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کتاب صوتى پهلوانان 
طریقت عشق رونمایى شد

کتاب هاى درسى درس 
زندگى نمى آموزند
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فرم نافرم مدارس
3

سفر به اصفهان با ناصر خسرو

قلیان! 
تو اینهمه اینجا چه مى کنى؟
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چه نوع
 انگورى

 مفیدتر است؟

کارگران مشغول کارند اما بدون بیمه!
2
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جرایم اول تا سوم 
در استان اصفهان

انواع مختلفى از انگور در بازار وجود دارد که هریک 
حاوى مزایا و فوائد خاص خود هستند.دکتر 
نوریا دیانووا کارشناس تغذیه در روسیه معتقد 

اســت که انگور ســیاه حاوى مواد مفید 
بیشترى نسبت به انگور سبز است...

رییس کل دادگسترى اصفهان گفت: سرقت مستوجب 
تعزیر، ضرب و جرح و توهین به اشــخاص به عنوان 
جرایم اول تا سوم استان اصفهان است.حجت االسالم 
اســدا... جعفرى در آییــن معارفه دادســتان جدید 
شهرستان کاشــان  تصریح کرد:  جرم هاى یادشده 
در فصل هاى مختلف ســال جابجا مى شــود و فقط 
مختص این استان نیســت، بلکه در کشور نیز گاهى 
این جرم ها از یکم تا سوم است.وى در خصوص جرائم 
خشن نیز گفت: قانون و شیوه نامه ها در این خصوص 
قاطعانه اجرا مى شود و حکم هایى که براى مجرمان 
خشن، سابقه دار و جرایم مهم مانند سرقت مسلحانه و 
یا آدم ربایى صادر  شده در نوبت اجرا با اولویت قرار دارد.
رییس کل دادگسترى اصفهان گفت: برنامه  این اداره 

کل در استان اصفهان...

صنعت مبلصنعت مبل
 در اصفهان تکیه گاه ندارد در اصفهان تکیه گاه ندارد

تولید مبل به یک سوم ظرفیت رسیده استتولید مبل به یک سوم ظرفیت رسیده است
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اکثر حوادث کار در بخش هاى ساختمانى و پروژه هاى عمرانى و براى کارگرانى رخ مى دهد که عمًال بیمه نیستند

دشمنى عجیب
 پاتوسى با توفان زرد! 

در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر و در حساس ترین بازى 
هفته فوالد موفق شد با گل دیر هنگام آیاندا پاتوسى 

از سد سپاهان بگذرد. 
بى تردید محبوب ترین رقیب پاتوسى ...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

چرا سپاهان 
به فوالد باخت

از ضدتاکتیک نکونام 
تا اشتباهات فردى طالیى ها

فکرى براى عصا به دست شدن اصفهان بکنید
3
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حمایت قاطع مورایس  حمایت قاطع مورایس  
از ستاره جوانش

قیمت خانه در تهران از بارسلون گران تر است! جزئیاتى درباره دلیل اختالل و کندى اینترنت کشورجهان نما حرکت کشاورزى اصفهان به سمت محصوالت کم آب برتکنولوژى بیمارى شایعى که بر اثر کم خوابى بروز مى کنداستان سالمت

آگهى تجدید مزایده عمومى
 شماره  1401/2554   (شماره مرجع مزایده )

-موضوع تجدید مزایده: کاالهاى مستعمل و ضایعاتى و روغن سوخته واقع در دهکده 
زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود درنظر دارد کاالهاى خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده را با بهره گیرى از ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت با شماره مزایده 

setadiran.ir 1401/2554
به صورت الکترونکى به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت : 1401/6/12 
مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت 19 مورخ  1401/6/28                             

تاریخ بازدید : از تاریخ انتشار تا ساعت 14/30 مورخ 1401/6/28
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:  تا ساعت 19 مورخ 1401/07/07   

زمان بازگشایى: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/7/09  
 زمان اعالم به برنده:  تا مورخ 1401/7/16

ضمنا" رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد: 
1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند 
مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت 
تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایى پاکات ، اعالم به 

برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2-پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاالهاى مطرح شه در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد 

از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3- عالقه مندان به شــرکت در مزایده مى بایســت جهت ثبت نام و دریافت مزایده 

الکترونیکى ( توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه :41943 – 021

  setadiran.ir  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه
" بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است. 

4- در صورت بروز هر گونه اشکالى و یا سوال از فرایند انجام ثبت نام ، متقاضیان مى توانند 
با شماره 1456 مرکز پاسخگویى ستاد معامالت الکترونیک دولت تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:       
www.ioz.ir آدرس سایت سازمان

info@ioz.ir ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

سازمان عمران زاینده رود

ده)

شــرکت صنایع الکترواپتیک صاایران در نظر دارد خدمات عمومى و 
نگهدارى فضاى سبز خود را براى مدت یک سال از طریق مناقصه عمومى 
دومرحله اى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، از متقاضیان محترم 
درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت 
ادارى مورخ 1401/6/24 از ساعت 8 الى 16 به نشانى اصفهان، خیابان 
کاوه، جنب خیابان استاد فالطورى (جنب بانک ملت) مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 031-34921070 
روابط عمومى شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران 

آگهى شرکت در مناقصه عمومى
 دومرحله اى

چاپ نوبت اول چاپ نوبت اول 

دش
 پاتوس
در چارچوبهف
هفته فو
از سد
بىت

7

ه هریک 
کتر 
عتقد 

د 

3

3

نماینده خمینى شهر در مجلس:

حضور روحانیون در شعب بانکى 
سوء تفاهم رسانه اى است

3

 در چهارمین گردهمایى مدیران روابط عمومى صنعت 
برق حرارتى کشــور روابط عمومى نیروگاه اصفهان 

موفق به دریافت  لوح شایسته تقدیر شد.
در این گردهمایى عبدالرسول پیشاهنگ، مدیرعامل 
شــرکت مادرتخصصــى بــرق حرارتى، با اشــاره 
به نقش بســیار اثرگذار روابط عمومى هــا در ارتقاى 
جایگاه هر ســازمانى گفــت: امروزه در دنیا شــغل 
روابط عمومى در لیست برترین مشــاغل سخت و پر 
استرس قرار گرفته اســت اما در صنعت برق حرارتى 
با توجه به محیــط کار واحدهــاى نیروگاهى طبیعتًا 
فعالیت در بخش روابط عمومى از ســختى بیشــترى 

برخوردار است.
پیشــاهنگ تاکید کرد: روند تولید برق در نیروگاه هاى 
حرارتى  با شــرایط دشوارى همراه اســت و همکاران 
ما در تمامى روزهاى ســال به صورت 24 ســاعته در 
محیط هایى با دما و رطوبت بســیار باال در تالشند تا 
خللى در تامین برق مورد نیاز هموطنانمان ایجاد نشود.

مدیرعامــل برق حرارتــى ادامــه داد: اما بــا وجود 
دشــوارى هاى موجود در این عرصه بخش زیادى از 
جامعه اطالعى از فرآیند ســخت تولید بــرق ندارند، 
بنابراین روابط عمومى هاى صنعت برق حرارتى بایستى 
این اقدامات را بــه خوبى براى مشــترکان به تصویر 

بکشند چرا که اطالع مردم از دشوارى هاى تولید برق 
موجب خواهد شد تا در مصرف این حامل انرژى دقت 

نظر بیشترى داشته باشند.
بنابراین گــزارش، در ارزیابی صــورت گرفته، روابط 
عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان موفق به 
کسب رتبه شایسته تقدیر در بین  شرکت هاى صنعت 

برق کشور شد.
در آییــن پایانى ایــن گردهمایى که روز یکشــنبه 6 
شهریورماه 1401 در نیروگاه طرشــت تهران برگزار 
شد لوح سپاس توسط مهندس عبدالرسول پیشاهنگ، 
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصى تولید نیروى برق 

حرارتى اهدا شد.

روابط عمومى نیروگاه اصفهان شایسته تقدیر شناخته شد
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زائران اربعین تا چقدر دینار 
مى توانند بخرند؟

ایران در دوره خشکسالى
 30 ساله قرار دارد؟

خبرخوان
خطر بیخ گوش مربیان 

رئیس اتحادیه آموزشــگاه هاى    ایسنا|
تعلیم رانندگى تهــران از تعیین نــرخ آموزش 
رانندگى معادل 86 هزار تومان براى هر ساعت در 
سال جارى خبر داد و گفت: طبق آیین نامه دولت، 
مربیان رانندگى باید از امسال مدرك کارشناسى 
داشته باشند، متاهل باشند، خودروى خود را هر 
پنج ســال تعویض کنند و موارد دیگر، اما اجراى 
این موارد منجر به بیکارى حدود 30 هزار مربى 

رانندگى مى شود و پیگیر اصالح آن هستیم.

پشت پرده یک ازدواج  
  مووى مگ |یک خبرنگار حوزه سینما 
اعالم کرد که ازدواج سحر قریشــى و امیر تتلو 
که به جدایى ختم شد معامله اى هنگفت بوده که 
این دو به آن تن داده اند! او مدعى شده که ازدواج 
این دو، معامله اى چند صد میلیاردى بوده بوده و 
اسپانسر آن نیز ارتباطاتى با رمز ارزها داشته است. 
این خبرنگارهمچنین بیان کرده که در این ماجرا 
یک تهیه کننده مشهور سینما (که نامش اعالم 
نشده) نیز حضور داشته که 20 میلیارد تومان سهم 

خالص او بوده است! 

نگار دماوند را فتح کرد
نگار جواهریــان عکس هاى    ایران آرت |
جالبى از فتح قله دماوند منتشــر کرد. ان بازیگر 
سینما و تلویزیون با انتشــار تصاویرى از خود در 
صفحه شخصى اینستاگرامش خبر از صعودش 
به قله دماوند را داد. نگار جواهریان در این مدت 
با سریال «خاتون» بازگشــت خوبى به عرصه 

تصویر داشت. 

واکنش تند به انتقادهاى 
رضا رشیدپور

  کافه سینما |هواپیمایى کیــش ایر 
در پاســخ به واکنش رضا رشیدپور مجرى سابق 
تلویزیون در ویدیویى نســبت به واگذارى این 
ایرالین، در توییتى جوابیه منتشــر کرد. در این 
ویدیو رشیدپور نســبت به نحوه واگذارى کیش  
ایر اعتراض کرده و معتقد است که ساکنان جزیره 
کیش بیشترین آسیب را از این واگذارى خواهند 
دید. هواپیمایى کیش در واکنش به این ویدیو در 
صفحه  توییتر خود نوشت: «سرمایه واقعى کیش  
ایر همسفرانش هستند نه سلبریتى هایى که روزى 
به واسطه رانتى که مى گرفتند در آنتن زنده ثناگوى 
مدیر وقت بودند و اکنون که باجشان قطع شده سر 
به گالیه گشوده پس از دو سال به یادآورده اند که 
در دولت مورد حمایتشــان این شرکت وارد روند 

خصوصى سازى شد...»

چند یوز
در ایران وجود دارد؟

براســاس آخرین آمار مربوط به    ایسنا |
یوزهاى بالغ و جدا از مادر، در سه سال اخیر تعداد 
این یوزها به 12 فرد مى رســد. همچنین مدتى 
بعد یکى از یوزها که چند وقتى مشــاهده نشده 
بود، شناسایى شــد و این تعداد به 13 فرد رسید و 

همچنان ممکن است به آمار افزوده شود.

 ابتالى قطعى 68 نفر
 به وبا تاکنون

بنابر گــزارش مرکــز مدیریت    ایسنا | 
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشــت، از ابتداى 
سال جارى تا پنجم شــهریور ماه، 68 مورد ابتال 
به وبا از 6 استان کردستان، کرمانشاه، آذربایجان 
غربى، بوشــهر، کرمان و قم شناسایى و گزارش 
شده است که حدود 88 درصد موارد ابتال مربوط 
به دو استان کردستان و کرمانشاه بوده است. 43 
مورد ابتال به وبا مربوط به اســتان کردستان، 17 
مورد کرمانشاه بوده است. موردى از فوت تا کنون 

گزارش نشده است.

بنزین گران نمى شود
  روزنامه جام جم | با کاهش سهمیه بنزین 
3000 تومانى در کارت هاى سوخت، این شائبه ایجاد 
شــد که دولت در نظر دارد شــرایط را براى افزایش 
قیمت بنزین آماده کند که البتــه معاون وزیر نفت با 
رد آن مى گویــد هدف از این تصمیــم، جلوگیرى از 
قاچاق بنزین به خارج از مرزهاســت. البته حساسیت 
به خبر هاى بنزینى، طى ماه هاى گذشــته باال رفته 
است، به ویژه پس از تصمیم دولت براى اجراى طرح 
آزمایشى تخصیص بنزین به هر ایرانى، طرحى که در 
جزیره کیش اجرایى شد. ساالرى، اما به مردم مى گوید 

هیج افزایش قیمت بنزینى در کار نیست.

رسانه ها هنوز هستند 
  سینما پرس| معــاون مطبوعاتــى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى گفت: معتقدم که 
حتمــًا مرجعیت رســانه هاى داخلى تضعیف شــده 
ولى از بین نرفته اســت. بعد از رادیــو و تلویزیون، 
خبرگزارى ها و روزنامه هــاى اصلى در محیط داخل 
و خارج تاثیرگذارند. همین امروز بعضى از روزنامه ها 
مى توانند با سرمقاله شان در سیاست گذارى جمهورى 
اسالمى تغییراتى ایجاد کنند یا پیام هاى مختلفى به 

جهان صادر کنند.

نخستین قطار قم - کربال 
اعزام نخستین قطار ترکیبى تهران -    تسنیم |
قم - کربال حرکت خود را آغاز کرد. این قطار با ظرفیت 
300 نفر و به صورت کاروانى سفر خود را به سمت کربال 
آغاز کرد. زائران این قطار از قم تا شلمچه سیر خواهند 
کرد و از مرز شلمچه تا بصره را به دلیل نبود خط ریلى 
با اتوبوس و از بصره تا کربال مجددا به وسیله قطار طى 

طریق خواهند کرد.

امیدوارى نسبت به
 انجام توافق  

جان کربى هماهنگ کننده ارتباطات    ایسنا |
راهبردى شوراى امنیت ملى آمریکا گفت که واشنگتن 
نسبت به دست یافتن به توافقى در مذاکرات وین بر سر 
احیاى برجام (توافق هسته اى) «امیدوار» است. به گفته 
کاخ سفید، دلیل این خوش بینى آمریکا، حذف کردن 
برخى پیش شرط ها براى بازگشــت به توافق از سوى 
ایران اســت. کربى بیان کرد: ما هنــوز امیدواریم که 
بتوانیم به بازاجراى برجام دست بیابیم. ما بر این باوریم 
که االن نسبت به هفته ها و ماه هاى اخیر [به این هدف] 

نزدیک تر هستیم. 

اعتراض یک روزنامه به دولت 
  روزنامه جمهورى اسالمى | با عـبور از 
هفته دولت امسال، دولت سیزدهم یکسالگى فعالیت خود 
را پشت  سر گذاشته ولى هنوز مشکالت اقتصادى مردم 
را حل نکرده است. طبیعتًا این دولت اگر بخواهد مردم 
را از فشارهاى اقتصادى برهاند، باید از سیاست هایى که 
بر مردم فشار وارد مى کند فاصله بگیرد و اسباب بهبود 
وضعیت معیشت مردم را فراهم کند؛ چیزى که تاکنون 
در این یکسال، آمار و واقعیت هاى اقتصادى آنرا نشان 

نداده است.

بیمارى وزیر راه و شهرسازى
 چیست ؟

  دیده بان ایران| سخنگوى دولت درباره نحوه 
درمان وزیر راه و شهرســازى توضیحاتــى ارائه کرد. 
على بهادرى جهرمى گفت: آقاى قاسمى دچار آسیب 
و صدمه شدند و 2 مهره از ســتون فقرات ایشان دچار 
مشکل شده بود. وى افزود: عمل ایشان به شیوه تزریق 
بود و 2 مهره  ستون فقرات ایشان ترك خورده بود که 
تزریق به آن 2 مهره انجام شــد و ان شاءا... امیدواریم 
که هرچه زودتر حالشــان بهتر شود که طبیعتا نیازمند 
استراحت بیشترى هســتند.وزیر راه و شهرسازى در 
پى بروز حادثه تحت عمل جراحى دیســک کمر قرار 

گرفته است.

زائرین امام حسین (ع) که در سامانه «سماح» نام نویسى 
کرده اند، مى توانند به تدریج، به یکى از صرافى هاى عضو 
بازار متشکل ارز ایران یا شعب منتخب بانک هاى عامل، 
مراجعه کنند و ارز مورد نیاز خود را تا سقف مبلغ یک صد 
دالر یا 150 هزار دینار عراق با نرخ مندرج در نماد توافقى 
بازار متشــکل ارز ایران خریدارى نمایند.امیرهامونى، 
مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران عنوان کرد: متقاضیان 
خرید ارز پس از ثبت نام در ســامانه «سماح» یا همان 
 samah.haj.ir سامانه ســازمان حج و زیارت به نشانى
مى توانند جهت خرید ارز بــه یکى از صرافى هاى عضو 
بازار متشکل ارز ایران یا شعب منتخب بانک هاى عامل 

تعیین شده مراجعه کنند.هامونى تاکید کرد: هنگام خرید 
ارز بایستى خود زائر، شخصًا حضور داشته و ارز اربعین به 
هیچ فرد دیگر به عنوان نماینده زائر فروخته نمى شود.وى 
با اشاره به مساله انتخاب نوع ارز خریدارى شده از سوى 
زائر، گفت: فروش دالر یا دینار عراق بر حسب انتخاب 
مشترى و در صورت موجودى لحظه اى عامالن فروش 
در خصوص ارز درخواست شده، انجام خواهد شد.هامونى 
یادآورى کرد: فروش ارز اربعین از محل سرفصل زیارتى 
اربعین حســینى (ع) بوده و براســاس اطالعیه بانک 
مرکزى؛ هیچ گونه محدودیتى بابت فروش ارز مسافرتى 

در سال جارى براى متقاضیان ایجاد نمى کند.

به گفته رئیس سازمان زمین شناسى، ایران  از حدود 20 
سال پیش وارد یک دوره خشکسالى 30 ساله شده  است 
و اکنون آثار این دوره خشکسالى را مشاهده مى کنیم. در 
گذشته برخى تا مقدارى بارندگى زیاد مى شد مى گفتند 
ما دوره خشکســالى بلندمدت نداریم و ترسالى ها این 
نظریه را که ایران در دوره خشکســالى 30 ساله است، 
نقض مى کند، در صورتى که مى بینیم در برخى سال ها 
یک مقدار بارندگى ها بیشــتر بوده اما این دلیل بر این 

نیست که دوره ترسالى آغاز شده باشد.
علیرضا شــهیدى تاکید کرد: ما همچنان در ســیکل 
خشکسالى قرار داریم و سال به سال هم تبعات حاصل 

از این خشکسالى بیشتر نمایان مى شود.
درمقابل برخى بر این باورند که از نظر علمى نمى توان 
گفت ایــران از حدود 20 ســال قبــل وارد یک دوره 
خشکسالى 30 ساله شده  است، زیرا اوال با بررسى آمار 
و ارقام مرتبط با وضعیت بارندگى، دما و تبخیر و تعرق 
طى چند دهه گذشته نمى توان به چنین نتیجه اى رسید 
و دیگر اینکه پیچیدگى بیش از حد و عدم قطعیت شدید 
در پدیده هاى آب و هوایى سبب مى شــوند که نتوان 
شرایط آب و هوایى و اقلیمى آینده را با دقت پیش بینى 
کرد، بخصوص پیش بینى وضعیت بارندگى در طول 10 

ساله آینده غیرممکن است.

دریا قدرتى پور

با اینکه سال هاى ســال اســت کارگران ساختمانى 
براى بیمه اى که ندارند، پایشان روى بیل رفته است، 
اما همچنان ایــن موضوع در پرده اى از ابهام اســت.  
کارگرانى که خیلى وقت است پشت تصمیمات مقدماتى 
دولت براى بیمه شدن مانده اند و حاال تعدادشان رسیده 
به 23 هزار نفر، کسانى که اکنون بیشترین حوادث ناشى 

از کار را به خود اختصاص مى دهند.
در این ســال ها با اینکه دولت تصمیم داشته کارگران 
ساختمانى را تحت پوشش بیمه قرار دهد و یا به آن ها 
مهارت بیاموزد اما ظاهر امر نشان مى دهد که هنوز در 

نخستین گام ها در این مورد هم لنگ مى زند!
آمارهایــى که از حوادث کار منتشــر شــده، نشــان

 مى دهد که اکثر این حادثه ها در بخش هاى ساختمانى 
و پروژه هــاى عمرانى رخ داده و معموًال شــامل حال 
کارگرانى شده که به صورت مقطعى در آن کار حضور 
دارند و عمــأل بیمه نیســتند.  دلیل بیمه نبودنشــان 
هم همیشــه بر این اساس توجیه شــده که کارهاى 
عمرانى و ســاختمانى فعالیت هاى مقطعى به شــمار 
مى رود و بنابراین کارفرما هم خیالش راحت است که

 نمى خواهد کارگر را بیمه کند و بار بیمه را از دوش خود 
برداشته است.

این در حالى است که در بسیارى از موارد کارفرما نه تنها 
اقدام به بیمه کارگرانش نمى کند بلکه به الزامات قانون 
کار و دستورالعمل هاى شوراى حفاظت فنى نیز چندان 
اهمیتى نمى دهد و زیر بار خرید کفش،کاله و لباس کار 
براى حفظ ایمنى کارگران نمــى رود و همین موضوع 

چرخه حوادث ناشى از کار را سرعت مى بخشد.
در حال حاضر، حجم زیادى از حوادث کار شامل حال 
کارگرانى شود که نه تنها بیمه نیستند بلکه اگر به دلیل 
حادثه بیکار شوند شــامل حال بیمه هاى بیکارى هم 

نمى شوند. 
این در حالى اســت که یک کارگر ســاختمانى به طور 
میانگین 15 روز از هرماه را مشــغول کار است و در هر 

شرایطى باید حق بیمه ســهم خود را پرداخت کند در 
صورتى که چنین اتفاقى نمى افتد. این موضوع با شیوع 
کرونا و با تعطیلى کســب و کارها هم وضعیت بدترى 
را ایجاد کرده تا جایى که طى دو ســال گذشته، صدها 
کارگر ساختمانى در حالى بیکار شدند که هیچ حمایت 
موثرى از آنها صورت نگرفت بلکه به نان شبشان هم 

محتاج شدند.
حاال بعد از دو سال از این وقایع، با اینکه هنوز هم پرونده 
کارگران ساختمانى روى میز مجلس است، اما به نظر 
مى رسد که زمزمه هاى حل شــدن این موضوع بلند 

شده است.   
سه ماه پیش از این، کیومرث سرمدى، عضو کمیسیون 
اجتماعى مجلس شوراى اســالمى، در تشریح آخرین 

وضعیت طرح ســاماندهى بیمه کارگران ساختمانى و 
فصلى، از تصویب کلیات این طرح در جلسه علنى خبر 
داد و اعالم کرد که  این طرح پس از بررسى جزئیات در 
نهایت به دلیل اینکه نمایندگان رویکردهاى مختلفى 
نســبت به آن داشتند، پیشــنهادات مختلفى را مطرح 
کردند که در نهایت مقرر شده تا براى ارزیابى بیشتر به 

کمیسیون اجتماعى ارجاع شود.
 آن طور که او گفته، پس از ارجاع طرح ساماندهى بیمه 
کارگران ساختمانى به کمیسیون به دلیل وجود طرح ها 
و لوایحى که در دستورکار کمیسیون قرار دارد، رسیدگى 

به این طرح هنوز در دستورکار قرار نگرفته است.
به گفته عضو کمیسیون اجتماعى مجلس در حال حاضر 
با توجه به اینکه این طرح همچنان در صحن مجلس 

باقى مانده بسیارى از کارگران از جمله کارگران فصلى 
و ساختمانى هنوز هم امنیت شغلى ندارند و بسیارى از 
این کارگران یا بیمه ندارند یا اگر بیمه دارند حق البیمه 
آنها به صورت ناقص واریز شده که عمال فایده اى براى 

آنها ندارد.
با این اوصاف و بــه این خاطر که هیــچ حمایت تمام 
و کمالى از این کارگران نمى شــود و در حوزه غرامت 
دستمزد نیز اگر کارگر بیمه باشد یا کارت مهارت داشته 
باشد مى تواند از مزایاى تأمین اجتماعى برخوردار شود 
و در غیر این صورت غرامت دستمزد ندارد به این نکته 
مى رسیم که این کارگران به دلیل نداشتن بیمه، زیر بار 
تبعیض هاى بســیارى مى روند و حوادث ممکن است 

جان و مالشان را بدون هیچ پشتوانه اى از آنها بگیرد. 

کارگران مشغول کارند اما بدون بیمه!

الدن ایرانمنش
نه درس ها، درس زندگى اســت و نه سرمشــق ها 
مى توانــد مهارت بیامــوزد. این گزاره ها ســر و ته
کتاب هایى اســت کــه قرار اســت باز هــم روى 
نیمکت ها قرار بگیرد و در ســال تحصیلى جدید باز 
هم دانش آموزان با حجم باالیى از کتاب هاى درسى 
روبرو شوند که نه تنها با حجم زمان آموزش متناسب 

نیست؛ بلکه غیر جذاب و خسته کننده است.
این موضوع ســالیان سال اســت دغدغه معلمان و 
دلواپسى خانواده ها هم شــده است. چالشى که سه 
ضلع مثلث اولیا، مربیان و دانش آموزان را تشــکیل 
مى دهد و با اینکه هر سال در مورد آن بحث و گفت 
و گو مى شود اما گویا به نتیجه رسیدن آن به سادگى 

میسر نیست.
 در کتاب هاى حجیم درسى که البته در سال هاى اخیر 
به ویژه در دوره ابتدایى تعدیل هایى در آن انجام شده،  
مطالب غیرکاربردى فراوان است که شاخص اصلى 
تشخیص آن همان جمله معروفى است که بسیارى 

از دانش آموزان از آن استفاده مى کنند: «این مطلب به 
چه درد ما مى خورد؟»

دانش  آموزان شــاید با ادبیاتى ناپخته حرف بزنند اما 
در واقع در حال اعالم نیازشان هستند. دانش آموزان 
در کتاب هاى درسى دنبال موضوعاتى مى گردند که 
ضمن جذابیت و افزودن به دانش آنها در زندگى نیز 
به کارشان بیاید که از این دست مطالب در کتاب هاى 

درسى بسیار کم است.
یکى از معلمان دوره ابتدایى که ســال هاست با این 
موضوع دست و پنجه نرم مى کند؛ این اعتقاد را دارد 
که بچه هاى امروز بیش از اینکه به گردکردن و قطع 
کردن و حل مجهوالت نیاز داشته باشند به معلوماتى 

نیاز دارند که براى آنها کاربردى باشد. 
به نظر این معلم با سابقه که خودش داراى دو فرزند 
اســت، خیلى وقت ها این مســائل خانواده ها را هم 
درگیر مى کند. مباحثى که رابطه پدر و مادر و فرزند 
را به چالش کشیده و باعث مى شــود که استحکام 

خانواده با ورود فرزند به مدرسه دچار تزلزل شود.

از سویى دیگر دانش آموزان پایه هاى باالتر هم در این 
چرخه چندان دل خوشى ندارند. آنها به جاى اینکه در 
مدرسه کار تیمى و مهارت هاى مختلف و کاربردى را 
یاد بگیرند، ذهنشان درگیر مسائل تئوریکى مى شود 

که به درد امروز و آینده شان نمى خورد.
دنیاى دانش آموزان پایه دوازدهم دنیاى متفاوت ترى 
است. بیشترشان از استرس براى کنکور سال آینده 
حرف مى زنند و گالیه مــى کنند. پریا یکى از همین 
دانش آموزان مى گوید که هر شب خواب رتبه خوب 
داشــتن را مى بیند و در زمان امتحانات هم اگر نمره 
کمى بگیرد با تذکر خانواده مواجه مى شود. پریا فکر 
مى کند کتاب هاى درســى چیزى را بــه او آموزش 

نمى دهند که نیاز دارد.
سروناز، دانش آموز پایه دوازدهم است. او فکر مى کند 
کتاب هاى درسى براى او کاربردى نیست و شاید از 
مجموع چیزى که در مدرسه مى آموزد 20درصدش 
کاربردى باشد:« اگر قرار بود من کتاب هاى درسى را 
بنویسم مواردى را به دانش آموزان آموزش مى دادم 

که در جامعه و زندگى به آن ها کمک کند؛ مثال نکاتى 
را در مورد تعمیر کردن ماشین، رسیدگى به تعمیرات 
جزئى که در زندگى واقعى با آن مواجه مى شویم و یاد 
نگرفته ایم که چطور باید عمل کنیم، به دانش آموزان 
آموزش مــى دادم. ما در مدارس یــاد نمى گیریم که 
چطور مستقل و شاد زندگى کنیم و تنها مجموعه اى 
از اطالعات را حفظ مى کنیم که بعد از مدتى فراموش 

مى شوند.»
یک معلم نیز تاکید مى کند: بــراى دانش آموزان چه 
اهمیتى دارد که بداند صادرات پنبه کدام کشور بیشتر 
از دیگران است در حالى که در برابر پیش  پاافتاده ترین 

مسائل و مشکالت، دچار درماندگى مى شود؟
 وى تاکید دارد که بچه ها به جاى حفظ کردن دروس 
یا یادگیرى مســائل پیچیده اى همچــون اهرم ها 
یا مقیاس ها که با خشــک ترین ادبیــات ممکن در 
کتاب ها بیان شده، باید مهارت ارتباط با همساالن و 
خانواده، کنترل خشم و قدرت تصمیم گیرى و مقابله 

با مشکالت را یاد بگیرند تا براى زندگى آماده شوند.

کتاب هاى درسى درس زندگى نمى آموزند 

پنج درصد خانه هاى در اسپانیا باالى مترى سه هزار یورو قیمت 
دارند. در مادرید و بارسلون متوسط قیمت هر مترمربع مسکن 
از چهار هزار یورو عبور مى کند. اگر قیمت یورو بازار آزاد را در 
پایان نیمه اول ســال جارى میالدى، 33 هزار و 700 تومان 
درنظر بگیریم به عددى معادل 140 تــا 146 میلیون تومان 
مى رسیم. این عدد ارزش تقریبى قیمت هر مترمربع خانه در 

شهر هاى بارسلون و مادرید را نشان مى دهد. 
خب کمربند ها را ببندید تا به ســرزمین عجایب برویم. شرط 
مى بندیم هیچ کدام شــما فکر نمى کردیــد در همین تهران 
خودمان، حوالى نیاوران یک ویالى شش هزار و 500 مترى 
داریم که هر متــر آن را 400 میلیون تومــان ارزش گذارى 
کرده اند و باید براى خریــد کل ملک 206 هزار میلیارد تومان 
پول بدهید. شــش میلیون یورو ناقابل! این را دســت گرمى 

فرض کنید.
در الهیه یک پنت هاوس 800 مترى آگهى شده که مترى 550 
میلیون (چهار برابر متوسط قیمت خانه در مادرید و بارسلون) 

ارزش دارد. براى خرید این مورد باید 440 میلیارد تومان پول 
پرداخت کرد. چیزى در حدود 13 میلیون دالر. از پنت هاوس 
هزار و 400 مترى زعفرانیه به عنوان مرتفع ترین پنت هاوس 
حال حاضر تهران یاد مى شود. این واحد را مترى 300 میلیون 
قیمت گذاشته اند که دو برابر میانگین قیمت هر مترمربع خانه 

در مادرید و بارسلون است.
چون خیلى پنت هاوس پنت هاوس کردیم، شاید پیش خودتان 
خیال کنید خانه هاى گرانقیمت تهــران را تنها باید بین متراژ 
باال ها پیدا کرد، اما نه! در خیابان فرشته واحدى 90 مترى داریم 
که دو سال از زمان ساختش مى گذرد. با توجه به ارزش 466 
میلیون تومانى هر متر آن، قیمت کل این واحد مسکونى به 42 
میلیارد تومان یعنى یک میلیون و 250 هزار دالر مى رسد. در 
الهیه هم تا دلتان بخواهد مى توانید آپارتمان هاى 90 تا 100 
متر پیدا کنید که هر متر آن ها حدود 200 میلیون ارزش دارد و 
از این بابت مى توانند با خانه هاى اسپانیا و بخصوص آن هایى 

که در شهر هاى بارسلون و مادرید واقع شده اند، رقابت کنند.

قیمت خانه در تهران از بارسلون گران تر است! 

بر اساس آخرین مطالعات دانشگاه علوم پزشــکى تهران، 42 درصد افراد باالى 50 سال کشور مبتال به 
پرفشارى خون (فشارخون باال) هستند و پزشکان از این بیمارى به عنوان قاتل خاموش یاد مى کنند.

بر اساس آخرین مطالعات دانشگاه علوم پزشکى تهران، میزان شیوع فشار خون باال در بزرگساالن ایران 
(افراد باالى 50 سال) به 42 درصد رسیده که شیوع آن در بین زنان بزرگسال ایرانى 47 درصد و در بین 

مردان بزرگسال 38 درصد است.
بیشترین میزان شیوع فشار خون باال در بین گروه هاى مختلف سنى ایران به ترتیب مربوط به افراد 60 
سال و باالتر (62 درصد)، 50 تا 59 ســال (50 درصد) و 40 تا 49 سال (32 درصد) است همچنین شیوع 
فشار خون باال در افراد داراى اضافه وزن و چاقى، مبتالیان به بیمارى هاى قلبى عروقى، مبتالیان دیابت، 
افراد داراى سابقه مصرف ســیگار، افراد بى سواد یا کم سواد و جمعیت روســتایى در مقایسه با جمعیت 

شهرى بیشتر است.
شیوع 42 درصدى فشار خون باال در بین زنان و مردان بزرگسال ایرانى در حالى است که تنها 38 درصد 
مبتالیان آگاه از ابتال به فشار خون باال، تحت درمان قرار گرفته اند و در بین افراد تحت درمان این بیمارى 

هم، 32 درصد موفق به کنترل فشار خون باال شده اند.
این مطالعات همچنین نشان مى دهد، میزان شیوع فشار خون باال در جمعیت کودکان و نوجوان دختر 

و پسر 6 تا 12 سال ایرانى، حدود 9 درصد و میزان شیوع «پیش فشار خون باال» حدود 8 درصد است. 

 ابتالى 42درصد مردم ایران
 به بیمارى «قاتل خاموش»
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استقرار جو پایدار 
کارشناس هواشناسى استان اصفهان گفت: نقشه هاى 
هواشناسى، بیانگر استقرار جوى پایدار روى استان است. 
حجت ا... على عسگریان درخصوص پیش بینى وضعیت 
جوى هواى اســتان اصفهان، اظهار کرد: نقشــه هاى 
هواشناسى، بیانگر اســتقرار جوى پایدار تا اواسط هفته 
روى استان است، بر این اساس وضعیت جوى در اکثر 
مناطق آسمان صاف تا کمى ابرى و گاهى وزش باد نسبتًا 

شدید پیش بینى مى شود.

سرقت اموال عمومى چالش  
مدیریت شهرى

مدیر ناحیه2 شهردارى فوالدشهر گفت: شهروندان 
در راستاى حفظ اموال شهر، موارد مشکوك را اطالع 
دهند تا عالوه بــر جلوگیرى از خســارت به اموال 
عمومى و زیرساخت هاى شــهر، از بروز حادثه براى 
شــهروندان جلوگیرى شود. ســیدمهران موسوى 
اظهار کرد: پدیده ســرقت امــوال عمومى همواره 
یکى از چالش هاى مدیریت شــهرى و دستگاه هاى 
خدمت رسان به شمار مى آید که به دلیل بروز برخى 
مشــکالت اجتماعى و اقتصادى، عــده اى اقدام به 
سرقت این تجهیزات و امکانات عمومى مى کنند. وى 
افزود: ســرقت و تخریب اموال عمومى در منطقه 2 
فوالدشهر، موجب خسارت و آسیب به زیرساخت هاى 
شهر جدید فوالدشهر شده و این مسئله گالیه مندى 

شهروندان را به همراه داشته است.

ارسال 10هزار لیتر گالب به 
کربال

شرکت تعاونى گل و گالب جوشقان قالى با همکارى 
مردم بیش از 10هزار لیتر گالب و عرقیات به کربالى 
معلى ارســال کرد. رضا حیدرى مدیر عامل شــرکت 
تعاونى گل و گالب جوشقان قالى گفت: در آستانه اربعین 
حسینى گالبگیران جوشقان قالى و اتحادیه کامیونداران 
این مقــدار گالب و عرقیات را براى تهیه شــربت در 
موکب هاى مسیرنجف تا کربال به عراق ارسال کردند. 
گالب، نعنا، هل، دارچین، کاسنى و خار شتر از جمله این 

عرقیات است.

44 شهر اصفهان 
طرح تفصیلى دارد

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان گفت: از 
مجموع 98 شهر داراى طرح جامع مصوب و ابالغى 
در این استان، هم اکنون 44 شهر داراى طرح تفصیلى 
مصوب اســت که طرح تفصیلى 30 شهر ابالغ شده 
و طرح تفصیلى 14 شــهر دیگــر در مراحل نهایى 
قــرار دارد. علیرضا قارى قرآن با اشــاره به وضعیت 
طرح هاى توسعه شهرى و فراشهرى استان اصفهان 
اظهار داشت: این اســتان با دارا بودن 114 شهر از 
بزرگترین نظام سکونت گاهى و شبکه شهرى در بین 
استان هاى کشور برخوردار است، همچنین این استان 
داراى تنوع کاملى از سلسله مراتب طرح هاى توسعه 

فرا شهرى و شهرى است.  

توسعه ارتباطات در همبرات 
در راستاى توسعه ارتباطات روستایى با هدف بهبود و 
پوشش ارتباطات سیار و ثابت در روستاهاى واقع در 
دهستان همبرات، سایت منصوب در روستاى شیرازان 
به تکنولوژى نسل ســوم تلفن همراه مجهز گردید. 
طبق اعالم حمیدرضا ترکیان رئیس اداره مخابرات 
شهرستان اردســتان، سایت روســتایى شیرازان در 
ســال 99 از محل اعتبارات uso و با پیگیرى هاى 
نماینده مردم اردســتان در مجلس شوراى اسالمى 
نصب گردید و طى یکســال اخیر نیز با پیگیرى این 
اداره و همکارى مخابرات اســتان، نســبت به ارتقاء 
سایت موبایل مذکور از تکنولوژى نسل دوم به نسل 
سوم اقدامات الزم صورت گرفته است. الزم به ذکر 
است، دهســتان همبرات نام دهســتانى در بخش 
مهاباد شهرستان اردستان اصفهان است که براساس 
سرشــمارى مرکز آمار ایران در سال 1385، جمعیت 

آن 728 نفر (285 خانوار) بوده  است.

خبر

مدیرکل دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
گفت: 220 واحد تولیدى راکد و غیر فعال استان در یک سال 
گذشته با پیگیرى مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به 

چرخه تولید باز گشته است.
احسان شهیر افزود: در مدت یاد شده  85 جلسه ستاد استانى 
تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و یک هزار و 396 مصوبه 
الزم االجراى در موضوعات بانکى و غیر بانکى تصویب شد.
وى ادامه داد: بیش از هفت هزار میلیارد تومان تســهیالت 
بانکى رونق تولیــد و تبصره 18 در قالب ســرمایه ثابت و 
در گردش با هــدف اتمام طرح هاى نیمــه تمام تولیدى، 
اشتغال زایى و تامین مالى سرمایه در گردش به بنگاه هاى 

تولیدى پرداخت شد.
وى اظهار داشت:حمایت از تولید، اشــتغال زایى و توسعه 
سرمایه گذارى هاى بخش خصوصى و فعاالن اقتصادى از 

اولویت هاى مدیریت استان است.
 وى گفت: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جهت 
رفع مشکالت این واحدها به بانک ها و سایر نهادهاى اجرایى 
از جمله تامین اجتماعى، امورمالیاتى، شرکت شهرك هاى 

صنعتى، شرکت هاى برق و گاز ابالغ شده است.
شهیر خاطر نشــان کرد: ظرفیت هاى استان در قالب ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید براى خدمت رسانى به واحدهاى 

تولیدى به کار گرفته خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: استان 
اصفهان با وجود کم آبى در تولیدات دامى شاخص بوده و در 
تولید شیر رتبه اول کشور هستیم و علوفه را از استان هاى 

غربى وارد مى کنیم.
مهرداد مرادمند اظهار کرد: 10.7میلیون اراضى کل و 675 
هزار اراضى کشاورزى داریم که ســهم کمتر از 5 درصد، 
منابع آبى را همه مى دانند محدود اســت. تالش کردیم با 
همت کشاورزان و مدیریت خوب آنها و پشتیبانى دولت و 
دانشگاه هاى اصفهان و با افزایش بهره ورى، کمبود آب و 

زمین حل شود. 
رئیس ســازمان جهاد کشاوزى اســتان اصفهان درباره 

ویژگى هاى کشاورزى این استان، اظهار کرد: در این مدت 
به استفاده از محصوالت کم آب بر روى آوردیم و به سمت 

اصالح باغات درجه سه پیش رفتیم. 
مرادمند با اشــاره به اقدامات در حوزه زراعى، توضیح داد: 
استفاده از گیاهان دارویى با ارزش افزوده بیشتر و توسعه 
گلخانه یکى از راه هاى برون رفت از شرایط موجود است. 
همچنین 2450 هکتار کشــت گلخانه در اصفهان انجام 

شده است.
وى درباره محصوالت دامى نیز توضیح داد: استان اصفهان 
در دامى شاخص بوده و در تولید شیر رتبه اول کشور هستیم. 

با وجود کم آبى علوفه را از خوزستان وارد مى کنیم. 

حرکت کشاورزى اصفهان به 
سمت محصوالت کم آب بر

بازگشت 220 واحد غیر فعال 
اصفهان به چرخه تولید

اگر چشممان را بر روى سیل پیرى که هر لحظه ممکن 
است اصفهان را دچار بحران کند ببندیم، تصویر یکى دو 

دهه دیگر اصفهان ترسناك خواهد بود. 
بررسى آمارهاى جمعیت شناسى در استان اصفهان نشان 
مى دهد که تعدادى از شهرســتان هاى این اســتان به 
دالیل مختلف از جمله کاهش نرخ بارورى، کم توجهى 
به برقرارى توازن منطقه اى و مهاجرت، به ســمت پیر 

شدن حرکت کرده است.
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
اصفهان نیز به ایــن موضوع صحه گذاشــته و گفته؛ 
در ســال هاى اخیر با پدیده پیر سال شــدن برخى از 
شهرستان هاى اصفهان مواجه شده ایم و این بدان معنا 
است که سهم جمعیت باالى 65 سال این استان از سایر 
گروه هاى سنى فزونى گرفته و با نرخ رشد منفى جمعیت 

روبرو شده ایم.
مشابه این اظهارات را از زبان خیلى از مدیران استانى دیگر 
نیز شنیده ایم؛ مدیرانى مثل حسین غفرانى که دو سال 
پیش و در زمان تصدى گرى اش بر اداره کل ثبت احوال 
اصفهان اعالم کرده بود ما تا ســال 1420 در وضعیت 
طالیى و مطلوب جمعیتى قرار داریم اما از سال 1420 تا 
سال 1430 جمعیت به سمت پیرى مى رود و باید فکرى 

اساسى براى برون رفت از این مشکل پیدا کرد.
مطابق آمارها اکنون ســهم جمعیت باالى 65 ســال 
در اســتان اصفهان در برخى شهرســتان ها باالى 10 

درصد است و در برخى از شهرستان ها از جمله اردستان 
به  12/6، خوانســار 12/4 ، بویین و میاندشــت 12/3، 
گلپایگان 10/10و نایین 10/9 درصد رسیده است و نشان 
مى دهد که این شهرستان ها باالترین سهم پیرسالى را 
دارند. این سهم در شهرســتان اصفهان با کمى فاصله 

7/1درصد است.
این آمارها تا یک دهه پیش کــه اولین پیش لرزه هاى 
پیرى در اصفهان هشدار داده شــده بود مى توانست با 
تدابیر جــدى پایین بیاید اما کم توجهى به مشــکالت 
جمعیتى در اصفهان اکنون این استان را با آینده اى نگران 
کننده روبرو کرده است. موضوعى که چندى پیش معاون 
فنى مرکز بهداشت اصفهان نســبت به آن ابراز نگرانى 
کرد و از آن بــه عنوان یکى از مهم تریــن اولویت هاى 

اصفهان نام برد.
به گفته مهرداد زینلیان، دلیل اصلى پیر شــدن جمعیت 
اصفهان، سیاست هاى نادرســت جمعیتى بوده که طى 
دهه هاى گذشته اجرا شده و خانواده ها به داشتن فرزند 
کمتر تشویق مى شــدند:«امروز براى برون رفت از این 
شرایط نیاز به فرهنگ سازى و اقناع داریم که البته این 
کار به سادگى به دست نخواهد آمد و نیازمند گذر زمان 

است.»
گرچه به نظر این مقام بهداشتى، زمان براى مداخله با 
هدف برون رفت از بحران جمعیت محدود و اندك است، 
زیرا شــرایط کنونى جامعه به گونه اى است که مجالى 
براى دست به کار شــدن و کمر همت بستن براى رفع 

این معضل باقى نگذاشته است اما از البه الى سخنان 
زینلیان به خوبى مى شــود فهمید کــه تصویب قانون 
حمایت از خانواده و جوانى جمعیت نقطه روشــنى بوده 
که کمى از این بحران کاسته است. هر چند این موضوع 
هم نتوانســته تمامى معضالت مربوط به سالمند شدن 

جامعه را حل کند. 
حاال همه این  عوامل دست به دست هم داده تا بسیارى 
از سیاستگذاران اصفهانى، دل مشغولى بزرگى پیدا کنند 

و نگران بسته شدن پنجره جمعیتى در این استان باشند.
اعداد و ارقام هم این نگرانى ها را جان بخشیده و نشان 
مى دهد که تا رسیدن به این مرحله، تنها دو دهه فاصله 
داریم و این فرصت بسیار کمى براى انجام مداخله هاى 

جمعیتى است. 
براى حل بحران سالمندى تاکنون نسخه هاى بسیارى 
پیچیده شده؛ راهکارهاى نیم بندى که هنوز آن طور که 
باید و شاید نتیجه نداده است چرا که حل این مشکل آسان 
نیست و با سیاست هاى یک روزه و دو روزه نمى توان از 

آن عبور کرد. 
در کنار این موضوع اگر نقشه راهى براى عصا به دست 
شــدن اصفهان، اندیشیده نشــود ممکن است بحرانى 
عظیم تر از بسته شدن پنجره جمعیتى در انتظار اصفهان 
باشــد. بحرانى که مى توان با اهتمام ویژه نسبت به آن 
در پازل برنامه ریزى هاى شهرى شرایط بهترى براى 
آن ایجاد کرد تا بیش از این ســونامى پیرى به اصفهان 

خسارت وارد نکند.

فکرى براى عصا به دست شدن 
اصفهان بکنید

فرم نافرم مدارس 
نصف جهان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره روز 
پنجشنبه دهم شهریور ماه خود به دغدغه خانواده ها 
براى تامین مایحتاج دانش آموزان پرداخته و در گزارشى 
با عنوان «دست ســودجویان در جیب دانش آموزان» 
نوشته: روزهاى پایانى تابستان،همواره با نگرانى والدین 
دانش آموزان براى خرید لوازم التحریر، کیف و کفش و 
لباس مدرسه همراه است؛ اما دغدغه فرم مدرسه شکل 
دیگرى دارد و به اعتقاد خانواده هاى دانش آموزان تغییر 
دائمى رنگ و مدل لباس و... هرساله هزینه هاى زیادى 
را به آن هــا تحمیل مى کند؛ اگر هم دو یا ســه فرزند 

دانش آموز داشته باشند، بیشتر از بقیه تحت فشارند.» 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده اســت: «اگرچه 
هدف اصلى از یکدست شــدن لبــاس دانش آموزان، 
حذف فاصله طبقاتى مــیــان آن هــا و ازبین بردن 
فخرفروشى و چشم وهم چشمى در مدارس است، در 
ادامه، این اجبار تا جایى پیش رفته که به گفته والدین 
دانش آموزان و حتى مسئوالن مدارس، پاى تولیدى ها 
را به فرم مــدارس باز کرده اســت و اگر دانش آموزى 
یا والدینش قصد نداشــتند فرم یکسان بپوشند، مورد 

بازخواست مدرسه قرار مى گیرند.»

نگاه روز

مریم محسنى
 آمار رو به رشــد جوانانى کــه بى محابا در پــارك ها و
 بوستان ها و حتى کافه هاى شهر سیگار و قلیان مى کشند 

گالیه شهروندان اصفهانى را دربرداشته است.
به گفته بسیارى از شهروندان دیدن این مناظر در شهرى 
که روزگارى به نگین ایران معروف بوده است جاى نگرانى 

و تاسف دارد.
سالیان سال اســت که کشــیدن قلیان در قهوه خانه ها 
مورد مناقشــه بوده و هر بار مسئوالن بهداشت استان در 
این زمینه قوانینى را وضع کرده اند اما آمار نگران کننده 

مصرف قلیان و سیگار در بوستان هاى شهر نشان از این 
دارد که این مشکل همچنان بدون اینکه راه حلى داشته 

باشد باقى مانده است. 
اکنون مصرف قلیان بیشتر رو به افزایش بوده تا کاهش ،
 به صورتى که اگر ســرى به پارك ها و فضاى سبز شهر 
اصفهان بزنید با تصاویرى عجیــب از مصرف قلیان در 

خانواده هاى اصفهانى رو به رو مى شوید!
آمار رو به رشــد مصرف کنندگان قلیان در شهر اصفهان 
نشان مى دهد که این کالنشهر باید اولین شهر مصرف 

کننده قلیان نام بگیرد!

قلیان تو اینهمه اینجا چه مى کنى!

سفر به اصفهان با ناصر خسرو
نصف جهــان   اولین نشست شــهر جامع با عنوان 
معمارى خوانى اســالمى به مناســبت هزارمین 
سالروز ورود «حکیم ناصرخســرو قبادیانى» به 
اصفهــان در مرکز اصفهان شناســى و خانه ملل 

برگزار مى شود.
حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانى (481-394 ق.)، 
یکى از مشهورترین تحول یافتگان یا به بیاِن بهتر، 
منقلب شدگاِن تاریِخ ادبیات فارسى است. او در آغاز 
کتاب سفرنامه خویش، آشکارا بازگو کرده است که تا 
حدود چهل سالگى با وجود آن که اهل علم بوده، اما 

روى در دنیا داشته است تا اینکه، یک خواب زندگى 
و عاقبت او را به کلى تغییر مى دهد.

وى با وجود آنکه ســال هایى طوالنى از دهه هاى 
پایانى عمــرش را دور از خانمان و وطن گذراند، اما 
هیــچ گاه از آرمان و باور و حرفى کــه به آن اعتقاد 

داشت، دست نکشید.
نخستین نشســت شــهر جامع با عنوان معمارى 
خوانى اسالمى سیزدهم شهریورماه ساعت 18 در 
مرکز اصفهان شناســى و خانه ملل واقع در خیابان 

استاندارى اصفهان برگزار مى شود.

مهلت یک هفته اى براى پرکردن چاه هاى غیرمجاز 
نصف جهان    اداره منابع آب شهرستان برخوار اعالم 
کرد: با توجه به دستور دادستان شهرستان و مصوبه 
شوراى تامین، کلیه بهره برداران و مالکین چاه هاى 

غیرمجاز در مجاورت کانال پساب فاضالب شمال 
اصفهان، به مدت یک هفته مهلت داده مى شــود 

نسبت به پرکردن چاه غیرمجاز اقدام کنند.

دانش آموزان اصفهانى با اصول حفاظت از جنگل آشنا مى شوند
رییس اداره آمــوزش، ترویج و جلب مشــارکت هاى 
مردمى اداره کل منابع طبیعى اســتان اصفهان از آغاز 
طرح همیاران کوچک طبیعت در شــمارى از مدارس 
استان اصفهان همزمان با شروع سال تحصیلى خبر داد.
غالمرضا الهیارى هدف از اجراى طرح همیاران کوچک 
طبیعت در مدارس اصفهــان  را آموزش مباحث مرتبط 

با محیط زیســت و منابع طبیعى به دانش آموزان براى 
حفاظت هر چه بیشتر از داشــته هاى زیست محیطى 
برشمرد. او اضافه کرد: بر این اساس افراد آموزش دهنده 
به مدارس در شهرســتان هاى مختلف اعزام مى شوند 
تا دانش آموزان را با ضرورت حفاظت هر چه بیشــتر از 
عرصه هاى طبیعى همچون جنگل، مرتع و ... آشنا کنند.

وى اظهارداشــت: قصد داریم در مدت حدود 2 سال به 
نتایج مثبتى دســت پیدا کنیم و بخش قابل توجهى از 

دانش اموزان با این مباحث بیشتر آشنا شوند.
الهیارى تصریح کرد: هرچه آموزش و فرهنگ ســازى 
از سنین پایین تر آغاز شــود تاثیر بیشترى خواهد داشت 

بنابراین خانواده ها و مدارس در این زمینه بسیار موثرند.

الدن ایرانمنش

جابه جایى 2 میلیون مسافر با ناوگان اتوبوسرانى 
شاهین شهر

نصف جهان   رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل 
شهردارى شاهین شــهر گفت: از ابتداى سالجارى 
تاکنون ناوگان اتوبوســرانى درون شهرى شاهین 
شهر دو میلیون و 200 نفر مســافر را جابه جا کرده 

است.
ســعید اکرم خانى به بازســازى اتوبوس هاى این 
سازمان اشــاره کرد و افزود: امسال هفت دستگاه 
اتوبوس بازســازى و به چرخه حمل و نقل شــهر 

بازگشتند.
وى نصب 10 دســتگاه کولر بر روى اتوبوس ها و 
اصالح و بهسازى 15 سایه بان ایستگاه اتوبوس در 
سطح شهر را از دیگر اقدامات این سازمان براى رفاه 

شهروندان عنوان کرد.

رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل شــهردارى 
شــاهین شــهر بهره بردارى از ترمینال طالقانى و 
راه اندازى خط جدید شــاهین شــهر  به اصفهان 
و بالعکس، ســرویس دهى رایگان به شهروندان 
به مناســبت هاى مختلف، پیگیرى مشــکالت 
تاکســیرانان اعــم از بیمه، تعویــض خودروهاى 
فرســوده، معرفى تاکســیرانان براى دریافت وام، 
اماکن، رسیدگى به شــکایات حضورى شهروندان 
در حــوزه حمل و نقل عمومى شــامل ســرویس 
مدارس،تاکسى خطى، تاکســى گردشى، تاکسى 
تلفنى، اتوبوس و مینى بوس، برگزارى کالس هاى 
آموزشى و... را از جمله اقدامات و فعالیت هاى این 

سازمان در سال جارى عنوان کرد.

احداث میدان کشاورز در دیزیچه
نصف جهان   شهردار دیزیچه از احداث میدان کشاورز 
در این شهر خبر داد. عباس اله یارى افزود: شهردارى 
دیزیچه اقدام به تکمیل جدولگذارى میدان کشاورز 
در محله وینیچه و مثلثى هاى اطراف میدان کرده 

است.
وى ادامه داد: همچنین عملیات شفته آهک و بلوك 
فرش میدان توسط واحد عمران شهرى شهردارى 

انجام شده است.
شهردار دیزیچه در بخش دیگرى از سخنانش به 
آغاز عملیات اجرایى احداث زمین چمن مصنوعى 
در محله نکوآباد اشــاره کرد و بیان داشــت: این 
زمین با هدف توســعه و ترویج فرهنگ ورزش 
در میان شــهروندان و نوجوانان و جوانان احداث 

مى شود.

حضور روحانیون در شعب بانکى سوء تفاهم رسانه اى است
نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى حضور 
ناظر فقهى در شعب را یک ســوءتفاهم رسانه اى دانست 
و گفت: ریشه همه مسائل و فســاد در مدیریت منابع مالى 
کشور موضوع خلق نقدینگى افسارگسیخته است که باعث 
شده است هر چقدر ارابه اقتصاد تندتر به پیش رود، شتاب 

نقدینگى از آن جلوتر باشد.
حجت االســالم محمدتقى نقدعلى در گفت وگو با ایمنا در 
خصوص طرح بانکدارى اســالمى اظهار کرد: حضور ناظر 
فقهى در شعب یک سوءتفاهم رسانه اى است که در فضاى 
مجازى منتشر شد، واقعیت آن اســت که در شعب بانکى 

هیچ فقیه یا روحانى حضور نخواهد داشــت زیرا شــعب از 
کارشناسان فنى، حسابدارى و اقتصادى تشکیل مى شود اما 
در داخل بانک مرکزى یک هیئت عالى با حضور پنج فقیه 
تشکیل خواهد شد تا مسائل و تصمیمات، مطابق با قواعد 
شرعى شکل گیرد. وى با اشــاره به اهداف طرح بانکدارى 
اسالمى افزود: مشکل اساسى اقتصاد در کشور ضعف بانک 
مرکزى براى نظارت بر بانک ها به ویژه بانک هاى خصوصى 
به شمار مى رود و این طرح که در دوره هاى قبل نیز مطرح 
بوده است اما با جدیت دنبال نمى شد، قرار است نظارت بانک 

مرکزى را بر مؤسسات مالى تقویت کند.
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آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 772 – تاریخ ارسال نامه:1401/06/09 -  آقاى مصطفى سرافرازى به پیوست 2 
برگ استشهادیه مصدق که  امضا شهود رسما گواهى شده است. مدعى است که سند مالکیت 
دفترچه اى یک ربع مشاع از یکصدوبیست دانگ ششدانگ زمین پالك 2809 اصلى واقع در 
بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل به نام مصطفى سرافرازى فرزند رضا که ذیل شماره 4322 
صفحه 62 دفتر 43 به شماره 253906 صادر و تسلیم گردیده است. که به علت جابه جایى 
مفقود و تاکنون پیدا نگردیده است و اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده که 
در جریان رسیدگى مى باشد، لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت 

اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1401/06/12 – م الف: 1374820 - رییس ثبت اسناد و امالك آران و 

بیدگل- حامد فکریان آرانى/6/165

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى 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 اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 3007 مورخ 1401/04/30 آقاى حمید مصدق فرزند على ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 135/65   مترمربع قسمتى از پالك شماره 4 فرعى از 1169 اصلى و 1170 اصلى  
واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27 – م 
الف: 1373634 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/155 

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

 برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 

متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 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. 
راى شــماره 3689 مورخ 1401/05/30 خانم فرشــته نوریان فرزند حسین ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 133/42  مترمربع قســمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع در بخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/06/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27 – م الف: 1373677 - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/6/163

در مطلب زیر علل اختــالل  اینترنت را در گفتگو بــا وزیر ارتباطات 
بررسى کردیم.

گالیه هاى گسترده مردم از کیفیت اینترنت طى ماه هاى اخیر بسیار 
تکرار شــده و وزارت ارتباطات هم دلیل آن را توســعه نیافتن کافى 
زیرساخت ها طى سال هاى گذشته دانســته و اعالم کرده است که با 

توسعه شبکه فیبر نورى، این مشکل را حل خواهد کرد.

پاسخ وزیر ارتباطات
دکتر «عیسى زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات، در این باره 
مى گوید: دولت سیزدهم پروژه فیبر نورى را با جدیت پیگیرى مى کند 
تا شاهد سرعت هاى چندده برابرى باشیم، این پروژه در 10 مرکز استان 
آغاز شده و تعداد خانوار هاى تحت پوشش آن، که در ابتداى دولت 500 
هزار خانوار بود، هم اکنون به دو میلیون رسیده و تا پایان امسال هم به 

5 میلیون خانوار خواهد رسید.

دولت هم پایین بودن سرعت را قبول دارد
یک علت اصلى گالیه هاى مردم، مشــاهده مقایسه سرعت اینترنت 
کشورمان با دیگر کشورهاست که بر اساس سنجش هاى بین المللى 
مشخص مى شود. البته وزیر ارتباطات هم این مشکل را قبول دارد و در 
پاسخ به سوال خراسان درباره کاهش 4 رتبه اى سرعت اینترنت ایران 
نسبت به سایر کشور ها به گواه سایت اسپیدتست، اظهار مى کند: در 
سرعت اینترنت ثابت اصال وضعمان خوب نیست و رتبه ما باال نیست، 
البته سرعتمان از 9 مگابیت بر ثانیه در یک سال قبل هم اکنون به 10.5 
رسیده با وجود این، افزایش سرعت در سایر کشور ها بیشتر بوده است.

زارع پور: نسخه شفابخش، همان فیبر نورى است
زارع پور درباره وضعیت اینترنت همراه هم مى گوید: در اینترنت تلفن 
همراه وضعیت مان بهتر بوده و از 21 به 28 مگابیت بر ثانیه رسیده ایم؛ 
البته نسخه شفابخش همان فیبر نورى است چراکه براى توسعه شبکه 

۵G هم وجود فیبر نورى الزم است.

 مشکل در حوضچه هاى مخابراتى
ســوال دیگر خراســان از وزیر ارتباطات دولت ســیزدهم، ماجراى 
اختالالت گسترده اینترنت، به ویژه اختالالت دو هفته گذشته است 
که زارع پور در این باره مى گوید: بعد از دســتور رئیس جمهور براى 
رسیدگى به این موضوع، ما تیمى را مامور کردیم که دو حادثه مربوط 
به این موضوع را بررسى کند؛ نتیجه آسیب شناسى اولیه هم این بود 
که برخى مراکز مخابراتى و حوضچه ها طراحى درســتى نداشته یا 
نگهدارى حرفه اى ندارند و این تیم موظف شد همه مراکز و حوضچه ها 
و زیرساخت هاى ارتباطى را بررســى کند و اگر موارد مشابه هست، 
برطرف کند که شاهد اتفاق مشابه و کند شدن سرعت اینترنت نباشیم.

«فرامرز رستگار» دبیر سندیکاى مخابرات ایران اظهار مى کند: اگ ر 
بخواهیم دلیل مشکالت فعلى اینترنت کشور را ریشه یابى کنیم، علت 
اصلى آن تمرکز روى توسعه اینترنت همراه و غفلت از اینترنت ثابت 
است، آن هم به این دلیل که طى سال هاى گذشته اپراتور هاى تلفن 
همراه اوضاع مالى بسیار خوبى داشتند و بخشى از سودهایشان را به 
عنوان فرصتى براى کاهش تعرفه اینترنت استفاده مى کردند و این کار 
سبب شد اپراتور هاى اینترنت ثابت توان رقابت نداشته باشند و اقدامى 

براى توسعه شبکه انجام ندهند.

رســتگاراظهار مى کند: متولیان وزارت ارتباطات طى سال هاى قبل 
ادعا مى کردند که جهان به ســمت اینترنت همراه رفته و ما هم باید 
همین راه را برویم؛ در صورتى که ما بار ها در جلسات مطرح کردیم که 
اتفاقا کشور هاى صنعتى و پیشرفته، زیرساخت اینترنت ثابت خودشان 
را تقویت کرده اند و در کنارش اینترنت همراه را هم توسعه داده اند. او 
ادامه مى دهد: از هر جنبه، حتى از نظر امنیتى و پایدارى شــبکه هم 
توسعه اینترنت ثابت معقول تر اســت؛ چرا که اینترنت همراه ایمنى و 
تاب آورى کافى را ندارد و در سال هاى گذشته و همین روز ها هم بار ها 
دیده ایم که به دلیل افزایش بار شبکه، سرعت مورد استفاده مردم بسیار 
نامطلوب شده است. دبیر سندیکاى مخابرات مى گوید: ما بار ها اعالم 

کرده بودیم قبل از این که کمیت و کیفیت اینترنت کشور، در 
زندگى روزمره مردم احساس شود، باید براى 

آن فکرى کرد، اما به این هشــدار ها 
توجهى نشد و به شــرایط امروز 

رسیدیم.

بــه وزیر 
اعــالم خطر 

کرده ایم
رستگار توسعه شبکه فیبر نورى را الزم و پیگیرى هاى وزیر ارتباطات 
دولت ســیزدهم در این زمینه را قابل تقدیر مى داند، اما مدعى است: 
متاسفانه اطالعاتى که به آقاى وزیر داده مى شود، مطابق واقعیت ها 
نیست و فقط به عنوان یک گزارش کار است، در صورتى که پیشرفت 
پروژه مطلوب نیست و ما هم به ایشان اعالم خطر کرده ایم که با این 
شــرایط، وعده هایى که براى بهبود اینترنت به مردم داده اید عملى 
نخواهد شد و به مشکل برمى خورید. وى ادامه مى دهد: اعتباراتى که 
براى این پروژه بزرگ الزم است ابدا پاسخگو نیست و دولت باید براى 
تامین آن فکرى کند، چرا که مطمئنا اپراتور هاى بخش خصوصى نه 
سرمایه کافى براى آن دارند و نه در صورت داشتن سرمایه این کار را 
انجام مى دهند، به این دلیل که از نظر منطقى برایشان برگشت سرمایه 

نخواهد داشت.

انحصارى که در ظاهر نیست، ولى هست
از دبیر سندیکاى مخابرات درباره مشکل انحصار در توسعه شبکه فیبر 
نورى هم مى پرسم و او پاسخ مى دهد: شرکت مخابرات در سال هایى 
که هم پولدار و هم زوردار بود، بسیارى از فضا هاى شهرى را با قرارداد 
تجهیزات و زیرســاخت هاى خود در اختیار گرفت و تا مدت ها فیبر 
نورى در انحصار این شــرکت بود، حاال هم اگرچه گفته مى شود این 
انحصار برداشته شده، اما به شکل دیگرى وجود دارد. رستگار در این 
باره تصریح مى کند: در بسیارى از خیابان ها و معابر اصلى شهر هاى 
کشــور، لوله گذارى هاى متعدد مخابرات انجام شده و به همین دلیل 
شهردارى ها هم اجازه حفارى جدید را نمى دهند، بنابراین اپراتور هاى 
دیگر اگر هم بخواهند در این فضــاى رقابتى کار کننــد، باز باید با 
مخابرات همکارى داشته باشند که این شرکت هم با تعیین تعرفه هاى 

نامتعارف، به نوعى امکان حضور دیگر شرکت ها را منتفى مى کند.

نگرانى از تکمیل زیرساخت و نبود پهناى باند
او به یک مشکل و نگرانى دیگر هم اشاره مى کند و مى گوید: پهناى 
باند یک نیاز وارداتى در کشور ماســت و طبیعتا نمى توانیم نسبت به 
آن بى تفاوت باشــیم؛ نگرانى ما براى آینده این اســت که بر فرض، 
زیرساخت هایى مانند فیبر نورى هم توســعه پیدا کند، اما اگر دولت 
پهناى باند را به میــزان کافى و الزم تامین نکند، آن وقت مشــکل 
بیشتر مى شود چون، طبق وعده هاى دولت همه به فیبر نورى دست 
پیدا کرده اند و اینترنت پرســرعت و باکیفیت 
مى خواهند، اما با کمبود پهناى 

باند مواجه مى شوند.

جزئیاتى درباره دلیل اختالل و کندى اینترنت کشور

گوگل تا چند هفته دیگر، به روزرسانى جدیدى براى موتور 
جست وجوى خود منتشــر مى کند که هدف آن راحت تر 
کردن یافتن محتواى با کیفیت براى کاربران اســت. با 
بهبودهایى که در رتبه بندى نتایج جســت و جو صورت 
خواهد گرفت، محتواى کــم کیفیت یا غیراصلى در رتبه 
هاى باالى نتایج جست وجو قرار نخواهند گرفت. گوگل 
اعالم کرده است که این  به روزرسانى، محتوایى را هدف 
گرفته که براى قرار گرفتن در صفحه هاى اول موتورهاى 
جست و جو طراحى شده و به عنوان محتواى اول-سئو 

شناخته مى شود.
تست هاى گوگل نشان مى دهد این  به روزرسانى، نتایجى 

که کاربران در هنگام جست وجوى محتوایى مانند مطالب 
آموزشى، هنرى، ســرگرمى، خرید و محتواى مربوط به 
فناورى مشــاهده مى کنند را بهبود خواهد بخشید. این  
به روزرسانى، کمک خواهد کرد شمار نتایج جست و جوى 
کم کیفیت مربوط به وب ســایت هایى که یاد گرفته اند 
سیســتم را بازى داده و رتبه خود را در نتایج جست و جو 
باال ببرند، در رتبه هاى اول نتایج جست و جو کاهش پیدا 
کنند. گوگل وعده داده است کاربران نتایج جست و جوى 
مفیدتر را مشــاهده خواهند کرد و این شرکت قصد دارد 
سیستم هاى خود را بازتعریف کرده و به تدریج بر اساس 

این بهبودها، بنا کند.

پلتفرم ویدئویى تیک تاك اخیرا افکت جدیدى به نام 
«AI greenscreen» را به اپلیکیشــن خود اضافه 
کرده اســت که امکان تبدیل پیام متنــى کاربران را 
به تصویر فراهم مى کند. کاربران ســپس مى توانند 
از این تصویر به عنوان پس زمینه تصاویر اســتفاده

 کنند.
خروجى این سیستم درمقایسه با مدل هاى پیشرفته 
تبدیل متن به تصویر مانند Imagen گوگل، هوش 
مصنوعى DALL-E۲ شرکت OpenAI یا نرم افزار 

Midjourney بسیار ابتدایى به نظر مى رسد.

این افکت قادر است تصاویر نسبتًا انتزاعى و چرخشى 

را ایجاد کند. نــرم افزار هاى پیشــرفته تر مى توانند 
هم تصاویر فوتورئالیســتى و هــم تصاویر پیچیده و 
منسجمى که به نظر مى رســد توسط انسان طراحى 
یا نقاشى شــده اند را تولید کنند. اگرچه ممکن است 
وجود این محدودیت ها توسط تیک تاك به دو دلیل 
عمدى باشــد؛ اوال مدل هاى پیشــرفته تر به قدرت 
محاسباتى بیشترى نیاز دارند که پیاده سازى آن براى 
یک شــرکت، هزینه بر و نیازمند منابع زیادى است؛ 
ثانیا تیک تاك بیش از یک میلیارد کاربر دارد و ایجاد 
تصاویر واقعى قطعا نتایج نگران کننده اى را به همراه 

خواهد داشت.

بدافزارهاى موجــود در ویندوز مــى توانند اشــکال مختلفى 
داشــته باشــند اما در نهایت ممکن اســت به سیســتم آسیب 

برسانند.
بدافزار را مى توان با استفاده از اینترنت به طور ناخودآگاه، دانلود 
کرد. اگر متوجه شدید که صفحه اصلى مرورگر، موتور جستجو یا 
حتى دسکتاپ بدون دخالت شما تغییر کرده است، مى توانید براى 

جستجوى نرم افزار مضر اسکن کنید. 
مشکالت دیگر مى تواند شامل داغتر یا کندتر شدن رایانه شما 
نسبت به معمول و همچنین اعالن ها یا پنجره هاى بازشو باشد 
که قبًال هرگز ندیده اید. با انجام این مراحل ساده مى توانید این 

تهدیدات را از سیستم ویندوز خود اسکن و حذف کنید.

1.با کلیک بر روى کلیدهاى میانبــر "Windows+R" برنامه 
"run" را باز کنید.

mrt.2 را تایپ کرده و روى OK کلیک کنید.
3."ابزار حذف نرم افزار مخرب ویندوز" باز خواهد شــد. بر روى 

دکمه " Next" کلیک کنید.
4.شــما به صفحه " scan type" هدایت خواهید شد. سه نوع 
اسکن در دســترس خواهد بود: اسکن ســریع، اسکن کامل و 
اسکن سفارشى. روى نوع اســکنى که مى خواهید انجام دهید 

کلیک کنید.
5.این ابزار تمام بدافزارهاى موجود در رایانه شــما را اســکن و 

حذف مى کند.
شــما باید به طور مرتب این بدافزارها را بررسى و حذف کنید. با 
استفاده از روش دیگرى نیز مى توانید رایانه خود را براى بدافزار 
بررسى کنید. عالوه بر این، مى توانید این کار را براى حفظ امنیت 
به روز رایانه شــخصى ویندوز خود انجام دهید. در اینجا نحوه 

انجام آن آمده است.
1.تنظیمــات امنیتــى وینــدوز را در رایانه شــخصى خود باز 

کنید.
2.روى " Virus & threat protection" کلیک کنید.

 Microsoft Defender” 3.به پایین اســکرول کنید و بر روى
Antivirus options“ کلیک کنید.

4.کلید را براى periodic scanning (اسکن دوره اى) روشن 
کنید.

5.اســکن هر چند وقت یکبار براى شناســایى نــرم افزارهاى 
خطرناك انچام خواهد شد.

قابلیت جدید تیک تاك؛ تبدیل متن به تصویر با استفاده از هوش مصنوعى ویژگى کارآمد نسخه جدید گوگل کروم چیست؟

اعالم بار ها لوب شده است. دبیر سندیکاىمخابراتمى گوید: ما
 بودیم قبل از این که کمیت و کیفیت اینترنت کشور، در 

ىىىراى گى روزمره مردم احساس شود، باید ب
فکرى کرد، اما به این هشــدار ها 

هى نشد و به شــرایط امروز 
دیم.

بــه وزیر
ــالمخطر

باکیفیت پیدا کرده اند و اینترنت پرســرعت و
مى خواهند، اما با کمبود پهناى 

باند مواجه مى شوند.

نحوه حذف نرم افزارهاى 
خطرناك از ویندوز

خبرها حاکى از این است که اپل ســه آى پد جدید را در رویداد اکتبر 
عرضه خواهد کرد.

در حالى که ســر و صداى زیادى در مورد رویداد ماه آینده اپل وجود 
دارد که طبق آخرین شایعات، انتظار مى رود در 7 سپتامبر برگزار شود، 
گزارش هاى جدیدى در مورد راه اندازى سرى iPad 2022 نیز منتشر 
 ،۹To۵Mac شده است. به گفته مارك گورمن، روزنامه نگار فناورى و
اپل ممکن است در حال برنامه ریزى براى عرضه سه آى پد جدید به 

طور جداگانه در رویداد دیگرى در ماه اکتبر باشد.
 طبق گزارش ها، این مدل ها شامل یک آى پد 10,2 اینچى پایه 2022 

و دو مدل جدید آى پد پرو 2022 خواهند بود.
اپل ممکن اســت آیپدهاى جدید را در کنار دستگاه هاى جدید مک 
بوك پرو، مک پــرو و   مک مینى در همان رویــداد رونمایى کند. به 

احتمال زیاد، سرى جدید مک از چیپست M۲ قدرت مى گیرد.
طبق این گزارش، آى پد ســطح پایه مى تواند این بار به جاى پورت 

الیتنینگ، پورت USB-C را دریافت کند. این دســتگاه مى تواند 
صفحه نمایش با وضوح باالترى داشته باشد و انتظار مى رود که از 
تراشه Bionic A۱۴ قدرت بگیرد. اپل همچنین ممکن است اندازه 
تبلت را از 10,2 اینچ به 10,5 یــا 10,9 اینچ افزایش دهد. همه اینها 
براى مقرون به صرفه ترین آى پد به روزرسانى بزرگى ایجاد مى کند که 

به طور پیش بینى شده، امسال نیز مى تواند شاهد جهش قیمت باشد.
دو مدل پرو در خط تولید آى پد داراى چیپســت M۲ براى عملکرد 

 Pro قوى تر هســتند که منطقى به نظر مى رســد، زیرا مدل هاى
در صورت جفت شــدن با Magic تقریبًا نســخه هاى فشــرده تر 
یک لپ تاپ معمولى هســتند. صفحه کلید ممکن اســت این بار 
مینــى ال اى دى براى هر دو مــدل پرو معرفى شــود. به عالوه، 
اپل ممکــن اســت شــارژ MagSafe را براى مدل هــاى جدید

 iPad Pro نیز معرفى کند. دو مدل جدید آیپد پرو جانشین آیپد پرو 11 
اینچى سال گذشته و آیپد پرو 12,9 اینچى خواهند بود.

عرضه 3 آى پد جدید در رویداد اپل
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دانشمندان در مطالعات خود دریافته اند نوع گروه خونى زنان 
در بارورى آن ها مى تواند تاثیرگذار باشد.

 کسانى که گروه خونى O دارند، ممکن است به دلیل تعداد 
کمتر و کیفیت پایین تخمک براى باردار شدن مشکل داشته 
 A باشند؛ در حالى که به نظر مى رسد کسانى که گروه خونى

دارند، بارورتر هستند.
بیش از 560 زن با میانگین ســنى 35 سال که تحت درمان 
بارورى بودند، در این تحقیق که توســط کارشناسان کالج 
پزشکى آلبرت اینشتین در نیویورك و دانشگاه ییل رهبرى 

مى شد، شرکت کردند.
نمونه هاى خون براى اندازه گیرى ســطح هورمون محرك 
فولیکول (FSH) به عنوان یک نشانگر شناخته شده بارورى، 

از شرکت کنندگان گرفته شد.
سطوح FSH بیش از 10 نشان مى دهد که زنان در باردار شدن 
با مشکالت بیشترى نسبت به زنانى که سطح آن ها زیر 10 

است، مواجه خواهند شد.
سطح باالى FSH نشان دهنده کاهش ذخیره تخمدان است 
که هم به کیفیت تخمک و هم بــه تعداد تخمک هاى باقى 

مانده براى لقاح اشاره دارد.
این مطالعه نشــان داد زنانى که گروه خونى O داشتند، دو 
برابر بیشتر از سایر گروه هاى خونى، سطح FSH باالتر از 10 
داشتند. این یافته ها با در نظر گرفتن سن زنان از دو کلینیک 

مختلف نیز نتیجه مشابهى داشت.
در همین حال، افرادى که گروه خونى A داشــتند نسبت به 
افرادى که گروه خونى O داشتند، به طور قابل توجهى کمتر 

احتمال داشت سطح FSH باالتر از 10 داشته باشند.
افراد داراى گروه خونــى A حامل آنتى ژن A هســتند که 
پروتئینى در سطح سلول است؛ اما این آنتى ژن در افراد داراى 

نوع O وجود ندارد.
دکتر ادوارد نجات از دپارتمان زنان و زایمان در کالج آلبرت 
انیشتین، گفت: در دو گروه از زنانى که به دنبال درمان بارورى 
بودند، احتمال داشتن سطح FSH باالى 10 در زنان داراى 

گروه خونى O دو برابر بیشتر از گروه هاى خونى غیر O بود.
ما دریافتیم که زنــان داراى A و AB و زنان داراى ژن گروه 
خونى A در برابر کاهش ذخیــره تخمدان، مقاومت 

بیشترى دارند.
دکتــر نجــات گفت: 

سطح FSH تنها 
یکى از نشانگر هاى بارورى بوده و مطالعات 

بیشترى مورد نیاز است. ســن یک زن مهم ترین عامل در 
تعیین موفقیت او در باردار شدن است. FSH پایه به ما ایده اى 

از کیفیت و کمیت تخمک هاى یک زن مى دهد.
تونى رادرفورد، رئیس انجمن بارورى انگلیس نیز در این باره 
گفت: این اولین بار است که محققان ارتباط بین گروه خونى 
و پتانسیل بارورى را نشان داده اند؛ با این حال هورمون هاى 
دیگرى وجود دارند که کاهش ذخیره تخمدان را پیش بینى 

مى کنند که ارزیابى آن ها نیز مهم است.
به اعتقاد رادرفورد باید یک مطالعه بزرگتر در جمعیت عمومى 
انجام شود تا مشــخص شــود آیا گروه خونى باعث ایجاد 
مشکالت بالقوه براى همه زنانى که سعى در باردار شدن دارند 

یا خیر، مى شود.
او گفت: ما باید گروهى از زنان را بررســى کنیم تا ببینیم آیا 
گروه خونى بر شانس باردار شدن شما تاثیر مى گذارد یا خیر. 

این نیاز به کاوش بیشتر دارد.

اگر از ریزش مو هایتان کالفه شده اید و به فکر استفاده از مکمل هاى دارویى افتاده اید، کم 
خونى، تیروئید و هورمون هاى خود را با کمک یک پزشــک بررسى کنید تا از درمان ریزش 

مو جواب بگیرید.
ریزش بین 50 تا 100 تار مو در هر روز، بخشى از چرخه طبیعى رشد مو است. انجمن پوست و 
موى آمریکا ضمن اعالم این واقعیت تاکید کرده است که اگر ریزشى بیشتر از این مقدار دارید 

و مو هاى شما نازك شده است بهتر است به پزشک متخصص مراجعه کنید.
اما بیشتر افراد قبل از بررسى هاى پزشکى، با توصیه هایى دیگر روبرو مى شوند: این 2 ویتامین 

ریزش مو را قطع و موهایتان را تقویت مى کند.
دکتر محدثه آقاسى، متخصص تغذیه، با اشــاره به اهمیت کشف علت ریزش مو ها گفت: 
«بســیارى از ما درباره تاثیر مثبت مکمل زینک یا روى در کنتــرل ریزش مو توصیه هایى 
مى شنویم، اما قبل از هر چیز باید دلیل ریزش مو را با کمک یک پزشک تشخیص دهیم تا 

درمانى موثر دریافت کنیم.»
آقاسى گفت: «اگر علت ریزش مو چیزى غیر از کمبود زینک در بدن باشد، مصرف این مکمل 
وضعیت مو هاى شما را بهتر نخواهد کرد.» گاهى مشکالت هورمونى، تخمدان پلى کیستیک، 
کم کارى تیروئید و کم خونى به خصوص فقر آهن همگى از جمله بیمارى هایى هستند که با 

عالمت بالینى ریزش مو همراهند.

یک اپیدمیولوژیست گفت: افراد بهبود یافته از کرونا بیشتر در معرض خطر اختالالت روانى 
مانند افسردگى و استرس پس از حادثه هستند.

حمید سورى، گفت: افراد بهبود یافته کرونایى بیشتر در معرض خطر اختالالت روانى مانند 
افسردگى و استرس پس از حادثه هستند. زیرا با استمرار و تداوم رفتار هاى ایمن، این احتمال 

وجود دارد که افراد دچار اختالل وسواس اجبارى شوند.
او گفت: از دست دادن والدین و جدایى زود هنگام از آنها دردوران کودکى اثرات منفى طوالنى 
مدت بر سالمت روان گذاشــته و احتمال ابتال به بیمارى هاى روان پریشى و دوقطبى را در 

آینده افزایش خواهد داد.
او افزود: با شیوع بیمارى کرونا اختالالت سالمت روان در بین مردم دیده مى شود به طورى 
که جمعیت قابل توجهى از مردم دنیا تحت تاثیر روانى ناشى از اپیدمى کرونا قرار گرفته و حدود 

یک سوم نیز اظطراب نسبتا شدید داشته اند.
سورى اعالم کرد، مطالعات نشان مى دهد افرادى که به بیمارى کرونا مبتال شده اند تا مدت 

هاى طوالنى دچار ناهنجارى هاى روانى شده اند.

انواع مختلفى از انگور در بازار وجود دارد که هریک حاوى مزایا 
و فوائد خاص خود هستند.

دکتر نوریا دیانووا کارشناس تغذیه در روسیه معتقد 
است که انگور ســیاه حاوى مواد مفید بیشترى 

نسبت به انگور سبز است.
نوریا دیانووا توضیح داد که انگور هاى تیره حاوى 
آنتى اکسیدان ها و فالونوئید هاى زیادى هستند 
که از بدن در مقابل تاثیرات منفى تغذیه نامناسب 

حفاظت مى کند.
ایــن متخصــص روس مى افزاید: مصــرف انگور 
بیمارى هاى مزمن را درمان نمى کند، اما سالمت بدن را 
تقویت مى کند، از این رو انگور تیره که حاوى درصد باالیى 
از آنتى اکسیدان هاســت، موجب شادابى پوست و کاهش 

فرآیند هاى التهابى است.
او مى گوید: انگور همچنین حاوى پلى فنول اســت که این ماده 
سطح کلسترول خون و خطر تجمع پالك هاى ناشى از کلسترول را 

کاهش مى دهد و در نتیجه انگور راه بسیارى خوبى براى جلوگیرى از تصلب شرایین است.
وریا دیانووا ادامه داد: جویدن هسته هاى انگور نیز مواد مغذى مفیدى را به بدن ارائه مى کند، اما 

افراد مبتال به دیابت و بیمارى کبد چرب باید از خوردن انگور خوددارى کنند.

نتایج یک تحقیق جهانى جدید نشان از آن دارند که خواب 
نامناسب و ناکافى مى تواند قلب و عروق افراد را دچار مشکل 
کند و انواع ســکته را افزایش دهد. این در حالى است که 

خوب خوابیدن این روند را معکوس مى کند.
بر اساس تحقیقات جدید، خواب نامناسب، گستره وسیعى 
بین مردم جهان پیدا کرده است، به طورى که از هر 10 نفر، 
9 نفر داراى خواب کافى و مناسبى نیســتند. این در حالى 
اســت که طبق تخمین دانشــمندان، اگر همه افراد خوب 
بخوابند، از هر ده مورد شــرایطى که به بیمارى هاى قلبى 

عروقى مى انجامد، هفت مورد آن قابل پیشگیرى است.
در این زمینه، محققان انســتیتو ملى تحقیقات بهداشتى و 
پزشکى فرانسه یا INSERM مى گویند: با توجه به زندگى 
پرمشغله و 24 ساعته امروزى ما، شیوع پدیده کم خوابى و 
خواب نامناسب مورد انتظار است. براى غلبه بر این مشکل، 
اهمیت کیفیت و کمیت خواب براى ســالمت قلب باید در 
اوایل زندگى و زمانى که رفتارهاى ســالم، راحت تر ایجاد 
مى شوند، آموزش داده شود. در این راستا، به حداقل رساندن 

سر و صداى شبانه و استرس در محل کار مى تواند به 
بهبود خواب کمک کند.

مطالعات قبلى در مورد ارتباط خواب و بیمارى 
قلبى، عمومًا بر روى تنها یــک عادت خواب 
متمرکز شده اند، مانند مدت زمان خواب یا آپنه 

خواب، که در آن تنفس هنگام خواب متوقف مى شــود. اما 
حاال در مطالعه جدید محققان فرانسوى، از نمره خواب سالم 
با ترکیب پنج عادت مختلف خواب استفاده شده است. آنها 
ارتباط بین نمره خواب پایه و تغییرات در طول زمان در نمره 

خواب را با بروز انواع بیمارى قلبى عروقى بررسى کرده اند.
در این مطالعه، 7200 شــرکت کننده مــرد و زن 50 تا 75 
ساله و فاقد بیمارى هاى قلبى عروقى بین سال هاى 2008 

تا 2011 در یک مرکز پزشــکى پیشــگیرانه وارد مطالعه 
شــده و وضعیت آنها از طریق معاینــه فیزیکى و تکمیل 
پرسشــنامه هایى در مورد سبک زندگى، ســابقه پزشکى 
شــخصى و خانوادگى و شرایط پزشــکى هر زمان، مورد 

پیگیرى 10 ساله قرار گرفت.
بررسى هاى محققان نشــان داد که به ازاى هر یک امتیاز 
افزایش در نمره خواب، خطر ابتال به بیمارى عروق کرونر 
قلب و سکته مغزى، 22 درصد کاهش مى یابد. اما به طور 
خاص، افرادى که داراى نمره 5 در کیفیت و کمیت خواب 
بودند، 75 درصد کمتر در معرض خطر بیمارى قلبى یا 

سکته قرار داشتند.
به گفته این محققان، مطالعه ما، پتانسیل خوب 
خوابیــدن را براى حفظ ســالمت قلب و عروق 
نشان مى دهد و حاکى از آن است که بهبود خواب 
با خطرات کمتر بیمارى عروق کرونر قلب و سکته 

مغزى مرتبط است. 
آنها افزوده اند: ما همچنیــن دریافتیم که اکثریت قریب 
به اتفاق مردم مشــکالت خواب دارند. با توجه به این که 
بیمارى هاى قلبى عروقى اصلى ترین علت مرگ و میر در 
سراسر جهان هستند، آگاهى رسانى بیشتر در مورد اهمیت 
خواب خوب براى حفظ قلب سالم، امرى است که در گستره 

جهانى نیاز به توجه بیشتر دارد. 

یک متخصص بیمارى هاى عفونى درخصوص بیمارى 
تب گوجه فرنگى که گفته مى شــود اخیرا در هند بروز و 
شــیوع یافته، توضیحاتى ارائه کرد و گفت: این بیمارى 
نه آنفلوآنزا اســت و نه ربطى به گوجه فرنگى دارد؛ در 
واقع از این جهت که کودك دچار قرمزى پوست شده و 
تاول هایى روى بدنش ظاهر مى شود، مردم محلى نام تب 
گوجه فرنگى را روى آن گذاشته اند و چنین بیمارى از قبل 

به این شکل وجود نداشته است.
دکتر حمید عمــادى ، درباره بیمارى تب 
گوجه فرنگى،  گفت: اینگونه 
نبوده است که 

از قبل چنین بیمارى وجود داشــته باشد و به نظر 
مى رسد حتى انتخاب نام بیمارى و عبارت اطالق 
شده به آن، محلى باشد. در مقاله مجله لنست ذکر 

شده است که در هندوستان یک بیمارى شایع شده است 
که اصطالحا به آن آنفلوآنزا یا تب گوجه فرنگى مى گویند 

و براى آن عالئم غیر اختصاصى شرح داده است.
او درباره عالئم این بیمارى،  توضیح داد: عالئم شــامل 
تب، بدن درد، درد مفاصل، ضایعات تاولى روى پوست 
بدن است. این بیمارى عمدتا کودکان یک تا 5 سال را 
درگیر مى کند و افراد بزرگسال در صورتى که دچار ضعف 

سیستم ایمنى باشند به این بیمارى مبتال مى شوند.
عمادى تاکید کرد: نکته مهم این اســت که این بیمارى 
نه آنفلوآنزا اســت و نه ربطى به گوجــه فرنگى دارد. در 
واقع از این جهت که کودك دچار قرمزى پوســت شده 
و تاول هایــى روى بدنش ظاهر 
مى شــود، مردم محلى نام 
تب گوجه فرنگى را روى 
آن گذاشته اند و چنین 
بیمــارى از قبل به این 
شــکل وجود نداشته 
اســت. بعید اســت این 
بیمارى ویروس جدیدى هم باشد به 

در هندوستان بیمارى هایى با چنین این دلیل که 
عالئمى از قبل هم وجود داشــته است. به نظر مى رسد 
بیمارى که در حال حاضر با اسم تب گوجه فرنگى شناخته 
شده است،  شاخه اى از گروه خانواده انتروویروس ها باشد 

که االن بیمارى «دست،  پا و دهان» ایجاد مى کند.
وى افــزود: بیمارى دســت،  پا و دهان یک شــاخه از 

کوکساکى ویروس و انتروویروس است که در بچه هاى 
کوچک ســبب بروز ضایعات تاولى در دست،  پا و دهان 
مى شــود. معموال از آنجایى که بچه هاى کوچک چهار 
دســت و پا مى روند و به محیط دست مى زنند و ممکن 
است دست آلوده را داخل دهانشان کنند، معموال به اسم 
دست،  پا و دهان شناخته مى شود. با توجه به این که این 
بیمارى ضایعت تاولى ایجاد مى کند،  احتمال دارد این تب 
گوجه فرنگى یک شــاخه جدیدى از بیمارى دست، پا و 

دهان باشد و خود یک بیمارى مستقل نباشد.
او با تاکید بر اینکه هنوز اطالعات درباره تب گوجه فرنگى 
کم است، تصریح کرد: بیمارى از طریق انسان به انسان 
منتقل مى شود و بسیار مسرى است. انتقال از دو طریق 

تنفسى و دفع مدفوع صورت مى گیرد.
ین متخصص بیمارى هــاى عفونى دربــاره راه هاى 
افتراق تب گوجه فرنگى از آبله میمونى نیز، گفت: از نظر 
بالینى ممکن است دو بیمارى مشابه یکدیگر باشند اما 
باتوجه به اینکه آبله میمونى کیت تشــخیصى دارد اگر 
بیمارى با عالئم پوســتى مشــابه آنچه که گفته شد به 
ما مراجعه کند، در تشــخیص افتراقى باید آبله مرغان،  
آبله میمونى، بیمارى دســت ، پا و دهان و... باشد. با در 
دسترس بودن کیت تشــخیصى بیمارى هاى ذکر شده 
کار تشخیص انجام مى شود و اگر همه این موارد رد شد

 آن وقت مى توان به تشخیص تب گوجه فرنگى رسید.
وى تاکیــد کــرد: ایــن بیمــارى درمــان حمایتى

 و عالمتى دارد و بعد از 5 تا 7 روز بهبود مى یابد. درمان 
بیمارى هــاى ویروســى عالمتــى 
اســت و بهترین کار این اســت 
که مانع انتشار بیمارى شویم 
و کودك مبتال را در خانه نگه 

داریم.

همه چیز
 دربــاره 

«تب گوجه فرنگى»

از قبل چنین بیمارى وجود داشــته باشد و به نظر 
مى رسد حتى انتخاب نام بیمارى و عبارت اطالق 
شده به آن، محلى باشد. در مقاله مجله لنست ذکر 
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ما مراجعه کند، در تشــخیص افتراقى

آبله میمونى، بیمارى دســت ، پا و دهان
دسترس بودن کیت تشــخیصى بیمارى
کار تشخیص انجام مى شود و اگر همه
 آن وقت مى توان به تشخیص تب گوجه
وى تاکیــد کــرد: ایــن بیمــارى د
7 تا 7 روز بهبود عالمتى دارد و بعد از 5 5 و
ببیمارى هــاى ویروس
اســت و بهترین
که مانع انتشا
و کودك مبتال

داریم.

واقع از این جهت که کودك دچار قرمزى پوست شده و 
تاول هایى روى بدنش ظاهر مى شود، مردممحلى نام تب
گوجهفرنگى را روى آنگذاشته اند و چنین بیمارى ازقبل

به اینشکلوجود نداشته است.
حمید عمــادى ، درباره بیمارى تب  دکتر
گوجه فرنگى،  گفت: اینگونه

نبوده است که 

تب، بدن درد، درد مفاصل، ضایعات ت
بدن است. این بیمارى عمدتا کودکان
درگیر مى کند و افراد بزرگسال در صورت
سیستم ایمنى باشند به اینبیمارى مبت

عمادى تاکید کرد: نکته مهم این اســت
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نقش گروه خونى در 
؟بارورى زنان چقدر است راه درست درمان ریزش مو

بهبودیافتگان کرونا با چه
 اختالل هاى روانى روبه رو مى شوند؟

چه نوع انگورى مفیدتر است؟
انواع مختلفى از انگور در بازار وجود

فوائد خاص خود هستند. و
دکتر نوریا دیانووا کارش
است که انگور ســی
نسبت به انگور سبز
نوریا دیانووا توضیح
آنتى اکسیدان ها و ف
که از بدن در مقابل تاث

حفاظت مى کند.
ایــن متخصــص روس
بیمارى هاى مزمن را درمان
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فرآیندهاىالتهابىاست.
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انیشتین، گفت: در دو گروه از زنانى که به دنبال درمان بارورى
Hبودند، احتمال داشتن سطح FSH باالى 10 در زنان داراى

O دو برابر بیشتر از گروه هاى خونى غیر O بود. O گروه خونىO

AB و زنان داراىژن گروه B و A ما دریافتیم که زنــان داراىA

Aخونى A در برابر کاهش ذخیــره تخمدان، مقاومت

بیشترى دارند.
دکتــر نجــات گفت:

HسطحFSH تنها 

یکى از نشانگر هاى بارورى بوده و مطالعات 
عامل در بیشترى مورد نیاز است. ســن یک زن مهم ترین
Hتعیین موفقیت او در باردار شدن است. FSH پایه به ما ایده اى

از کیفیت و کمیت تخمک هاى یک زن مى دهد.
ا ا ن انگل ا ان ئ ف ا ن ت

به این 5 دلیل با 
هــواپز
 غذا بپزید

 روش پخت وپز 
کم چرب

کمک به
 کاهش وزن

پایین بودن سطح 
آکریل آمید

 وسیله اى ایمن 
براى آشپزخانه

 حفظ مواد مغذى 
در غذاها

میزان روغنى که در دستگاه پخت با هواى داغ به کار مى رود، به طور قابل 
توجهى کم است

استفاده از دستگاه پخت با هواى داغ براى آماده سازى غذاها مى تواند به 
کاهش کالرى دریافتى کمک کند. 

 استفاده از دستگاه پخت با هواى داغ، میزان ترکیبى به نام آکریل آمید را در غذاها 
تا 90 درصد نسبت به روش هاى سرخ کردن عمیق کاهش مى دهد.

روش سرخ کردن عمیق به یک تابه گود، احتمال ریختن، پاشیدن، پخش شدن یا 
حتى آتش گرفتن روغن را دارد

 ترکیبات خاصى مانند ویتامین C و ترکیبات گیاهى مثل پلى فنول ها در این روش 
پخت وپز تا حدود قابل توجهى در غذا باقى مى مانند. 

دســتگاه پخت با هــواى داغ، نوع 
خاصى از وسایل آشپزخانه است که 
با گردش هواى داغ در اطراف غذا 
مى تواند آن را بپزد. در این دستگاه 
که برپایه کانوکشــن کار مى کند، 
غذا به واسطه حرارت زیاد مى پزد و 
با کمترین نیاز به چربى ها و روغن ها 
واقعا بافت بیرونى ترد و لذیذى پیدا 

مى کند.
www.nesfejahan.net
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آگهى اعالم ورشکستگى و دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
شماره نامه: 868/01 – تاریخ:1401/04/21 - به عموم بستانکاران شرکت نساجى کوثر 
دهق به شناسه ملى 10260263339 (با مدیریت آقاى محمدحسین خسروى دهقى) که 
حکم ورشکستگى وى طى دادنامه شماره 9409970369300672 مورخ 1394/06/07 
توسط شعبه 11 دادگاه تجدید نظر اصفهان صادر و تاریخ توقف ورشکسته 1390/12/29 

تعیین گردیده، ابالغ مى گردد:
اولین جلسه بستانکاران در تاریخ 1401/06/20 ساعت 10 صبح روز یکشنبه

در محل اداره تصفیه امور ورشکســتگى اصفهان واقع در چهارباغ باال – خیابان شهید 
نیکبخت تشکیل مى شود و کلیه بستانکاران و کسانى که ادعائى دارند و همچنین کسانى 
که با ورشکسته مزبور مسئولیت تضامنى دارند یا ضامن او هستند مى توانند در ساعت و روز 

مذکور در اداره تصفیه حضور بهم رسانند.
ضمنا اخطار مى شود:

1- کلیه بستانکاران و کسانى که هر گونه ادعائى علیه ورشکسته دارند باید ضمن اعالم 
ادعاى خود، ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهى اصل و رونوشت گواهى شده مدارك خود را 

به اداره تصفیه تسلیم نمایند.
مدت ارسال مدارك براى بستانکارانى که در کشــور هاى بیگانه اقامت دارند سه ماه مى 

باشد.
2- کسانى که به ورشکسته نامبرده، بدهى دارند باید ظرف مدت مذکور، خود را معرفى و 

ترتیب پرداخت بدهى خود را در وجه صندوق اداره تصفیه بدهند.
طبق ماده 24 قانون تصفیه بدهکاران مختلّف از این وظیفه، به جریمه نقدى معادل صدى 

بیست و پنج دین محکوم خواهند شد.
بعالوه دادگاه مى تواند عالوه بر جریمه نقدى بدهکاران مذکور را به حبس تادیبى از سه 

تا شش ماه نیز محکوم نماید.
3- کسانیکه به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است باید در ظرف مدت دو ماه 
مذکور اموال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند وگرنه هرحقى که نسبت به آن دارند سلب 
خواهد شد، مگر اینکه عذر موجهى داشته باشند. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/31 – 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/12 – م الف: 1362725 - مستشار قضایى اداره تصفیه 

امور ورشکستگى اصفهان –  بختیار /5/264

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 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. 
راى شــماره 3068 مورخ  1401/05/04 آقاى مرتضى آذرى فرزند مهدى ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 275/5   مترمربع قسمتى از پالکهاى شماره67/1 و 75 اصلى واقع 
در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27 – م 
الف:1370473 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى6/134 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602021000822 – تاریخ ارسال نامه: 1401/06/10 -  آقاى سید 
رضا اصباح زواره احدى از ورثه شادروان اقدس آغا فتوحى طبائى زواره به موجب گواهى 
حصر وراثت شماره 422- 1376/05/28 شعبه اول دادگاه عمومى اردستان وگواهى واریز 

مالیاتى شماره 640- 1376/06/17 دارایى اردستان باستناد دوبرگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضاء مشهود رسماً گواهى شده مدعى است که سند مالکیت شصت وهفت سهم 
مشاع از 1200 سهم ششــدانگ مزرعه نیراباد پالك 39 اصلى دهستان گرمسیر بخش 
هفده ثبت اصفهان که در صفحه 473 دفتر 27 بنام آقاى موسى فتوحى طبائى زواره ثبت 
و سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب گواهى حصر وارثت شماره 514- 1339/01/06 
دادگاه بخش 2 اصفهان موسى فتوحى فوت نموده و مالکیت بین وراث تقسیم که سهم 
االرث خانم اقدس آغا فتوحى زواره برابر چهارده سهم و پنج ششم سهم مشاع باستثناى 
بهاى ثمنیه اعیانى آن ذیل صفحه 473 دفتر 27 امالك ثبت و سند صادر وتسلیم گردیده 
و به حکایت دفتر امالك معامله اى انجام نگردیده و در اثر نامعلوم مفقود شده است نظر 
باینکه درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى 
ذکرشده ) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند  معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى ترسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد .تاریخ انتشار: 
1401/06/12 – م الف: 1375047 - خیراله عصارى - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک 

زواره/6/166

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

شماره نامه: 2027020323 – تاریخ ارسال نامه: 1401/0/06/08 - در اجراى ماده یک 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 
3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى 
متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027004508 مــورخ 1401/04/29 زهره حاجى صباغ 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 972 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1285578481 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 8 فرعى از اصلى 
10354 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27- 
م الف: 1375097- مهدى صادقى وصفى -  رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق 

اصفهان/6/169

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 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. 
آراى شماره 4789 و 4790 مورخ 1400/09/22  خانم سمیرا حمیدى نجف آبادى فرزند 

محمدحسن نسبت به چهار دانگ مشاع و آقاى حسین پورسعیدى فرزند عبداله نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 160/65  مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 594  اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/27 – م الف: 1373708 - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى6/153 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 1401856002005310 - تاریخ ارسال نامه: 1401/06/10 آقاى/ خانم زهرا 
بدیعى فر فرزند محمدعلى به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسماً گواهى شده مدعى است که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 
465 فرعى از 99 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 146 
دفتر 462 امالك ذیل ثبت 100815 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
انتقال قطعى 78426 مورخ 1393/12/05 دفترخانه 112 اصفهان یافته و معامله دیگرى 
هم انجام نشده – به موجب سند – دفتر – نزد- رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن 
جابجایى از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشــار: 1401/06/12 - م الف: 1372537- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر – سید امیرحسین حسن زاده از طرف زهره عموشاهى خوزانى/6/168 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602032001664 – تاریخ ارســال نامه: 1401/06/10 -  نظر به 
اینکه سند مالکیت 1- : 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ 2- : 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره : 1364 فرعى از 51 اصلى گرمســیر واقع در بخش 17 اصفهان ذیل 
ثبت 20594 و 20529 در صفحات 10 و 342 دفاتــر 269 و 268 امالك به نام صدیقه 
معافى صادر و تسلیم گردیده است ، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
: 32003114- 1401/6/7 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل 
شماره : 3769- 1401/6/7 گواهى دفترخانه 43 مهاباد رسیده است مدعى است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. تاریخ 
انتشار: 1401/06/12 – م الف:1375044 - ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیرواحدثبتى 

حوزه ثبت ملک اردستان/6/167

(آگهى  موضوع تبصره یک ذیل ماده 105 قانون ثبت)
 نظر به اینکه آقاى مهدى معینى فرزند فتح اله مالک 0,25 دانگ مشــاع از ششــدانگ 
باستثناى بهاى یک هشــتم اعیانى  پالك 236 اصلى واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که در دفتر امالك الکترونیکى به شماره 140020302030019472 
بنام نامبرده سابقه ثبت دارد بموجب درخواست  وارده شماره 140121702030016496  
مورخ 1401/05/27 تقاضاى اصالح سند و پرداخت بهاء ثمنیه اعیانى و حذف آنرا نموده 

است و طبق سوابق، ثمینه اعیانى متعلق به "خانم جان" عیال مرحوم محمد کاظمى نجف 
آبادى مى باشــد و نامبرده  مدعى گردیده که مالکین ثمنیه اعیانى در دسترس نیست و 
هیچگونه اطالعى از محل ســکونت نامبرده موجود نمى باشد، لذا در اجراى تبصره یک 
ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون ثبت کارشــناس رسمى دادگسترى نجف آباد میزان 
بهاى ثمنیه اعیانى مقدار فوق از پالك مذکور را 2/000/000 ریال ارزیابى نموده و متقاضى 
مبلغ مذکور را طى یک  فیش بشماره  0131128072826676 مورخه 1401/05/27 به 
حساب صندوق ثبت تودیع نموده است و چون ذینفع فاقد نشانى است لذا با توجه به مفاد 
تبصره یک ماده مذکور مراتب طى یک نوبت آگهى و اعالم میگردد تا ذینفع جهت دریافت 
بهاء تعیین شده به اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد مراجعه نماید و در صورتى که تضییع 
حقى شده باشد میتواند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى 
مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این عدم مراجعه اداره تسلیم نموده و از ادامه عملیات 
ثبتى جلوگیرى نمائید بدیهى است در صورت  عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائى در مدت 
تعیین شده و عدم ارائه گواهى طرح دعوى و عدم وصول هر گونه اعتراض، نسبت به ادامه 
عملیات ثبتى برابر مقررات و حذف استثناء بهاء ثمنیه اعیانى اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1401/06/12 – م الف:1374653 – حجت اله کاظم زاده اردستانى  - مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف هدا چاوشى/6/160

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 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. 
راى شماره 0522 مورخ 1401/01/28 خانم حدیثه مهدیه نجف آبادى  فرزند باقر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 91/88  مترمربع قسمتى از پالك شماره 7 فرعى 
از 361 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/27 – م الف: 1373751 حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/161 

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 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. 
راى شــماره 3132 مورخ 1401/05/05 آقاى محمد هنرمند نجف آبادى فرزند اسداله 
ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز به مساحت 126/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 392 
اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 
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رییس کل دادگسترى اصفهان گفت: سرقت مستوجب 
تعزیر، ضرب و جرح و توهین به اشخاص به عنوان جرایم 
اول تا سوم اســتان اصفهان است.حجت االسالم اسدا... 
جعفرى در آیین معارفه دادستان جدید شهرستان کاشان 
 تصریح کرد:  جرم هاى یادشده در فصل هاى مختلف سال 
جابجا مى شود و فقط مختص این استان نیست، بلکه در 
کشور نیز گاهى این جرم ها از یکم تا سوم است.وى در 
خصوص جرائم خشن نیز گفت: قانون و شیوه نامه ها در 
این خصوص قاطعانه اجرا مى شود و حکم هایى که براى 
مجرمان خشــن، ســابقه دار و جرایم مهم مانند سرقت 
مسلحانه و یا آدم ربایى صادر  شده در نوبت اجرا با اولویت 

قرار دارد.رییس کل دادگســترى اصفهان گفت: برنامه  
این اداره کل در استان اصفهان به تبعیت از سیاست هاى 
ریاست قوه قضاییه و در راســتاى تقویت حوزه قضایى 
شهرســتان ها انجام مى شــود. وى تاکید کرد: انسجام، 
هماهنگى و روح وحدت عملى بیــن نیروهاى نظامى، 
انتظامى و امنیتى براى پیگیــرى امنیت پایدار و ماندگار 
مردم شریف اســتان اصفهان وجود دارد.حجت االسالم 
جعفرى حمایت از ســرمایه گذاران در بخــش تولید و 
صیانت از بیت المال را نیز از اولویت هاى دادگسترى استان 
اصفهان برشمرد و افزود: این مهم در حال انجام است اما 

تا رسیدن به حد مطلوب و انتظار مردم فاصله دارد.

معاون محیط زیست و خدمات شهرى شهردارى اصفهان 
از احیاى آسیاب   آبى خیابان مشــتاق اصفهان با هدف 

تبدیل شدن به یک پاتوق  شهرى جذاب خبر داد.
مهدى بقایى بــا بیان اینکه احیاى آســیاب هاى آبى با 
هدف تبدیل شدن به پاتوق هاى شهرى، در اولویت این 
طرح قرار دارد، افزود: در هر یک از مناطق 15 گانه شهر 
اصفهان یک مکان توسط معماران برجسته و کارشناسان 
مسائل شهرى جانمایى شــده و پس از انجام  مطالعات 
الزم درباره تناسب آن مکان براى تبدیل شدن به پاتوق 

شهرى، عملیات اجرایى آغاز شده است. 
وى برجسته ســازى و بازآفرینــى قابلیت هاى موجود 

در مکان هر پاتوق را از ویژگى هاى این طرح دانســت 
و تصریح کــرد: به عنوان مثال در خیابان مشــتاق و در 
نزدیکى سه راه حمزه یک آســیاب آبى وجود دارد که از 
ظرفیت آن به طور نمادین براى ایجاد پاتوق اســتفاده 
کرده ایم چراکــه جذابیت ویژه اى را براى شــهروندان 

ایجاد مى کند.
بقایى تاکید کرد: احیاى آسیاب هاى آبى در شهر اصفهان 
از برنامه هایى است که در دســتور کار معاونت خدمات 
شهرى قرار دارد.گفتنى اســت، شهر اصفهان حدود 25 
آسیاب آبى دارد که احیاى آنها مى تواند به رونق گرفتن 

روابط اجتماعى و گردشگرى در محالت شهر شود.

جرایم اول تا سوم 
در استان اصفهان

آسیاب  آبى خیابان مشتاق 
احیا مى شود

«آئین بدرقه» در پایانه کاوه
مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: برنامه هاى متنوعى با عنوان «آئین 
بدرقه» ویژه زائـران عتبات عالیـات در ایام اربعین 
حسـینى در پایانـه کاوه اجرا مـى شـود. ابوالفضل 
توکلـى گفـت: مقـرر شـد از تاریـخ 12 لغایت 26 
شـهریورماه در پایانـه کاوه برنامـه هـاى متنوعى 
برگزار شـود. این برنامـه ها که «آئیـن بدرقه» نام 
دارد شـامل نمایش واقعه کربال، شـبیه سازى بین 
الحرمین و مسـیر پیاده روى اربعین به صورت سه 
بعدى، شبیه سـازى دوچرخه سوارى در مسیرهاى 
گردشگرى اصفهان، سـخنرانى، مداحى و تعریف 
نقشـه راه در سـامانه اینترانت مدیا مودم واى فاى 
بدون نیاز بـه اینترنـت و رایگان، برپایـى موکب و 

فضاسازى پایانه است.

افتتاح دفتر آب و فاضالب 
دفتر آب و فاضالب ناحیه رامشه شهرستان جرقویه با 
حضور فرماندار و جمعى از مسئوالن این شهرستان، 
قائم مقام و معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان افتتاح شد. اداره آبفاى 
رامشه پنجمین اداره آبفا در شهرستان جرقویه است 
که پس از شـهرهاى نصرآباد، محمد آبـاد، نیک آباد 
و حسـن آبـاد آغاز بـه فعالیـت کـرده اسـت. منطقه 
رامشه شامل هفت روسـتا اسـت و بیش از پنج هزار 
مشـترك در این منطقه تحت پوشـش خدمـات آبفا

قرار دارند.

خبر

 صنعت مبل در اصفهان تکیه گاه نــدارد و طى دو 
سال گذشته رو به افول رفته اســت. به گفته عضو 
اتحادیه تولید و فروش مبــل اصفهان اکنون تولید 
مبل در اصفهان به یک سوم ظرفیت رسیده و درهاى 

صادراتى این محصول ارزآور هم بسته شده است. 
آنطور که از گفته هاى حجت ا... پورحقانى برمى آید، 
حال و روز تولید کنندگان مبل در اصفهان این روزها 
خوب نیست و با تعطیل شدن بسیارى از کارگاه هاى 
تولید مبل ظرفیت تولیدى ها به یک ســوم رسیده 
اســت و مشــکالت جدى براى این صنعت ایجاد 

کرده است.
افزایش قیمت مواد اولیه، رشــد 500 درصدى ابر، 
تحریم ها و شیوع کرونا طى دو سال گذشته باعث 
شده صنعتى که نیم قرن سابقه دارد حاال با مشکالت 
جدى روبرو شود و سازندگان و تولید کنندگان مبل 

مستاصل شوند.
به گفته رییس سابق اتحادیه تولید مبل در اصفهان 
هنوز منشــا ناگهانى این میزان افزایش قیمت مواد 
اولیه مشخص نیست، اما به این علت که هیچ ساختار 
درستى براى آن تعیین نشده است، این قیمت ها به 
شکل ســلیقه اى درآمده است. موضوعى که باعث 
شــده اکنون 70 درصد از کارگاه هاى تولید مبل در 
اصفهان تعطیل و دیگر کارگاه ها نیز با یک ســوم 

ظرفیت فعالیت کنند.

در کنار تعطیلى کارگاه ها، واردات نیز مشکل اساسى 
دیگرى اســت که تولید کنندگان ایــن صنعت در 
اصفهان را با مشــکالت جدى روبرو کرده اســت. 
واردات مبل هاى ارزان قیمــت چینى قابل رقابت 
با نمونه هاى داخلى نیست و تولید کنندگان داخلى، 
توان رقابت با انواع محصوالت چینى را از دســت

 مى دهند و از قرار معلوم به همان نســبت که مبل 
سازان از وضعیت کسب و کار خود در عذاب هستند، 

مبل فروشان از اوضاع حاکم ابراز رضایت مى کنند.
اما این موضوع به مذاق همه خوش نمى آید، به این 
دلیل که تعداد بسیار زیادى از واحدهاى صنفى مبل 
ساز به دلیل بحران هاى مالى قادر به ادامه فعالیت 
نیســتند. در همین حال عده اى از آگاهان مسائل 
صنفى اعتقاد دارند که مبل فروشان به واسطه استفاده 
از کاالهاى خارجى با مشکلى در امر فروش روبه رو 
نیســتند و تنها تولیدکنندگان مبلمان از خوانى که 

گسترده شده بى بهره مانده اند.
یکى از فعاالن حوزه تولید و فروش مبل در اصفهان 
در خصوص وضعیت فعالیــت در این حرفه به یک 
خبرگزارى گفته که دو سال است صنف مبل سازان 
با افت فروش مواجه شــده اند و به دلیل تحریم ها و 
وضعیت اقتصادى موجود، مــردم دیگر توان خرید 
مبل با این قیمت هاى گزاف را ندارند و به تعمیرات 

مبل روى آورده اند.

شــیوع ویروس کرونا در اواخر سال 98، بازار مبل را 
به طور کامل تعطیل کرد و بازار مبل ســازان و مبل 
فروشان رونق خود را از دست داد، این موضوع ضربه 
سنگینى را به این حرفه وارد کرد. در کنار این موضوع 
افزایش قیمت ها در بازار به  گونه اى شد که هزینه هاى 
تولید از قبیل قیمت مواد اولیه و دستمزدها باال رفت 
و افزایــش غیرمنطقى اجاره بها قیمت تمام  شــده 
کاالهاى تولیدى را به میزان قابل  توجهى افزایش 
داد. از طرفى کاهش بیش از سه برابرى قدرت خرید 

مردم به نزول این بازار دامن زد.
عضو اتحادیه تولید و فروش مبل در اصفهان، وارد 
شدن دولت به این موضوع را امرى ضرورى مى داند. 
به نظر پورحقانى، دولت باید باب صادرات مبل را باز 
کند، با توجه به اینکه اکنون صادرات اندکى از مبل به 
کشورهاى افغانستان و عراق داریم که آورده خاصى 

براى تولید کنندگان ندارد.

دیگر فعاالن این بازار ارزآور هم معتقدند هنر تولید 
مبل در اصفهان قابلیت ارائه و فروش در کشورهاى 
اروپایى را دارد و مسئوالن باید به این امر توجه کنند تا 
صنعت مبل در اصفهان تکیه گاه مناسبى داشته باشد.

به گفته حسنى، یکى از تولید کنندگان با سابقه این 
صنعت در اصفهان در حال حاضــر انواع مبل هاى 
چوبى، پارچه اى، چرمى و یا فرفورژه در بازار وجود 
دارند که از نظر تنوع در رنگ، اندازه و طرح با منازل 
کوچک و بى فضاى امروزى هماهنگ شــده اند اما 
این مســاله در اصفهان کمتر اعمال مى شود و به 
همین خاطر مردم ترجیح مى دهنــد براى دیدن و 
خرید مبل به تهران سفر کنند به این خاطر که در آنجا 
مبلمان خارجى با خالقیت بیشتر عرضه مى شود. او 
در حالى این مطلب را بیان مى کند که منطقه رهنان 
به عنوان قطــب مبل در اصفهان حــرف اول را در 

کشور مى زند.

صنعت مبل در اصفهان 
تکیه گاه ندارد

رئیس اداره میراث فرهنگى کاشان از برگزارى هفته فرهنگى کاشان در 
شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان خبر داد.احمد دانایى نیا ضمن اشاره به 
سفر دبیر کل اکو به کاشان ابراز داشت: با رایزنى هاى انجام شده قرار است 
هفته فرهنگى کاشان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شود.
رئیس اداره میراث فرهنگى کاشان با بیان اینکه شهر دوشنبه و کاشان 
وجوه مشــترك فرهنگى و تمدنى دارند، تصریح کرد: میراث فرهنگى 
زبان گویاى همه ملت ها است و کشورهایى که میراث فرهنگى مشترك 
دارند میراث بان همدیگر هستند.وى با بیان اینکه پیشنهاد مى شود که 
یکى از خانه هاى تاریخى در هر دو کشور خانه فرهنگ کاشان و دوشنبه 
شود، گفت: با توجه به مشترکات فرهنگى و تمدنى دو کشور این موضوع 

مى تواند در جهت پیشبرد اهداف هر دو کشور در حوزه فرهنگى باشد. 

معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانى به 
11 هزار و 383 آسیب دیده ناشى از 339 حادثه به وسیله 485 تیم عملیاتى 
این جمعیت طى مردادماه سال جارى، خبر داد.داریوش کریمى با اشاره 
به حوادث تحت پوشش این جمعیت در مدت مذکور، افزود: در این بازه 
زمانى 154 حادثه جاده اى، 85 خدمت حضورى، 36 حادثه شــهرى، 
29 حادثه صنعتى و کارگاهى، سه حادثه کوهستان، یک حادثه ریزش 
آوار، 27 حادثه سیل و آب گرفتگى و یک حادثه هوایى، توسط نیروهاى 
امدادى جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شده است.معاون امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به تعداد نجات یافتگان 
مدت مذکور، ادامه داد: در امدادرسانى به حوادث رخ داده، 285 نفر نجات 
داده شــدند که از این تعداد 209 نفر به بیمارســتان ها و مراکز درمانى 

منتقل شدند، 

هفته فرهنگى کاشان در پایتخت 
تاجیکستان برگزار مى شود

امدادرسانى به 11383 آسیب دیده
 در حوادث مردادماه
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از هفته چهارم لیگ برتر، دو تیم تراکتور و هوادار به مصاف 
یکدیگر رفتند که این بازى با تســاوى بدون گل به پایان 
رسید. نکته قابل توجه حضور بدل «جانى دپ» در استادیوم 
و تماشــاى این دیدار بود. بدل جانى دپ پس از مراســم 
عزادارى تاسوعا و عاشورا حســابى در رسانه هاى ایرانى 
و خارجى ســر و صدا کرده و حاال به تماشــاى بازى تیم 

محبوبش نشسته است.

«جانى دپ»
 بازى تراکتور را دید!

03

بعد از تماس مهدى تاج، شمسایى از تصمیم براى استعفا 
از تیم ملى منصرف شد و در مسابقات قهرمانى آسیا روى 
نیمکت ایران حضور خواهد داشــت. وحید شمسایى پس 
از برگزارى انتخابات فدراســیون فوتبال، در گفت وگو با 
خبرنگاران اعالم کرد نمى تواند اتفاقاتى را که در گذشــته 
براى رشته اش رخ داده هضم کند و با احترام به رئیس جدید 
فدراســیون، از هدایت تیم ملى فوتسال استعفا خواهد داد. 
شمسایى که اعالم کرده بود در انتخابات به میرشاد ماجدى 
راى داده حاال با تماس شــخص مهدى تاج مواجه شده و 
پس از صحبت با رئیس جدید فدراسیون فوتبال، قرار شده 

است کار خود را در تیم ملى ادامه دهد.

شمسایى برگشت!

تیم فوتبال سپاهان در یکى از حساس ترین دیدارهاى هفته 
چهارم مقابل فوالد خوزستان، نخستین شکست فصلش را 
تجربه کرد تا عالوه بر از دست دادن 3 امتیاز حساس، صدر 

جدول را نیز به رقیب سنتى خود، پرسپولیس واگذار کند.
ســپاهانى ها باید از اشتباهات گذشــته درس بگیرند و قدر 
امتیازات هفته هاى ابتدایى لیگ را بدانند، زردپوشان اصفهانى 
در فصول گذشته نیز امتیازات حساس هفته هاى ابتدایى را به 
سادگى از دســت دادند که در نهایت منجر به از دست رفتن 
قهرمانى مى شــد. نکته قابل توجه درباره سپاهان، افزایش 
میزان اشــتباهات فردى بازیکنان این به ویژه در فاز دفاعى 
است؛ در دو بازى اخیر ســپاهان مقابل گل گهر و فوالد آمار 
اشتباهات فردى بازیکنان این تیم به شکل عجیبى افزایش 
یافته و 5 امتیاز حساس را از تیم مورایس گرفته است، هفته 
سوم گل گهر با اســتفاده از گل به خودى داسیلویرا توانست 
یکى از گل هاى خورده اش را جبران کند، در بازى هفته چهارم 
نیز سلمانى با یک پاس به عقب اشتباه، پاتوسى را در موقعیت 
تک به تک با نیازمند قرار داد و 3 امتیاز حیاتى به حساب فوالد 
واریز شد. این درحالى است که تیم مورایس در 2 بازى ابتدایى 
لیگ در فاز دفاعى بسیار مطمئن نشان داد و از ساختار دفاعى 

مستحکمى بهره مى برد.
از طرف دیگر سپاهان در فصل جارى نشان داده که از کمبود 
مهاجم کامل و چارچوب شــناس رنج مى برد و زردپوشــان 
اصفهانى على رغم خلق موقعیت هاى بســیار، نمى توانند از 
فرصت هاى ایجادشده بهره چندانى ببرند؛ شهریار مغانلو تنها 
مهاجم تخصصى سپاهان در فصل جارى است و على رغم 

عملکرد خوبى که در بحث موقعیت سازى و کار تیمى از خود 
نشان داده اما بعد از گذشت 4 هفته هنوز پایش به گلزنى باز 

نشده است. 
ســپاهان مقابل فــوالد اســیر ناهماهنگــى بازیکنان و 
ضدتاکتیک شاگردان نکونام شــد و نتیجه را به اشتباهات 
خودش باخت. تیم مورایس در چند هفته گذشته نشان داده 
که به اجراى بازى واکنش گرایانه و نتیجه گرا با حمالت کم 
تعداد اما زهردار عالقه دارد و تــالش مى کند تا با واگذارى 
مالکیت توپ به حریف و پرس از جلو، کنترل فضاهاى بازى 
را در دست گرفته و با کشاندن تیم مقابل به زمین خودى و 
قطع توپ هاى مداوم، در ضدحمالت پرتعداد و برق آســا به 

دنبال گلزنى باشد.
با ایــن تیم مورایس با توجه به نوع و شــیوه بازى بســته و 
تخریبى فوالدى ها، مجبور به ارائه یک بازى مالکانه شــده 
و تغییر تاکتیک دادند. ســپاهانى ها در مقابل فوالد تالش 
کردند با با پاســکارى هاى متعدد، فوالدى ها به نیمه زمین 
کشانده و به الیه هاى دفاعى این تیم نفوذ کنند و با استفاده 
از حمالت برق آســا و پر تعداد، مدافعان تیم مقابل را وادار به 
اشتباه کرده و با به دست آمدن گل برترى سعى در اداره بازى 
کنند. با این وجود فوالدى ها در اجراى بازى تخریبى و بسته 
مهارت باالیى دارند و زردپوشان اصفهانى اسیر ضدتاکتیک 
تیِم نکونام شدند و زیر فشار بازى تخریبى و یارگیرى شدید 
فوالدى ها نتوانســتند بازى همیشــگى خود را به نمایش 

بگذارند.
زردپوشان اصفهانى در بیشتر پارامترهایى مانند مالکیت توپ، 

تعداد پاس  و شوت ، نمایش برترى را نسبت به شاگردان نکونام 
ارائه دادند اما آنالیز دقیق فوالدى ها از ســبک و سیاق بازى 
سپاهان به شاگردان مورایس اجازه بهره بردارى از برتریى که 
داشــتند را به آنها نداد. فوالدى ها با یارگیرى و پرس دقیق 
خود عمًال فرناندز، کامســوبا و احمدزاده را از گردونه بازى 
خارج کرده و سپاهان را در فاز هجومى زمین گیر کرده بودند.

سپاهان در نیمه دوم عملکرد بهترى داشت و در فاز تهاجمى با 
وجود عدم گلزنى، موقعیت هاى بهترى را خلق کرد. بازیکنان 
این تیم در نیمــه دوم کامًال به تیم حریف مســلط بودند و 
حمالت پرشمارى را انجام دادند. با این وجود، قدر فرصت هاى 
پرتعداد گلزنى که به دســت مى آوردند را ندانسته و بى دقتى 
مهاجمان این تیم در کنار بازى دفاعى بى نقص فوالد، مانع 
از گلزنى آنان شد. نگاهى به داده هاى بازى نشان مى دهد که 
زردپوشان اصفهانى شب گذشته 5 بار به سمت دروازه فوالد 
شوت زدند که از این تعداد تنها یک شوت آنها درون چارچوب 
بوده و این آمار نشانگر دقت پایین مهاجمان سپاهان در زدن 

ضربات آخر مقابل فوالد است.
زردپوشان اصفهانى در فاز دفاعى نیز آشفته نشان دادند و زیر 
بار فشار شدید بازى اشتباهات زیادى مرتکب شدند که منجر 

به دریافت گل در واپسین دقایق بازى شد.
در نهایت مى توان دالیل شکست ســپاهان مقابل فوالد را 
در شناخت دقیق نکونام از شیوه بازى سپاهان و آنالیز کامل 
وى از نحوه بازى و نقاط ضعف و قوت زردپوشــان در کنار 
ناهماهنگى بازیکنان، عدم تمرکز و اشتباهات فردى و اتخاذ 

تاکتیک اشتباه خالصه کرد.
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کادر فنى تیم ملى والیبال ایران پس از شکست مقابل هلند 
جلسه اى را با حضور بازیکنان برگزار کرد. تیم ملى والیبال 
ایران در آخرین مسابقه خود در مرحله گروهى رقابت هاى 
قهرمانى جهان مقابل هلند قرار و با نتیجه 3 بر یک مغلوب 
حریف خود شد. به این ترتیب شــاگردان بهروزعطایى به 
عنوان تیم دوم گروه F راهى مرحله حذفى شدند تا در این 
مرحله مقابل برزیل قرار بگیرند. پس از شکست تیم ملى 
ایران مقابل هلند بازیکنان و اعضاى کادر فنى راهى هتل 
شدند و جلسه اى تشکیل شد. در این جلسه بهروز عطایى 
شرایط تیم را به صورت دقیق براى بازیکنان تشریح کرد. 

جلسه شبانه
 پس از شکست مقابل هلند
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تیم قلعه نویى در 4 هفته نخســت فصل بیست و دوم لیگ 
برتر نتوانسته در سیماى مدعى قهرمانى ظاهر شود.  بخشى 
از این موضوع به فصل نقل و انتقاالت باز مى گردد که آنها 
بیشــتر روى حفظ بازیکنان فصل گذشــته تمرکز کردند. 
باشــگاه گل گهر اعالم کرد قصد ندارد هزینه خیلى زیادى 
انجام بدهد، این در حالى است که بازیکنان فعلى هم ارزان 
قیمت نیستند! به نظر مى رسد این موضوع یک فرار روبه جلو 
توسط اعضاى تیم فوتبال گل گهر و توجیهى براى دور ماندن 

از فشار انتقادات است. 

فرار رو به جلو

از ضدتاکتیک نکونام تا اشتباهات فردى طالیى ها

چرا سپاهان به فوالد باخت
روزنامه هاى معروف پرتغالى نسبت به شکســت خانگى سپاهان با ژوزه مورایس 

واکنش نشان دادند.
از زمان حضور ریکاردو ساپینتو و ژوزه مورایس در فوتبال ایران، روزنامه هاى پرتغالى 
اخبار لیگ برتر را با جدیت دنبال مى کنند و حاال به شکست تیم مورایس واکنش 

نشان داده اند.
روزنامه اوجوگو:

ســپاهان با خوزه مورائس، ناکام ماند و صدرنشــینى در لیگ ایران را از دست داد. 
سپاهان با مربیگرى ژوزه مورایس پرتغالى در خانه با نتیجه یک بر صفر مقابل فوالد 
شکست خورد و به این ترتیب امکان صعود به صدر جدول رده بندى لیگ برتر فوتبال 

ایران را از دست داد.
روزنامه رکورد:

سپاهان ژوزه مورایس شکست خورد و در لیگ ایران ناکام ماند، او در خانه از فوالد 
غافلگیر شد. سپاهان با مربیگرى ژوزه مورایس پرتغالى در خانه و برابر فوالد با گل 
دقیقه 92 پاتوسى غافلگیر شد و صدر جدول را از دست داد. چهار هفته از لیگ برتر 
ایران گذاشته که پرسپولیس و فوالد با 8 امتیاز در رده هاى نخست قرار دارند و پس 
از آن سپاهان، استقالل (ریکاردو ساپینتو) و پیکان در رده هاى بعدى جاى گرفته اند.

بازتاب شکست سپاهان در پرتغال

ژوزه مورایس تاکید کرد باوجود اشتباه یاسین سلمانى مقابل فوالد نباید فراموش کرد 
که او چه امتیازاتى براى سپاهان آورده است.

به سپاهان با گل دقیقه 2+90 پاتوســى از میهمان خود فوالد شکست خورد. ژوزه 
مورایس سرمربى سپاهان درباره این که در دو بازى اخیر با دو اشتباه فردى امتیاز از 
دست داده اید گفت: همیشه اشتباهات فردى وجود دارد. بعضى وقت ها باید به عنوان 
یک تیم از این چیزها درس بگیریم. فکر نمى کنم کار جدیدى براى حل این مساله 
داشته باشیم چون همیشه هست. بازیکنى که مقابل فوالد اشتباه کرد، بازیکنى بود 

که در دو بازى قبلى براى به دست آوردن دو برد خیلى کمک کرده بود.

حمایت قاطع مورایس  از ستاره جوانش

ایراندوســت شــایعه قرارداد یک میلیارد تومانى اش را رد 
مى کند اما تأیید مى کند که قرارداد خوبى با سپاهان بسته 

است. 
او که یکى از موفق ترین مربیان فوتبال زنان است در گفتگو 
با «همشهرى»  در پاسخ به این سئوال که قرار است سپاهان 
با شما به کجا برسد؟ مى گوید: هدف اصلى ساختن تیمى 
حرفه اى است. سپاهان 5دوره در لیگ شرکت کرده و تیم 
کم تجربه و نوپایى اســت ولى با توجه به شرایط و امکانات 
خوبى که دارد، خوب نتیجه گرفته. تمرکز اصلى باشــگاه 
روى بومى سازى است. پارســال تیم 15بازیکن غیربومى 
داشــت، اعضاى هیأت مدیره و مدیران باشگاه مى خواهند 

بیشتر روى بازیکنان بومى و آکادمى فوتبال سرمایه گذارى 
کنند. با این حال قرار است ساختار حرفه اى تیم حفظ شود و 

در کورس قهرمانى هم باشند.
وى گفت: اگر هدف باشــگاه قهرمانى بود تیم باید زودتر 
بسته مى شــد و بازیکنان مورد نظر جذب مى شدند. البته 
در فوتبال هیچ چیز مشــخص نیســت و از قبل نمى شود 
هیچ تیمى را قهرمان دانســت. در تیم ما بازیکنان خوبى 
حضــور دارند و ما هم بــه کار خودمان و باشــگاه ایمان و 
اعتماد داریم و مطمئنــم فصل خوبــى در پیش خواهیم 
داشت. ولى اینطور نیست که کســى از تیم توقع قهرمانى

 داشته باشد. 

ایراندوست: قرارداد میلیاردى من شایعه است
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یورگن لوکادیا مهاجم هلندى پرسپولیس در دومین دیدارى 
که براى سرخ ها به میدان رفت موفق شد در نیمه اول قفل 
دروازه نفت آبادان را بشــکند. او در ادامه به سمت جایگاه 
بانوان رفت و شادى گلش را با آنها قسمت کرد تا لحظات 
خاطره انگیزى را رقم بزند. اما این پایان کار لوکادیا نبود و 
او بعد از بازى هم اولین گل خود را تقدیم به على انصاریان 
و مهرداد میناوند دو چهره محبوب ســرخ ها کرد. به نظر

 مى رســد این بازیکن هلندى با راه و رسم محبوب شدن 
میان طرفداران پرسپولیس آشناست.

هلندى سیاستمدار

در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر و در حساس ترین بازى 
هفته فوالد موفق شــد با گل دیر هنگام آیاندا پاتوسى از 

سد سپاهان بگذرد. 
بى تردید محبوب تریــن رقیب پاتوســى در لیگ برتر 

سپاهان بوده و او به زدن گل هاى دیرهنگام 
در نقش جهان عادت دارد.

اولیــن گل آیانــدا به ســپاهان یکى از 
شــب هاى جنجالى لیگ 

برتر در سال 98 را رقم 
زد. اســتقالل براى 

حفــظ امیدهــاى 

قهرمانیش به پیروزى احتیاج داشــت و هر چه مى زد به 
در بســته مى خورد. در واپسین 
ثانیه هاى بازى پاتوســى که 
یکى از ستاره هاى وقت تیم 
شفر بود در حرکتى انفجارى 
و با به هم ریختن خط دفاع 
سپاهان خودش را در 
موقعیت تک به 
تک با نیازمند 
قــرار داد و به 
زیبایى توپ را 

به قعر دروازه نیازمند فرستاد. شبى که پاتوسى روى دست 
آبى ها به آسمان رفت و همین مسئله باعث ناراحتى قلعه 
نویى شد. البته پایان آن فصل براى آبى ها خوش نبود و 

رقیب دیرینه آن ها به قهرمانى رسید.
عملکرد آیاندا در برابر سپاهان بى نظیر بوده است. او در 5 
بازى آخر لیگ برترى خودش در برابر سپاهان موفق به 
زدن 4 گل شده و گل چهارشنبه شب او طعم همان گلى 

را داشت که در سال 98 با پیراهن استقالل به ثمر رساند.
نکته جالب اینکه 4 گل از 5 گل او به ســپاهان در جریان 
بازى به ثمر رســیده و فقط یک بار از روى نقطه پنالنى 

دروازه این تیم را باز کرده است.

دشمنى عجیب پاتوسى با توفان زرد! 
چهارم لیگ برتر و در حساس ترین بازى 
 شــد با گل دیر هنگام آیاندا پاتوسى از 

د.
 تریــن رقیب پاتوســى در لیگ برتر 

هزدنگل هاى دیرهنگام
دت دارد.

دا به ســپاهان یکى از 
لیگ  لى

رقم  ا
راى
ى

قهرمانیش به پیروزى احتیاج داشــت و هر چ
در بســته مى خورد.
ثانیه هاى بازى پاتو
یکى از ستاره هاى
شفر بود در حرکتى
و با به هم ریختن
سپاهان خ
موقعی
تک
قــ
زیبا

گلر اتریشى فوالد سومین کلین شیت فصل را برابر تیم سابقش انجام داد.
کریستوفر کنت که در ابتداى لیگ بیست و یکم به سپاهان پیوسته بود و بعد از یک 
نیم فصل حضور درون دروازه این تیم با آمدن رشید مظاهرى نیمکت نشین شده بود، 
در فصل جدید فوتبال ایران به فوالد خوزستان پیوست تا توانایى هایش را در جمع 

قرمزپوشان اهواز به اثبات برساند.
گلرى که از زمان پیوستن به فوالد در سه مسابقه از چهار مسابقه فصل تا اینجا موفق 
به کلین شیت شده، در دیدارى حیثیتى برابر تیم سابقش توانست دروازه اش را بسته 
نگه دارد تا با گل لحظه آخرى آیاندا پاتوسى، جواد نکونام و تیمش 3 امتیاز شیرین 

خارج از خانه را دشت کنند.
کنت که مهارت باالیى در بازى با پا دارد، در مقابل ســپاهان روز چندان شــلوغى 
نداشت و بیشتر از این دستانش کار کند، با پاســهاى بلند و کوتاه خودش توانست 
نقش مدنظر نکونام به عنوان گلر-سوییپر را به خوبى ایفا کند. هرچند خود این گلر 
در گفتگو با خبرنگاران گفت بین چهار بر سه و یک هیچ براى او تفاوتى وجود ندارد، 
اما برکسى پوشیده نیست که جواد نکونام به عنوان یکى از مهم ترین مربیان فوتبال 
ایران اهمیت باالیى به گل نخوردن تیمش مى دهد و همین موضوع هم باعث شده 
تا با سه کلین شیت از چهار مسابقه، شرایط کنت و خط دفاعى تیمش فوق العاده باشد.

کلین شیت حیثیتى کریستوفر کنت

با باخت برابر هلند تیم ملى والیبال ایران با یک پله ســقوط در رنکینگ فدراسیون 
جهانى والیبال رو به رو شد.

با پایان مرحله گروهى رقابت هاى قهرمانى جهان مشــخص شد که ملى پوشان 
والیبال ایران باید در مرحله یک هشتم نهایى مسابقات به مصاف یکى از قدرت هاى 
بزرگ دنیا و مدعى قهرمانى یعنى برزیل بروند، در حالیکه اگر هلند را مى بردیم به 

مصاف حریف به مراتب ساده ترى یعنى اوکراین مى رفتیم . 
این شکست تلخ و ناامید کننده تیم ملى والیبال ایران با مجازات از سوى فدراسیون 
جهانى والیبال یا همان FIVB نیز همراه بوده است. بر اساس آخرین رنکینگ اعالم 
شده از سوى FIVB تیم ملى والیبال ایران با یک رده سقوط در رده هشتم دنیا قرار 
گرفت و جاى خود را به ژاپن داد. همچنین به این ترتیب حــاال دوباره ژاپن بر بام 

والیبال آسیا ایستاده و ما با یک بازى بد برابر هلند جایگاه خود را از دست دادیم.

مجازات باخت به هلند
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اى پرســتش کننده، ُدرســت بنگر، آنچه قرآن از صفات خدا بیان مى کند، 
به آن اعتمــاد کن و از نــور هدایتش بهره گیــر و آنچه شــیطان تو را به 
دانســتن آن وا مى دارد و کتاب خدا آن را بــر تو واجب نکرده و در ُســنّت 
پیامبر(ص) و امامان هدایتگر(ع) نیامده است، رها کن و علم آن را به خدا 

موال على (ع)واگذار، که این نهایت حق پروردگار بر تو است.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

آیین رونمایــى از کتاب صوتــى پهلوانان طریقت 
عشق (زندگینامه 62 شــهید ورزشکار خمینى شهر)  
روز چهارشنبه نهم شهریور ماه در موسسه دارالقرآن 
اهلبیت(ع) با حضوراحمد مقیمى مشاور وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمى، حجت االسالم والمسلمین نقدعلى 
نماینده خمینى شــهر در مجلس شــوراى اسالمى، 
جواد محمدى مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان، حجت االســالم والمســلمین عالالدین 
مســئول امور فرهنگى وهنرى بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان، وحید رجبى رییس سازمان 
بسیج ورزشکاران استان اصفهان، سلیمى فرماندار 
شهرستان خمینى شــهر، مهندس پور کاظم رییس 

کنگره شهداى خمینى شــهر، مقتدایى رییس بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران شهرســتان خمینى شهر، 
کاظمى رییــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
خمینى شــهر، توکلــى رییس آمــوزش و پرورش 
شهرستان خمینى شهر، توکلى رییس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى شهرستان خمینى شهر، اعضاى شوراى 
شــهر خمینى شهر، روســاى هیئت هاى ورزشى و 
ورزشکاران و خادمیاران رضوى در سایه پرچم متبرك 

على ابن موسى الرضا (ع) برگزار شد.
■■■

در این مراسم مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ضمن اشــاره به فرهنگ پهلوانــى و جوانمردى در 

ورزشکاران گفت: دو ویژگى، کتاب صوتى پهلوانان 
طریقت عشــق را از دیگر کتب ممتاز کرده است که 
اولین ویژگى معرفى زندگینامه شــهداى ورزشکار 

است.
احمد مقیمى تصریح کرد: اساســًا ورزشــکاران در 
فرهنگ دینى و ملى کشــورمان چهره هایى هستند 
که در دل مــردم با چهره هــاى پهلوانانى، مروت و 
جوانمردى شناخته شده اند، حال اگر شهیدى چنین 
ویژگى داشته باشــد و در عالم ورزشکارى هم باشد 
ویژگــى هایش ضریب مى خورد و عمق بیشــترى 
دارد و وقتى با این شهدا آشنا شویم مى بینیم عالمى 
متفاوت دارند که شــاید براى امروز زندگى مان و در 

این فضاى رســانه این شــهدا مى توانند در جهات 
مختلف ماموریت بیشــترى براى تربیت و هدایت 

نسل جوان داشته باشند.
وى افزود: ویژگى دوم مشارکت جوانان و نوجوانان 
در تولید این اثر اســت که این اثر ممکن اســت از 
فضاى حرفه اى اندکى فاصله گرفته باشد و با درصد

 پایین ترى تولید شده باشــد ولى مشارکت این اثر 
با حدود 26 نفــر گوینده ارزش حرفــه اى دیگرى 
دارد که در آن تربیت، رفاقت، رقابت و انس با شهدا 

نمایانگر است.
■■■

جواد محمدى مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان هم پیرامون کتاب صوتى پهلوانان طریقت 
عشق گفت: این اثر ماندگار در ســال 1398 به قلم 
زینب فخارى توسط انتشارات ستارگان درخشان در 
قالب 448 صفحه و قطع وزیرى به تعداد 1000 جلد 
منتشر شد که پس از درخواست هاى مکرر این اثر، 
تصمیم گرفته شد این اثر ماندگار به صورت صوتى 
منتشر شود و اکنون براى اولین بار نه تنها در استان 
اصفهان بلکه در کشور به صورت تخصصى در حوزه 
ورزش و جوانان ویژه شهداى ورزشکار این اثر صوتى 

تولید شده است.
■■■

نویسنده کتاب پهلوانان طریقت عشق هدف نیز در 
این مراسم مراحل تولید این اثر را توضیح داد. زینب 
فخارى گفت: از جمله اهداف تولید چنین اثرى گوش 
دادن و دانلود کردن در فضاى مجازى بوده است زیرا 

خواننده مى تواند نقش بازیگر را ایفا کند. همچنین 
افرادى که مشکل بینایى دارند هم مى توانند از این 
اثر استفاده کنند. تسریع در مطالعه و همچنین تفاوت 
تلفظ لغات، استفاده از این کتاب با هزینه بسیار کمتر 

نیز از جمله اهداف تولید اثر بوده است.
فخــارى بــا اشــاره 
بــه فعالیــت هــاى 
خمینى  شهرســتان 
شــهر در زمینه انتشار 
کتاب در راستاى نقش 
این شهرستان در دفاع 
مقدس گفت: کنگره 
شــهداى شهرستان 
خمینى شهر تاکنون 
55 جلد کتاب در قطع 

هاى مختلف آماده کرده است که تعدادى از آن منتشر 
شده اســت و مابقى در حال آماده شدن براى چاپ و 
انتشار مى باشــد که کتاب صوتى پهلوانان طریقت 
عشق به عنوان اولین اثر صوتى منتشر و به هشتمین 
اختر تابناك آسمان امامت و والیت حضرت على ابن 

موسى الرضا (ع) تقدیم شده است.
■■■

مدیر تولید ایــن اثر صوتــى هم گفت: پیشــنهاد 
تولید کتاب صوتى از اوایل اردیبهشــت ماه ســال 
1400 مطرح شــد و با تشــکیل تیم پنج نفره تهیه 
کنندگان(رضا ابراهیمیان، رضا عسگریان، محمدتقى 
شــیخ، زینب فخارى ورضا رمضانى) تولید این اثر 

شروع شد و اکنون با گذشــت 15 ماه با تالش هاى 
شبانه روزى این اثر ماندگار به صورت کتاب صوتى

 آماده شده است. 
عبداله ذاکرى افــزود: در این اثر جــاودان از تعداد 
26 نفر گوینده از رده ســنى 10 الى 40 سال استفاده 
شده اســت که این 
خود یکــى از ویژگى 
هاى ممتاز این اثر مى 
باشــد هر چند بیش 
از نیمــى از نوجوانان 
و جوانــان گوینــده 
هیچگونــه ســابقه 
تخصصى در تولید اثر

 نداشته اند.
■■■

ابراهیمیــان رییس بســیج ورزشــکاران خمینى 
شــهر و مدیر تهیه کننده اثر هم با اشــاره به تولید 
این کتــاب صوتــى افزود: ایــن اثر پــس از تایید 
کنگره سرداران و 2300 شــهید، بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى، اداره 
ورزش و جوانان و بسیج ورزشــکاران خمینى شهر 
و همچنین تایید انتشــارات ســتارگان درخشــان، 
اداره کل ورزش و جوانــان، دبیرخانــه کانون هاى 
خدمت رضوى و سازمان بســیج ورزشکاران استان 
اصفهان و همکارى موسسه دارالقرآن اهل بیت(ع) 
بزرگتریــن موقوفه قرآنى آســتان قــدس رضوى 

منتشر شد.

با هدف آشنا شدن با زندگینامه ۶٢ شهید ورزشکار خمینی شهر؛

کتاب صوتى پهلوانان طریقت عشق رونمایى شد

اطالعیه
به استناد آئین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیأتهاى ورزشى استانى و شهرستانى مقرر 
است نسبت به تشکیل مجمع عمومى انتخاباتى هیأت ورزش کارگرى استان اصفهان به منظور انتخاب 
رئیس هیأت به همراه اعضاى هیأت رئیسه ( نایب رئیس" از بین بانوان " خزانه دار، خبره ورزشى و دو 
نفر عضو که حداقل یک نفر از بین بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد.  بدینوسیله از کلیه افراد 
واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیأت دعوت مى نماید جهت ثبت نام، اعالم فهرست 
پیشنهادى اعضاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز از روز شنبه مورخ 1401/06/12 لغایت روز شنبه 
مورخ 1401/06/19 به مدت 7 روز کارى از ساعت 11:30 الى 14 به دبیرخانه مجمع واقع در دفتر هیأت 
ورزش کارگرى استان اصفهان  به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، روبروى بیمارستان شریعتى، 

مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان و شماره تلفن 03136611410   مراجعه فرمایند.
شرایط عمومى احراز رئیس هیأت استان:

1-التزام به قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران 2- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى
3- دارا بودن سن حداقل 30 سال  و حداکثر 65 سال  4- سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5سال( طبق 

دستورالعمل )
5- دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت ( سربازى) یا معافیت

 6- فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد.
مدارك مورد نیاز :

1.اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر
2.یک قطعه عکس پرسنلى جدید.

3.اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه ( تمام صفحات)
4.تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب

5.ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر( حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)
6.اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم اعضاى 
پیشنهادى هیأت رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیأت استان در زمان ثبت نام.

7.ارائه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز(طبق دستورالعمل)
8.اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت.

تبصره : حضور داوطلب ریاست هیأت یا وکیل قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام الزامى 
مى باشد.

الزم به ذکر است: آئین نامه نحوه فعالیت هیأت هاى استانى و شهرستانى و دستورالعمل نحوه ثبت نام 
به انضمام فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت ورزشى مربوطه جهت 

اطالع داوطلبان قرار داده شده است.
www.isfahan.msy.gov.ir : نشانى سایت

https://isfahan.mcls.gov.ir : نشانى سایت

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان -  هیأت ورزش کارگرى استان اصفهان 


