید به شــما نزدیک 
مى شود، گوشى خود را به کیف شما مى کشد و کلید مجازى شما 
را مى دزدد، در حالى که تلفن همراه همچنان در اختیار شما است.

از نظر تئورى مى توان داده هاى ارسال شده توسط ماژول بلوتوث 
را تغییر داد و به منظور استفاده از گوشى هوشمند براى جاسوسى 
از قربانى از آن استفاده کرد، حتى اگر تلفن خاموش باشد. دزدیده 
شدن اطالعات کارت پرداخت از گوشى شما یک احتمال تئورى 
دیگر است. همه اینها البته هنوز اثبات نشده است. کار تیم آلمانى 
بار دیگر نشــان مى دهد که افزودن قابلیت هاى جدید خطرات 
امنیتى خاصى را به همــراه دارد که باید در نظر گرفته شــود. 
به خصوص وقتى واقعیت بســیار متفاوت از تصور اســت: فکر 
مى کنید تلفن شما کامًال خاموش اســت، در حالى که در واقع 

اینطور نیست.
البته این یک مشکل جدید نیست، وقتى مادربرد لپ تاپ یا رایانه 
رومیزى به منبع برق متصل مى شــود، موتور مدیریت اینتل و 
فناورى AMD Secure، که حفاظت از سیســتم و مدیریت از 
راه دور ایمن را نیز انجام مى دهند همچنان فعال هستند. همانند 
باندل بلوتوث/UWB/NFC/Secure Element در آیفون ها، 
این سیستم ها داراى حقوق گسترده اى در داخل کامپیوتر هستند 
و آسیب پذیرى هاى موجود در آنها مى تواند بسیار خطرناك باشد. 
این مقاله هیچ تاثیر فورى بر کاربران عــادى ندارد و داده هاى 
به دست آمده در این مطالعه براى یک حمله عملى کافى نیست، 
اما به عنوان یک راه حل مطمئن، نویسندگان پیشنهاد مى کنند که 
اپل باید یک سوئیچ سخت افزارى را اجرا کند که برق گوشى را 

به طور کامل قطع کند.

گوگل کــروم در حال آزمایش گزینــه هاى ترجمه 
جدیدى اســت که ممکن اســت مرور وب را بدون 
اینکه کاربران با موانع زبانى مواجه شــوند آسان تر 
کند. مرورگر محبوب این غول فناورى در حال حاضر 
امکان ترجمه به چندین زبان را مى دهد، با این حال، 
کروم تمایل دارد کل صفحــه وب را ترجمه کند که 

گاهى اوقات غیر ضرورى است.
گوگل اکنون در حال آزمایش توانایى جدیدى براى 
مرورگر خــود براى ترجمه متون جزئــى یا انتخاب 

شده است. 
بر اســاس گزارش ۹to۵Google، یکى از کاربران 
Reddit توانایى جدید گوگل کروم براى «ترجمه متن 

جزئى در یک صفحه وب» را مشاهده کرد، ویژگى که 
هنوز در دست توسعه است.

مهمترین عملکرد این ویژگى توانایى آن در "ترجمه 
متن هایالیت شــده در صفحه توسط کاربر" است. 
با این حال، توجــه به این نکته مهم اســت که این 
 Chrome Canary ویژگى ها در آخرین به روزرسانى
فعال هســتند اما کاربردى ندارند. این شرکت هیچ 
اطالعاتى در مورد جدول زمانــى این ویژگى براى 
بیلدهاى پایدار گوگل کروم به اشــتراك نگذاشته 

است، اما طبق این گزارش، انتظار مى رود این اتفاق 
به تدریج رخ دهد.

در حال حاضر، ابزار ترجمــه یکپارچه گوگل کروم 
در کل صفحه کار مى کند که ممکن اســت براى 

صفحاتى کــه فقط شــامل برخى از
 بخش هاى خاص به زبان دیگرى 

هستند مناسب نباشد. عالوه بر 
این، این ابــزار در یک زمان 
تنها به یک زبان کار مى کند. 
این بدان معناست که کاربران 

فعلى نمى توانند کل صفحه را 
به چندین زبان ترجمه کنند، آنها 

فقط مى توانند از یک زبان ترجیحى 
براى این توابع استفاده کنند.

گزینه هاى جدید ترجمه گوگل کروم 
چگونه کار خواهند کرد

طبق این گزارش، گوگل کروم در حال آزمایش یک 
«واســط کاربرى حباب دار جدید» است که انتظار 
مــى رود در Omnibox (نوار آدرس) ظاهر شــود و 
مى تواند بخش هاى انتخابــى متن عالمت گذارى 

شده توسط کاربر را ترجمه کند. کاربران مى توانند 
دکمه Omnibox را فشار دهند یا مى توانند روى متن 
 "translate to" مورد نیاز کلیک راست کرده و گزینه
را انتخاب کنند. در همین حال، رابط کاربرى جدید 
همچنین گزینه اى براى ترجمه کامل صفحه 
وب مانند قبل خواهد داشت. این گزارش 
همچنین اشــاره مى کنــد که این 
ویژگى در حــال حاضر کاربردى 
نیست، اما گنجاندن این ویژگى 
توسط گوگل اهداف آن را روشن 

مى کند.
تجربه ترجمه جدید گوگل کروم 
ویژگى دیگــرى را ارائه مى دهد که 
به کاربران کمک مى کند تا بین زبان ها 
جابجا شوند تا راحت تر ترجمه کنند. در حال حاضر، 
کاربران بــراى تغییر زبان ترجمه یــا اضافه کردن 
زبان هاى بیشــتر باید در منوى تنظیمات جستجو 
کنند. این رابط کاربرى جدید امکان جابه جایى بین 
چند زبان را در گوگل کروم بســیار آسان تر مى کند، 
جایى که کاربران فهرست کاملى از زبان هایى را که 

مرورگر ارائه مى دهد دریافت مى کنند.

روز گذشته هوآوى به طور رسمى از سرى گوشى هاى هوشمند نوا 10 رونمایى 
کرد. نوا 10 و نوا 10 پرو دو مدلى هســتند که این سرى را تشکیل مى دهند. 
هوآوى نوا 10 پرو اولین گوشى هوشمند در جهان است که سیستم دوربین جلو 

با دو ماژول را ارائه مى دهد.
 این ماژول ها سنسور هایى با وضوح 60 و 8 مگاپیکسل و با پشتیبانى از فوکوس 
خودکار را ارائه مى دهند. در سنسور اول از یک لنز بسیار عریض و سنسور دوم 
از یک لنز پرتره استفاده شده است. به دلیل تفاوت در فواصل کانونى و پردازش 

نرم افزارى، دوربین جلوى این گوشى بزرگنمایى تا 5 برابر را ارائه مى دهد.
این دو گوشى از تراشه اسنپدارگون 8 پالس نسل 1 و دوربین پشتى سه گانه 
متشکل از سنسور هاى 50 مگاپیکسلى (با آرایش پیکسل RYYB و لنز واید)، 
8 مگاپیکســل (با لنز با زاویه دید فوق العاده) و 2 مگاپیکسل (براى تجزیه و 

تحلیل عمق صحنه) استفاده مى کنند.
هواوى نوا 10 پرو با یک صفحه نمایش 6.78 اینچى OLED با نرخ تازه سازى 
120 هرتز، یک باترى 4500 میلى آمپر ساعتى، قابلیت شارژ سریع 100 واتى، 
واى فاى ۶E و اتصال NFC عرضه مى شــود. هوآوى نوا 10 داراى صفحه 
نمایش کمى کوچکتر 6.67 اینچى، دوربین جلو با سنسور 60 مگاپیکسلى و لنز 
فوق عریض است. دوربین اصلى این گوشى کامال مشابه نوا 10 پرو مى باشد. 
این گوشى هوشمند با یک باترى 4000 میلى آمپر ساعتى، سرعت شارژ 66 

واتى، NFC و وایفاى ۶E عرضه مى شود.
هوآوى نوا 10 با ضخامــت 6.88 میلى متر و وزن 168 گــرم و نوا 10 پرو با 
ضخامت 7.88 میلى متر و وزن 191 گرم عرضه مى شوند. پیش فروش این 
دو گوشى اکنون در چین آغاز شــده و از 8 جوالى بصورت رسمى به فروش 
مى رسند. هواوى نوا 10 با پیکر بندى 8 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه با 
قیمت 450 دالر به فروش خواهد رسید. هواوى نوا 10 پرو در دو نسخه عرضه 
مى شود؛ پیکربندى 8 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه این گوشى با قیمت 
555 دالر و نسخه 8 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه آن با قیمت 600 
دالر عرضه خواهد شد. این گوشى هاى هوشمند در آینده در بازار هاى جهانى 

با سیستم عامل اندروید 12 و رابط کاربرى EMUI 12 عرضه خواهند شد.

سامســونگ براى محکم کردن جایگاه خــود در بازار 
گوشى هاى تاشــو، تصمیم دارد تا دو سال آینده قیمت 

این محصوالت را کاهش دهد.
سامســونگ تمام تــالش خــود را مى کند تــا نفوذ 
گوشــى هاى تاشــو خود را در میان کاربران معمولى 
گوشى هاى هوشمند افزایش دهد و عالوه بر افزایش 
فروش دســتگاه هاى خود، بازار گوشــى هاى تاشو را 

تصاحب کند.
 این شرکت تالش مى کند ویژگى هاى سرى گلکسى زد 
فولد را مطلوب تر جلوه دهد، با این حال گوشى هاى تاشو 
تا زمانى که اکثر مصرف کنندگان توانایى خرید آن ها را 
نداشته باشند، نمى توانند به طور گسترده مورد استفاده 

قرار بگیرند.
تى  مشــکال
نداشتن  مانند 
مقــاوت نیز از 
دالیلى  دیگر 
اســت که این 

گوشــى ها را به گزینه قابل توجهى بــراى خریداران 
تبدیل نمى کند. سامســونگ اقداماتى را براى ساخت 
گوشى هاى تاشو انجام مى دهد که مى تواند قیمت این 
محصوالت را به نصف قیمت گلکسى Z فعلى برساند. 
این هدفى است که سامسونگ آن را براى تحقق یافتن 

تا دو سال آینده در نظر گرفته است.
این شــرکت کره اى تقریبا یک دهه اســت که روى 
نمایشگر ها و دستگاه هاى تاشو کار مى کند و روى این 
فناورى سرمایه گذارى کرده است. با این حال، تنها در 
صورتى تلفن هاى تاشو رایج تر مى شوند که مقرون به 

صرفه و براى عموم قابل دسترسى باشد.
سامسونگ در بازســازى طرح برندینگ گوشى هاى 
هوشــمند خود، حرف A را براى گوشى هاى میان رده 

و حرف M را براى دستگاه هاى سطح پایه خود انتخاب 
کرد. سرى گلکسى A، به خصوص در طراحى معموًال 
شباهت هایى به گوشى هاى پرچمدار گلکسى S دارد، اما 
اغلب در اجزاى سخت افزارى آن مانند پردازنده، حافظه 
و دوربین از تجهیزات معمولى استفاده مى کندبه گفته 
یک منبع داخلى از شرکت سامسونگ، این تولیدکننده 
گوشى هوشمند از همین تاکتیک استفاده خواهد کرد تا 
قیمت گوش هاى تاشــو خود را به سطح مطلوب ترى 

برساند.
این گــزارش نمى گوید کدام ویژگى ها براى رســیدن 
به قیمت پایین تر، حذف یا کاهــش مى یابند، اما در هر 
صورت سامسونگ نمى تواند از موادى که دوام و مقاومت 
گوشى هاى تاشو را تضمین مى کند صرف نظر کند. زیرا 
آسیب دیدگى به این گوشى ها باعث کاهش اعتماد به 

این محصوالت مى شود.
جدول زمانى سامســونگ براى محکم شــدن جاى 
پایش در بازار گوشى هاى تاشو ممکن است تحت تاثیر 
برنامه هاى اپل براى تولید گوشــى هاى تاشو نیز باشد. 
زیرا این شرکت کره اى به احتمال زیاد مى خواهد قبل 
از عرضه اولین آیفون یا آى پد تاشو، برند خود را در بازار 

به خوبى تثبیت کند.

آیفون خاموش هم هک مى شود؟

ه دستگاه 
این نه به

 خاموش 

 که براى 
ر دستگاه 
در تمام ى

س است. 
اترى آن 
، بلکه به 
عه بسیار 
در درجه 
Ultra W

همچنین
الى که از
گوشى ف،
فون هاى
یک تلفن
 و قسمت
شى هاى

یاید beacon به هیچ وجه فعال نمى شود، در حالى که ب

فعال شود.

حمله به تلفن خاموش
در واقع، کشف اصلى تیم این بود که سیستم
عامل ماژول بلوتوث رمزگذارى نشــده است
Secure محافظت  Boot و توســط فناورىt

tنمى شود. فناورى Secure Boot شامل تأیید 

چندمرحله اى کد برنامه در هنگام راه اندازى
است، به طورى که فقط سیستم عامل مجاز

شود. سازنده دستگاه مى تواند اجرا
فقدان رمزگذارى امکان تجزیه و تحلیل سخت افزار 
و جست وجوى آسیب پذیرى ها را فراهم مى کند که 

بعداً مى تواند در حمالت مورد اســتفاده قرار 

دهند. تلفن هوشمند یک سیستم بزرگ و پیچیده 
اســت که تشــخیص آن سخت 
اســت، به خصوص 

از نظر تئورى مى توان داده هاى ارسال شده توسط ما
گوشى هوشمند برا به منظور استفاده از تغییر داد و را
از قربانى از آن استفاده کرد، حتى اگر تلفن خاموش
شدن اطالعات کارت پرداخت از گوشى شما یک اح
دیگر است. همه اینها البته هنوز اثبات نشده است. ک
بار دیگر نشــان مى دهد که افزودن قابلیت هاى ج
امنیتى خاصى را به همــراه دارد که باید در نظر گ
به خصوص وقتى واقعیت بســیار متفاوت از تصور
حالى مى کنید تلفن شما کامًال خاموش اســت، در

اینطور نیست.
البته این یک مشکل جدید نیست، وقتى مادربرد لپ
رومیزى به منبع برق متصل مى شــود، موتور مدی
سیســتم که حفاظت از ،AMD Secure، eفناورى 

نیز انجام مى دهند همچنان فعال هس دور ایمن را راه
UWB/NFC/Secure Element/باندل بلوتوث
این سیستم ها داراى حقوق گسترده اى در داخل کام
و آسیب پذیرى هاى موجود در آنها مى تواند بسیار خط
کاربرانعــادى ندار فورى بر اینمقاله هیچ تاثیر
به دست آمده در این مطالعه براى یک حمله عملىک
اما به عنوان یک راه حل مطمئن، نویسندگان پیشنهاد
اپل باید یک سوئیچ سخت افزارى را اجرا کند که بر

به طور کامل قطع کند.

هوآوى نوا 10 و 10 پرو 
روانه بازار شدند

ویژگى جدید گوگل کروم چیست؟گوشى هاى تاشو سامسونگ در آینده نزدیک بسیار ارزان تر مى شوند

مطلوب تر جلوه دهد، با این حال گوشى هاى تاشو فولد را
تا زمانى که اکثر مصرف کنندگان توانایى خرید آن ها را 
نداشته باشند، نمى توانند به طور گسترده مورد استفاده 

قرار بگیرند.
تى  مشــکال
نداشتن  مانند 
مقــاوت نیز از 
دالیلى  دیگر 
اســت که این

که مقرون به مى شوند رایج تر صورتى تلفن هاى تاشو
صرفه و براى عموم قابل دسترسى باشد.

سامسونگ در بازســازى طرح برندینگ گوشى هاى 
Aهوشــمند خود، حرف A را براى گوشى هاى میان رده 

اینگـ
به قیم
صورت
گوشى
آسیب
این مح
جدول
پایش
برنامه
زیرا ای
از عرض
به خوب

ط شــامل برخى از
 به زبان دیگرى 

شد. عالوه بر 
ر یک زمان 
ار مى کند. 
که کاربران
ل صفحه را

جمه کنند، آنها 
ک زبان ترجیحى 

همچنین گزینه اى براى ت
وب مانند قبل خواهد
همچنین اشــا
ویژگى در حــ
نیست، اما گ
توسط گوگل

مى کند.
تجربه ترجمه
ویژگى دیگــرى

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006003548 تاریخ ارسال نامه: 1401/04/20 کورش روح 
الهى فرزند محمد على به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهى شده مدعى است سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 1633 فرعى 
که از 170 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 291 صفحه 
344 مسبوق به ثبت و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شده است و طبق سند 
رهنى 91440- 1392/4/5 دفترخانه 46 خمینى شهر در رهن بانک سپه شعبه آزادى 
مى باشد و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام 
معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
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 ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. م الف: 1350089- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر - سید 

امیرحسین حسن زاده از طرف زهره عموشاهى خوزانى/4/290
آگهى فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140185602006003547 تاریخ ارسال نامه: 1401/04/20 - منصوره 

سرتیپ ورنوسفادرانى فرزند مرتضى به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى است ســه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
شماره 1633 فرعى که از 170 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که 
در دفتر 592 صفحه 508 مسبوق به ثبت و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود 
شده است و طبق سند رهنى 91440- 1392/4/5 دفترخانه 46 خمینى شهر در رهن 
بانک سپه شعبه آزادى مى باشد و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامــه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هر کس 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 کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند 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: 1350093- مدیر 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى/4/291 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف

شــماره: 140160302006002539- تاریخ: 1401/04/02- برابر راى شــماره 
2529 مورخ 1401/04/02 به شماره کالســه 2078 تصرفات مالکانه آقاى / خانم 

سکینه رضائى آدریانى به شناسنامه شــماره 4111 کدملى 1140691041 صادره 
فرزند عبداله در ششدانگ یکباب مغازه در حال ساخت به مساحت 84,88 مترمربع 
پالك شماره 2800 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شــهر به موجب سند شــماره 136733 مورخ 1392/10/24 دفترخانه 63 
خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/04/26- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/10- م الف: 
1350833 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى 
- سید محمود حسینى. رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین 

حسن زاده/4/292
آگهى وقت اجراى قرار تحریر ترکه

شــماره: 0001249- تاریخ: 1401/03/09-  مرجع رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل 
اختالف اصفهان 

بدینوســیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت علیرضا حاجیان حسین آبادى به 
طرفیت محمد و فاطمه و کبرى و مهدى همگى حاجیان حسین آبادى قرار تحریر ترکه 
حسین حاجیان طى شماره 0001249 در شوراى حل اختالف اصفهان صادر و وقت 
اجراى قرار ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 تعیین گردیده است لذا از ورثه 
یا نماینده قانونى آنها، بســتانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر 
ترکه متوفى دارند دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان 
اصفهان با آدرس خیابان شیخ مفید، شــوراى حل اختالف شهید حججى، شعبه 20 
حاضر شــوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 1351684 

-شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان/4/294

فقدان مدارك 
برگ سبز خودرو سوارى  CHERY تیپArrizo5T(AT)مدل 1397 
بنزینى به شــماره موتور MVME4T15BARH001690 و شماره 
شاسى NATFCANH2J1010814 به شماره پالك 64 - 917 د 67 
متعلق به سعید جعفرى به شماره ملى 1286764912 فرزند حیدر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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تاکنون هیــچ راهى براى 
مدیریت اطالعات حافظه پیدا نشــده 
است و ما نمى توانیم تصمیم بگیریم که 
کدام اطالعات را براى همیشه فراموش 
کنیم. حافظــه مثل بایگانى اســت که 
اطالعات را ذخیره مى کنــد و زمانى که 

آن ها را بازیابى مى کند و در اختیارتان قرار مى دهد. البته همه نیازشان دارید، 
اطالعات براى همیشه در حافظه ذخیره نمى شــوند؛ برخى از آن ها آن قدر واضح 
هســتند که انگار همین حاال رخ داده اند و برخى دیگر آن قدر دور و فراموش شده 
هستند که انگار هیچ وقت اتفاق نیفتاده اند. این فرایند یکى از پیچیده ترین فرایند هاى 

مغز انسان است.
تاکنون هیچ راهى براى مدیریت اطالعات حافظه پیدا نشــده است، ما نمى توانیم 
تصمیم بگیریم که کدام اطالعات را براى همیشه فراموش کنیم و کدام ها را براى 
همیشه به خاطر داشته باشیم. تنها راهکار پیش روى ما انجام تمرینات تقویتى براى 
ارتقاى سیناپس هاى عصبى و پیشگیرى از زوال حافظه است. سبک زندگى فعال و 
درگیر نگه داشتن مغز بهترین روش براى تقویت و حفظ حافظه است. در این مقاله، 
10 نکته درباره حافظه مى گوییم که به شما نشان مى دهند ذخیره اطالعات در ذهن 

چه فرایندى دارد و چطور مى توان حافظه را تقویت کرد.

1. هیپوکامپ یا اسبک مغز نقش مهمى در حافظه ایفا مى کند
هیپوکامپ یا اسبک بخشى از مغز است که نقش مهمى در انتقال اطالعات از حافظه 
کوتاه مدت به بلندمدت و تثبیت آن ها ایفا مى کند. اسبک بخشى از سیستم لیمبیک 
مغز است که با خاطرات و احساسات ما سروکار دارد. این قسمت یکى از مهم ترین 
بخش هایى اســت که در فرایند شکل گیرى، ســازمان دهى و ذخیره اطالعات و 

خاطرات مشارکت مى کند.
هیپوکامپ در هر دو نیمکره مغز وجود دارد و متقارن اســت. اگــر هرکدام از این 
نیمه ها آسیب ببینند، فرایند ذخیره خاطرات با مشکل مواجه خواهد شد. این مشکل 
«فراموشى آنتروگراد» نامیده مى شود. عملکرد اسبک ها به مرور زمان کاهش پیدا 
مى کند. آزمایش ها نشــان مى دهند همه افراد میان ســال با مشکل ازدست دادن 
نورون ها و ضعف هیپوکامپ مواجه نمى شوند، اما کسانى که دچار ضعف هیپوکامپ 

مى شوند، در آزمایش هاى حافظه نمره هاى پایین ترى مى گیرند.

2. انسان ها اکثر خاطرات کوتاه مدتشان را سریع فراموش مى کنند
ظرفیت حافظه کوتاه مدت انســان محدود است. کارشناســان مى گویند هر فرد 
مى تواند 7 داده اى را که اخیرا دریافت کرده است به مدت 20 تا 30 ثانیه در حافظه 
کوتاه مدتش نگه دارد. البته مى شــود ظرفیت حافظه کوتاه مدت را افزایش داد و با 

استفاده از تکنیک هاى تقویت حافظه مى توان تا حد زیادى آن را بهبود بخشید.
جورج میلر در سال 1956 مقاله اى منتشر کرد که در آن نوشته شده بود حافظه 
کوتاه مدت انسان در بهترین حالت مى تواند 5 تا 9 داده را چند دقیقه حفظ کند. 
کارشناسانى که در ســال هاى اخیر درباره حافظه تحقیق کرده اند، مى گویند 
عدد 5 تا 9 براى حالت ایدئال است و در حافظه کوتاه مدت انسان هاى معمولى 

حدود 4 داده باقى مى ماند.

3. امتحان دادن باعث تثبیت اطالعات در حافظه مى شود
بسیارى از افراد تصور مى کنند بهترین راه براى تثبیت اطالعات تکرار آن ها و تمرین 
است. محققان در سال هاى اخیر به این نتیجه رســیده اند که سنجش اطالعات 
و امتحان دادن آن ها را در ذهن شــما تثبیت مى کند. زمانى که امتحان مى دهید، 

اطالعات را بازیابى مى کنید و این یادآورى دوباره حافظه شما را تقویت مى کند.

4. انسان ها مى توانند با یادگیرى حافظه شان را ارتقا بدهند
احتماال این تجربه را دارید که در کار هاى روزمره دچار فراموشــى شــوید، مثال 
وارد یک اتاق مى شــوید و فراموش مى کنید براى چه کارى بــه آنجا آمده بودید. 
این فراموشــى هاى کوچک روزمره آزاردهنده اند. خوشــبختانه محققان به این 
نتیجه رســیده اند که با یادگیرى مى توانید حافظه تان را بهبود دهید و از شــر این 

فراموشى هاى مزاحم خالص شوید.

5. فراموش کردن 4 علت اساسى دارد
یکى از بهترین راه هاى پیشگیرى از فراموشى این اســت که بدانید چرا مسائل را 
فراموش مى کنید. کارشناســان عوامل مختلفى را به عنوان علت هاى فراموشى 
اطالعات معرفى مى کننــد. در ادامه، 4 مورد از مهم ترین علت هاى فراموشــى را 

مطرح مى کنیم.
وقتى مدت زیادى یک داده را بازیابى نکرده باشید، حافظه شما آن را فراموش مى کند 
و بازیابى آن سخت تر خواهد بود. مثال بسیارى از ما آخرین بار در دوران دبیرستان 
جذر گرفته ایم و احتماال االن به خاطر اینکه ســال ها از یادگیرى و اســتفاده از آن 

مى گذرد، این کار را فراموش کرده ایم.
تداخل اطالعات و خاطرات از دیگر علت هاى فراموشى است. احتماال این تجربه را 
دارید که فردى نام شما را اشتباه صدا زده باشد و بعد به شما بگوید شبیه به شخصى 
با آن نام هستید. حتى ممکن اســت او دفعات بعدى هم شما را با همان نام اشتباه 
صدا بزند. تداخل خاطرات این فرد و شــباهت ظاهرى شما با فردى در خاطرات او 

علت این اشتباه است.
آســیب هاى فیزیکى و بیمارى هاى مغزى از دیگر علت هاى فراموشــى هستند. 
بیمارى هاى مثل آلزایمر یا ضربه مغزى به حافظه و قسمت هایى که درگیر فرایند 

ذخیره اطالعات هستند آسیب مى رسانند.

6. فراموشى شبیه آنچه در فیلم ها نمایش داده مى شود نیست
فیلم هاى بسیارى با موضوع فراموشى و ازدست دادن حافظه ساخته شده اند و اغلب 
آن ها تصاویر نادرستى از این عارضه را به نمایش مى گذارند. مثال در برخى از فیلم ها 
فرد بر اثر ضربه اى که به سرش وارد شده است حافظه اش را کامل از دست مى دهد. 
بعد از مدتى دوباره به ســرش ضربه مى خورد و خیلــى جادویى حافظه اش کامال 

بازیابى مى شود!

7. بو ها محرکى قدرتمند براى تقویت حافظه هستند
تاکنون به این مسئله توجه کرده اید که برخى از رایحه ها خاطراتى را برایتان زنده 
مى کنند؟ مثال با استشمام بوى نان تازه یاد روز هاى کودکى مى افتید که صبح ها با 
بوى نان تازه اى که پدرتان خریده بود بیدار مى شدید. یا هنگامى که عطر دوستى را 

استشمام مى کنید، یاد او مى افتید حتى اگر دیگر با او در ارتباط نباشید.
عصب بویایى مغز ما در نزدیکى آمیگدال قرار دارد. آمیگدال قســمتى است که به 
تجربه احساسات مرتبط است و به نوعى حافظه عاطفى ما محسوب مى شود. عصب 
بویایى هم نزدیک هیپوکامپ هاى مغزى قرار دارد. مجاورت این قسمت ها در مغز 

ارتباط قدرتمندى بین عصب بویایى با حافظه برقرار کرده است.
تحقیقات نشان مى دهد زمانى که نواحى مغزى مربوط به حافظه در فردى آسیب 

مى بیند، حس بویایى او نیز مختل مى شود.

8. با هر خاطره جدید مســیر عصبى تازه اى در مغز شــما ساخته 
مى شود

مدت هاست که محققان به ارتباط نورون هاى مغزى با خاطرات پى برده اند. آن ها بر 
این باورند که ایجاد خاطرات جدید ارتباط میان نورون هاى مغزى را تقویت مى کنند 

و حتى مى توانند ارتباطات جدیدى بین نورون ها ایجاد کنند.
به اتصاالت بین سلول هاى عصبى که تکانه هاى عصبى را از یک نورون به نورون 
دیگر انتقال مى دهند ســیناپس مى گویند. در ذهن ما تریلیون ها ســیناپس یک 
شبکه پیچیده و انعطاف پذیر را تشکیل داده اند و امکان فکرکردن، احساس کردن 
و رفتارکردن را براى ما فراهم مى کنند. اتصاالت سیناپسى که در مناطق مربوط به 
حافظه و یادگیرى، مثل قشــر مغز و هیپوکامپ، قرار دارند با ایجاد خاطرات جدید 

تقویت مى شوند.

9. خواب خوب شبانه حافظه را بهبود مى بخشد
خواب باکیفیت شبانه فواید بسیارى براى بدن دارد. محققان از سال 1990 متوجه 
شدند که کیفیت خواب با حافظه ارتباط مستقیم دارد. خواب نه تن ها در بهبود عملکرد 
حافظه نقش دارد، بلکه براى یادگیرى و تثبیت اطالعات هم مؤثر است. تحقیقاتى در 
این باره روى گروهى از دانش آموزان انجام شد. در این تحقیق دانش آموزان مهارتى 
جدید را یاد گرفتند، اما بعد از آن تا چند ســاعت اجازه خوابیدن نداشتند. نتیجه این 

شد که دانش آموزان 3 روز بعد بخش چشمگیرى از آن مهارت را فراموش کردند.

10. احتماالً مى توان در سنین باال از اختالالت حافظه پیشگیرى کرد
بسیارى از افراد در سنین باال به بیمارى هایى، چون آلزایمر و اختالل حافظه مبتال 
مى شوند، اما احتمال مى رود این موضوع ربطى به سن افراد نداشته باشد. برخى از 
توانمندى هاى انسان با افزایش ســن کاهش پیدا مى یابند، اما تحقیقاتى که روى 
چند فرد 70ساله انجام شد نشان داد عملکرد آن ها در تست هاى شناختى و ادراکى 
مانند زمانى است که 20ساله بودند. دانشمندان همچنین متوجه شدند برخى از انواع 

حافظه ها با افزایش سن عملکرد بهترى پیدا مى کند.          

موسسه ملى تعالى بهداشت و مراقبت در بریتانیا توصیه مى کند که دور کمر 
یک بزرگسال براى سالمتى و کاهش خطر بیمارى مى بایست کمتر از نصف 

قد او باشد.
 براساس دستورالعمل هاى به روز شده افراد مى بایست تشویق شوند دور کمر 
خود را اندازه بگیرند تا مشخص شــود چربى هاى خطرناك زیادى در ناحیه 

میانى بدنشان ندارند.
به گفته متخصصان، اندازه گیرى شاخص توده بدنى هم مفید است، اما وزن 

اضافى اطراف شکم را در نظر نمى گیرد.
این امر خطــر ابتال به بیمارى هایــى مانند دیابت نوع دو، فشــار خون باال، 

بیمارى هاى قلبى و سکته را افزایش مى دهد.
پیش نویس دســتورالعمل جدید موسســه ملى تعالى بهداشت و مراقبت در 
بریتانیا مى گوید افراد از برخى از گروه هاى نژادى آسیایى و سیاه پوست بیشتر 
مستعد این نوع تجمع چربى در اطراف کمر هستند که به آن "چاقى مرکزى" 

مى گویند.
این افراد باید از آستانه هاى شاخص توده بدنى پایین تر براى چاقى استفاده 

کنند تا به پیش بینى خطرات سالمتى کمک کند.
اما موسسه تعالى بهداشت و مراقب هشــدار داده که حتى کسانى که از نظر 
شاخص توده بدنى در رده سالم قرار دارند هم ممکن است وزن دور کمرشان 

زیاد باشد.
اندازه گیرى نسبت دور کمر به قد را مى توان براى هر دو جنس و همه نژادها و 

همچنین بزرگساالن بسیار عضالنى استفاده کرد.
اما اندازه گیرى دور کمر در افراد با شاخص توده بدنى باالى 35، 

زنان باردار یا کودکان زیر دو سال دقیق نیست.
آخرین برآوردها در انگلیس نشــان مى دهند که 28 درصد 

از بزرگساالن چاق و 36 درصد دیگر نیز اضافه وزن دارند.
دکتر پل کریســپ، مدیر مرکز دستورالعمل ها در موسسه 
ملى تعالى بهداشــت و مراقبت در بریتانیا گفته که پیش 
نویس دستورالعمل هاى به روز شده به مردم کمک مى کند 

تا بفهمند چه عواملى بر سالمت آن ها تاثیر مى گذارد و چگونه 
به آن ها مى توان رسیدگى کرد.

پروفسور راشل باترهام، مشــاور چاقى، دیابت و غدد درون ریز 
که در کمیته مرکز دستورالعمل ها در این موسسه حضور دارد نیز 
اظهار کرده که افزایش چربى در ناحیه شکم خطر ابتال به چندین 

بیمارى محدودکننده زندگى از جمله دیابت نوع دو و بیمارى هاى 
قلبى را افزایش مى دهد.

نسبت دور کمر به قد یک معیار ساده و با کاربرد آسان است و افرادى را 
که در معرض خطر سالمتى هستند، شناسایى مى کند.

براساس دستورالعمل هاى به روز شــده، پزشکان باید از نسبت دور کمر 
به قد در کودکان باالى پنج سال براى ارزیابى و پیش بینى خطرات 

سالمتى استفاده کنند.

متخصص تغذیه روس درخصوص مصرف یک نوشیدنى با معده خالى و 
عوارض آن هشدار داد.

کریستینا گوراولیوا، متخصص تغذیه روسى نسبت به خطرات مصرف قهوه و آب 
با معده خالى هشدار داد.

این متخصص تغذیه در مصاحبه اى گفت: نوشیدن قهوه با معده خالى بســیارى از عملکرد هاى معده و روده را تحت تاثیر قرار 
مى دهد، از جمله ترشح اسید هیدروکلریک که مى تواند باعث التهاب ناگهانى معده شود.

گوراولیوا گفت: قهوه همچنین  غده پانکراس را تحریک مى کند تا شروع به تولید آنزیم هایى براى هضم مواد غذایى 
که در معده نیست کند، این اتفاق ممکن است منجر به اختالل در کار آن و بیمارى هاى سیستم گوارشى شود.

این متخصص در پایان تصریح مى کند که اکثر پزشــکان نوشیدن یک لیوان آب را بعد از بیدار شدن از 
خواب در صبح توصیه مى کنند؛ اما باید توجه داشت که این آب نباید سرد باشد.

 درخصوص مصرف یک نوشیدنى با معده خالى و 
د.

وا، متخصص تغذیه روسى نسبت به خطرات مصرف قهوه و آب 
داد هشدا

نوشیدنى که
 مصرف آن با 

معده خالى
 توصیه
 نمى شود

تاکنون هیــچ راهى براى 
مدیریت اطالعات حافظه پیدا نشــده 
است و ما نمى توانیم تصمیم بگیریم که 
کدام اطالعات را براى همیشه فراموش 
کنیم. حافظــه مثل بایگانى اســت که 
مى کنــد و زمانى که  اطالعات را ذخیره

آن ها را بازیابى مى کند و در اختیارتان قرار مى دهد. البته همه نیازشان دارید، 
اطالعات براى همیشه در حافظه ذخیره نمى شــوند؛ برخى از آن ها آن قدر واضح

هســتند که انگار همین حاال رخ داده اند و برخى دیگر آن قدر دور و فراموش شده 
هستند که انگار هیچ وقت اتفاق نیفتاده اند. این فرایند یکى از پیچیده ترین فرایند هاى 

اناست ان مغز

1. هیپوکامپ یا اسبک مغز
هیپوکامپ یا اسبک بخشى از مغز
کوتاه مدت به بلندمدت و تثبیت آن
مغز است که با خاطرات و احساس
بخش هایى اســت که در فرایند

خاطرات مشارکت مى کند.
هیپوکامپ در هر دو نیمکره مغز
نیمه ها آسیب ببینند، فرایند ذخیره
«فراموشىآنتروگراد» نامیده مى
مى کند. آزمایش ها نشــانمى ده
نورون ها وضعف هیپوکامپ مواج
مى شوند، در آزمایش هاى حافظه

2. انسان ها اکثر خاطرات ک
ظرفیت حافظه کوتاه مدت انســ
7مى تواند 7 داده اى را که اخیرا دری
کوتاه مدتش نگه دارد. البته مى ش
استفاده از تکنیک هاى تقویتح
6جورج میلر در سال 1956 مقا
کوتاه مدت انسان در بهترین
کارشناسانى که در ســال ه
9 براى حالت ایدئال 9 تا 5عدد 5

4حدود 4 داده باقى مى ماند.

3. امتحان دادن باعث تثبیت
بسیارى از افراد تصور مى کنند بهت
در سال هاى اخیر است. محققان
در ذهن ش و امتحان دادن آن ها را
این اطالعات را بازیابى مىکنید و

4. انسان ها مى توانند با یاد
احتماال این تجربه را دارید که در
وارد یک اتاق مى شــوید و فرامو
این فراموشــى هاى کوچک روز
نتیجه رســیده اند که با یادگیرى
فراموشى هاى مزاحم خالص شو

4. فراموش کردن 4 علت اس 5
یکى از بهترین راه هاى پیشگیرى
فراموش مى کنید. کارشناســان
اطالعات معرفى مى کننــد. در اد

مطرح مى کنیم.

ن ر ور وزن ن م ر ر ر م ر ر ى ب و ص
 باشد.

زه گیرى نسبت دور کمر به قد را مى توان براى هر دو جنس و همه نژادها و 

روز ىب ل ور س بر
به قد در کودکان باالى پنج سال براى ار

سالمتى استفاده کنند.

نوشیدنى ها یا شــیر هاى گیاهى که به عنوان جایگزینى براى شیر لبنى استفاده 
مى شوند، مشخصات تغذیه اى متفاوتى دارند.

محققان مى گویند افزایــش آلرژى ها و عدم تحمل الکتــوز، عوامل محیطى و 
گیاه خوارى نیاز به جایگزین هاى غیر لبنى را ایجاد کرده است.

در این زمینه شــیر هاى جایگزین لبنى مانند شــیر هایى که از بادام، سویا و سایر 
گیاهان تهیه مى شوند، به طور گسترده اى محبوب شده اند و این نوشیدنى ها اغلب 
به عنوان جایگزین ســالم تر یا پایدارتر براى محصوالت لبنى، توسط برخى افراد 

مصرف مى شوند، اما آیا این محصوالت سالم تر از شیر گاو هستند؟
جایگزین هاى شیر با ترکیب یا استخراج مواد گیاهى در آب ساخته مى شوند. سپس 
مواد گیاهى براى افزایش پایدارى فیزیکى و مانــدگارى محصول نهایى تحت 
همگن سازى و عملیات حرارتى قرار مى گیرند. اگرچه این نوشیدنى هاى گیاهى 

مصرف مى شوند، اما مشخصات اغلب به عنوان جایگزینى براى شیر لبنى 
تغذیه اى یکسانى ندارند.

شیر هاى گیاهى
 جایگزین مناسب براى

 شیر لبنى است؟

هاهى گى گی همگن سازى و عملیات حرارتى قرار مى گیرند. اگرچه این نوشیدنى ها
به عنوان جایگزینى براى شیر لبنى رصرفمى شوند، اما مشخصات ااغغلب مم

تغذیه اى یکسانى ندارند.
متخصص ارتوپدى و عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى 
شیراز ضمن ارائه تعریفى از حالت طبیعى ستون فقرات به بیان 
دالیل بروز آرتروز زودرس و راههاى پیشگیرى از آن پرداخت.
دکتر سید محمد طحامى گفت: ستون مهره ها به عنوان یک 
ساختار اصلى، شکل ظاهرى بدن را حفظ مى کند و هرگونه 
تغییر که آن را از حالت طبیعى خارج کند، ناهنجارى ســتون 

مهره اى گفته مى شود.
این استاد دانشگاه علوم پزشکى شــیراز قرار گرفتن در یک 
وضعیت یکنواخت به صورت نشسته و یا ایستاده و به صورت 
طوالنى مدت را در تخریب مفاصل و بروز «آرتروز زودرس» 

تاثیرگذار دانست.

او افزود: براى پیشگیرى از مواجهه با پیامدهاى بعدى، افزایش 
بیمارى هایى که در سیستم اسکلتى عضالنى ایجاد مى شود 
و در واقع آسیب عضالت، مفاصل و استخوان ها را به دنبال 

دارد باید جدى تلقى شود.
به گفته این عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شیراز 
گفت: براى پیشــگیرى از ایجاد اینگونه نابهنجارى ها نباید 
در یک وضعیت ثابت به صورت ایســتاده یا نشسته در مدت 
زمان طوالنى قــرار بگیریم، حتى اگــر در وضعیتى صحیح

 باشد.
طحامى کاهــش وزن، قرار نگرفتن طوالنــى مدت در یک 
وضعیت ثابت، حفظ گودى هاى کمرى، اســتفاده از پشتى و 

گردنى در هنگام نشستن و حفظ زاویه 100 تا 120 درجه اى 
ستون مهره اى نسبت به استخوان ران روى صندلى را از جمله 
مهمترین راهکارهاى پیشــگیرانه از ابتال به دردهاى ستون 

مهره ها یا آرتروز برشمرد.
او ارائه آموزش هــاى الزم به کــودکان و نوجوانان به دلیل 
اســتفاده زیاد و نادرســت از رایانه و تلفن همراه را ضرورى 
دانســت؛ چرا که باعث بروز نابهنجارى هاى استخوانى در 

دوران بزرگسالى مى شود.
این عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شیراز تاکید کرد: 
یکى از بهترین راه هاى پیشگیرى از آرتروز زودرس یا درمان 

آرتروز، تقویت عضالت مجاور مفاصل آسیب دیده است.

دلیل آرتروز زودرس چیست

یک فرمول ساده براى حفظ سالمتى
تفاده کرد.

5ص توده بدنى باالى 35،
 نیست.

8 دهند که 28 درصد 
 اضافه وزن دارند.

عمل ها در موسسه 
تانیا گفته که پیش 
مردم کمک مى کند 

یر مى گذارد و چگونه 

 دیابت و غدد درون ریز 
ن موسسه حضور دارد نیز 
شکم خطر ابتال به چندین 

ابت نوع دو و بیمارى هاى 

 کاربرد آسان است و افرادى را 
سایى مى کند.

کمر از نسبتدور ه، پزشکان باید

مت

نوش
 مص
معد

 توص
 نمى

ر ور ب ز ی ب ن پز
رزیابى و پیش بینى خطرات 
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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

1. راى شــماره 140060302026014992 مورخ 1400/11/23 هیات دو مالکیت خانم 
فرنگیس اسمعیلى به شناسنامه شماره 1458 کدملى 1817898191 صادره آبادان فرزند 
کریم نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 162,52 مترمربع از 
پالك شــماره 1509 فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 66544 - 86/11/03 

دفتر 83 اصفهان    
2. راى شماره 140060302026014993 مورخ 1400/11/23 هیات دو مالکیت آقاى احمد 
اسماعیلى به شناسنامه شماره 5 کدملى 1199476757 صادره شهرضا فرزند عبدالحسین 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,52 مترمربع از پالك 
شــماره 1509 فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع ســند انتقال 66544 - 86/11/03 دفتر 

83 اصفهان    
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/11 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/26 - م الف: 1344399 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/169

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

1. راى شماره 140060302026003176 مورخ 1400/02/26 هیات یک مالکیت خانم 
میمنت قادرى زفره به شناسنامه شماره 99 کدملى 1286887720 صادره فرزند عزت اله در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 110,27 مترمربع پالك شماره 117 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى 
مع الواسطه از مالکیت رسمى حسن زارعى موضوع سند انتقال 17740 مورخه 1352/02/23 

دفتر 82 اصفهان   
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/11 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/26 - م الف: 1344343 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/171

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

شــماره: 140160302006002518- تاریخ: 1401/04/01 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 
کالســه 1401114402006000017 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مجید حاج حیدرى 
ورنوسفادرانى 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 مستندات ضمیمه شامل سند انتقال قطعى شماره 39579 
مورخ 1397/12/28 دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضیت 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 مجید حاج حیدرى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 5513 
کدملى 1142283161 صادره خمینى شــهر فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 139,25 مترمربع پالك شماره 982 فرعى از 117 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 16/67 متر دیواریست به باقیمانده 
شرقا به طول 7/15 متر درب و دیواریست به گذر 

جنوبا در دو قسمت به ترتیب به طولهاى 3/22 متر دیواریست و 13/20 متر درب و دیواریست 
به گذر 

غربا به طول 8/32 متر دیواریست به باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 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: 1401/04/11- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/26- م الف: 1343855 - 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 /4/173

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

1. راى شــماره 140160302026003437 مورخ 1401/03/02 هیات دو مالکیت آقاى 
محمد شیرى به شناسنامه شماره 1270384155 کدملى 1270384155 صادره اصفهان 
فرزند غالمرضا بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 
134,27 مترمربع پالك شماره 15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 37944 مورخ 99/06/19 

دفتر 235 اصفهان  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/11 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/26 - م الف: 1343977 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/178

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

1. راى شماره 140160302026003189 مورخ 1401/02/27 هیات یک مالکیت خانم 
رامش حرمیانى به شناسنامه شماره 9516 کدملى 1750578468 صادره اصفهان فرزند 
حسین در قسمتى از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131,80مترمربع پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى 
مع الواسطه از مالکیت رسمى افتخار و محمود صرامى موضوع سند انتقال 11483 مورخه 

1335/03/07 دفتر 65 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 

تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/11 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/26 - م الف: 1343900 -رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/180

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

1. راى شماره 140160302026002550 مورخ 1401/02/12 هیات یک مالکیت خانم 
زهرا لنجانى خوابجانى به شناسنامه شماره 671 کدملى 1286747945 صادره اصفهان فرزند 
فضل اله بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 163,21 مترمربع از پالك شماره 2 
فرعى از 15140 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
تأیید مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال شماره 33843 مورخ 1400/08/23 دفتر 

237 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/11 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/26 - م الف: 1343893 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/182

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

1. راى شماره 140160302026002389 مورخ 1401/02/28 هیات چهار مالکیت آقاى 
حمید سروش به شناسنامه شماره 70286 کدملى 1281804002 صادره اصفهان فرزند 
محمدرضا بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 190 مترمربع از 
پالك شماره 15029 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى غالمحسین امین الرعایا موضوع سند انتقال شماره 

12557 مورخ 1316/07/19 دفتر 10 اصفهان 
2. راى شماره 140160302026002390 مورخ 1401/02/28 هیات چهار مالکیت خانم 
بتول حیدریان دولت آبادى به شناسنامه شــماره 48 کدملى 6609592519 صادره دولت 
آباد فرزند محمدعلى بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 190 
مترمربع از پالك شماره 15029 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى غالمحسین امین الرعایا موضوع 

سند انتقال شماره 12557 مورخ 1316/07/19 دفتر 10 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/11 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/26 - م الف: 1343872 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/184

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002671- تاریخ: 1401/04/07- برابر راى شماره 2672 مورخ 
1401/04/07 به شماره کالسه 1470 تصرفات مالکانه آقاى/ خانم حمید حکیم داودى به 
شناسنامه شماره 11126 کدملى 0386007373 صادره فرزند مهدى در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115,85 مترمربع پالك شماره 798 فرعى از 85 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ســند 31626 مورخ 
98/6/21 دفتر 322 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفرز 

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 انتشــار 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 شماره 2671 مورخ 1401/04/07 به شماره کالسه 1469 تصرفات مالکانه آقاى/ 
خانم سمیه مجیرى خوزانى به شناسنامه شماره 1854 کدملى 1141289296 صادره فرزند 
على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115,85 مترمربع پالك شماره 
798 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
سند 31626 مورخ 98/6/21 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 
و محرز و مفرز 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 تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. نشانى: خمینى شــهر، میدان قدس، نبش 
میدان جنب سینما فرهنگ. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/11- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/26- م الف: 1343846- 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 /4/186

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 هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف 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 اســناد 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. 
رأى شماره 6837  مورخ 1400/12/25  خانم مهرى فاضل نجف آبادى فرزند عباسعلى نسبت 
به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 170/65 مترمربع قسمتى از پالك شماره 311 اصلى 
واقع در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان-مبایعه نامه از مالک رسمى خانم ایران 
خاکى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/4/11  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/4/26 - 
1343816/ م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسى /4/188

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

شــماره: 140160302016000307 - تاریــخ: 1401/04/06 - برابــر راى شــماره 
140160302016000237- 1401/03/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى سعید امینى فرزند محمد بشماره شناسنامه 5743 صادره از 
در تمامت دو سهم و دو پنجم سهم مشاع از 20 سهم ششدانگ پالك ثبتى 2140 فرعى از یک 
اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان به مساحت 2480 مترمربع خریدارى از مالک رسمى خانم 
فاطمه شهرخانى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مرتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/11 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/04/26- م الف: 1343690- سید محمدحسن مصطفوى- رئیس 

ثبت اسناد و امالك تیران /4/190

مدیرعامل ســازمان قطار شــهرى اصفهان و حومــه در گفتگو با 
خبرنگاران که در محل اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان برپا 
شده بود گفت: براى اتمام خط یک متروى اصفهان که 21 کیلومتر و 
200 متر طول و 87 درصد پیشرفت دارد، به قیمت روز نیازمند 1400 

میلیارد تومان و  130 میلیون یورو مى باشیم. 
سید محسن واعظى فر در آستانه عید سعید غدیرخم با تبریک این روز 
خجسته و با بیان این مطلب، به تاریخچه ایجاد قطار شهرى و حومه در 
اصفهان پرداخت و افزود: بحث ایجاد قطار شهرى قبل از انقالب و در 
زمان تأمین ذوب آهن از این کارخانه تا فرودگاه مطرح و مطالعاتى هم 
انجام شد. اما ایجاد قطار شهرى به صورت جدى از سال 77  مطرح 
و حتى مشاوره دقیق صورت پذیرفت. وى از اختصاص بودجه براى 
قطار شهرى در ســال 77 خبر داد و افزود: خط اول مترو، در شوراى 
عالى ترافیک در سال 85 تصویب شد که 21 کیلومتر و 200 متر با 20 
ایستگاه امروز در حال بهره بردارى است و تا امروز 87 درصد پیشرفت 
فیزیکى داشته و روزانه 80 هزار نفر را با فاصله 11 تا 15 دقیقه اى از 

پاسداران (قدس) تا ترمینال صفه جابه جا مى کند. 
مدیرعامل قطار شهرى و حومه ادامه داد: 13 درصد باقیمانده خط یک 
مترو شامل رام و واگن است که امروز تعداد رام قطار شهرى 14 است 
که باید به حداقل 33 رام برسد تا زمان انتظار مسافر که امروز 11 دقیقه 
است به 2/5 دقیقه کاهش یابد که در این صورت استفاده از مترو براى 

مردم بیش از پیش مقبولیت مى یابد. 

واعظى فر افزود: امروز مشــکل اصلى ما در قطار شــهرى، تأمین 
منابع مالى اســت چرا که مترو قرار بود با سهم 50درصدى دولت و 
50درصدى شهردارى انجام شود که در این راستا دولت سهم خود را 
پرداخت نکرده است و شهردارى هم به تنهایى قادر به پرداخت این 

هزینه ها نیست. 
وى گفت: مشکل مالى مترو قرار بود در سفر ریاست جمهور به اصفهان 
مطرح شود ولى من اطالعى از مطرح کردن یا نکردن آن ندارم ولى 
علیرغم همه مشکالت خط یک متروى اصفهان امروز بدون عیب 
و تمیز کار مى کند و امروز هم چهار رام در چین آماده ارسال است که 

نتوانستیم مشکالت مالى آن را حل کنیم. 
واعظى فر مى گوید: در صورت تأمین مالــى 1400 میلیارد تومان و 
130 میلیون یورو به قیمت روز تا دو سال آینده خط یک متروى شهر 
اصفهان به اتمام رسیده و زمان انتظار مســافر به 2/5 دقیقه خواهد 
رسید. این درحالى اســت که براى توسعۀ این خط نیز 10 رام قطار با 
هزینه 90 میلیون یورو با تجهیزات آن که دو هزار میلیارد تومان است 

در خط یک باید اختصاص یابد. 
وى درخصوص توسعه خط یک مترو و اتصال آن به مترو شاهین شهر، 
ابراز داشت: طرح توسعه خط یک از سمت ایستگاه شهرك قدس به 
سمت دانشگاه صنعتى (میدان استقالل) حدود پنج کیلومتر و نیم است 
و آغاز عملیات اجرایى آن منوط به منابع مالى شهردارى است که ماه 
آینده به مناقصه گذاشته مى شود؛ همچنین قرار است از منابع داخلى 

شهردارى به این بخش داده شود.

مدیرعامل سازمان قطار شــهرى اصفهان با بیان اینکه توسعه خط 
یک مترو برعهده شهردارى اصفهان است، خاطرنشان کرد: طراحى 
پروژه انجام شده و استدالل ما این است که شرکت هاى در مسیر این 
پروژه از جمله نفت، پاالیشــگاه و نیروگاه کمک کنند اما شهردارى 

شاهین شهر ذینفع شده و براى دریافت اعتبارات پیگیر است.
واعظى فر با بیان اینکه عملیات اجرایى توسعه خط یک مترو به سمت 
شاهین شهر امسال آغاز مى شود، خاطرنشان کرد: این مسیر نیز براى 
پنج ایستگاه نیاز به آزادسازى و 10 رام قطار دارد که اعتبار مورد نیاز 
آن 2 هزار میلیارد تومان براى ایستگاه ها و 90 میلیون یورو براى رام 

و تجهیزات است.
وى همچنین با اشاره به اینکه مترو بهارستان به طول 19/5 کیلومتر 
در حال اجرا است و ریل گذارى این مسیر به سمت سپاهان شهر انجام 
شده، افزود: احداث ایستگاه ســپاهان شهر نیز با شهردارى اصفهان 

است که عملیات اجرایى آن آغاز شده است.
وى یادآور شد: همه مطالعات براى خطوط یک، دو و سه مترو اصفهان 
وحومه در شوراى عالى ترافیک استان و کشور به تصویب رسیده است 

و خطوط مشخص شده است. 
مدیرعامل شرکت قطار شهرى و حومه اصفهان با اشاره به اجراى خط 
دو متروى اصفهان هم گفت: خط دو مترو اصفهان قرار بود طى هفت 

سال ساخته شود که این امر از سال 94 آغاز شد. 
واعظى فر اضافه کرد: خط دو مترو اصفهان 24 کیلومتر و 700 متر 
بود و از محله دارك در شــمال شــهر آغاز تا شکرشکن دور خواهد 

زد و حتى تا خمینى شــهر رفته و داراى 23 ایســتگاه است که البته 
اولویت اجرا 14 کیلومتر اول از دارك تا ایســتگاه شهید حجازى در 
ابتداى کهندژ است و امروز هم عملیات اجرایى از دو جبهه همزمان 
با دستگاه تى بى ام آغاز شده است و تاکنون 38 درصد سفت کارى 

خط دوم انجام شده است.
وى با بیان اینکه ما کار در ایستگاه الله را به صورت روباز اجرا کرده 
و ادامه مى دهیم، افزود: اصفهان شهرى میراثى بوده و حفظ میراث 
فرهنگى براى ما بسیار مهم و ارزشمند است و به همین منظور ما براى 
اجراى خط دو مترو از سازمان میراث فرهنگى ناظر مستقیم داریم و 
جلسات بسیارى هم با دست اندرکاران برگزار شده و مشاوره گرفته 

شده است تا به میراث فرهنگى صدمه وارد نشود. 
این کارشناسان در خیابان ابن سینا و... بر همه کارها نظارت داشته و 

نظر خود را بیان و گزارش ارائه کرده اند. 
واعظى فر درخصوص کشــف آثار تاریخى در ایستگاه ابن سینا نیز 
خاطرنشــان کرد: در عملیات اجرایى خط دو مترو مقرر شده در هر 
محدوده میراثى کاوش انجام شــد در خیابان ابن سینا گزارشى آمد، 
گمانه زنى هاى زمین شناسى مطرح شده بود که در ارتفاعى حتى تا 

هفت متر خاك دستى و نخاله است اما سازه میراثى نبود.
وى با بیان اینکه براى انجام کاوش هاى باســتان شناسى عملیات 
اجرایى خط دو مترو در ایستگاه ابن ســینا حدود سه ماه متوقف بود، 
گفت: اکنون عملیات اجرایى مترو در ایستگاه ابن سینا متوقف نیست، 

بررسى ها انجام شده و شایعات فضاى مجازى واقعیت نبوده است.

مدیرعامل شرکت قطار شهرى و حومه اصفهان گفت: خط دو متروى 
اصفهان و حومه داراى 16 ایستگاه است که همۀ این ایستگاه ها داراى 
پیمانکار بوده و مراحل پایه ریزى یک ایستگاه به اتمام رسیده است و 

38 درصد خط دو پیشرفت فیزیکى دارد. 
واعظى فر در پاســخ به ســؤالى در زمینۀ فرونشست در این خطوط 
هم گفت: تا امروز آثار فرونشست در خط یک دیده نشده و براساس 

محاسبات نخواهد شد. 
وى اشاره کوتاهى هم به خط سه مترو داشت و گفت: خط سه مترو از 
میدان آزادى آغاز و تا اسالم آباد (پل زندان) ادامه دارد که تا امروز براى 
آن بودجه اى در نظر گرفته نشده است. این درحالى است که ادامه آن 

به فوالدشهر و زرین شهر ختم خواهد شد. 
مدیرعامل شرکت قطار شهرى اصفهان و حومه گفت: براى خط سه 
نیز قراردادى با شرکت مبنا به صورت فاینانس با 594 میلیون یورو 
که بانک مرکزى هم تأیید کرده، بسته شده است تا بعد از اجراى کار، 
ظرف مدت چهار سال با مشارکت 50 درصدى دولت و 50 درصدى 

شهردارى پرداخت شود. 
واعظى فر گفت: خط ســه مترو اصفهان و حومــه داراى 42 رام و 
تجهیزات ویژه بوده و قراردادى 48 ماهه اســت که کار مطالعات آن 

هنوز آغاز نشده است. 
مدیرعامل شرکت قطار شهرى اصفهان گفت: همزمان با عید سعید 
غدیرخم، قرار است دستگاه TBM وارد ایستگاه کاشانى شده و در این 

ایستگاه قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان قطار شهرى اصفهان و حومه پاسخ مى دهد؛

چرا خط1 مترو اصفهان هنوز کامل نشده است؟

ساسان اکبرزاده
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بافتیمبى گومیس، مهاجم 36 ســاله فرانسوى بعد از 4 سال 
درخشــش براى الهالل و دو قهرمانى با تیم سعودى در آسیا 
در زمستان راهى گاالتاسراى شد. بازگشت گومیس ملقب به 
«شیر» به گاالتاسراى خوش یمن نبوده و با وجود اینکه این 
مهاجم 36 ساله در 14 بازى 9 گل به ثمر رسانده ولى قراردادش 
در آستانه فســخ قرار دارد. باشگاه گاالتاسراى تصمیم گرفته 
قرارداد امباى دیاگنه و گومیس را فسخ کند و این دو بازیکن 
در لیست خروجى تابســتانى تیم قرار دارند. گومیس یکى از 
گزینه هاى مورایس سرمربى جدید سپاهان براى تقویت خط 
حمله تیمش مطرح مى شود. مورایس با درخشش این مهاجم 
فرانسوى قهرمان لیگ عربستان شــد. با فسخ شدن قرارداد 
گومیس با گاالتاسراى کار ســپاهان براى جذب این مهاجم 

گلزن و باتجربه راحت مى شود.

سرخپوشــان پس از عدم توافق با رضا اســدى به دنبال 
جذب بازیکنى در پســت هافبک دفاعى هســتند تا جاى 
خالى این بازیکن را پــر کنند. بر همین اســاس هافبک 
لرستانى فصل گذشته شهردارى همدان در چند روز گذشته 
حضور فعالى در تمرینات پرســپولیس داشــت تا یحیى 
گل محمدى عملکرد او را زیر نظر بگیرد. محمد بیرانوند اما 
در نهایت نتوانست رضایت یحیى را جلب کند و سرمربى 
قرمزها عملکرد این بازیکن را که در بازى مقابل امیدهاى 
پرســپولیس هم به میدان رفته بود تأیید نکرد. بیرانوند در 
حالى دیگر حق شرکت در تمرینات پرسپولیس را ندارد که 
از همان روزهاى اول حضــورش در تمرینات  این تیم هم 
مشــخص بود که کار او براى مجاب کردن گل محمدى 

راحت نیست.

سپاهان «شیر» را 
شکار مى کند؟

یحیى، بیرانوند را نخواست
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حبیب فرعباسى دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن، با تمدید 
قــراردادش، 3 فصل دیگر در جمع سبزپوشــان اصفهان 
حضور خواهد داشــت. فرعباســى پیش از این یکسال با 
ذوب آهن قرارداد داشت و حاال با تمدید 2 ساله قراردادش، 
به مدت سه فصل از قفس تورى گاندوها محافظت خواهد 

کرد.

فرعباسى همچنان در 
دروازه گاندوها

بدون تعارف اگر قرار است شهرام ساالرى هم مانند عارف 
رستمى در ذوب آهن به نیمکت تبعید شود و در آخر هم به 
سرنوشتى چون او دچار شود چه بهتر بود که اصًال راهى 
اصفهان نمى شد. مهاجم فصل گذشته خیبر خرم آباد که 
به تازگى با عقد قراردادى به جمع گاندوها پیوسته با اشاره 
به اینکه هم پستى هاى خیلى خوبى در این تیم دارد گفته 
تالشش را خواهد کرد تا نظر مهدى تارتار را براى حضور 

در زمین جلب کند. 
حرف ها و رؤیاى ایــن مهاجم ما را یــاد آقاى گل لیگ 
آزادگان در فصل گذشــته مى اندازد؛ عارف رستمى که 
آرزو داشت این عنوان را در لیگ برتر و در جمع سبزپوشان 
اصفهانى تکرار کند. وقتى ایــن مهاجم که از قضا او هم 
از خیبرخرم آباد راهى لیگ برتر شــده بود فصل بیست 
و یکم را بــا گل 3 امتیازى اش بــراى گاندوها در هفته 
نخست رقابت ها اســتارت زد، این امید در دل هواداران 

ذوب آهن هم زنده شد که شاید رستمى همان برگ برنده 
تیم محبوب آنها در بازگشــت ذوبى ها به اوج باشد. او اما 
در ادامه بازى ها بیشتر از 568 دقیقه براى خودنمایى در 
میدان فرصت نیافت که ماحصــل آن هم دو گل در کل 
بازى هاى  لیگ بود. برجاى گذاشتن همین کارنامه کافى 
بود براى اینکه ذوبى ها در پایان فصل به همکارى با این 

مهاجم 26 ساله خاتمه دهند.
حاال و با پیوســتن مهاجمى دیگر از تیم خیبر خرم آباد به 
ذوب آهن که مهمترین نقطه قوت او نیز همچون رستمى 
شــمار گل هاى باالیش در لیــگ آزادگان بوده، بیم آن 
مى رود که مبادا ســاالرى در ذوب آهن به رستمى ثانى 

تبدیل شود؟ 
مسیرى که این تیم در فصل گذشته طى کرد نشاندهنده 
آن اســت که ذوبى ها مهاجمان زیادى براى قرارگرفتن 
در خط آتش سبزپوشان به خدمت گرفتند اما اکثر آنها در 
نهایت بدون اینکه خروجى مناسبى براى گاندوها داشته 

باشند یا در میانه رقابت ها یا همزمان با خاتمه یافتن لیگ 
بیست و یکم به درب خروج از باشگاه هدایت شدند. بدتر 
از همه اینکه جذب برخى از این فورواردها به دلیل کارنامه 
نه چندان درخشان و سن و ســال باالیشان از همان ابتدا 
انتقاداتى را متوجه این باشگاه ریشــه دار اصفهانى کرد. 
معلوم نیست که این مهاجمان که تعدادشان کم هم نبوده 
براساس کدام عملکرد و توانایى به جمع شاگردان تارتار 
اضافه شده اند که در ادامه شــیوه و کیفیت بازى آنها از 

سوى همین سرمربى مورد مقبول قرار نگرفت.
براى همین بدون تعارف مى گوییم اگر قرار است شهرام 
ساالرى نیز به سرنوشتى همچون همپستى هاى سابقش 
در این تیم دچار شــده و به نیمکت تبعید شود اى کاش 
ذوب آهن با همان فورواردهاى سابقش کار را ادامه مى داد 
یا پولى که خرج خرید ساالرى کرده را براى به عضویت 
گرفتن مهاجمى صــرف مى کرد که ســبک بازى اش 

همچون سعید باقرپسند مورد پسند تارتار افتد.  

مرضیه غفاریان

خوددارى بازیکنان تیم ملى انگلیس از دریافت 
واکسن کرونا ممکن است باعث غیبت آن ها در 

بازى برابر ایران شود.
تیم ملى انگلیس در اولین دیدار از مرحله گروهى 
جام جهانى 2022 قطر بایــد به مصاف تیم ملى 

ایران برود.
بر اســاس قوانین کشــور قطر، هر فرد خارجى 
که بدون دریافت واکســن کرونا وارد این کشور 
شود باید به مدت پنج روز در هتل محل اقامتش 

قرنطینه باشد.
حاال دیلى میلى انگلیس مدعى شده که چندین 
بازیکنى که انتظار مى رود در فهرست نهایى گرت 
ساوت گیت براى حضور در جام جهانى قرار داشته 
باشند، حاضر به دریافت واکسن کرونا نشده اند و 
این ممکن است موجب دردسرهاى جدى براى 

تیم ملى این کشور شود.
قرار است این تیم شش روز پیش از اولین دیدارش 
در جام جهانى قطر برابر ایران وارد این کشور شود 
و اگر این بازیکنان تا آن زمان واکسن نزده باشند، 
عمال تنها یک روز فرصت همراهى و حضور در 
تمرینات را خواهند داشــت و به این ترتیب شاید 

نتوانند انگلیس را در این بازى همراهى کنند.
حاال ساوت گیت باید انتخاب کند که تعدادى از این 
بازیکنان را به صورت کامل از فهرست تیمش کنار 
بگذارد، مانند کارى که چلسى و کریستال پاالس 
در تور پیش فصل شان انجام دادند، یا با غیبت آنها 

در بازى اول برابر ایران کنار بیاید.
این در حالى است که بعضى از منابع در روزهاى 
گذشــته خبر داده بودند که فیفا در حال مذاکره 
با دولت قطر اســت تا قوانینش در زمینه دریافت 
واکســن کرونا براى ورود به خاك این کشور را 

تسهیل کند.
خوددارى برخى از بازیکنان از دریافت واکســن 
کرونا به معضلى جدى در لیگ برتر انگلیس نیز 
تبدیل شده و اردوهاى تمرینى پیش فصل بسیارى 
از بازیکنان باشگاه هاى حاضر در این رقابت ها را با 

اختالل جدى روبرو کرده است.
انتظار مى رود که کشورهاى دیگرى مانند فرانسه 
هم با این مشکل روبرو باشند اما شرایط انگلیس 
دشوارتر است چون بازى اول آنها قرار است در روز 
نخســت آغاز دیدارهاى جام جهانى برابر ایران 

برگزار شود.

احتمال غیبت ستاره هاى انگلیس برابر ایران

هافبک ایرانى برنتفورد شانس بازى بیشترى در 
تیمش براى فصل جدید خواهد داشت.

ســامان قدوس که براى ســومین فصل پیاپى 
تصمیم به ادامه حضور در برنتفورد انگلیس گرفته، 
پس از فصل نه چندان ایده آلى که پشــت ســر 
گذاشت، حاال باید با رهایى از مصدومیت خود را 
آماده شروع سال جدید رقابت هاى لیگ برتر کند 

و بتواند به ترکیب تیمش برسد.
هافبک ایرانى برنتفورد، که صعود از چمپیونشیپ 
را همراه تیمش تجربه کرده، در فصل اخیر 17 بار 
در لیگ برتر انگلیس به میدان رفت که طى این 
مدت یک گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد، 
اما در هفته هاى پایانى به خاطر آســیب دیدگى 
نتوانســت به میدان برود و البته پیش از آن هم 

شانس کمى براى بازى داشت.
ســامان قدوس، پس از اینکه در دیدار هفته سى 
و چهارم فصل گذشــته لیگ جزیره حضور ثابت 
در ترکیب تیمش به عنوان مدافع راســت مقابل 
تاتنهام داشت و بخاطر آسیب دیدگى تعویض شد، 
در چهار هفته پایانى فصل و دیدارهاى تدارکاتى 
پیش فصل جارى نتوانست به دلیل مصدومیت به 
میدان برود، اما حاال شــرایط جدیدى براى او به 

وجود آمده است.
ملى پوش ایرانى برنتفورد، در حالى باید تالش کند 
زودتر از بند مصدومیت رهایى یافته و به میادین 

برگردد که در صورت رســیدن به شرایط بازى، 
شانس بیشترى براى بازگشت به ترکیب تیمش 
خواهد داشــت، چراکه کریستین اریکسن از این 

باشگاه جدا شده و به منچستر یونایتد رفته است.
اکنون انتقال اریکسن به منچستر یونایتد شرایط 
بهترى براى سامان قدوس براى نزدیک شدن به 
ترکیب اصلى را به وجود مى آورد و بعید نیست با 
رســیدن به مرز آمادگى، او تجربه قرار گرفتن در 

جمع 11 بازیکن ثابت را دوباره به دست بیاورد.

شانس بازى بیشتر براى قدوس

چالش شهرام ساالرى در ذوب آهن
دفاع راســت فصل قبل پرســپولیس با عقد 
قراردادى رســمى به تیم ســپاهان اصفهان 

پیوست.
رامیــن رضاییان کــه فصل گذشــته در تیم 
پرسپولیس حضور داشــت و این روزها پس از 
قرارگیرى در لیســت مازاد پرسپولیس راهى 
دوحه قطر شده بود، پس از بازگشت به ایران، 
مسیر اصفهان را در پیش گرفت و به سپاهان 

ملحق شد.
نکته جالب اینکه رضاییان که با پرســپولیس 
قراردادى شش ماهه امضا کرده بود، به مدت 

دو سال به سپاهان پیوســته تا به این 
ترتیب در لیگ بیست و دوم و سوم 

پیراهن طالیى پوشان را برتن 
داشته باشد.

باشگاه سپاهان تاکید 
رامیــن مى کنــد کــه جذب 

رضاییان به درخواست ژوزه مورایس انجام 
شــده و مذاکره پس از این درخواست انجام 

شده بود.
نکته مهم اینکه پیش از این 
پرســپولیس مدافع راست 
سپاهان، دانیال اسماعیلى فر 

را جذب کرد و حاال طالیى پوشــان با خرید 
رضاییان به پرسپولیس پاتک زدند.

رضاییان که فصل گذشته پیراهن پرسپولیس 
را بر تن داشت سابقه حضور در تیم هاى صباى 
قم، اوستنده بلژیک، راه آهن، الشحانیه، الدحیل 

و السیلیه قطر را در کارنامه ورزشى خود دارد.
وى همچنیــن 45 بازى 
بــراى تیم ملــى ایران 
انجام داده اســت و در 
دو جام ملتها و یک جام 
جهانى بــه میدان 

رفته است.

پاتک سپاهان به پرسپولیس با جذب رامین 01

آینده کریم انصــارى فرد مهاجم تیم ملى کشــورمان با 
باشگاه آ.اك یونان همچنان در هاله اى از ابهام قرار دارد. 
رسانه هاى یونانى از قرار گرفتن نام انصارى فرد در لیست 
خروج باشــگاه آ.اك خبر دادند. در جدیدترین خبر در این 
زمینه سایت «اســپورت داگ» یونان اعالم کرد مهاجم 
ایرانى به همراه کاروان تیم راهى هلند نشد. آ.اك این روزها 
در هلند اردو زده ولى یکى از بازیکنان در لیست تیم حضور 
نداشت و به همراه تیم راهى هلند نشد و این بازیکن کریم 
انصارى فرد است. طبق گزارش این رسانه یونانى انصارى 
فرد در حال مذاکره با یک تیم یونانى است تا در فصل آینده 

براى آن تیم به میدان برود.

پایان کار کریم
 با تیم یونانى؟

05

عارف غالمى که پس از پایان دوران نقاهتش از عمل زانو، 
نقش تاثیرگذارى در قهرمانى اســتقالل ایفا کرده بود، در 
پایان فصل پیشنهاداتى را از تیم هاى خارجى دریافت کرده 
بود تا تمدید قراردادش با استقالل در هاله اى از ابهام قرار 
بگیرد و حتى یکى دو بارى در صفحه شخصى اش مجبور 
به اطالع رســانى در خصوص وضعیتش شود. با این حال 
باشگاه استقالل که محمد دانشگر را هم دیگر در ترکیبش 
نمى دید، عالقه اى به جدایى عارف غالمى نداشت، بعد از 
انجام مذاکرات با این بازیکن به توافق دست پیدا کرد. در 
نهایت باشگاه استقالل با انتشار تصویرى از این بازیکن در 
کنار آجورلو مدیرعامل این باشگاه، از تمدید قرارداد مدافع 
ملى پوش خودش خبر داد تا نگرانى هواداران این باشگاه 

نسبت به خط دفاعى تیم شان برطرف شود.

غالمى آبى پوش ماند

پس از بازگشت به ایران،
پیش گرفت و به سپاهان

اییان که با پرســپولیس
 امضا کرده بود، به مدت

این یوســته تا به
سوم ت و دوم و

ن را برتن 

د 
رامیــنب 

ت ژوزه مورایس انجام
 از این درخواست انجام
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نصف جهان «سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 
67 درصد جمعیت اســتان را تحت پوشش قرار داده 
اســت که با توجه به صنعتى بودن و فرهنگ بیمه اى 
استان، نسبت به نُرم کشورى که 53 درصد است تعداد 
افراد تحت پوشش بیمه این استان 15 درصد بیشتر از 

میانگین کشورى است.»
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان که 
براى اولین بار در ســمت جدید به میــان خبرنگاران 
آمده بود با بیــان این مطلب گفت: ســازمان تأمین 
اجتماعى در استان اصفهان داراى 44 شعبه، دو شعبه 
اقمارى و 16 کارگزارى اســت که به بازنشستگان، 
مســتمرى بگیران و... خدمات ارائه مى کنند که 30 
خدمت غیرحضورى است و بدینسان مى تواند از 70 
میلیون بار تردد جلوگیرى کند که ما فعًال در حال گذار 
از این اتفاق بوده و امیدواریم در سال هاى آینده به آن 

دست یابیم. 
مرتضى حاجى کاظمــى افزود: یکــى از مهمترین 
مباحث ما در سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 
حذف کاغذ و راه اندازى نسخه الکترونیک بود چرا که 
معتقدیم عدم زمان زیاد و عدم افزایش هزینه، مى تواند 
از مزایاى نسخه الکترونیک باشــد. البته باید یادآور 
شــوم که دوران کرونا علیرغم همه مشکالتى که به 
همراه داشت، به کارگیرى نسخ الکترونیک را باید از 
مزیت هاى آن نام برد که رقم نسخه الکترونیک ما در 

استان اصفهان در دوران کرونا به 99 درصد رسید. 
وى با بیان اینکه پیرى جمعیت در آینده مشکالتى به 
همراه خواهد داشت، گفت: تاکنون آنگونه که باید به 

اهمیت جمعیت توجه نشده است. یکى از مشکالت 
پیرى جمعیت این است که اکنون در استان اصفهان در 
مقابل هر 3/2 بیمه پرداز، 1/1 بیمه بگیر داریم. این در 
حالى است که در گذشته در برابر هر مستمرى بگیر، 25 
نفر بیمه پرداز وجود داشت. این موضوع چالش بزرگى 

در منابع ایجاد کرده است.
مدیرکل ســازمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان 
مى گوید: ما امروز دو نوع بیمه دانشــجویى و مشاغل 
خانگى و فراگیــر خانواده داریم که هــر کدام از این 
مشاغل به تناسب مى توانند از آنها استفاده کرده و از 

مزایاى بیمه اى آنها استفاده نمایند. 
حاجى کاظمى از پیگیرى ســاخت بیمارســتانى در 
اصفهان به عنوان جایگزین بیمارســتان شــریعتى 
اصفهان خبر داد و گفت: امید اســت این بیمارستان 
که به صورت تهاترى با شهردارى زمین آن در شهید 

کشورى تأمین شد امسال کلنگزنى شود. 
وى البته در توضیح دو بیمه دانشجویى و بیمه خانواده 
هم گفت: پرداخت حق بیمه بــراى این نوع بیمه ها، 
مى تواند ســابقه بیمه اى ایجاد کــرده و درصد بیمه 
متفاوت است ولى ُحســن این بیمه آن است که بیمه 
شونده مى تواند از بیمه درمانى مستمرى بگیر استفاده 

نماید. 
وى با اشاره به موضوع بیمه دانشجویى و بیمه فراگیر 
خانواده، تصریح کرد: براى جوانانى که اکنون مشغول 
به کار نبوده و خواستار ایجاد سوابق بیمه اى هستند، 
این امکان در قالب این دو طرح فراهم شــده است، 
با اجراى این طرح افراد تحت پوشــش والدین خود 

خواهند ماند، تعهدات این بیمــه 12، 14 و 18 درصد 
است که افراد مى توانند به دلخواه خود بهره مند شوند. 
زنان خانه دار نیز مى توانند با استفاده از این طرح براى 

خود سابقه بیمه ایجاد کنند.
مدیرکل ســازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با 
اشاره به اینکه ما بیمه اجتماعى روستایى و عشایر هم 
داریم، هدف از بیمه افراد روســتایى و عشایرى را که 
مستقل هستند امنیت و سالمت برشمرد و گفت: به هر 
میزانى که روستاییان و عشایر بیمه بپردازند به همان 
میزان از مزایاى آن بهره مند خواهند شــد. مدیرکل 
تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: بسیارى تصور 
مى کنند این بیمه همانند بیمه تأمین اجتماعى است، 
اما مبالغ این بیمه تفاوت فاحشــى با تأمین اجتماعى 

دارد.
حاجى کاظمى سپس در پاسخ به سئواالت مختلف 
گفت: در ســال هاى گذشــته در مجلس شــوراى 
اسالمى قوانین و ضوابطى چون بازنشستگى پیش 
از موعد و... به سازمان تأمین اجتماعى تحمیل شد 
و امروز مى توان گفت 50 درصد بازنشســتگان ما را 
بازنشســتگان پیش از موعد یعنى با 20 سال سابقه 
کار ولى 30 روز حقوق و مستمرى تشکیل مى دهند. 
این درحالى است که ما سال گذشــته هزار میلیارد 
تومان وصول داشتیم ولى 18 هزار میلیارد تومان هم 

پرداخت کردیم که این از معضالت ماست. 
حاجى کاظمى اضافه کرد: بازنشستگى پیش از موعد 
یکى از مصوبات مجلس بود که هزینه هاى زیادى به 
ســازمان تأمین اجتماعى تحمیل کرد و اکنون بیش 

از 50 درصد افراد پیش از موعد بازنشســته مى شوند، 
ســازمان تأمین اجتماعى بزرگ ترین وام گیرنده از 
بانک رفاه اســت و در مقابل 40 هزار میلیارد دیون از 
کارفرماها و 450 هزار میلیارد مطالبه از دولت دارد که 

هنوز دریافت نکرده است.
وى مى گوید: در ســال 1401، ابالغ سیاســت هاى 
نظام چندالیه تأمین اجتماعى با هدف نهایى عدالت 
اجتماعى بــه صورت واقعى و ریشــه کن نمودن فقر 
مدنظر بود که این سازمان نقش محورى در این راستا 

داشته است. 
مدیرکل ســازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان از 
دیون 450 هزار میلیارد تومانى این سازمان در کشور از 
دولت خبر داد و گفت: از این میزان سهم سازمان تأمین 
اجتماعى اســتان اصفهان پنج هــزار و 200 میلیارد 

تومان است. 
وى ادامه داد: حداکثر ســن بیمه هاى اختیارى و آزاد 
تأمین اجتماعى 50 سال اســت، در طرح هاى بیمه 
دانشجویى و خانواده ســن بازنشستگى خانم ها 55 و 
آقایان 60 سال اســت. با 20 سال سابقه بیمه، افراد با 
حقوق کامل بازنشسته مى شوند. در صورت دارا بودن 
سابقه 30 ساله زنان با 45 سال مردان با 55 سال سن 

نیز مى توانند بازنشسته شوند.
وى در ادامه افزود: اتباع بیگانه براى استفاده از مزایاى 
تأمین اجتماعى باید داراى دو شــرط دارابودن کارت 
اقامت و دیگرى کارت اشتغال باشند تا همسطح با دیگر 
بیمه شدگان از مزایاى تأمین اجتماعى استفاده نمایند. 
البته اگر کارت اشــتغال نداشته باشــند دچار مشکل 

خواهند شد. البته مشکل این است که اتباع غیرمجاز از 
این خدمات استفاده مى کنند، در استان اصفهان کمتر 
از 12 هزار نفر از اتبــاع براى دریافت خدمات بیمه اى 

ثبت نام کرده اند.
مدیرکل ســازمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان 
درخصوص بیمه بیکارى هم گفــت: اگر فردى 66 
درصد توان کارى خود را از دست داده و امکان درمان 
هم براى وى وجود نداشته باشد، او از کارافتاده تلقى 

مى شود. 
وى ادامه داد: سازمان بیمه گر در مورد اتفاقات بعد از 
بیمه مسئولیت داشته و اگر فردى قبًال دچار مشکلى 

شده باشد و بازنشسته شود و مشکل براى او ایجاد گردد 
از نظر ما ازکارافتاده نخواهد بــود. ولى اگر حادثه اى 
براى او در حین کار رخ دهد ازکارافتاده شناخته خواهد 

شد. 
حاجى کاظمى گفت: امســال حــدود 15 هزار بیمه 
بیکارى پرداخت کردیم. وى در پاسخ به این سئوال 
هم که اگــر دخترى خودش بیمــه تأمین اجتماعى 
داشته و فرزند شــاغل در دیگر ســازمانى هم باشد 
در صورت فوت شــاغل آیا مى تواند از مزایاى هر دو 
سازمان استفاده کند هم گفت: استفاده همزمان از دو 
صندوق دولت براى هیچکس امکانپذیر نبوده و فرد 
باید یک سازمان را براى استفاده از حقوق و مزایاى 

خود استفاده کند. 
حاجى کاظمى با بیان اینکه تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهان 5200 میلیارد مطالبــه از کارفرمایان دارد، 
اضافه کرد: در چندســال گذشته با شــیوع ویروس 
کرونا، تعداد زیادى از کارفرماها با وجود تعطیل شدن 
کارگاه ها، حقوق و دستمزد کارگران را پرداخت کرده و 
درخواست بیمه بیکارى نداشتند و نوسان پرداخت بیمه 

بیکارى چندان زیاد نبوده است، 
حاجى کاظمى از رســانه ها قدردانى کــرد و اظهار 
امیدوارى نمود خدمات سازمان تأمین اجتماعى مؤثر 

و مفید باشد. 

مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان در نشست خبرى با اصحاب رسانه: 

67 درصد جمعیت استان اصفهان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعى است

«امنیت اجتماعى حق انسانى است و هدف مدیریت درمان سازمان 
تأمین اجتماعى، امنیت و سالمت مى باشد.» 

مدیر درمان ســازمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در جمع 
خبرنگاران با بیان این مطلب به تاریخچه این سازمان در گذشته 
اشاره کرد و گفت: ســازمان تأمین اجتماعى تأمین سالمت را از 
جمله اهداف خود قرار داده است و یادآورى تأمین امنیت و سالمت 
در هفته تأمین اجتماعى، رسالتى است که باید بیش از پیش به آن 

توجه شود. 
دکتر محمد رجالى افزود: سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 
نیمى از جمعیت این استان را تحت پوشش قرار داده و اولین خریدار 

درمان و دومین ارائه کننده خدمات در کشور به شمار مى رود. 
وى با بیان اینکه ما از سال 96 تحول دیجیتالى را شروع کرده ایم 
و در دو سال اخیر فعالیت هاى گسترده اى در این راستا داشته ایم 
گفت: امروز علیرغم بسیارى از مشکالت، ما در حوزه درمان تأمین 

اجتماعى تحوالت خوبى داشتیم. 
مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان ادامه داد: ما 
در بخش درمان تأمین اجتماعى، دو نوع درمان مستقیم و درمان 
غیرمستقیم داریم که درمان مستقیم از طریق مراکز ملکى انجام 

مى شود و در درمان غیرمستقیم، خرید درمان صورت مى گیرد. 
دکتر رجالى گفت: ما در اســتان اصفهان سه بیمارستان ملکى با 
750 تخت، 28 درمانگاه تخصصى و پلى کلینیک و دندانپزشکى 

و... داریم. 
وى ادامه داد: در سال 1400، 42 میلیون بیمار سرپایى، 40 هزار 
جراحى و... در بیمارستان هاى مستقیم داشتیم. این درحالى است 
که ما در بیشتر شهرستان هاى استان اصفهان 4هزار قرارداد داریم. 
مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان مى گوید: در 
دو ماهه سال جارى در حوزه درمان سرپایى نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 20 درصد رشد، در پلى کلینیک ها 22درصد رشد، در 
عمل هاى جراحى 55 درصد رشــد و... را داشتیم و توانستیم رتبه 
سوم خدمات سرپایى را در کشور کسب کنیم. همچنین بیمارستان 
شریعتى اصفهان با 31 هزار و 800  بسترى رتبه اول کشور را در 

تعداد بسترى بیمار به خود اختصاص داده است. 
دکتر رجالى تعداد نسخ خریدارى شــده در درمان غیرمستقیم در 
سال گذشــته را 35میلیون ویزیت سرپایى دانســت و افزود: در 
سال گذشته 285 هزار خدمات بسترى داشته ایم و در سال 1400، 
مجموعاً 38 هزار میلیارد تومان هزینه کردیم که نسبت به سال 99، 

رشد 42 درصدى را نشان مى دهد. 

وى گفت: حوزه درمان ســازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 
در نسخ الکترونیکى در اوایل سال 1400 به75درصد و این تعداد 
نســخه الکترونیکى در خردادماه 1401 به 99/5 درصد رسید و 
امروز در بیشتر بیمارستان هاى ما ارائه نسخ و خدمات بیمارستانى 

به صورت الکترونیک انجام مى شود. 
مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان با اشاره به 
انجام پروژه هــاى عمرانى هم گفت: درمانــگاه تأمین اجتماعى 
دولت آباد در هفتــه تأمین اجتماعى با هزینــه 70 میلیارد تومان 
راه اندازى خواهد شــد. این درحالى اســت که در سه بیمارستان 
شریعتى، غرضى و فاطمه زهرا(س) مسئله هتلینگ به اتمام رسیده 
است و بخش جراحى قلب بیمارستان شریعتى 60 درصد پیشرفت 

فیزیکى داشته و تا پایان سال جارى راه اندازى خواهد شد.
رجالى در مورد جایگزینى بیمارستان شریعتى اصفهان هم گفت: 
این بیمارستان تقریباً 60 سال قدمت داشته که باید در بخش هایى 
از آن تعمیرات و تغییراتى حاصل شود، بنابراین پیشنهاد شد یک 
بیمارستان در منطقه شهید کشورى اصفهان ساخته شود که اگر 
استانداردهاى آن از سوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان تأیید 
شود، مراسم کلنگزنى آن برگزار خواهد شد که 420 تخت خوابى 

خواهد بود. 

وى این را هم گفت که اگر مقاومت بیمارســتان شریعتى در هر 
بخشى از ســوى متخصصان امر بررســى وضعیت، اعالم شود، 

تصمیمات جدى ترى گرفته خواهد شد. 
دکتر رجالى از رضایتمندى بیماران از ارائه خدمات خبر داد و گفت: 
ما سیستمى در بیمه درمان داریم که مسائل و مشکالت را رصد 
مى کند و در این سنجش 76 درصد بیماران احساس رضایتمندى 

دارند. 
وى رسانه ها را بلندگوى مردم دانســت و از آنان خواست تا با نقد 
منصفانه، مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 

را یارى دهند. 
مدیر درمان ســازمان تأمین اجتماعى به این نکته نیز اشاره کرد 
که در شهرهایى که مدیریت درمان ســازمان تأمین اجتماعى، 
درمانگاه ندارد مردم مى توانند بــه صورت رایگان از درمانگاه ها و 

بیمارستان هاى دانشگاه علوم پزشکى استفاده کنند. 
مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان معتقد است 
هیچ شرکت بیمه اى همه داروها را تعهد نمى کند و سازمان تأمین 
اجتماعى تنها تعهد پرداخت تعداد محــدودى از داروها را دارد و 
نسخه ها ترکیبى از داروهاى مختلف است، بنابراین تفاوت هاى 
قیمتى ناشــى از عدم تعهد تأمین اجتماعى براى برخى از داروها 

است. اما ما هزینه 70 درصد داروهایى را که تعهد داریم پرداخت 
کرده ایم و در درمان مســتقیم نیز هزینه همــه داروها پرداخت 
مى شود که امید اســت با ایجاد پرونده الکترونیک براى بیماران، 

همه مشکالت در حوزه درمان برطرف گردد.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در گفتگو با خبرنگاران: 

هدف مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعى، امنیت و سالمت است
ساسان اکبرزاده


