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اگر صبحانه نمى خورید
منتـــظر  عوارض 
جدى باشیــــــد

هزار توى فرزندخواندگى
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پسته خندان ایران 
گریان شده است

ایــن جمله عاقالنه کــه، «صبحانه 
مهمترین وعده غذایى روز اســت» 
توسط مادران بى شــمارى در سنین 
مختلف گفته شده است. (این جمله) 

قرن هاست  ...

سال گذشته دبیر کل انجمن پسته ایران اعالم کرده بود 
که با یک اشتباه کوچک بازار 100 ساله پسته را از دست 
خواهیم داد؛ امسال هم خبر خوشى در رابطه با صادرات 
پســته ایران وجود ندارد و خبرها حاکى از عدم تمایل 

صادرکنندگان به صادرات پسته است. 
از سال گذشــته دولت صادرکنندگان پسته را موظف 
کرد پســته اى که با ارز آزاد مى خرند را در نیما عرضه 
کنند؛ همین باعث شد که صادرکنندگان دیگر تمایلى 
به صادرات نداشــته باشــند، چون این اتفاق به شدت 
به صادرکنندگان آســیب زد. محمــد صالحى، رئیس 
هیئت مدیره انجمن پســته ایران در این رابطه شفاف 
سازى بیشــترى کرده اســت. به نظر او همین حاال 
هم صادرکنندگان این محصول، پســته را با نرخ آزاد

 مى خرند و اگر بخواهند در نیما هم عرضه کنند ...

1010 هزار لیتر بنزین در شهرضا سوخت هزار لیتر بنزین در شهرضا سوخت
آتش سوزى گسترده در شهرك صنعتى سپهرآبادآتش سوزى گسترده در شهرك صنعتى سپهرآباد
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2000 متقاضى اصفهانى در انتظار مجوز دراختیار گرفتن فرزند 

بازگشت دارکو به جمع گاندوها؛ 
خوب یا بد؟

دارکو بیــدوف دوباره ســبزپوش شــد. خبــر بازگشــت او به جمع 
گاندوها مدتها پیش رسانه اى شــده بود اما روز گذشته پیوستن او به 
ذوب آهن تأیید شد. این مهاجم صربســتانى پس از یکسال بازى در 
سوپرلیگ کشورش به اصفهان برگشته تا عصاى دست تیم تارتار در 

خط حمله ذوب آهن باشد...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

احتمال اصالح 
قیمت مرغ در 
اواخر شهریور
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مجیدى مدیون مجیدى مدیون 
ترك سیستم استقاللى ترك سیستم استقاللى 

شد!

گزارش تحقیق و تفحص به دستگاه قضایى نرسید! 2 ویژگى منحصر به فرد آیفون 14 کدامند؟جهان نما ایستگاه هاى دوچرخه اصفهان دوباره فعال مى شوندتکنولوژى 5 غذاى سمى که باید از بشقابتان حذف کنیداستان سالمت

رئیس سازمان جهاد کشاورزى خبر داد؛

اصفهان، رتبه اول ساخت گلخانه
6

شهردارى بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه هاى زیر از طریق برگزارى مناقصه عمومى انتخاب 
پیمانکار نماید. 

آگهی مناقصه عمومی –نوبت دوم

 م.الف:۱۳۷۸۳۸۴  

  محمد شبانیـ  شهردار بهارستان  محمد شبانیـ  شهردار بهارستان

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)ردیف اعتبارىبرآورد اولیه (ریال)نام پروژه
39/418/289/48160601061/971/000/000عملیات احداث پارك کوهستان شهر بهارستان

18/278/217/0844030501914/000/000احداث سوله هاى تعمیرگاه اتوبوس شهر بهارستان

1ـ متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى توانند از تاریخ چاپ آگهى تا مورخ 
1401/06/30 نسبت به خرید اسناد مناقصه از سامانه خدمات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام نمایند. 

2ـ پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى شنبه مورخ 1401/07/9 در سامانه 
خدمات الکترونیک دولت (ستاد) بارگذارى نمایند. 

3ـ پیشنهادهاى رسیده ساعت 14 بعدازظهر روز یک شــنبه مورخ 1401/07/10 در کمیسیون عالى 
معامالت که در محل شهردارى بهارستان تشکیل مى گردد، بازگشایى مى گردد. 

4ـ شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است. 
5ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

تارکان تحصیل در سال تحصیلى جدید هم پشت نیمکت ها نمى نشینند

بـــى مهـــرى ها

 گزارش روز
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مدیر عامل شرکت  زغال سنگ البرز شرقى از شرکت هاى تابعه ذوب آهن اصفهان  در 
حاشیه نخستین همایش و  نمایشگاه معدنکارى دیجیتال گفت: شرکت معادن زغال 
سنگ  البرز شرقى تامین کننده بخشى از زغال سنگ مورد نیاز ذوب آهن اصفهان است 
و تولیدات این  شرکت که به طور عمده زغال سنگ کک شو است براى مصرف به ذوب 

آهن اصفهان ارسال مى شود. 
بابک براتى افزود : طى یک سال گذشته تولید کنسانتره و زغال سنگ خام استخراجى 
از سه معدن این شرکت حدود 30 هزار تن بوده است و برنامه ریزى شده از معادنى که 
در دو استان سمنان و گلســتان داریم حدود 20 درصد نسبت به شش ماهه دوم سال 

گذشته تولید زغال را افزایش دهیم .
مدیر عامل شرکت  زغال سنگ البرز شرقى گفت: طى خرداد و تیرماه سال جارى رکورد 
15 ساله تولید و تحویل زغال خام را به زغال شویى شرکت البرز شرقى شکستیم و حدود 
41 هزار تن زغال خام را به زغال شویى این شرکت تحویل دادیم که رکورد بزرگى به 
شمار مى رود. رکورد روزانه دیگر حدود دو هزار و 700 تن زغال خام بوده  که به کارخانه 

زغالشویى تحویل شد.

 بابک براتى اظهار داشت : طى حدود سه ماه گذشته نیز شرکت زغال سنگ البرز شرقى 
بعنوان سومین شرکت تولید کننده زغال سنگ خام کک شو کشور،22 هزار و 700 تن 

کنسانتره زغال سنگ  را براى ذوب آهن اصفهان تامین نمود.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اســتان اصفهان از حمایت کمیته امداد 
از 3هزار و 956 نیازمند اصفهانى مبتال به سوءتغذیه در 5ماهه سال جارى خبر داد.

هادى بنایى گفت: کمیته امداد استان اصفهان بیش از یک میلیارد و 560 میلیون تومان 
در طرح رفع سوءتغذیه به زنان باردار، مادران شیرده و کودکان مبتال به سوءتغذیه، در 

5ماهه سال جارى کمک کرده است.
وى کمک به امنیت تغذیه نیازمندان را یکى از برنامه هاى این حوزه اعالم کرد و اظهار 
داشت: در طرح رفع سوءتغذیه زنان باردار و شیرده و کودکان زیر پنج سال نیازمند در 

5ماهه سال جارى، بیش از یک میلیارد و 560 میلیون تومان هزینه شده است.
بنایى با اشاره به اینکه تا پایان امســال اعتبارى بالغ بر 3 میلیارد و 300 میلیون تومان 
براى طرح رفع سوءتغذیه کودکان کمتر از 5 سال در نظر گرفته شده، ادامه داد: در پنج 
ماهه سال جارى با هدف کاهش ابتالء به ســوءتغذیه، از هزار و 685 کودك زیر پنج 

سال حمایت شده است.
معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد اســتان درخصــوص کمک به رفع 
ســوءتغذیه زنان باردار و شــیرده نیز افزود: در این مدت براى حمایت بیش از 2 هزار 
مادر باردار و شــیرده، ماهیانه 250 هزار تومان به سرپرســت خانــوار آنها پرداخت 

شده است.
 وى با اشاره به اینکه این برنامه حمایتى با همکارى و مشارکت کمیته امداد و معاونت 
امور بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى درحال انجام است، گفت: شناسایى کودکان دچار 
سوء تغذیه و نیازمند، مراقبت هاى ویژه بهداشتى، آموزش خانواده ها، پیگیرى و پایش 
رشد کودك و مادر از جمله اقدامات دانشگاه علوم پزشکى بوده و تایید نیازمندى، شارژ 
بن کارت تغذیه و پیگیرى دریافت سبد غذایى خانواده  ها از جمله وظایف امداد در این 

طرح مى باشد.

شرکت گاز استان اصفهان در خصوص حمایت و پشتیبانى از شرکتهاى دانش بنیان 
و رفع موانع تولید و اشتغال گامهاى موثرى برداشته است.

در همیــن خصوص در تاریخ 21 شــهریورماه ســال جارى با حضــور مدیر عامل 
شرکت گاز استان اصفهان و رئیس شــهرك علمى تحقیقاتى اصفهان ، تفاهم نامه 

همکارى هاى علمى، فناورى و پژوهشى به امضاء رسید.
این تفاهم نامه به منظور همکارى هاى  نظام یافته میان شــهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان از یک سو و شرکت گاز اســتان اصفهان از ســوى دیگر به منظور توسعه 
همکارى هاى پژوهشى،تحقیقاتى و فناورى فیمابین و رفع نیازهاى شرکت گاز  در 

حوزه هاى مختلف به امضاء رسید.
مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان ، با اشــاره به نام گذارى شعار سال بعنوان 
تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین هدف از انعقــاد این تفاهم نامــه را حمایت از 
شرکت هاى دانش بنیان، گسترش تعامالت علمى پژوهشى ،توسعه پژوهش هاى 
کاربردى ،توســعه فناورى هاى نوین، ،تحقق کارآفرینى و رفع موانع و مشــکالت 
مرتبط با اســتفاده از توانمندى هاى علمى،فنى و آزمایشــگاهى جهت پاسخگویى 

اثربخش به چالش هاى طرفین و ایجاد زمینه هــاى فرآیند تبدیل ایده به محصول 
در راســتاى پیروى از منویات مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) وتحقق شعار سال 

1401 مى باشد.
ابوالقاســم عســکرى در ادامه ضمن  بازدید میدانى که به همراه روسا و مسئولین 
واحدهاى فنى و عملیاتى شرکت گاز استان از شرکت هاى دانش بنیان موفق و پیشرو 
درحوزه هاى مرتبط با صنعت گاز مستقر در شهرك علمى تحقیقاتى اصفهان بعمل 
آمد،این تفاهم نامه را نقطه عطفى در زمینه تعامالت گســترده بین این دو مجموعه 

دانست.
مصلحى، رئیس شــهرك علمى تحقیقاتى اصفهان نیز طى ســخنانى ضمن ابراز 
خرســندى از شــرایط فراهم شــده براى امضاى این تفاهم نامه، ابراز امیدوارى 
نمودند این تفاهم نامه که بیشــتر در زمینه علمى، فنى و پژوهشــى مى باشــد هر 
چه ســریعتر به صورت واقعــى و عملگرا اجرایى شــده و بتواند در ســایه حمایت 
از شــرکتهاى دانش بنیــان ، نیازهاى پژوهشــى و فنى شــرکت گاز اســتان را

 تامین نماید.

البرز شرقى کنسانتره زغال سنگ  ذوب آهن را تأمین مى کند 

حمایت کمیته امداد از مبتالیان به سوءتغذیه

امضاى تفاهمنامه  بین شهرك علمى تحقیقاتى و شرکت گاز 
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شد!ششدششد!
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ســازمان اتوبوســرانى اصفهان طى روزهاى اخیر در 
اقدامى تحسین برانگیز اقدام به نصب نمایشگرهاى 
زمانبندى در ایستگاه هاى اتوبوس کرده است اما این 
نمایشگرها در برخى از مکان ها از دست وندال ها در 

امان نمانده است...

با

دارک
گاند
ذوب
سوپر
خط
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آیا ایران روى دریاى
آب زیرزمینى است؟

گزارش تحقیق و تفحص
به دستگاه قضایى نرسید!

خبرخوان
بازنشستگى

با 10سال بیمه 
با اســتفاده از قانون نقل وانتقال    منیبان |
سوابق بیمه اى تمام افراد داراى سابقه بیمه در هر 
صندوق با میزان 10 سال پرداخت حق بیمه امکان 
بهره مندى از خدمات بازنشســتگى هر صندوق 
بیمه اى را خواهند داشــت. على بابایى کارنامى، 
 عضو کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 
درباره این مصوبه گفت: با توجه به اینکه فردى که 
در سال هاى گذشته در یک صندوق بیمه اى سابقه 
بیمه پردازى داشته و چند ماه یا چند سال به دالیل 
مختلف امکان پرداخت حق بیمه نداشته، اکنون 
با استفاده از طرح مذکور از خدمات بازنشستگى 

صندوق ها بهره مند مى شوند.

وزیر ارشاد چه فیلمى دید؟
محمدمهدى اســماعیلى، وزیر    ایسنا |
فرهنگ و ارشــاد اسالمى شــامگاه دوشنبه به 
مناسبت روز ملى سینما همراه با خانواده خود و در 
کنار مردم به تماشاى انیمیشن «پسر دلفینى» در 
پردیس سینمایى آزادى نشست. معاونان و مدیران 
بخش هاى مختلــف وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى نیز همراه با اعضاى خانواده خود در کنار 
وزیر فرهنگ به تماشاى انیمیشن «پسر دلفینى» 

در پردیس سینمایى آزادى نشستند.

جزئیات طرح جدید طالق
عضو کمیســیون حقوقى    افکار نیوز |
و قضایى مجلــس مى گوید: طرحــى را تدوین 
کرده ایم که بر اساس آن اگر دختر و پسرى 9 ماه 
زیر یک سقف نبودند، بتوانند طالق بگیرند. حجت 
االسالم و المسلمین حســن نوروزى بیان کرد:  
همچنین در این طــرح آورده ایم به عنوان مثال 
اگر خانمى مهریه خود را اخذ کرده اما 10 الى 15 
سال است که همسرش وى را طالق نمى دهد، 
بتواند طالق بگیرد. وى تأکیــد کرد: همچنین 
گفته ایم که اگر مرد پیش از طالق اموال خود را 
به نام دیگرى بزند و ادعا کند که استطاعت مالى 

ندارد، مورد جریمه قرار گیرد. 

همایون، به یاد تختى 
همایــون شــجریان    موسیقى ما |
در اســترالیا رکورد تعداد مخاطــب در چهار دهه  
گذشته را شکست. کنســرت «به رنگ صدا» که 
پیش از این در ایران و کانادا اجرا شــده، این بار در 
شهرهاى بریســبان، ملبورن و ســیدنى استرالیا 
به اجرا درمى آید. کنســرت این خواننده  نام دار در 
ملبورن در سالنى برگزار مى شود که براى بازى هاى 
المپیک 1956 ساخته شد؛ این همان سالنى است 
که «غالمرضا تختى» در آن مســابقه داد و مدال 

طال کسب کرد.

کشف 2 نمونه جدید 
«طالیى»

گروه خون طالیى، نادرترین    خبرآنالین |
گروه خونى بین مردم جهان که از سال 1961 تا 
امروز تنها 50 نمونه از آن گزارش شده، این بار با 
کشف دو نمونه از دارندگانش در چین خبرساز شد. 
بر اساس گزارشات علمى تنها 9 کیس فعال در دنیا 
در حال حاضر قابلیت انتقال خون به بیماران گروه 

خونى طالیى را دارند. 

 کاهش کرونایى
مدیریــت  مرکــز  گــزارش    میزان | 
بیمارى هــاى واگیر وزارت بهداشــت در مورد 
هفته 133 همه گیرى کرونا مصــادف با هفته 
دوم شهریورماه 1401، نشان مى دهد که تعداد 
موارد بســترى جدید از 3537 مــورد به 1943 
مورد، تعــداد موارد مرگ و میــر از 327 مورد به  
243 مورد و تعداد موارد سرپایى مثبت شناسایى 
شــده از 11 هزار و 389 مورد بــه 6611 مورد 

رسیده است.

حقوق نجومى مدیر 28ساله 
  برترین ها |سردبیر ســال گذشــته  سایت 
خبرنامه دانشجویان ایران، رسانه نزدیک به جبهه 
پایدارى، به تازگى وارد شرکت نوشابه سازى زمزم 
شده است. بر اســاس تصویر فیش حقوقى وى که 
توسط پرسنل شرکت منتشر شده است، امین خلیق 
با 28 سال ســن، ماهیانه حدود 30 میلیون تومان 
حقوق مى گیرد. در تصویر جمع حقوق 29 میلیون و 
800 تومان درج شده که پس از کسر اقساط، حدود 
24 میلیون دریافتى داشته است. این درحالى است 
که بر اساس شنیده ها میانگین حقوق دریافتى سایر 
پرسنل شرکت زمزم کمتر از 10 میلیون تومان است.

زمستانى، بدون خاموشى 
  ایسنا|وزیر نیرو گفت: بر اســاس مذاکرات 
صورت گرفته با وزارت نفت امیدواریم که در تأمین 
سوخت زمستانى نیروگاه ها با مشکل مواجه نشویم 
و چالشــى براى تأمین برق ایجاد نشود. على اکبر 
محرابیان گفت: وزارت نفت در چارچوب برنامه اى 
که ما براى تأمین برق زمســتان داریم، طى یک 
برنامه ریزى خوب مانند سال گذشته کار را مدیریت 
مى کند و امیدواریم با همــان تجربه موفقى که در 
زمستان سال گذشــته در همکارى تنگاتنگى که 
با وزارت نفت داشتیم زمستان را به خوبى مدیریت 

کنیم.

تصمیم بستن مرزها 
شجاعانه بود

رئیس ســتاد مرکزى اربعین درباره    انتخاب |
اینکه چرا پیش بینى تعداد زائران به درستى انجام نشده 
بود، اظهار کرد: ما تعدادى فوتى در بین زائران اربعین 
داشتیم. وقتى بررسى کردیم متوجه شدیم فقط یک 
سوم آنها در سامانه ســماح ثبت نام کرده بودند یعنى 
مى شود نتیجه گرفت که یک سوم زائران در سامانه 
سماح ثبت نام مى کنند. سید مجید میراحمدى تأکید 
کرد: تصمیم ما درباره بستن مرزها بسیار شجاعانه بود. 
اگر مرزها بسته نمى شد، قطعًا فاجعه رخ مى داد. وى 
افزود: وقتى خودروهاى عراقى اعتصاب کردند، مردم 

عراق اعالم آمادگى کردند.

با «رژ لب» بروید مدرسه! 
  دیده بان ایران |یک فروشــگاه اینترنتى در 
بخش حراج مدرسه محصوالت عجیبى را به مخاطبان 
خود پیشنهاد داده است. این فروشگاه به مناسبت آغاز 
سال تحصیلى یک بخش ویژه به نام «حراج مدرسه» 
راه اندازى کرده اســت. نکته عجیب حراج مدرســه 
اینجاســت که دو محصول آرایشى به مخاطبان این 
فروشگاه اینترنتى  پیشنهاد شده است. محصول «رژ 
لب» مایع از دو برند معروف آرایشى در این حراجى درج 

شده که یکى از آنها شامل 20 درصد تخفیف است.

سورنا ستارى استعفا کرد
  دیده بان ایران |معاون علمى و فناورى رئیس 
جمهورى که حکم خود را در آبان ماه سال 92 و مرداد 
ماه 96 از حســن روحانى دریافت کــرده بود، پس از 
یکسال ادامه فعالیت در همین جایگاه در دولت ابراهیم 
رئیسى، استعفاى خود را تقدیم رئیس جمهورى کرد. 
آخرین بار در خردادماه امسال، نام محمدرضا حسنى 
آهنگر فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) به  عنوان 

گزینه جایگزین او مطرح بود.

 عزا در پاکستان بخاطر ملکه!
  برترین ها| دولت پاکســتان روز دوشنبه (12 
ســپتامبر) را بخاطر مرگ الیزابت دوم عزاى عمومى 
اعالم کرده بــود. ملکه الیزابت دوم در ســال 1952 
میالدى بر تخت پادشاهى نشست و پاکستان تا سال 
1956 یعنى زمانى که بر اســاس قانون اساسى نوین 
این کشور تبدیل به جمهورى اسالمى پاکستان شود، 
جزو متصرفات بریتانیا به حســاب مى آمد. پاکستان 
امروزه کشورى مستقل و همزمان عضو کشورهاى 

مشترك المنافع (هم سود) است.

اخیراً فیلمى در فضاى مجازى منتشــر شده است، که 
تصویرى از حفارى یک چاه آرتزین را مشخص کرده 
و در این فیلم ادعا مى شود، ســفره زیرزمینى عظیمى 
در اعماق ایران وجود دارد. جداى اینکه محتواى فیلم 
منتشر شده مرتبط با سال 1397 است، انتشار این فیلم 
یک بار دیگر پروژه آب هاى ژرف را بر سر زبان انداخته 
است.  محمد پورحمید، استاد دانشگاه در رابطه با پروژه 
آب ژرف مى گوید:  کل اطالعات موجود از آب هاى ژرف 
مرتبط با اطالعات اکتشافى اســت که از جنوب شرق 
کشور به  دســت آمده است.  این اســتاد دانشگاه ادامه 
داد: متأسفانه دستگاه اجرایى که وظیفه اکتشاف را بر 

عهده دارد، اطالعاتى از جزئیات به دست آمده خصوصًا 
از چاه هاى شماره 2 و 3 منتشــر نکرده و همین مسئله 
ابهامات درباره این پروژه را بیشتر از گذشته پررنگ کرده 
است.   وى افزود: اینکه به واسطه خروجى آب از یک چاه 
اکتشافى، حرف از پیدا شــدن منبع آب 1000 میلیارد 

مترمکعبى بزنیم، حرف غیرعلمى است. 
پورحمید گفت: نکتــه مهم اینکه این آب بر اســاس 
اطالعات اکتشــافى، شــورى باالیــى دارد و براى 
استحصال باید انرژى صرف شود، مضاف اینکه فرایند 
حفارى هم بسیار پرهزینه است و اقتصاد پروژه در این 

شرایط بسیار مهم است. 

رئیس قوه قضاییه در جلسه شــوراى عالى قضایى با 
اشاره به توضیحات دادســتان کل کشور در خصوص 
عدم ارسال رســمى گزارش تحقیق و تفحص از فوالد 
مبارکه از سوى مجلس به دســتگاه قضایى على رغم 
پیگیرى هاى مدام به عمل آمده گفت: با پیگیرى هاى 
به عمل آمده و على رغم اقدامات صورت گرفته از ناحیه 
دســتگاه قضایى از جمله مکاتبات انجام شــده، هنوز 
گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه به قوه قضاییه 

به صورت رسمى ارسال نشده است.
حجت االسالم محســنى اژه اى تأکید کرد: حتمًا پیگیر 
موضوع ارسال گزارش تحقیق و تفحص فوالد مبارکه از 

مجلس به قوه قضاییه هستم و این موضوع را با ریاست 
مجلس مطرح خواهم کرد.

گفتنى است دادستان کل کشور در این جلسه اظهار کرد: 
تا کنون دو بار به صورت مکتوب و پنج  بار هم به صورت 
تلفنى پیگیرى کردیم، اما مجلس هنوز گزارش تحقیق 
و تفحص از فوالد مبارکه را ارسال نکرده و آنچه پیش 
از این رسیده است نسخه غیررسمى تحقیق و تفحص 
است. وى افزود: در صورت واصل شدن گزارش رسمى 
تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه، دادســتانى تهران 
رســیدگى به آن را به صورت جدى و سریع در دستور 

کار قرار خواهد داد.

دریا قدرتى پور
تنها یک هفته به مهر مانده و همچنان وضعیت تارکان 
تحصیل در اغماســت. حرف هــاى وزراى آموزش و 
پرورش سابق و معاونان گذشته و حال را که یک  کاسه 
کنیم به هفت دلیل عمده براى ترك تحصیل مى رسیم 
که در صدر آن مشکالت اقتصادى ایستاده و باعث شده 

این چرخه ادامه دار باشد.
آمار دانش آموزانى که ترك تحصیل کرده اند هیچگاه 
به شکل رسمى و دقیق از سوى منابع رسمى آموزش 
و پرورش اعالم نشــده و همواره ایــن وزارتخانه آمار 
حدودى بازماندگان و تارکان از تحصیل را بازگو کرده 
است. دلیل این موضوع هم نبود سامانه سیستماتیک 
براى دسته بندى این قشر از جامعه است. مسئله اى که 
در آخرین اظهار نظرهاى عضو شوراى عالى آموزش و 

پرورش هم عنوان شده است. 
به گفته او، بازماندگان و تارکان تحصیل نه شناسایى و 
نه دسته بندى شده اند و هیچ برنامه سیستماتیکى هم 
براى آنها برنامه ریزى نشده است. همین موضوع است 
که باعث شده ما با آمارهاى دست و پا شکسته اى روبه 
رو شویم که به نظر مى رسد شامل همه بازماندگان از 
تحصیل نیســت. آمارى که هر چند قابل توجه به نظر 

نمى رسند اما درشت و ناراحت کننده هستند.
طى این سال ها همواره آموزش و پرورش عنوان کرده 
که پوشش تحصیلى در افراد الزم التعلیم 98/5 درصد 
بوده و چیزى حدود 1/5درصد از بچه دبســتانى هایى 
که باید در مدارس مشــغول تحصیل باشــند خارج از 
مدرسه اند؛ خارج از مدرسه یعنى که یا در کنج خانه ها 
هستند و یا در مزارع و باغات کار مى کنند و یا کودکان 

کار و خیابان شده اند. 
1/5 درصد عــدد کوچکى نیســت؛ با یک حســاب 
سرانگشتى هم متوجه مى شویم که از هر هزار نفرى که 
در سن مدرسه قرار مى گیرند 15 نفر از آنها به دالیلى از 

چرخه آموزش خارج مى شوند. 
امسال نیز با نزدیک شــدن به مهرماه که مدارس پس 
از دو ساِل سخت کرونایى در این ماه بازگشایى خواهد 
شد، این دغدغه حتى نسبت به گذشته بیشتر شده است. 
از زمســتان 98 تاکنون وضعیت معیشــتى بسیارى از 
خانواده ها به دلیل از دســت رفتن تعدادى از مشاغل با 
قرنطینه ها و پروتکل هاى کرونایى و همراه شــدن آن 
با تورم و گرانى به وخامت رفت و بــه  ناچار کودکان و 
نوجوانانشان نان آور یا کمک خرج و کمک حال اقتصاد 

خانواده شده اند.
پیوند فقر، از بین رفتن بسیارى از شغل ها و محرومیت، 
حاصلش فرزند نحسى بود که رگه هاى آن در بسیارى 
از شهرهاى کشور ردگیرى شد و بیشترین بازماندگان 
از تحصیل را در چهار استان تهران، آذربایجان غربى، 
سیستان و بلوچستان و خوزستان که جزو استان هاى 
محروم کشور به شمار مى رفتند به جا گذاشت تا جایى 
که معاون آموزش ابتدایــى وزارت آموزش و پرورش 
وقت در ابتداى ســال 1400 اعالم کرد که در ســال 
تحصیلى 1400-99 حدود 210 هزار دانش آموز مقطع 
ابتدایى از تحصیل بازمانده اند، این در حالى است که این 

آمار در سال قبل  از آن 146 هزار نفر بوده است.  
26 اســفند 1400، بهروز نظرى، مدیر گروه پژوهشى 
آموزش و توســعه مطالعات و توسعه ســازمان جهاد 
دانشــگاهى، نیز تهران را در زمینه بازماندن کودکان 

از تحصیل پیشــتاز اعالم و از سیســتان و بلوچستان، 
آذربایجان غربى و خوزستان به عنوان استان هاى داراى 

بیشترین آمار در این زمینه یاد کرد. 
در سال هاى قبل تر هم خبرهاى خوشایندى در زمینه 
تارکان تحصیل نداشــته ایم. در ســال 95 براساس 
اطالعات ســامانه آمارى آموزش و پرورش، شمار کل 
کودکان و نوجوانان 6 تا 18 ســاله بازمانده از تحصیل 
یک میلیون و 700 هزار نفر برآورد شده بود اما براساس 
آمار غیررســمى در خصوص کــودکان کار، رقم هاى 
مختلفى مطرح اســت؛ از 3 میلیون در نظر بگیرید که 

گاهى تا 7میلیون نفر هم عنوان مى شود.
اما آمار جدیدتر از زبان یوسف نورى، وزیر فعلى آموزش 
و پرورش اعالم شده است. او در تاریخ 20 شهریورماه 

امســال درخصوص آخرین آمار کــودکان بازمانده از 
تحصیل، از 908 هــزار بازمانده از تحصیل در ســال 
گذشته و  164 هزار نفر بازگشــته به مدرسه خبر داده 
اســت که  به نظر مى رســد این آمار اعالمى به سال 

تحصیلى 1401-1400 مربوط است. 
اعتیــاد، ناآگاهى از حقــوق و مســئ ولیت ها، تبعیض، 
بى سرپرست و بدسرپرســت بودن، خانواده گسسته، 
خانواده پرتنش و دالیل زیســتى و فــردى همچون 
معلولیت و نیز مسائل درون مدرسه اى مثل بى انگیزگى و 
ناموفق بودن در محل هاى آموزشى از جمله مشکالتى 
است که باعث مى شود هر سال بخشى از دانش آموزانى 
که باید پشت نیمکت هاى مدارس بنشینند، مجبور به 

ترك تحصیل بشوند.

تارکان تحصیل در سال تحصیلى جدید هم
پشت نیمکت ها نمى نشینند

بى مهرى ها

الدن ایرانمنش

سال گذشته دبیر کل انجمن پسته ایران اعالم کرده بود 
که با یک اشتباه کوچک بازار 100 ساله پسته را از دست 
خواهیم داد؛ امسال هم خبر خوشى در رابطه با صادرات 
پســته ایران وجود ندارد و خبرها حاکى از عدم تمایل 

صادرکنندگان به صادرات پسته است. 
از سال گذشــته دولت صادرکنندگان پسته را موظف 
کرد پســته اى که با ارز آزاد مى خرند را در نیما عرضه 
کنند؛ همین باعث شد که صادرکنندگان دیگر تمایلى 
به صادرات نداشته باشند، چون این اتفاق به شدت به 

صادرکنندگان آسیب زد. 
محمد صالحى، رئیس هیئت مدیره انجمن پسته ایران 
در این رابطه شفاف سازى بیشترى کرده است. به نظر 
او همین حاال هم صادرکنندگان این محصول، پسته را 
با نرخ آزاد مى خرند و اگــر بخواهند در نیما هم عرضه 
کنند باید 15 درصد زیر قیمــت آن را تحویل بدهند و 
این موضوع باعث شده که تمایلى به صادرکردن پسته 

نداشته باشند.
در این خصوص دولت هم کوتاه نمى آید و بر مواضعش 
پافشارى مى کند و صادرکنندگان هم توجیهشان این 
است که رقمى که براى صادرات در نظر گرفته شده به 
نفعشان نیست. از دیگر دالیل افت شدید صادرات پسته 

نبودن وام هاى طوالنى مدت با نرخ بهره کم است. نبود 
این وام ها، براى وارد شــدن به عرصه صادرات پسته 
ریسک سرمایه گذارى در این رابطه را بیشتر مى کند. 
بنابراین تمایل تاجران را براى بســتن قراردادهایى با 

مدت زمان طوالنى کمتر مى کند. 
هزینه هاى باالى صادرات پســته به اینجا ختم نمى 
شود؛ بلکه، شامل هزینه هاى باالى حمل و نقل به هر 
شیوه اى اعم از دریایى، زمینى و هوایى، عدم حمایت 
کامل دولت و تخصیص هزینه هایى به عنوان یارانه در 
زمینه صادرات پســته در بخش هاى مختلف از جمله 
اعطاى وام، حمل و نقل و گمرك مى تواند از جمله دیگر 

دالیل افت شدید صادرات پسته در ایران باشد.
در کنــار این مســائل، تغییرات اقلیم، ســرمازدگى و 
خشکسالى هم مشکلى روى مشــکالت پسته ایران 
است که باعث شده طى سه ســال اخیر، حجم تولید 
پسته کاهش داشته باشد تا جایى که سال 1399 میزان 
تولید پسته 220 هزار تن بود؛ این رقم در سال گذشته 
70 هزار تن افت کرد و به 150هزار تن رسید و این در 
حالى اســت که پیش بینى مى شود امسال این رقم به 

135هزار تن برسد. 
در زمینه صادرات هم پسته به لحاظ ارزشى و وزنى در 
12 ماهه سال 98 نســبت به سال 99 افت کرده است. 

براســاس آمار گمرك در این دوره صادرات پسته ها با 
پوست تازه یا خشــک با کاهش 36 درصدى در وزن و 

افتى 38 درصدى در ارزش مواجه شده است.
با وجود اینکه مقدار صادرات پسته هر سال تغییر مى کند 
و فاکتورهایى چــون میزان تولید و نــرخ ارز در حجم 
صادرات ساالنه پســته تعیین کننده است؛ اما مى توان 
گفت حدود 85 درصد پسته تولیدى ایران به خاور دور، 
اتحادیه اروپا، شبه قاره هند، کشورهاى مشترك المنافع 
و خاورمیانه صادر مى شود و تنها رقیبى که براى پسته 

ایران وجود دارد آمریکاست.
بى رقیب بودن ما در صادرات پســته باعث شده که در 
زمینه قیمت گذارى ها مشــکلى نداشته باشیم؛ چون 
آمریکا یک رقم پسته دارد و قیمت آن نیز 8 هزارو 400 
الى 8 هزار و 500 دالر در تن است، در مقابل ایران چند 
رقم پسته دارد و براین اساس ارقام ریز پسته، زیر 8 هزار 
دالر و ارقام درشت پسته 9 هزار دالر در بازارهاى جهانى 

عرضه مى شود.
حال اینکه براى بى رقیب بودن باید خوشحال باشیم 
یا از رقیب بزرگى مثل آمریکا بترسیم مسئله اى است 
که تنها راه حــل آن رفع مشــکالت تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان پسته است؛ با توجه به اینکه حجم تولید 
آمریکا اکنون بیش از 600 هزار تن پسته است و اگر این 

روند ادامه پیدا کند آمریکا به طور کامل بازار پسته را از 
ما خواهد ربود.  موضوعى که اکنون پسته خندان ایران 
را به گریه انداخته است و امکان این هست که پسته هم 
به سرنوشت فرش کرمان که دیگر در بازارهاى جهانى 

جایى ندارد بپیوندد.
دبیرکل انجمن پســته ایران، نکته ظریفــى را در این 
رابطه مطرح مى کند؛ اینکه آمریکا و ایران دو ابرقدرت 
در زمینه تولید پسته هســتند که همواره در تولید این 
محصول بر سر کسب رتبه برتر رقابت مى کنند، اما در 
گرما و سرماى اقلیمى ایران، امسال پسته خندان گریان 
شد و خسارت هایى که سرماى بهار به این محصول زد، 

نگرانى هاى زیادى را ایجاد کرد.
 حاال محصولى کــه همواره براى ما ارزآورى داشــته 
با چالش هاى زیادى روبه رو شــده اســت، محصولى 
که معیشت 5 میلیون نفر را در دســت دارد و به نوعى 

محصولى استراتژیک محسوب مى شود.
گرچه مسئوالن وزارت جهاد کشاورزى وعده داده اند 
که نگرانى ها جایز نیســت، اما بسیارى از کارشناسان 
نگرانند و مى گویند این خســارات اســت که تعیین 
مى کند وضعیت این محصول ارز آور به چه ســمتى 
سوق پیدا خواهد کرد و با وجود این خسارت ها جایگاه 
صادراتى ایران پابرجا مى ماند یا کامالً  حذف مى شود؟

پسته خندان ایران گریان شده است 

عبدالناصر همتى با گذشــت بیش از یکســال 
از انتخابــات ریاســت جمهــورى 1400 در 
مصاحبه اى که در کتاب «بزنگاه» نوشته حسام 
رضایى منتشر شده اســت به بیان جزئیاتى از 
روند حضورش در آن انتخابات پرداخته است. او 
از جمله به روزى اشاره مى کند که جهانگیرى 

رد صالحیت شد و او تأیید صالحیت:
«روزى که اســامى تأیید صالحیت شــده ها 
اعالم شــد، به بعضى از اعضــاى دولت مثل 
آقاى جهانگیرى و آقاى شــریعتمدارى شوك 
وارد شــد؛ آقاى الریجانى هم که ردصالحیت

  شده بودند.
فرداى اعالم اســامى، جلسه ســتاد اقتصادى 
بود و من پیش بینى مى کردم که جلســه جالبى 
نباشد. در همین جلسه، آقاى جهانگیرى به من 
گفتند که اصالح طلبان اصًال شــما را معرفى و 
تأیید نکرده اند؛ چطــور مى خواهید وارد صحنه 

بشوید؟ من هم گفتم که خودم تصمیم به حضور 
گرفته ام و ان شاا... شما هم کمکم مى کنید.آقاى 
جهانگیرى هم صریحًا گفتند که نخیر! من هیچ 
کمکى به شــما نمى کنم. بــا همین صراحت؛ 
خیلى تنــد گفتند که من هیچ کمکى به شــما 
نمى کنم. گفتم اشــکالى ندارد و خودم مسیر را 

ادامه مى دهم... 
در همان روزهــاى اول یا دوم پــس از اعالم 
اسامى نامزدهاى تأییدصالحیت شده گفتگویى 
تلفنى با حاج حسن آقاى خمینى درباره انتخابات 
داشتم و از ایشان خواستم تا پشــتیبانى کنند؛ 
ایشــان یکدفعه همان اول برگشــتند گفتند: 
آقاى همتى چه شــد که تأیید شدى؟ مشکوك 
مى زنى! مــن هم در جواب گفتم: کســانى که 
ردصالحیت شــده اند باید بررسى شوند که چرا 
مشکوك مى زنند و رد شدند نه کسى که تأیید 

شده  است.» 

هیچکس انتظار ورود خانواده گوشى هاى آیفون 14 با 
قیمتى معقول به بازار ایران را نداشت اما قیمت هایى 
که برخى از فروشندگان براى سرى آیفون 14 اعالم 

کرده اند به شکل وحشتناکى باالست!
هر چند هنوز رکورد قیمت آیفون در جهان در کشورمان 
شکسته نشــده اما اولین فروشــگاه هایى که سرى

 گوشى هاى آیفون 14 را به فروش مى رسانند، گوشى ها 
را چندصد دالر گران تر از قیمت اصلى مى فروشــند. 
نکته قابل توجه این است که آیفون هایى که فعًال وارد 
شده اند حتى رجیستر شده هم نیســتند! در کنار این 
مورد، باید به یاد داشت بسیارى از خدمات اپل به دلیل 
تحریم ها، به صورت رسمى در کشورمان در دسترس 

نیست و این گرانى چندصد دالرى، قابل درك نیست.
براى مثال گوشــى آیفون 14 نسخه 128 گیگابایتى 
با قیمــت 1230 دالر به فروش مى رســد. این یعنى 
حتى با دالر 30 هزارتومانى هم باید براى این گوشى 
چیزى نزدیک به 37 میلیون تومان که رجیســتر هم 

نشده هزینه کنید. نسخه 256 گیگابایتى این گوشى 
هم از 1350 دالر آغاز مى شــود. آیفون 14 پرو مکس 
128 گیگابایتى هم با قیمت 1750 دالر و نسخه 256 
گیگابایتى با قیمت 1860 دالر به فروش مى رســد. با 
دالر 30 هزار تومانى، قیمت نسخه 256 گیگابایتى این 

مدل به بیش از 55 میلیون تومان مى رسد.
در کنار این هزینه ها، باید هزینه هاى رجیســترى را 
هم اضافه کنیم که با توجه به هزینه هاى رجیسترى 
آیفون 13 پرو مکس، ممکن است بیش از هفت میلیون 

تومان بشود.
پس بهتــر اســت چندهفتــه اى منتظــر بمانید تا

 گوشى هاى آیفون 14 اپل به صورت رسمى، رجیستر 
شده و با گارانتى به بازار ایران ورود کنند. البته یادتان 
باشــد همین حاال هم آیفون 13 بــا قیمت حدود 38 
میلیون تومان به فروش مى رسد و احتمال این که آیفون 
14 با قیمتى کمتر از 38 میلیون در هفته هاى آینده قابل 

خرید باشد، بسیار کم به نظر مى رسد.

ورود خانواده آیفون 14 به ایران با قیمت نجومىجهانگیرى گفت هیچ کمکى به تو نمى کنم!
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انتخاب بهترین مسیر اتوبوس 
شهروندان مى توانند بهترین مسیر اتوبوس در کالنشهر 
اصفهــان را از طریق نرم افزار esro مشــاهده کنند. 
شــهردار اصفهان گفت: در این نرم افزار که از طریق 
از طریق QRهاى نصب شده در ایستگاه ها و تارنماى 
شــهردارى اصفهان به نشــانى my.isfahan.ir به 
صورت رایگان قابل دسترس است، موقعیت مکانى و 
زمانى اتوبوس، نزدیکترین زمان رسیدن به ایستگاه و 
کرایه در مسیر هاى مختلف قابل مشاهده و امکان ثبت 

شکایت نیز وجود دارد. 

مهارت پزشک اصفهانى 
درمانگر اصفهانى با استفاده ازروشى نادر غده تیرویید 
یک بیمار را از راه دهان باموفقیت جراحى کرد. بهنام 
یزدانى متخصص جراحى عمومــى وفوق تخصص 
جراحى قفسه سینه گفت: هم اکنون 13 کشور در 50 
مرکز با اســتفاده ازاین روش به درمان پرداخته اند که 
هم اکنون با بهره گیرى ازدانش حرفه اى وتخصصى 
داخلى وانجام موفقیت آمیز، بکارگیرى این روش دراین 

بیمارستان، ایران هم به این کشور ها پیوسته است.

بازسازى مادى فرشادى  
مدیر پروژه چهارباغ عباسى با اشاره به مرمت و بازسازى 
مادى فرشادى، گفت: اقداماتى همچون 280 مترمربع 
ســنگ مالون، مرمت کامل این مادى، بتن ریزى به 
میزان 150 مترمکعب، سنگ فرش به مساحت یک هزار 
مترمربع و جمع آورى بتن هاى مازاد جهت آزادسازى 
ریشــه درختان در این مادى با 20 میلیارد ریال اعتبار 
انجام مى شود. محمدعلى سمیعى اظهار کرد: در سه ماه 
گذشته عملیات زیرسازى و خاك بردارى مادى نیاصرم 
انجام شده است و تمام اقدامات الزم براى بازسازى این 

مادى انجام مى شود.

برپایى سومین میز خدمت 
ســومین میز خدمت آبفاى بــادرود در نماز جمعه 11 
شهریور ماه جارى برپا شــد. به گزارش روابط عمومى 
آبفــاى منطقــه، هــدف از برپایى این میــز خدمت 
پاسخگویى به سواالت و رسیدگى به مشکالت مردم 

منطقه بود.

سقوط از کوه صفه
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از ســقوط مرد 60 ساله از کوه صفه 
خبر داد. فرهاد کاوه آهنگــران  با بیان اینکه این حادثه 
در منطقه فوقانى چشــمه خاجیک کوه صفه رخ داده 
اســت، افزود: نیروهاى امداد فرد حادثه دیده را با ایجاد 
کارگاه عملیاتى و استفاده از برانکارد، طناب و تجهیزات 
تخصصى به محل امن منتقل و تحویل عوامل اورژانس 

دادند.

ورود به نازك کارى
مدیر سابق منطقه 5 شهردارى اصفهان گفت: طى چند 
روز گذشته خیابان توحید بازگشایى شد و قرارداد پروژه 
نازك کارى پارکینگ زیرسطحى توحید نیز با مبلغ 38 
میلیارد تومان منعقد شده است. احمد رضایى در آئین 
تکریم و معارفه مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان افزود: 
اهمیت احداث این پروژه از ســوى کارشناسان تأیید 

شده است.

به روز رسانى شبکه مخابراتى
در راســتاى توســعه ارتباطى، عملیات بهینه سازى 
زیرســاختهاى مخابراتى به منظور اصالح مسیر فیبر 
نورى در مسیر اسحاق آباد - برزك صورت مى گیرد. به 
گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در اثر 
این عملیات کلیه ترافیک هاى اینترنت، موبایل- دیتا 
از ساعت 1 بامداد مورخ 24 /06 /1401 جهت عملیات 
اصالح مسیر فیبر نورى مسیر اسحاق آباد - برزك به 
مدت دو ســاعت با احتمال قطعى و با احتمال اختالل 

مواجه خواهند شد. 

خبر

معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشــاورزى 
استان اصفهان با بیان اینکه نوسانات قیمتى مرغ به دلیل 
ورود این محصول از دیگر شهرها و استان هاست، گفت: 
صحبت هاى غیررسمى براى افزایش قیمت مرغ وجود 
دارد و ممکن است اواخر شهریور موضوع اصالح قیمت 

مرغ در دستور کار قرار گیرد.
حســین ایراندوســت اظهار کرد: در حال حاضر قیمت 
مصوب مرغ در بازار براى مصرف کننده 58 هزار و 900 
تومان اســت و فروش باالتر از این نرخ تخلف محسوب 
مى شــود. وى افزود: نوســانات قیمتى مرغ در بازار به 
دلیل مرغ هایى است که از بیرون و شهرهاى دیگر وارد 

استان مى شود. معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان در پاســخ به این سوال که آیا 
کمبود مرغ در اســتان داریم، گفت: کمبود تولید مرغ در 
اســتان اصفهان نداریم، اما برخى فروشندگان مرغ را از 
شمال کشور و یا کشتارگاه استان هاى مجاور وارد استان 
مى کنند که این موجب دو یا چند نرخى شدن مرغ در بازار 
شده است. وى با بیان اینکه متناسب با نیاز استان جوجه 
ریزى انجام مى شود، توضیح داد: به لحاظ موجودى، در 
حال حاضر 13 هزار تن مرغ منجمد آماده توزیع در استان 
اصفهان داریم و اگر احساس کمبود مرغ شود، سریعاً این 

مرغ براى عرضه وارد بازار مى شود.

مدیر کل ســرمایه گذارى اســتاندارى اصفهان گفت: 
40 درصد مشــکل فعاالن اقتصادى اســتان مربوط به

 بانک ها و 40 درصد در ارتباط با محیط زیست، مالیات، 
تامین اجتماعى، شرکت شهرك ها و آب، برق و گاز است.

محسن ایروانى در ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید با 
بیان اینکه بجز یک تا دو بانک، بانک ها همراهى خوبى 
داشتند، ادامه داد: بدنبال طرح  مشکل  فعاالن اقتصادى با 
بانک ها در ستاد تسهیالت و رفع موانع تولید، امروزه شاهد 

کاهش مشکالت هستیم.
مدیر کل سرمایه گذارى استاندارى اصفهان تصریح کرد: 
تاکنون 3 مورد سرپیچى بانک ها از مصوبات داشتیم که با 

طرح در هیات خبرگان بانکى و بررسى در هیات انتظامى 
مستقر در بانک مرکزى، برخورد قانونى با مدیران متخلف 

انجام مى گیرد.
ایروانى همچنین به بررسى  24 پرونده از فعاالن اقتصادى 
در این جلسه اشاره کرد و افزود: از این تعداد 9 پرونده بانکى 
است. وى اعالم کرد: عمده مشکالت طرح شده در ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید استمهال بدهى  هاى معوقه و 
عدم پرداخت تسهیالت از سوى بانک ها است که فعاالن 
اقتصادى قادر به تهیه مدارك مورد نیاز نیستند و منتج به 
دریافت تسهیالت نمى شود غالبا این مسئله در ستاد رفع 

و رجوع مى شود.

40 درصد مشکل فعاالن 
اقتصادى اصفهان بانکى است

احتمال اصالح قیمت مرغ در 
اواخر شهریور 

فراخواندن یک فرزند در زندگى یک زوج، یعنى گذشتن 
از هزارتوى مشکالت و بروکراسى هایى که ممکن است 
چهار تا پنج سال به طول بیانجامد. زوج هایى که حاال در 
اصفهان عددشان رسیده به 2000 نفر. اکثر آنها نابارورانى 
هستند که مى خواهند مشکالت پرپیچ و خم نداشتن فرزند 

را دور بزنند و به آرزویشان برسند. 
آمار نشان مى دهد از سال 92 تا 94 در برخى استان هاى 
پرجمعیت کشور، نابارورى به بیش از 20 درصد رسیده و 
اکنون در کشور حدود چهار میلیون زوج نابارور وجود دارد 
و اصفهان در جدول استان هاى کشور از نظر نرخ بارورى 
از آخر رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است. این یعنى 
سطح بارورى کلى در اصفهان از 24 استان دیگر بدتر بوده 

و نسبت به 6 استان وضعیت بهترى دارد. 
طبق گفته هاى مدیر گروه ســالمت جمعیت و خانواده 
مرکز بهداشت استان، ســال 99 میزان بارورى کلى در 

استان اصفهان 1/49 گزارش شده است.
هم اکنون به گفته مقامات بهزیســتى در استان اصفهان 
یک هزار و 200 کودك فاقد سرپرســت مؤثر وجود دارد 
که نزدیک به 700 کودك به خانواده ها و سرپرســتى که 
مرجع قانونى مشخص مى کند سپرده شده اند، همچنین 
شیرخوارگاه نرجس 100 نفر ظرفیت دارد اما روزانه حدود 

20 تا 22 کودك در آن استقرار مى یابند.
البته همه این کودکان شرایط فرزندخواندگى ندارند؛ یعنى 
اکثر این کودکان بدسرپرست به شمار مى روند و حداقل 
یکى از والدین یا خویشاوندان نزدیک این کودکان در قید 
حیات است و وضعیت مشــخصى دارد؛ بنابراین شرایط 
اینکه به مرحله فرزندخواندگى برسند را ندارند. اما آنهایى 
که شرایط دارند همچون درى براى عبور خانواده ها از بن 

بست نداشتن فرزند به شمار مى روند.
گرچه عبور از این مرحله و ورود به این مســیر هم آسان 
نیست. تکمیل فرایند ثبت  نام در سامانه فرزندخواندگى 
بهزیستى و رســیدن نوبت به خانواده هاى واجد شرایط 
براى این متقاضیان تازه اول راه است؛ طى کردن جلسات 
مشاوره، مشــاوره هاى پزشــکى، روال ادارى و قانونى 
فرزندخواندگى تا دریافت مدارك هویتى و شناسنامه براى 

عضو جدید خانواده حداقل به شش ماه زمان نیاز دارد.

بسیارى از زوج ها ممکن است شرایط مندرج در قانون را 
نداشته باشند، اما عده اى که قانون شامل حالشان مى شود، 
مى توانند این راه را انتخــاب کنند اگرچه با توجه به تعداد 
زیاد خانواده ها و تعداد کمتر کودکان ســالم این معضل 
وجود دارد که بســیارى از خانواده ها سال ها پشت نوبت 

بمانند.
در ایــن میان تنهــا کودکانى مى توانند تحت پوشــش 
فرزندخواندگى قرار بگیرند که از هــر لحاظ فاقد والدین 
یا خویشاوند باشند. «بهزیستى» نام خانوادگى اغلب این 
کودکان و یا نوزادانى است که توسط خانواده رها شده اند 
و هیچ رد و نشانى از اسم و مشخصات والدین کودك در 
دست نیســت؛ نامى که گر چه در یکى دو سال اول براى 
طى کردن فرایند درمان و دیگر نیازهاى کودکان گاهى به  
کار مى رود اما با بزرگ شدن این کودکان در شیرخوارگاه ها 
و آشنایى آنها با مفاهیم و کلمات، جاى خود را به یک نام 
خانوادگى مشخص مى دهد و اگر شرایط مناسب را داشته 

باشند به خانواده ها سپرده مى شوند.
با وجود اینکه در سال هاى اخیر روند فرزندخواندگى نسبت 
به سال هاى گذشته آسان تر شــده است اما با وجود این 
به گفته معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیســتى استان 
اصفهان با توجــه به تعداد زیاد متقاضیــان فرزندخوانده 
نسبت به فرزندان قابل واگذارى، فرایند واگذارى فرزند به 
متقاضیان، بسته به سن و جنس کودك، حدود 2 تا 4 سال 

طول مى کشد.
عبدالرضا اســماعیلى، اعطاى فرزندخواندگى را از گروه 
سنى نوزاد تا 16 سالگى عنوان مى کند و با تأکید بر اینکه 
بر اساس قانون، سازمان بهزیستى تنها متولى کودکان بد 
سرپرست و بى سرپرست در ایران است، مى گوید: بیشتر 
فرزندان قابل واگذارى به متقاضیــان فرزندخواندگى بد 

سرپرست هستند.
معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان همچنین 
از شرایطى نام مى برد که اگر متقاضیان فرزندخواندگى 
نداشته باشــند نمى توانند به نتیجه برســند؛ این شرایط 
شامل تمکن مالى، سالمت جسمانى و روانى، عدم سابقه 
کیفرى و عدم اعتیاد اســت. زمانى که تمامى این شرایط 
مهیا باشد، متقاضى فرزندخوانده پس از ثبت درخواست در 
سامانه فرزندخواندگى باید مدارك الزم را در این سامانه 

بارگذارى کند.
بعد از واگذارى فرزند، براساس دســتورالعملى که وجود 
دارد، بازدیدها با فاصله زمانى یک ماهه انجام مى شــود و 
بعد از شش ماه، فاصله این بازدیدها شش ماهه مى شود، 
همچنین بعد از صدور حکم دائم هر ســال یک بار انجام 
مى شود و بعد از اینکه سرپرستى دائم طفلى به خانواده اى 
واگذار شد باز هم نظارت ها ادامه دارد و متوقف نمى شود، 

اما با فاصله زمانى طوالنى تر.
معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان بر این نکته 
هم تأکید مى کند که در صورت تأیید صالحیت، سرپرستى 
کودکان اولویت با خانواده زیستى او است، اما در صورت 
عدم صالحیت واگذارى، طفل به خانواده فرزندپذیر داده 

مى شود.
او درباره اینکه آیا بعد از اینکه سرپرســتى دائم کودکى 
طى فرآیندهاى قانونى به خانواده اى واگذار شــد، امکان 
سلب حق و بازگرداندن سرپرســتى به والدین زیستى یا 
به سازمان بهزیستى وجود دارد؟ نیز مى گوید: این امکان 
وجود دارد، اما منافع عالیه کودك در اولویت است و اگر این 
امر باعث آسیب روحى و روانى طفل شود به نفع کودك 
رأى داده مى شود. اما این سختى ها گاهى به اندازه اى است 
که حتى گفته مى شود، بزرگ کردن فرزند خونى راحت تر 
از فرزندخوانده است؛ پس باید با تأمل فرزندخوانده اختیار 

کرد.
در بحث فرزندخواندگى اولویت اول خانواده هایى هستند 
که فاقد فرزند بوده و پنج ســال از ازدواج آنها مى گذرد، 
اولویت دوم دختران مجرد باالى 30 سال و اولویت سوم 
خانواده هاى داراى فرزند و متقاضى فرزندخوانده هستند 
که بیشتر در قالب طرح مشک یا امین موقت به آنها فرزند 

واگذار مى شود.
در ســال گذشــته 45 کودك به صورت موقت و 73 نفر 
به صورت فرزندخوانده بــه متقاضیان فرزندخواندگى در 
استان اصفهان واگذار شــده اند؛ همچنین با درخواست 
فرزندخواندگى ســه دختر مجرد اصفهانى سال گذشته 
موافقت شــد که کودکانى که به این دختــران به عنوان 
فرزند واگذار شد داراى بیمارى خاص یا معلولیت بودند که 
به گفته مسئوالن بهزیستى واگذارى آنها تأثیر مثبتى در 

شرایط این فرزندان داشته است.

هزار توى فرزندخواندگى

«روایت خورشید» روایت مى شود
نصف جهان  همایش شبیه خوانى به همت انجمن 
هنرهاى آیینى و شــبیه خوانى بســیج هنرمندان 

اصفهان برگزار مى شود.
این همایش به مناســبت ایام ســوگوارى ساالر 
شهیدان با عنوان «روایت خورشــید» نامگذارى 

شده است. 

همایش مذکور با همت و حمایت مرکز تخصصى 
هنرهاى ملى و آیینى وابسته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان در ساعت 
20:30 دقیقه از تاریخ 27 الى 31 شــهریور ماه به 
مدت پنج شــب در میدان امام خمینى(ره) برگزار 

مى شود.

نگاه روز

مریم محسنى
سازمان اتوبوســرانى اصفهان طى روزهاى اخیر در 
اقدامى تحسین برانگیز اقدام به نصب نمایشگرهاى 
زمانبندى در ایستگاه هاى اتوبوس کرده است اما این 
نمایشگرها در برخى از مکان ها از دست وندال ها در 

امان نمانده است.
شاهد این مدعا شکسته شدن بعضى از این نمایشگرها 
در ایســتگاه هاى مختلف اســت که یک ناهنجارى 
اجتماعى به شــمار مى رود که هزینه هاى زیادى را 
نه تنها روى دســت مدیریت شهرى بلکه روى دست 

شهروندان مى گذارد.
این ماجرا متأســفانه تنها به تخریب نمایشــگرهاى 
ایستگاه هاى اتوبوس ختم نمى شود و بارها دیده ایم 
که در میادین، سینماها، کتابخانه ها و ورزشگاه ها هم 
مسائل اینچنینى وجود دارد و آثار تاریخى و اشیاء و آثار 

فرهنگى مورد تخریب قرار گرفته اند. 
در شهرى مثل اصفهان که شهرى توریستى به شمار 
مى رود این موضوع تخریب چهره شــهر را به دنبال 
دارد و این شایســته شــهرى که نصف جهان نامیده 

مى شود نیست.

وندال ها! کمى با فرهنگ باشید

وارد تفصیالت نشوید
نصف جهان  روزنامه «نســل فردا» در شــماره 22 
شــهریورماه خود به ادامه پیگیرى هاى داروهاى 
قاچاق پرداخته و با رئیس انجمن داروسازان تهران 
گفتگو کرده است. این مقام مســئول در بخشى از 
این مصاحبه در پاسخ به اینکه گروه ها و افرادى که 
در ناصرخسرو هستند داروهایشان را از کجا تأمین 
مى کنند که قابل شناسایى و پیگیرى نیستند و کسى 
هم از پسشان برنمى آید؟ پاسخ داده: «اتفاقًا کامًال 
قابل شناسایى هستند منتهى اراده اش وجود ندارد.»

وى در بخش دیگرى از این مصاحبه گفته اســت: 
«آنهایى که باید پاســخگو باشــند باید جواب این 
سئواالت را بدهند. شاید هم یک مقدار هم بحث خأل 
قانونى داریم. یعنى من زمانى که داروخانه 13 آبان 
بودم مى دیدم که مثًال براى جمع کردن قاچاقچى 
مقابل داروخانه زنگ مى زدیــم به نیروى انتظامى

 مى آمد او را مى گرفت و بعــد هم آزادش مى کرد. 
بارها و بارها براى این نقص درخواست شده اما اجازه 

بدهید وارد تفصیالت نشویم.» 

اعطاى مجوز پذیرش دانشجوى عراقى
نصف جهان  رایزن فرهنگى سفارت عراق در ایران 
بر لزوم تدریس به زبان فارسى و بدون نظام ترجمه 
براى دانشــجویان عراقى تأکید و مجوز رسمى و 
کتبى پذیرش دانشــجو را به دانشگاه آزاد اسالمى 

نجف آباد اعطا کرد.
«امجد حمیــد المظفــر» اظهار کــرد: این واحد 
دانشــگاهى یکى از معتبرترین دانشگاه هاى ایران 

بوده که ظرفیت جذب دانشجویان عراقى و ارتباط 
با دانشــگاه هاى معتبر کشــور عراق را داراست و 
با توجه بــه ضرورت حفظ کیفیت ســرویس  دهى 
به دانشــجویان عراقى، بایــد کالس هاى درس 
دانشجویان عراقى به همراه دانشــجویان ایرانى 
برگزار شود و تدریس به زبان فارسى و بدون نظام 

ترجمه باشد.

دریاقدرتى پور

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 10 
هزار لیتر بنزین در حادثه آتش سوزى یک واحد تولید چسب 
در شهرك صنعتى سپهرآباد طعمه حریق شد اما با اقدام به 
موقع از سرایت آتش به کارخانه هاى مجاور پیشگیرى شد.

منصور شیشه فروش اظهار داشت: ســاعت 9 و 4 دقیقه 
صبح روز سه شنبه حریق گســترده در یک واحد تولیدى 
چسب در شهرك صنعتى سپهرآباد شهرضا به آتش نشانى 
اعالم شد. وى با بیان اینکه در این حریق یک انبار حامل 
بنزین که در بشکه هاى غیراســتاندارد نگهدارى مى شد 

طعمه حریق شــد، افزود: در این حادثه بشکه ها با حریق 
مواجه و منفجر مى شوند.

شیشه فروش با بیان اینکه در این حریق آتش نشانى هاى 
شهرضا، سپهرآباد، شهرك رازى و شهر گلشن به محل 
حادثه اعزام شدند، گفت: در این حادثه 2 دستگاه تانکر آب 
نیز اعزام شد و در مجموع 9 دستگاه آتش نشانى حریق را 

بعد از 45 دقیقه مهار کردند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره به 
اینکه در این حادثه به 2 دستگاه ماشین خسارت وارد شد، 

بیان کرد: 10 هزار لیتر بنزین در این حادثه طعمه حریق 
شد و با اقدام به موقع از سرایت آتش به کارخانه هاى مجاور 

پیشگیرى شد.
وى با بیان اینکه نگهدارى ســوخت مغایر اصول ایمنى 
است، خاطرنشــان کرد: همواره به شهرك هاى صنعتى 
توصیه کرده ایم کــه باید سیســتم هاى اطفاى حریق 
پیش بینى کنند و با توجه به گرماى هوا گاهى آتش سوزى 
در انبار به وجود مى آیــد و باید واحدهاى تولیدى الزامات 

ایمنى در انبارها را رعایت کنند.

10 هزار لیتر بنزین در شهرضا سوخت

آغازعملیات آسفالت معابر
 بافت فرسوده زرین شهر

نصف جهــان  شهردار زرین شــهر از آسفالت شدن  
محله مهرآباد زرین شهر خبر داد. حسین اسماعیلى 
احمدى با اشــاره به اهمیت بازآفرینى بافت هاى 
فرســوده شــهرى اظهار کرد: با توجه به ضرورت 
بهسازى روکش آسفالت برخى از معابر بافت هاى 
فرسوده، مدیریت شهرى زرین شهر با اولویت بندى 
مناطق کمتر برخوردار، عملیات آسفالت معابر بافت 

فرسوده شهر را آغاز کرده است.
وى افزود: ترمیم ترانشه و آسفالت  ریزى معابر زرین 
شــهر باهدف ارتقاى ایمنى، بهبــود کارکرد معابر 
شهرى و تسهیل در تردد شهروندان براساس اولویت 

انجام خواهد شد.

وى با تأکید براهمیت توزیــع عادالنه خدمات در 
محالت مختلف شــهر اظهار کرد: محله مهرآباد 
یکى از محــالت قدیمى زرین شــهر به  شــمار

 مى رود که در بافت فرســوده واقع شده و نیازمند 
توسعه زیرساخت هاى شهرى، خدماتى و رفاهى مى 
باشد و دراین راستا پروژه آسفالت مسیر اصلى این 
محله با اعتبارى بالغ بر 20 میلیارد ریال اجرایى شد.

احمدى مساحت آســفالت شــده در این پروژه را 
هشت هزار مترمربع اعالم کرد و افزود: این پروژه 
با هدف تحقق استانداردهاى مطلوب شهرى و رفاه 
حال شهروندان اجرایى شــده و امید است رضایت 

شهروندان را به دنبال داشته باشد.

تخصیص 800 میلیارد ریال اعتبار 
براى کنارگذر خوانسار 

نصف جهان  رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان 
خوانسار گفت: براى پروژه  کنارگذر خوانسار اعتبارى 
افزون بر 800 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

سعید شاهى اظهار کرد: در حال حاضر قراردادى به 

مبلغ 200 میلیارد ریال منعقد شــده که موضوع آن 
خاکبردارى 130 هزار مترمربع از کنارگذر و تکمیل 
باند دوم خوانسار- گلپایگان بوده و توسط پیمانکار 

منتخب در حال انجام است.
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 گوشى هاى آیفون در بازار موبایل در روزهاى نخست ورود 
،چیزى شبیه به میوه هاى نوبرانه! تجارتى با حباب زیاد که 
البته مشتریانى دست به نقد براى اول بودن به پایش نشسته 
اند!اولین سرى از آیفون هاى جدید که با قیمت پایه حوالى 
35 میلیون تومان به بازار جهانى مى آیند احتماال در انتهاى 
هفته پیش رو یا ابتداى هفته بعد ، نمونه هاى رجیستر شده 
مسافرى این گوشى به بازار ایران مى رسند. قیمت شان چقدر 
است؟ در نمونه هاى قبلى تا دو برابر قیمت پایه هم براى این 

محصوالت پرداخت شده اما حاال با توجه به گرانى بیش از 
حد تلفن همراه در یکى دو سال اخیر باید دید ، این حباب اولیه 
امسال چقدر خواهد بود.اگرچه در باره آیفون هاى جدید این 
هیجان بازار براى محصول اصلى یعنى مدل پرومکس 1 ترا 
بیشتر است . مدلى که تازه از نیمه مهرماه عرضه جهانى آن 
آغاز مى شود ایران مى آیند باید شاهد قیمت نجومى اش در 
ابتداى ورودش به بازار باشیم . گوشى حدود 1700 دالرى که 
باید قیمتش حدود 55 میلیون تومان باشد .تقریبا از یک ماه 

دیگر کم کم ورود انبوه و رسمى گوشى هاى آیفون 14 به بازار 
کشورمان آغاز خواهد شد و از آن زمان به بعد، قیمت ها کمى 
متعادل تر مى شود. براى خرید آیفون 14 حداقل 32 میلیون 
تومان، براى خرید آیفون 14 پالس حداقل 35 میلیون تومان، 
براى خرید آیفون 14 پرو حداقل 39 تا 40 میلیون تومان و 
براى خرید آیفون 14 پرو مکس حداقــل 43 تا 45 میلیون 
تومان هزینه کنید و طبیعتا هر چه ظرفیت حافظه بیشترى 
بخواهید، هزینه شما چند میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

آیفون 14 چه تاریخ و با چه قیمتى به ایران مى رسد؟

شرکت شن و ماسه کوهى الوند به شــماره ثبت 1021 و شناسه ملى 10860035553 
سهامى خاص بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود در مجمع عمومى 
فوق العاده که در تاریخ   1401/07/2ســاعت 8 صبح در مرکز اصلى شرکت تشکیل 
مى گردد ، حضور به هم رسانند. دستور جلسه. 1- انحالل شرکت 2- سایر مواردى که 

در صالحیت مجمع می باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

هیأت مدیره شرکتهیأت مدیره شرکت

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602030008364 - احدى از وراث مرحوم محمود حق پرستى 
نجف آبادى بنام نرگس حق پرستى نجف آبادى به استناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 18 حبه 
مشاع از 72 ششدانگ پالك ثبتى شــماره 176 اصلى واقع در قطعه 1 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق دفتر 5 امــالك صفحه 566 ذیل ثبت 534 بنام 
پیام شریفى فرزند على قلى مسبوق به  ثبت و سند مالکیت بشماره 490247 بوده 
و نامبرده طى سند انتقال قطعى بشماره 2677 مورخ 1391/01/24 دفترخانه 343 
نجف آباد به محمود حق پرستى انتقال قطعى داده و سند مذکور مفقود شده است. 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشــده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشــار:1401/06/23 – م الف: 1380583 - حجت اله کاظم 
زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف هدى 
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آگهى فقدان سند مالکیت
 شــماره: 140185602030008366 - احدى از وراث مرحوم محمود حق پرستى 
نجف آبادى بنام نرگس حق پرستى نجف آبادى به استناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 6 حبه مشاع 
از 72 ششدانگ پالك ثبتى شماره 176 اصلى واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق  دفتر 169 امالك صفحه 205 ذیل ثبت 30140 بنام بهجت 
زارع نجف آبادى فرزند یداله مسبوق به  ثبت و سند مالکیت بشماره 761952 بوده که  
طى سند انتقال قطعى بشماره 33010 مورخ 1335/05/13 دفترخانه 37 نجف آباد 
به احترام زارع و سپس انتقال قطعى بشــماره 2677 مورخ 1391/01/24 دفترخانه 
343 نجف آباد به محمود حق پرســتى انتقال قطعى داده و سند مذکور مفقود شده 
است. صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نســبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشــار:1401/06/23 – م الف:1380584- حجت اله کاظم زاده اردستانى 
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 Pixel Watch گوگل رویداد 6 اکتبر را براى رونمایى از
سرى Pixel7 اعالم کرد.

یک روز قبل از اینکه اپل ســرى آیفــون 14، اپل واچ 
ســرى 8 (و دو ســاعت دیگر) و ایرپاد پرو 2 را معرفى 
کند، گوگل تاریخ رویداد آینده خود را اعالم کرده است. 
توییتى از حساب توییتر «Made By Google» نشان 
 Google Pixel Watch و Pixel7 مى دهد که خــط
براى دومین بار در روز پنجشــنبه، 6 اکتبر و ساعت 10 
صبح به وقت شــرق (7 صبح به وقــت PDT) معرفى 

خواهند شد.
Pixel۷ و Pixel۷Pro و Pixel Watch در واقع اولین 

بار در جریان Google I/O در ماه مه معرفى شــدند. 
انتظار مى رود که این گوشى ها از نسخه نسل دوم تراشه 
Tensor خود گوگل اســتفاده کنند، در حالى که انتظار 

مى رود بسیارى از مشــخصات ثابت باقى بمانند. نوار 
دوربین عقب کمى از نظر زیبایى شناســى تغییر کرده 
است، اما خریداران بالقوه امیدوارند که گوگل تغییراتى 

 Pixel6 داخلى ایجاد کند تا از تکرار مشکالتى که انتشار
و Pixel۶Pro را مختل کرد، جلوگیرى کند.

ساعت مورد انتظار پیکســل داراى صفحه نمایش گرد 
خواهد بود و شایعه شــده است که مجهز به یک باترى 

300 میلى آمپر ساعتى است.
 به عنوان مقایسه، اپل واچ سرى 7 از باترى 309 میلى 
آمپر ساعتى اســتفاده مى کند. این دستگاه مى تواند با 
سه گزینه رنگى (مشکى، خاکســترى و طالیى) ارائه 
شود و طبق گزارشــات، از تراشه قدیمى تر سامسونگ 
Exynos9110 که بــراى اولین بار در ســال 2018 
منتشر شد، اســتفاده مى شــود. انتظار مى رود آخرین 
نســخه Wear OS همراه با پشــتیبانى از دستیار از 
پیش نصب شــده باشــد. گوگل کاربــران همچنین 
مى توانند از نقشــه هاى گوگل بدون تلفن همراه خود

 استفاده کنند.
انتظار مى رود گوگل با معرفى تبلت پیکســل در سال 

آینده به تقویت اکوسیستم پیکسل ادامه دهد.

گزار کردکه طى آن آیفون 
آیفون خود را روز گذشته بر

اپل نمایشگاه ساالنه 

چ اولترا رونمایى شدند. محصوالت جدید داراى دو قابلیت جدید 
14 و اپل وا

کز دارند که شامل ویژگى تصادف خودرو و ارتباط 
هستند که بر ایمنى تمر

ماهواره اى اضطرارى است.

 به آنچه که از این دو سرویس جدید انتظار مى رود:
در اینجا نگاهى داریم

تشخیص تصادف خودرو

ت که متوجه شود شما در یک تصادف 
این ویژگى جدید هدفش این اســ

رانندگى قرار گرفته اید و سپس براى کمک تماس بگیرید.

ران هوانگ، معاون ســنجش و اتصال این شــرکت گفت این ویژگى از 

ى ماشینى استفاده مى کند. 
ر اپل واچ و همچنین یادگیر

سنسور هاى جدید د

در حالى که ساعت هاى این شرکت از قبل داراى ژیروسکوپ و شتاب سنج 

بودند، هوانگ گفت نسخه هاى جدید این حسگر ها به شناسایى نیرو هاى 

ک مى کنند. به گفته او شتاب سنج جدید 
موجود در تصادفات رانندگى کم

ده و به آن اجازه دهد تا اثرات شدید 
مى تواند شتاب Gs 256 را تشخیص دا

یک تصادف را تشخیص دهد.

ر صفحه زمینه، یک G که مخفف گرانش اســت و خلبان هاى جنگنده در 

حین انجام مانور هایى که در آن به شدت خم مى شوند یا به سرعت شتاب 

G را تحمل مى کنند. در یــک تصادف رانندگى،   
مى گیرند، تا 9 یا بیشــتر 

ى دهد احتماال ناشى از نیرو هاى دخیل در 
G هایى که ساعت تشــخیص م

اقداماتى مانند توقف سریع است.

میکروفون و تراشه جى پى اس به 
هوانگ همچنین گفت که فشارســنج، 

کرده و همه چیز را به هم متصل 
فرآیند تشخیص و یادگیرى ماشین کمک 

وضیح داد که فشارســنج 
یغاتى در طول این رویداد ت

کند. یک ویدیوى تبل

ــى از باز شدن کیسه هوا 
براى اندازه گیرى تغییرات مربوط به فشــار ناش

نقش دارد.

معاون بازاریابى محصوالت آیفون نیز گفــت: جدیدترین تلفن هاى این 

هند، به ایــن معنى که براى 
شــرکت نیز خدمات یکســانى را ارائه مى د

ى به خرید جدیدترین ساعت ندارید.
تشخیص تصادف نیاز

ارتباطات ماهواره اى

ن ویژگى ایمنى که این شرکت اعالم کرد به طور خاص در آیفون هاى 
دومی

ت و شامل ارائه راهى مانند یک کوهنورد مجروح براى 
جدید تعبیه شده اس

 که خارج از محدوده خدمات 
درخواست کمک از طریق ماهواره در زمانى

تلفن همراه است، مى شود.

ل این ویژگــى جدید را «SOS اضطرارى از طریــق ماهواره» مى نامد 
اپ

شــده تلفن خود را به سمت 
از این ویژگى کوهنورد گم

و براى اســتفاده 

رتباطى دور و ســریع حرکت مى دهد. بــراى راه اندازى این 
ماهواره اى ا

ى که با این شکل از ارتباط 
یژگى، مهندسان باید با چالش هاى پهناى باند

و

همراه است، مقابله مى کردند.

اشلى ویلیامز، مدیر مدل سازى و شبیه سازى ماهواره اى این شرکت گفت: 

انه باشید و دید واضحى از 
«براى اتصال به این ماهواره ها، باید در خارج از خ

آسمان داشته باشید؛ پهناى باند آنقدر محدود است که حتى ارسال پیامک 

نیز یک چالش فنى است.

ســتم اجازه کار مى دهد، 
ویلیامز گفت: عوامل دیگرى که به کل این سی

تاه سفارشى» و همچنین یک رابط صفحه 
«الگوریتم فشرده سازى متن کو

نمایش خاص براى گزارش مشکل، مانند ضربه زدن روى گزینه «گمشده 
یا به دام افتاده» است.

سیدگى به هرگونه فریاد براى کمک یک شبکه زمینى 
او گفت کمک به ر

ین شامل مراکز رله با متخصصان اورژانس بسیار آموزش 
است که همچن

دیده آماده دریافت پیامک شما و تماس با ارائه دهنده خدمات اضطرارى 

شد، نمى تواند به تنهایى با 
از طرف شماست که اگر مرکز اورژانس درگیر با

تبادل پیامک مقابله کند.

خدمات ارتباطى ماهواره اى براى دو سال اول پس از خرید آیفون 14 هیچ 

ر ماه نوامبر تنها در کانادا و 
زینه اضافى نخواهد داشــت. ویژگى SOS د

ه
آمریکا فعال بوده است.

ى منحصر به  فرد آیفون 14 کدامند؟
2 ویژگ

مشخص شدن
 زمان رویداد آینده گوگــــل

ویژگى اپل فیتنس پالس به زودى تنها با داشتن 
گوشى آیفون در دسترس خواهد بود.

 اپل به تازگى اعالم کرده اســت که همه کاربران 
آیفون، حتى اگر اپل واچ نداشته باشند، مى توانند از 
پاییز امسال مشترك سرویس فیتنس پالس شوند.
بنابراین، با + Fitness، به بیش از 3000 تمرین و 
مدیتیشن به سبک استودیویى که توسط تیمى از 
مربیان هدایت مى شوند، دسترسى خواهید داشت. 
در طول این تمرینات، راهنمایى مربى روى صفحه 
و زمان بندى فاصله دریافت خواهید کرد که به شما 
کمک مى کند تمرینات را به درستى انجام دهید و 
بیشــترین بهره را از تمرین خود ببرید. با این حال، 
از آنجایى که از اپل واچ اســتفاده نمى کنید، برنامه 
تناسب اندام تخمین مى زند که احتماًال چه مقدار 

 Move کالرى سوزانده اید و سپس آن ها را به حلقه
اضافه مى کند و شــما را به تکمیل اهداف تناسب 

اندام در روز نزدیک تر مى کند.
در حال حاضر، براى استفاده از + Fitness، باید اپل 
واچ داشته باشید. اما از پاییز امسال، زمانى که اپل 
 Fitness + ،را منتشر کرد iOS16 به طور رسمى
به طور کامل در برنامه Fitness یکپارچه خواهد 
شــد. عالوه بر این، براى ثبت نام در این سرویس 
به یک آیفون نیاز دارید، اما پــس از آن، مى توانید 

از + Fitness در iPad و Apple TV خــود نیــز 
استفاده کنید.+ Fitness در استرالیا، اتریش، برزیل، 
کانادا، کلمبیا، فرانســه، آلمان، اندونزى، ایرلند، 
ایتالیا، مالزى، مکزیک، نیوزلند، پرتغال، روسیه، 
عربستان سعودى، اســپانیا، سوئیس، امارات 
متحده عربى، انگلســتان و ایاالت متحده در 
دسترس اســت. قیمت آن در ایاالت متحده 

9,99 دالر در ماه است.

شایعات حاکى از آن است که یک رویداد دیگر براى ماه نوامبر 
 Xperia Pro-I برنامه ریزى شده اســت، جایى که نسل دوم

عکاسى محور رونمایى خواهد شد.
بر اســاس این گزارش، سونى این گوشــى را با سه دوربین 
روانه بازار خواهد کرد که همگى داراى حســگرهاى جدید 
و بهبود یافته و همگى با رزولوشــن 48 مگاپیکسل هستند. 
عالوه بر این، یکى از آنها داراى دیافراگم متغیر بین f/1,2 و 

f/4,0 خواهد بود.

دوربین هاى سه گانه 48 مگاپیکسلى با ترکیب پیکسلى به این 
معنى است که آنها به صورت بومى با وضوح 12 مگاپیکسل 
عکاســى مى کنند. به گفته منبع آگاه، دوربین اصلى داراى 
حســگر یک اینچــى IMX۹۰۳ و دوربین فــوق عریض با 

تصویرگر 1,3/1 اینچى IMX۸۰۳ خواهد بود.
حسگر تله فوتو نســخه جدیدى از IMX۵۵۷، 1,7/1 اینچى 
خواهد بــود کــه قبــال در Xperia۱II و Xperia۵IV دیده 

بودیم.

 با این حال، در این دو، وضوح 12 مگاپیکسلى اصلى داشت 
Quad- و جانشین آن در حال حرکت به ســمت راه اندازى

Bayer است.

مى توانیم انتظار داشــته باشــیم که هر زمان که این گوشى 
 Xperia Pro-I Mark جدید با این ISP رســمى شــد، یک
II ظاهر شــود. Pro-I سال گذشــته در اواخر اکتبر وارد شد، 
بنابراین جدول زمانى پیشــنهاد شــده توســط این گزارش 

غیرقابل قبول نیست.

با این ویژگى ارائه شده توسط اپل حرفه اى ورزش کنید

گوشى جدید سونى با قدرتى خارق العاده در عکاسى از راه مى رسد
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اگر صبحانه نمى خورید
 منتظر  عوارض جدى باشید

این جمله عاقالنه که، «صبحانه مهمترین وعده غذایى روز است» توسط مادران 
بى شمارى در سنین مختلف گفته شده است.

 (این جمله) قرن هاســت که در گوش کودکان مدرســه اى که صبح زود از خواب 
بیدار مى شوند زمزمه شده اســت، اما عمق درك این مسئله که چرا صبحانه بسیار 

مهم است فقط در سال هاى اخیر آشکار شــده است. عوارض نخوردن صبحانه 
بر وزن، ســالمت هورمونى، حافظه، شــناخت و خلق و خوى تأثیــر منفى دارد. 
با خطرات و عــوارض نخــوردن صبحانه براى ســالمتى در ادامــه این مطلب  

آشنا شوید.

براى سالمت ذهن: 
حال بد

درصد زیــادى از جمعیت خود را در دســته 
افراد دمدمى مزاج هنــگام صبح طبقه بندى
 مى کنند. مطابق مقاله نســخه جهانى اخبار 
بى بى سى در سال 2002، حالت خلق و خوى 
دمدمى مزاج هنگامى که صبحانه خورده مى 
شود، بهبود مى یابد. بررسى مقاله خاطر نشان 
کرده اســت که هنگام ایجــاد تغییر در رژیم 
غذایى، مانند مصرف صبحانه به طور مرتب، 
26 درصد از افراد بهبود زیــادى را در خلق و 

خوى تجربه کرده اند.

 براى دانش آموزان: 
کاهش یادگیرى

ابتکارات غذایى ســالم در سراســر کشور از 
کودکانى که قبل از مدرسه صبحانه مى خورند، 
حمایت کرده اســت. در حقیقت، بســیارى از 
مدارس به منظور سرو صبحانه براى کودکانى 
که به هر دلیلى ممکن است این وعده غذایى 
مهم را در منزل صرف نکرده باشند، زودتر باز 

مى شوند.
 گــزارش مرکــز کنتــرل بیمــارى در مورد 
دســتورالعمل هــاى مربوط بــه برنامه هاى 
بهداشت مدارس مى گوید که نخوردن صبحانه 
بر توانایى کودك در سنین مدرسه براى حل 

موثر مسائل تأثیر مى گذارد. دانش 
آموزانى که صبحانه مصرف 

مى کردنــد و در نمرات 
آزمــون اســتاندارد 

باالتر تست شدند، 
کمتــر غیبــت 
داشتند و اغلب 
به موقــع در 
کالس حاضر 

مى شدند.

 چاقى
چاقى و عوارض ناشــى از آن، مانند: دیابت، 
نابارورى و بیمــارى هاى قلبــى؛ برخى از 
بزرگترین نگرانى هاى قرن بیســت و یکم 
مى باشــند. نخوردن صبحانه ممکن است 
خطر چاقى را افزایــش دهد و یا کاهش وزن 
را سخت تر کند. شبکه اطالع رسانى کنترل 
وزن گزارش مى کند که اگر صبحانه بخورید، 
در ادامه روز کمتــر احتمال پرخورى خواهید 
داشت. از آنجا که شــب هنگام خواب روزه 
مى گیریــد، نخوردن صبحانه بــه این دوره 
ناشــتا مى افزاید و ممکن اســت تعادل قند 
خون و تولید انسولین را مختل کند. نخوردن 
صبحانه همچنین مى تواند عادت بد غذایى 
را در طول روز ایجاد کنــد، زیرا اغلب هوس 
هاى زودگذر پس از آن و فست فود آسان را 
به دنبال دارد. عالوه بر این، خوردن صبحانه 
متابولیسم را باال برده و انرژى را در طول روز 

افزایش مى دهد.

 افت قند خون
نخــوردن صبحانه خطر ابتال به هیپوگلیســمى یــا قند خون پاییــن را افزایش 

مى دهد. طبق اعالم موسسات ملى بهداشــت، این وضعیت مى تواند عالئم جسمى 
مانند: لرز، سرگیجه، ضعف، سردرد، مور مور شدن و ضربان قلب تند را به همراه داشته باشد.

مجموعه ویتامین هاى گروه B یا ب کمپلکس، مهم ترین و موثرترین 
ویتامین ها براى سالمت مغز هستند و البته آثار خوب آنها سایر اندام ها 
را هم تقویت مى کند؛ بارزترین اثر این گروه از ویتامین ها جلوگیرى از 

آلزایمر و زوال عقل است.
 متخصصان تغذیه همواره توصیه مى کنند که 

از یک رژیم غذایى متعادل پیروى کنیم و 
در این صورت است که مى توانیم از دریافت 
همه ویتامین ها و مواد مغذى متنوعى که 

بدن ما به صورت روزانه به آنها احتیج دارد 
مطمئن شویم.

یکى از مزیت هــاى مهم این ســبک 
تغذیه اى این است که به جلوگیرى از زوال 
شناختى و عقلى کمک مى کند با این حال، 

به طور طبیعى خطر ابتــال به بیمارى هاى 
عصبى با افزایش ســن، افزایش مى یابد و ما با 

این سوال مواجه مى شــویم که «بهترین ویتامین براى محافظت از 
مغز پیر ما چیست؟»

پاسخ این اســت که یک برنامه غذایى واقعا مؤثر باید براى نیازهاى 
منحصر به فرد یک فرد شخصى سازى شود. اما گروهى از ویتامین ها 
هستند که براى جوان و سالم نگه داشتن مغز بیشترین اولویت را دارند: 

.B ویتامین هاى گروه

یک مطالعه از دانشــکده پزشکى دانشــگاه ایالتى وین نشان داد که 
 B افســردگى، زوال عقل و اختالالت ذهنى اغلب با کمبود ویتامین

مرتبط هستند.

B گروه ویتامین هاى
این گروه شامل هشت ویتامین B مختلف است که 

هر کدام فواید خود را دارند:

1. افزایش انرژى
ویتامین B۱ یا تیامین براى عملکردهاى اساســى 
سلول هاى ما و متابولیســم مواد مغذى براى تامین 
انرژى ضرورى است. مغز یکى از فعال ترین اندام هاى 
بدن شما از نظر متابولیسمى است و براى جلوگیرى 
از کمبودهایى که مى تواندمنجر به مشکالت عصبى 

شود، به حمایت تیامین نیاز دارد.

2. تجزیه داروها
ویتامین B۲ یا ریبوفالوین به آنزیم هایى که در ســلول هاى ما وجود 
دارند کمک مى کند تا واکنش هاى مهم بدن و مغز را انجام دهند. این 
ویتامین به رشد سلول ها، تولید انرژى و تجزیه چربى ها و مواد خارجى 

مانند داروها کمک مى کند.

3. کاهش التهاب
ویتامین B۳ یا نیاسین همکار بیش از 400 آنزیمى است که در تولید 
موادى مانند کلسترول و چربى مورد نیاز بدن و تبدیل انرژى مورد نیاز 
اندام ما فعالند. نیاسین همچنین یک آنتى اکسیدان است که به کاهش 

التهاب اضافى کمک مى کند.

4. حمایت از سالمت کلى مغز
ویتامین B۵ یا اسید پانتوتنیک براى ساخت ترکیبى مولکولى ضرورت 
دارد که به آنزیم هاى بدن کمک مى کند تا اسیدهاى چرب را براى تولید 

انرژى بسازند و تجزیه کنند.
 این ماده به سلول هاى ما کمک مى کند تا پروتئین هاى حاملى بسازد 
که چربى هاى ضرورى تولید مى کنند و این از آن جهت مهم است که 
مغز ما از چربى درست شده پس این ویتامین از مهمترین ویتامین ها در 

حمایت از سالمت مغز است.

5. مبارزه با بیمارى ها
ویتامین B۶ یا پیریدوکسین به دلیل نقشى که در پیشگیرى از بیمارى ها 
دارد، مهم است و سطوح مناسبى از این ویتامین خطر ابتال به تعدادى 
از ســرطان ها را کاهش مى دهد. عالوه بر این، ب 6 به بســیارى از 
واکنش هاى شــیمیایى در بدن کمک مى کند که از عملکرد ایمنى و 

سالمت مغز حمایت مى کنند.

6. کمک به سلول ها براى ارتباط بهتر
ویتامین B۷ که به بیوتین شــهرت دارد، سیگنال هاى سلولى را براى 
ارتباط سریع و کارآمد در سراســر بدن تنظیم مى کند. سیگنال دهى 

سلولى از طریق انتقال دهنده هاى عصبى براى مغز بسیار مهم است.

7. حفظ تعادل
ویتامین B۹ یا فوالت یک مکمل محبوب و یک ویتامین کلیدى براى 
حمایت از ســالمت مغز و اعصاب، عملکرد بهینه انتقال دهنده هاى 
عصبى و سالمت روانى متعادل است. این ویتامین سم زدایى سلولى 

را نیز تقویت مى کند.

8. تقویت قلب
ویتامین B۱۲ یا کوباالمین یک ویتامین ضرورى براى تشکیل گلبول هاى 
قرمز و DNA و حمایت از رشد و عملکرد سیستم عصبى است. این ویتامین 
به تجزیه پروتئینى که سالمت قلب و عروق را تحت تاثیر قرار مى دهد نیز 
کمک مى کند. این پروتئین براى سالمت مغز هم مضر است.دکتر اوما 
نایدو، نویسنده این مقاله، روانپزشک تغذیه، متخصص مغز و عضو هیئت 
علمى دانشکده پزشکى هاروارد است که مدیریت بخش روانپزشکى تغذیه 
و سبک زندگى بیمارستان عمومى ماساچوست را نیز برعهده دارد. او زمینه 
 ،PTSD، OCD، ADHD ،تغذیه جلوگیرى کننده از افسردگى، اضطراب

مطالعات و مقاالت متعددى دارد.

متخصصان تغذیه و ســالمِت نیجریه در یک مطالعه 
دانشــگاهى دریافتند، پیاز که یک خوردنى معمول در 
تغذیه اکثر افراد است، ســطح قند خون را تا 50 درصد 
کاهش مى دهد و "احتماال" مى تواند در درمان بیماران 

مبتال به دیابت کاربرد داشته باشد.
لوزالمعده افراد مبتــال به دیابت نوع 2 قــادر به تولید 
انســولین کافى براى تنظیم قند خون نیســت، یعنى 
قند خونشــان ممکن اســت تا ســطح خطرناکى باال 

برود.
اما یافته هایى که اخیرا در نودوهفتمین نشست ساالنه 
"انجمن غدد درون ریز" در ســن دیه گو ارائه شد، نشان 
داد: پیاز در صورتى که همراه داروى دیابت موسوم به 
"متفورمین" مصرف شــود، قند خون باال و میزان کلّى 

کلسترول را تا حد زیادى کاهش مى دهد.
آنتونى اوجیه، نویســنده اصلى این پژوهش از دانشگاه 
ایالتى دلتــا در آبراکا در نیجریه گفــت: پیاز ارزان و در 
دســترس اســت و به صورت مکمــل غذایى مصرف 
مى شــود. این گیاه خاصیتــى دارد که شــاید بتوان از 
آن براى درمــان بیمــاران مبتال به دیابت اســتفاده 

کرد.
متخصصان این نظریه را روى موش ها امتحان کردند. 
در مجموع، به ســه گروه از موش هاى صحرایى که با 
روش پزشــکى به دیابت کرده بودند، مقادیر متفاوتى 
عصاره پیاز دادند تا ببینند آیا اثربخشى دارو را افزایش 

مى دهد یا خیر.
این مقادیــر 200 میلى گرم، 400 میلى گــرم و 600 
میلى گرم به ازاى هر کیلــو وزن بدن بود. متخصصان، 
دارو و پیاز را به ســه گروه دیگر از موش هاى صحرایى 
نیز دادند که دیابت نداشــتند و قند خونشــان طبیعى

 بود.
یافته هاى آنها نشان داد ســطح قند خون موش هاى 
دیابتى که به ازاى هر کیلوگــرم وزن بدن 400 و 600 
میلى گرم عصاره پیاز مصرف کردند، نســبت به سطح 
پایه به ترتیب 50 و 35 درصد پایین آمد و کاهش قابل  

توجهى را نشان داد.
همچنیــن، عصاره پیاز ســطح کلّى کلســترول را در 
موش هاى دیابتى کاهــش داد و 400 میلى گرم و 600 

میلى گرم بیشترین اثربخشى را داشت.
این آزمایشات همچنین نشــان داد که عصاره پیاز به 
افزایش وزن موش هاى غیردیابتى منجر شد اما روى 

موش هاى دیابتى چنین تاثیرى نداشت.
به گزارش ایندیپندنت، اوجیــه توضیح داد: پیاز کالرى 
باالیى ندارد. اما به نظر مى رسد با افزایش سوخت وساز 
بدن و افزایش اشــتها، موجب افزایــش مصرف مواد 
غذایى مى شود. ما باید ســازوکارى را بررسى کنیم که 
پیاز از طریق آن، گلوکز خون را کاهش مى دهد هرچند 
هنوز در این مورد توضیحى نداریم و انجام بررسى هاى 

دقیق تر و بیشتر در این زمینه الزم است.

 مهدیه صالحى روانپزشک، از خواب به عنوان نیاز 
اساسى کودك نام برد که اختالل در آن باعث تغییر 
در خلق و خوى کــودك و کاهش میزان هوش و 

رشد او مى شود.
وى، میزان خواب کودك را حدود 10 ساعت ذکر 

کرد که دو سال از بزرگساالن بیشتر است.
صالحى گفت: مشکالت خواب کودکان مى تواند 
در شروع خواب، موقع بلند شدن از خواب (به شکل 
بیقرارى) در میانه خواب، شــب ادرارى، کابوس 
شبانه و…، باشد. این مشکالت در صورتى اطالق 
مى شود که در یک بازه زمانى سه ماهه داشته باشد.

وى در پاسخ به این سوال که حداکثر زمان طبیعى 
الزم براى به خواب رفتن چقدر اســت، افزود: در 
بزرگساالن انتظار مى رود طى 20 دقیقه از شروع 
به رختخواب رفتن، فرد به خواب برود اما در کودك 
شاید این زمان به یک ساعت زمان نیاز داشته باشد 
که با در آغوش کشــیدن کودك، نوازش کردن 
کودك و خواندن کتاب داســتان، به خواب رفتن 
کودك کمک مى شود. کودکان با ترس از جدایى 
والدین روبرو هستند که با انجام این توصیه ها قبل 
از خواب، به آرامش و اطمینان آنها کمک کرده ایم.

صالحى در پاسخ به این سوال که مکیدن انگشت 
در کودکان چــه دالیلى دارد، گفــت: در دوران 
شیرخوارگى این حالت طبیعى است، اما پس از 2 
الى 3 سالگى این عادت بهبود مى یابد، در صورت 
ادامه در این ســنین باید یــا افزایش راهکارهاى 
آرامش دهنده و کاهنده اســترس با این مســئله 

روبرو شد.
وى با تأکید بر این نکته که نهى کودك از انگشت 
مکیدن هیچگونه سودى ندارد و تنها راهکارهاى 

آرامش دهنده مى تواد راهگشا باشد، افزود: از تذکر 
در این خصوص به کودك خوددارى کنند.

صالحى، راهکارهایى در بهداشت خواب کودك 
ارائه کرد:

1- قبل از خواب از بازى با کودك پرهیز کنید و از 
انجام فعالیت هاى هیجان انگیز خوددارى کنید.

2- از خورانــدن مواد محرك به کــودك مانند: 
کاکائو، کافئین و چاى حدود 6 ساعت قبل از خواب 

کودك خوددارى کنید.
3- در نظم خواب کودك ممارست ورزید بهترین 

زمان خواب کودك بین 8 تا 11 شب است
4- کمک کنید تا 2 الى 3 ســاعت قبل از خواب 
کودك، تلوزیون، موبایل و صفحات دیجیتال بازى 
در اختیار او نباشد. همچنین در هنگام شروع خواب، 

نور اتاق کودك را کاهش دهید.
وى به اهمیت ترشــح هورمون رشد در کودکان 
اشــاره کرد و متذکر شــد: بیشــترین افزایش 
هورمون رشد بین ســاعت 11 شــب تا 2 نیمه

 شب است، بدین ترتیب خواب قبل از ساعت 11 
شب ضرورت دارد.

النا کالن هشــدار مى دهد: جهش گلوکز مى تواند 
منجر به ایجاد دیابت شــود. عالوه بر این، مخمر 
باعث نفخ مى شود و عملکرد روده را مختل مى کند. 
کالباس، نان هاى ســفید، پنیر، سیب زمینى سرخ 
کرده و هات داگ ها را از لیســت منوى روزانه خود 
حذف کنید. به منظور جلوگیرى از بروز مشکالت 
ســالمتى، النا کالن متخصص تغذیه در روســیه، 
غذا هایى را که باید از رژیم غذایى حذف شــوند را 

نام برد.
به نظر وى، اول از همه، الزم اســت که کالباس و 
سوســیس را حذف کنید، که اغلــب مقدار زیادى 
چربى، نمک و رنگ به این غذا ها اضافه مى شود. 
اســتفاده زیاد از چنیــن محصوالتــى مى تواند 
اختالالت جدى در عملکرد کلیه ها و کبد ایجاد کند 
و همچنین بر خاصیت ارتجاعى پوست تأثیر بگذارد.

دومین محصول مضر، غذا هاى اماده و پخته شده 
اســت. این متخصص یادآور شــد: نان ها، پاى و 
نان ســفید از شاخص گلیســمى باالیى برخوردار 

هستند که به طور مستقیم بر میزان قند خون تأثیر 
مى گذارد.

النا کالن هشــدار مى دهد: جهش گلوکز مى تواند 
منجر به ایجاد دیابت شــود. عالوه بر این، مخمر 
باعث نفخ مى شود و عملکرد روده را مختل مى کند. 
این متخصص تغذیه پیشنهاد مى کند که از فست 
فود خوددارى کند. پنیر، سیب زمینى سرخ کرده و 
هات داگ همگى با چربى هاى ترانس و نمک اشباع 
شده اند. مصرف بیش از حد مواد غذایى باعث برهم 
زدن تعادل آب در بدن مى شود، باعث تورم و تأثیر 

منفى بر روى پوست مى شود.

یک فایده اعجاب انگیز پیاز

ویتامین هایى براى جلوگیرى از آلزایمر و زوال عقل 

نشانه رایجى که نشان 
مى دهد فشارخون شما 
باالست

فوق تخصص قلب و عروق با اشاره به اینکه سردردهاى صبحگاه مى توانند نشانه اى از فشار 
خون باال باشند گفت: فشــار خون فقط مختص افراد مسن نیست بلکه از تولد تا مرگ وجود 

دارد حتى کودکان هم مى توانند در معرض فشار خون باال باشند.
محمدرضا محمدحسنى فوق تخصص قلب و عروق درباره سردردهاى صبحگاهى و ارتباط 
آن با فشار خون باال گفت: فشار خون باال در بیشتر موارد یک بیمارى خطرناك است به همین 
دلیل « قاتل خاموش» نامیده مى شود و مى تواند با سردردهاى صبحگاهى ارتباط داشته باشد. 

حدود یک سوم از افرادى که فشار خون باال دارند از این عارضه مطلع نیستند.

وى افزود: فشار خون باال در بیشتر از 90 درصد موارد، بى عالمت است مگر زمانى که عوارض 
جدى را بر جاى گذاشته باشد. فشــار خون باال مى تواند به مغز، قلب، چشم و کلیه ها آسیب 
جدى بزند. بنابراین تاکید مى کنیم هر سال حداقل یک بار فشار خون اندازه گیرى شود. فشار 

خون باال با اندازه گیرى فشار خون به راحتى امکان پذیر است.
فوق تخصص قلب و عروق کشورمان متذکر شــد: سردرد صبحگاهى مى تواند نشان دهنده 
فشار خون باال باشد. این سردرد هنگام برخاستن از خواب در پس سر احساس شده و کم کم 
آرام مى شود. فشار خون فقط مختص افراد مسن نیست بلکه از تولد تا مرگ وجود دارد حتى 

کودکان هم مى توانند در معرض فشار خون باال باشند.

محمد حسنى بیان کرد: فشار خون معموال در دست اندازه گیرى مى شود. فشار خون کودکان 
بر اساس جدول سنجیده مى شود. فشــار خون در افراد بالغ بهتر است حداکثر 12 و حداقل 

8 باشد. کمتر از این فشــار خون تا زمانى که 
فشار خون پایین محسوب نشود عالى

 است. فشار خون باید در شرایطى 
اندازه گیرى شــود کــه فرد به 
مقدار کافى اســتراحت کرده و 
استرس نداشته باشد. 20 دقیقه 
از غذاخوردن وى گذشته و سیگار 

هم نکشیده باشد.

با یک روش ساده 
مشکالت خواب کودکتان را برطرف کنید

5 غذاى سمى که باید از بشقابتان حذف کنید

ســازمان غذا و داروى ایاالت متحده هشدار داد که 
محصوالت روشن کننده پوســت وقتى حاوى مواد 
مضر باشند، براى مصرف کنندگان خطرناك هستند.

 این سازمان در یک بیانیه خبرى گفت که مواد بالقوه 
مضر هیدروکینون یا جیوه هستند.

سازمان غذا و داروشدار داد افرادى که از محصوالت 
حاوى هیدروکینون استفاده کرده اند، دچار عوارض 
جانبى از جمله بثورات پوســتى، تورم صورت و تغییر 
رنگ دائمى پوست شده اند. در همین حال، جیوه بسیار 
سمى است و مى تواند به سیستم عصبى، گوارشى و 
ایمنى بدن و همچنین ریه ها، کلیه ها، پوست و چشم ها 
آسیب برساند.محصوالت روشــن کننده پوست به 
عنوان درمانى بــراى رنگ ناهموار پوســت، آکنه، 
لکه هاى پیرى، کک و مــک و چین و چروك به بازار 
عرضه مى شوند. شرکت ها ممکن است محصوالت 
روشن کننده پوســت را به عنوان محصوالت سفید 
کننده، محو کننده، یا روشــن کننده پوست بفروش 
برســانند. این محصوالت تولید مالنین پوست را که 
مسئول رنگ پوست، مو و چشم است، محدود مى کند. 
اما هیدروکینون و جیوه مى تواننــد در طول زمان در 

بدن انباشته شوند.

از محصوالت روشن کننده 
پوست استفاده نکنید

ه غذایى روز است توسط مادران 

درســه اى که صبح زود از خواب 
 این مسئله که چرا صبحانه بسیار 

مهم است فقط در سال هاى اخیر آشکار شــده است. عوارض نخوردن صبحانه 
بر وزن، ســالمت هورمونى، حافظه، شــناخت و خلق و خوى تأثیــر منفى دارد. 
با خطرات و عــوارض نخــوردن صبحانه براى ســالمتى در ادامــه این مطلب  

آشنا شوید.

براى سالمت ذهن: 
حال بد  براى دانش آموزان: 

گ ک

س مى گوید که نخوردن صبحانه 
ك در سنین مدرسه براى حل 

یر مى گذارد. دانش 
بحانه مصرف 

 در نمرات 
اندارد 

دند، 
ت 
 

زایش 
م جسمى 

ه داشته باشد.

به دنبال دارد. عالوه بر این، خوردن صبحانه 
متابولیسم را باال برده و انرژى را در طول روز 

افزایش مى دهد.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان  هاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140160302023000525 - تاریــخ: 1401/06/05- برابــر راى شــماره 
140160302023000473 هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى رضا بختیارى نیا فرزند منصور بشماره شناسنامه 1195 صادره از 
آبادان به موجب سند انتقال 24624 مورخ 1398/04/24 دفتر 412 اصفهان در ششدانگ قسمتى از 
یکباب خانه نیمه ساز مفروزى از پالك 4988 که با ششدانگ پالك 4987/1 تشکیل یکباب خانه 

نیمه ساز را مى دهند به مساحت 15,05 مترمربع محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایــى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/08 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/06/23- م الــف:1371340 - رئیــس ثبت اســناد و امالك اصفهان - حســین زمانى

 علویجه/6/145 

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

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 2929 و 2928  مورخ 1401/04/26 آقاى محســن کاظمى نجف آبادى  فرزند على 
نسبت  به ســه دانگ مشــاع و خانم مریم محمدى نجف آبادى فرزند مهدى نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 193/68  مترمربع قســمتى از پالك شماره 363 اصلى 
واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/06/23 – م الف:1370539 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/6/147 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 3572 – تاریخ ارسال نامه: 1401/05/18 - برابر راى شماره 3572 مورخ 1401/05/18 
به شماره کالسه 2108 آقاى / خانم ولى اله حاجیان ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 387 کدملى 
1141035731 صادره فرزند حسن نسبت ششدانگ یکباب زمین محصور داراى اعیانى به مساحت 
193,75 مترمربع پالك شماره 487 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل دفتر 436 صفحه 44 و مالحظه نقشه ملک کارشناس مالحظه و محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/06/23- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/07- م الف: 1377730 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر - سیدامیرحسین حسن زاده/6/252

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

شماره نامه: 140160302016000480- تاریخ ارســال نامه: 1401/06/17 - برابر راى شماره 

140160302016000428 – 1401/05/31 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ابوالفتح دادخواه تهرانى فرزند رضا بشماره شناسنامه 32 صادره تیران در 
تمامت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1638,01 مترمربع پالك فرعى 
1563 فرعى از یک اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالکان رسمى آقایان محمدحسن 
دادخواه فرزند على و محمد دادخواه فرزند على و رضا دادخواه فرزند حسن محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/06/23 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/07/07- م الف: 1379668- رئیس ثبت اسناد و 

امالك تیران - سید محمدحسن مصطفوى/6/254

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 4366 – تاریخ ارسال نامه: 1401/06/15 - برابر راى شماره 4366 مورخ 1401/06/15 
به شــماره کالســه 0449 آقاى / خانم اکبر مجیرى فروشانى به شناسنامه شــماره 213 کدملى 
1141542420 صادره فرزند کرمعلى تمامت شش دانگ یکباب مغازه زیرزمین و فوقانى به مساحت 
133,10 مترمربع پالك شماره 3401 و 6550 و 1595 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل صفحه 252 دفتر 128 و صفحه 42 دفتر 14 و صفحه 163 
دفتر 119 و دفتر 126 صفحه 536 مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/06/23- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/07- م الف: 1379369 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/6/256

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

شــماره نامــه: 26024711 – تاریــخ ارســال نامــه: 1401/06/17 - راى شــماره 
140160302026007613 مورخ 1401/06/02 آقاى عزیزاله زمانى به شناســنامه شماره 538 
کدملى 6219607597 صادره اصفهان فرزند عباس در قسمتى از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
155,87 مترمربع پالك شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى از مالک رسمى مریم صدرى به موجب سند 8636 مورخ 1333/02/22 دفتر 
65 اصفهان سابقه ثبت و صدور سند مشاع دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/07 - م الف: 

1380361 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/6/258

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 5574 – تاریخ ارســال نامه: 1401/06/14 – آقاى/ خانم فاطمه پرنده خوزانى فرزند 
محمدرحیم به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسماً گواهى شده مدعى 
است که سند مالکیت چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 1007 فرعى از 115 اصلى 
واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 212 دفتر 479 امالك ذیل ثبت 33622 
به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب ماده 45 آیین نامه اجرایى قانون ثبت 23368 
مورخ 1401/03/29 یافته و معامله دیگرى هم انجام نشدهـ  به موجب سندـ  دفترـ  نزدـ  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 هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1401/06/23 - م الف: 
1379253- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر – سید امیرحسین حسن زاده از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى/6/260

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602030008367 - احدى از وراث مرحوم محمود حق پرستى نجف آبادى بنام 
نرگس حق پرستى نجف آبادى به اســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى  است که سند مالکیت 6 حبه مشاع از 72 ششدانگ پالك ثبتى شماره 176 اصلى 
واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق  دفتر 169 امالك  صفحه 208 ذیل ثبت 
30141 بنام فردوس زارع نجف آبادى فرزند یداله مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره 761953 
بوده و نامبرده که طى سند انتقال قطعى بشماره 33010 مورخ 1335/05/13 دفترخانه 37 نجف آباد 
به احترام زارع و سپس طى سند انتقال قطعى بشماره 2677 مورخ 1391/01/24 دفترخانه 343 نجف 
آباد به محمود حق پرستى انتقال قطعى داده و سند مذکور مفقود شده است. صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1401/06/23 - م الف: 1380575 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف هدى چاوشى6/261

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602030008370 - خانم فاطمه حسینى نجف آبادى  فرزند سید جالل بشماره 
شناسنامه 756 و شماره ملى 1090854145 به استناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت 12 حبه مشاع از 72 ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 176 اصلى واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق دفتر 5 امالك صفحه 
563 ذیل ثبت 534 بنام عطاله  زارع نجف آبادى فرزند یداله مسبوق به  ثبت و سند مالکیت بشماره 
761954 بوده و نامبرده طى سند انتقال قطعى بشماره 33010 مورخ 1335/05/13 دفترخانه 37 
نجف آباد تمامت مورد ثبت فئق را به احترام زارع و احترام زارع طى سند انتقال قطعى بشماره 2677 
مورخ 1391/01/24 دفترخانه 343 نجف آباد تمامت مالکیت خود را به فاطمه حسینى انتقال قطعى 
داده و سند مذکور مفقود شده است. صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/06/23 – م الف: 
1380576  - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف هدى چاوشى/6/262

آگهى فقدان سند مالکیت
 شماره: 140185602030008369 - احدى از وراث مرحوم محمود حق پرستى نجف آبادى بنام 
نرگس حق پرستى نجف آبادى به اســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 

گواهى شده مدعى  است که سند مالکیت 9 حبه مشاع از 72 ششدانگ پالك ثبتى شماره 176 اصلى 
واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق دفتر 527 امالك صفحه 432 ذیل ثبت 
123157 بنام ژیال شریفى فرزند على مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره 490248 بوده و نامبرده 
که طى سند انتقال قطعى بشماره 2677 مورخ 1391/01/24 دفترخانه 343 نجف آباد به محمود 
حق پرستى انتقال قطعى داده و سند مذکور مفقود شده است. صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار:1401/06/23 – م الف:1380578 - حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف هدى چاوشى/6/263

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602030008368 - احدى از وراث مرحوم محمود حق پرستى نجف آبادى بنام 
نرگس حق پرستى نجف آبادى به اســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 9 حبه مشاع از 72 ششدانگ پالك ثبتى شماره 176 اصلى  
واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق  دفتر 527 امالك  صفحه 420 ذیل ثبت 
123149 بنام زیباشریفى فرزند على مسبوق به  ثبت و سند مالکیت بشماره 490249 بوده که طى 
سند انتقال قطعى بشماره 2677 مورخ 1391/01/24 دفترخانه 343 نجف آباد به محمود حق پرستى 
انتقال قطعى داده و سند مذکور مفقود شده است. صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل ســند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار:1401/06/23 – م الف: 1380579 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف هدى چاوشى6/264

آگهى فقدان سند مالکیت
 شماره: 140185602030008371 - خانم فاطمه حسینى نجف آبادى فرزند سید جالل  بشماره 
شناسنامه 756 و شماره ملى 1090854145 به استناد دو  برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى  است که سند مالکیت 12 حبه مشاع از  72 ششدانگ پالك ثبتى 
شــماره 176 اصلى واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق دفتر 169 امالك  
صفحه 202 ذیل ثبت 30139 بنام روح اله زارع نجف آبادى فرزند یداله مســبوق به  ثبت و ســند 
مالکیت بشماره 761951 بوده و نامبرده طى سند انتقال قطعى بشماره 33010 مورخ 1335/05/13 
دفترخانه 37 نجف آباد تمامت مورد ثبت فوق را به احترام  زارع و احترام زارع طى سند انتقال قطعى 
بشماره 2677 مورخ 1391/01/24 دفترخانه 343 نجف آباد تمامت مالکیت خود را به فاطمه حسینى 
انتقال قطعى داده و سند مذکور مفقود شده است. صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل ســند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار:1401/06/23 – م الف:1380581 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف هدى چاوشى6/265

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به ثبت 
نام قطعى 95 درصد از دانش آموزان در مدارس استان، 
گفت: تالش ما این اســت که هیچ دانش آموزى بدون 
تحصیل باقى نماند و اگر بدانیــم حتى یک دانش آموز 
باید ثبت نام مى کرده و ایــن کار را انجام نداده، به دنبال 
او خواهیم رفت. محمدرضا ابراهیمى گفت: 5 درصد از 
دانش آموزان به دالیل مختلف ثبت نام نشــده اند که از 
خانواده این عزیزان درخواست مى کنیم به فرآیند ثبت نام 
سرعت بخشند و اگر مشکلى در فرآیند ثبت نام داشتنند، 
به قسمت ارزیابى عملکرد ادارات و نواحى مربوطه مراجعه 
کنند. ابراهیمى در مورد فرصــت ثبت نام دانش آموزان، 

گفت: دانش آموزان تا پایان شهریور فرصت دارند، اما این 
موضوع را به روزهاى پایانى موکول نکنند تا دچار مشکل 
نشوند؛ البته افرادى که تاکنون ثبت نام نشده اند احتما یا 
جزو دسته افرادى هستند که از محلى به محل دیگر جابه 

جا شده اند یا اتباع خارجى هستند.
وى افزود: ممکن است دانش آموزان به مدرسه اى براى 
ثبت نام مراجعه کنند که ظرفیت آن تکمیل شده باشد، در 
این صورت نیاز است به سرعت به نزدیکترین مدرسه با 
منزل مسکونى مراجعه کنند و اگر در این زمینه نیز خللى 
وجود داشــت به ادارات نواحى و مناطق مراجعه کنند تا 

مشکل برطرف شود.

در سال هاى گذشته ایســتگاه هاى دوچرخه در میدان ها و 
خیابان هاى پررفت وآمد شــهر اصفهان که از گذشته هاى 
دور به «شهر دوچرخه ها» شهرت داشته است، راه اندازى 
شد، اما داســتان دوچرخه ســوارى مردم اصفهان همواره 
پرفرازونشــیب بوده اســت و در چند مرحله بنا به دالیل 
مختلفى این ایستگاه ها تعطیل شــد و از فعالیت بازماند و 
این روزها شهروندان این کالنشهر تنها وجود فیزیکى چند 
ایستگاه دوچرخه را شاهد هستند. حسین حق شناس، معاون 
حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان در این باره اظهار 
کرد: سال هاى گذشــته پیمانکار ایستگاه هاى دوچرخه از 
شرکت هاى وابسته به شهردارى اصفهان بود، اما در دوره 

گذشته یک شرکت خصوصى به  عنوان بهره بردار آن انتخاب 
ش د. وى ادامه داد: این شرکت خصوصى به دالیل مختلفى 
همچون مشکالت اقتصادى نتوانست به خوبى ایستگاه هاى 
دوچرخه را مدیریت کند و به مرور تعداد ایستگاه هاى فعال 

آن کاهش یافت.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه 
امسال قرارداد سه ساله این شرکت خصوصى با شهردارى 
پایان مى یابد، خاطرنشان کرد: پس از پایان این قرارداد و با 
توجه به اینکه با تعدادى شرکت دانش بنیان در این خصوص 
مذاکره شده است، این ایستگاه ها با حمایت شهردارى دوباره 

راه اندازى مى شود.

5 درصد از دانش آموزان  
هنوز  ثبت نام نشده اند

ایستگاه هاى دوچرخه اصفهان 
دوباره فعال مى شوند

اصفهان، رتبه اول
ساخت گلخانه

رییس سازمان جهاد کشاورزى اصفهان گفت: این استان 
با برخوردارى از کارشناسان و متخصصان مجرب، رتبه 
نخست خدمات فنى و مهندسى ساخت و تجهیز گلخانه 
در کشور را داراسـت. مهرداد مرادمند افزود: این خدمات 
فنى مهندسى نه تنها در استان اصفهان بلکه در دیگر نقاط 
کشور نیز براى ساخت و توسعه گلخانه ها ارائه مى شود. 
وى ادامه داد:  21 شرکت گلخانه ساز فعال و 12 کارگروه 
تولیدى سازه و تجهیزات گلخانه اى در این استان به کار 
مشغول هستند. رییس سازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
خاطرنشـان کرد: این خطه با بیش از 60 نصاب گلخانه 
اولین اسـتان توانمند در خصـوص ارائه خدمـات فنى و 
مهندسى سـاخت و تجهیز گلخانه هاى فلزى مدرن در 
سطح کشور اسـت. وى با بیان اینکه اسـتان اصفهان از 
جمله پیشتازان تولید محصوالت به روش کشت گلخانه 
اى در کشور محسوب مى شود گفت: مجموع گلخانه هاى 

این خطه به 2 هزار و 350 هکتار رسیده است.

مترو روز اربعین فعال است
روابط عمومى و امور بین الملل شـرکت متروى منطقه 
اصفهان اعالم کرد: به منظور خدمت رسانى ویژه به زائران 
پیاده روى نمادین اربعین در روز شـنبه -بیست وششـم 
شهریورماه- همزمان با اربعین امام حسین (ع)، متروى 
اصفهـان خدمت رسـانى مى کنـد. شـهروندانى کـه در 
راهپیمایى اربعین اصفهان شرکت مى کنند مى توانند از 

ساعت 9 تا 15 از مترو استفاده کنند.

خبر

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از 
دستگیرى 2 نفر از اراذل و اوباش اصفهان 
خبرداد و گفــت: این دو نفر بــا رانندگى 
خطرناك و انجام حرکات نمایشى با خودرو 
در اتوبان شــهید خرازى اصفهان باعث 

سلب آسایش و امنیت شهروندان شدند.
حسین بســاطى اظهار داشــت: مأموران 
فرماندهى انتظامى شهرستان اصفهان در 
پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیســى110 
مبنى بر رانندگى خطرناك و نمایشى دو نفر 
از اراذل و اوباش در اتوبان شــهید خرازى 
بالفاصله موضوع را در دســتور کار خود 

قرار دادند.
وى ادامه داد: این اتفــاق در واقع برخورد 
یک دســتگاه ســوارى به گاردریل وسط 
اتوبان و همچنیــن برخورد 2 دســتگاه 
خودروى ســوارى با یکدیگر را به همراه 
داشته و پس از آن با ســالح هاى سرد به 
سمت شــهروندان و راننده و سرنشینان 
خودروها حمله و آن ها را مورد ضرب و شتم 

قرار داده اند.
بســاطى افزود: با توجه به اینکه متهمان 
قبل از حضور مأمــوران از محل متوارى 
شده بودند اما با انجام اقدامات تخصصى 
و هوشــمندانه پلیس، کمتر از 6 ســاعت 

متهمان شناســایى و پس از هماهنگى با 
مرجع قضایى در مخفیگاه شــان در یکى 

از شهرستان هاى همجوار دستگیر شدند.
فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان با 
اشــاره به اینکه متهمان پس از تشــکیل 
پرونده بــراى انجام اقدامــات قانونى به 
مرجع قضایى تحویل داده شدند، به اراذل 
و اوباش و هنجارشــکنان هشدار داد که 
این منطقه محل امنى براى آنها نیســت 
و پلیس با قاطعیــت رفتار و حرکات آنها را 

رصد مى کند.
بســاطى با اشــاره به نمونه هایى از رفتار 
هنجارشــکنانه در اصفهــان در ماه هاى 
اخیر از جمله در بوســتان مشتاق و خیابان 
گلستان و به تازگى در اتوبان خرازى گفت: 
شناسایى این افراد که با حمل سالح سرد 
و به قصد خودنمایى اقدام به ایجاد ناامنى 
و رعب و وحشــت براى مردم مى کنند به 
سرعت در دســتور کار پلیس قرار گرفته 

است.
وى با تاکیــد بر اینکه امنیــت، خط قرمز 
پلیس اســت گفت: هر فرد یا گروهى این 
امنیت را به چالش بکشاند با اقتدار و برخورد 
شدید پلیس مواجه خواهد شد و همراهى 
دســتگاه قضایى با پلیــس مى تواند تاثیر 

این برخوردها را مضاعف کند تا کســانى 
که مرتکب جرم مى شوند با برخورد قاطع 

مواجه شوند.
وى تصریح کرد: باید هزینه جرم افزایش 
یابد و پلیس اصفهــان با اجراى طرح هاى 

ارتقاى امنیت اجتماعى و پاکسازى مناطق 
مختلف اســتان اصفهان از وجــود اراذل 
و اوباش و ناامن کننــدگان امنیت در هر 
قالبى به وظیفه ذاتى خود به نحو احســن 

عمل مى کند.

رییس پلیس شهرســتان اصفهان خطاب 
به شهروندان اصفهانى گفت: به هیچ وجه 
نگران امنیت نباشند زیرا پلیس با قدرت و 
قوت مطالبه گرى آنهــا را در مقوله امنیت 

پیگیرى مى کند.

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان به اراذل و هنجارشکنان هشدار داد 

معاون عملیات فرماندهى انتظامى اســتان بازداشت اوباش اتوبان شهید خرازى 
اصفهان از کشف 99 کیلو و 700 گرم تریاك 
در عملیات عوامل یگان تــکاورى اصفهان 

ودستگیرى 2 متهم در این زمینه خبر داد.
ســرهنگ مهرداد فراشــى گفــت: عوامل 
یگان تکاورى فرماندهــى انتظامى اصفهان 
در راســتاى مقابله و برخورد بــا قاچاق مواد 
مخدر طى گشــت زنى در یکى از محورهاى 
مواصالتى شهرستان به یک دستگاه خودرو 
سوارى پژو مشــکوك و جهت بررسى وارد 
عمل شــده و به راننده خودرو دستور توقف 

دادند.
وى افزود: راننده خودرو با مشاهده مأموران 
بدون توجه به دســتور توقف پلیس از محل 
متوارى شــده کــه در نهایت مأمــوران با 
هوشیارى و ســرعت عمل موفق به توقیف 

خودرو شدند.
معاون عملیات فرماندهى انتظامى اســتان 
تصریح کرد: مأموران پــس از متوقف کردن 
خودرو پس از هماهنگى بــا مقام قضائى به 
بازرسى از داخل خودرو پرداخته و در بازرسى 
انجام شده موفق به کشف 99 کیلو و 700 گرم 

تریاك از داخل خودرو شدند.
این مقــام انتظامى گفت: در ایــن عملیات 
2 متهم دســتگیر و پس از تشکیل پرونده به 
همراه مواد مکشــوفه براى انجــام اقدامات 
قانونى تحویل پلیس مبارزه بــا مواد مخدر 

شدند. 

کشف 99 کیلو تریاك 
در اصفهان
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مهدى طارمى ستاره تیم ملى کشــورمان در هفته ششم 
لیگ برتر پرتغال خوش درخشــید و موفق شــد یک گل 
بزند و یک پاس گل بدهد تا پورتو با نتیجه 3 بر صفر مقابل 
چاوز پیروز شود. در همین رابطه سایت «سوفا اسکور» به 
معرفى بهترین بازیکنان هفته ششم لیگ پرتغال پرداخت 
که مهدى طارمى با کسب امتیاز 7/63 جزو 10 بازیکن برتر 
لیگ و در رده چهارم ایستاد. طارمى بعد از درخشش در بازى 
با چاوز جایزه بهترین بازیکن زمین را کسب کرده بود. ستاره 
ایرانى بعد از ناکامى مقابل اتلتیکو مادرید با درخشش مقابل 
چاوز جواب منتقدانش را داد. طارمى در 6 هفته لیگ برتر 
پرتغال 3 بار جایزه بهترین بازیکن زمین را کسب کرده و از 

این حیث رکورددار است.

طارمى در تیم منتخب 
لیگ پرتغال

05

کریستیانو رونالدو ابرستاره پرتغالى بار دیگر نامش در نقل 
و انتقاالت به سعودى ها گره خورد. یاسر المسحل رئیس 
فدراسیون فوتبال عربستان در مصاحبه با نشریه انگلیسى 
از انتقال رونالدو به لیگ فوتبال این کشــور استقبال کرد. 
اظهارات رئیس فدراســیون فوتبال عربســتان باعث شد 

تا نام رونالدو بار دیگــر در کنار فوتبال 
سعودى ها مطرح شود. در جدیدترین 
خبر در این زمینه سایت «اسپورت» 
عربســتان خبر داد رونالدو پیشنهاد 

نجومى الهالل را رد کرد. پیش از این 
هم در تابســتان باشگاه النصر 

عربستان به دنبال شکار 
رونالدو بود اما ابرستاره 
پیشــنهاد  پرتغالى 
این باشگاه متمول 

ریاض را رد کرد.

دست رد مجدد رونالدو به 
سعودى ها

02

تیم ملى فوتبال ایران روز جمعــه اول مهر ماه در اتریش 
به مصاف تیم ملى اروگوئه مى رود. ایــن دیدار تدارکاتى 
در شهر سنت پولتن و NV اســتادیوم برگزار خواهد شد. 
این استادیوم 8 هزار نفرى اســت. ایران سپس روز پنجم 
مهرماه دیدار دیگرى را با سنگال در اتریش برگزار مى کند. 
اروگوئه هم به اســلواکى مى رود و در این کشور دیدارى با 

کانادا برگزار مى کند.

ایران و اروگوئه در
  سنت پولتن

03

دارکو بیدوف دوباره ســبزپوش شد. خبر بازگشــت او به جمع 
گاندوها مدتها پیش رسانه اى شده بود اما روز گذشته پیوستن او به 

ذوب آهن تأیید شد. 
این مهاجم صربستانى پس از یکسال بازى در سوپرلیگ کشورش 
به اصفهان برگشــته تا عصاى دســت تیم تارتار در خط حمله 
ذوب آهن باشــد؛ با این حال، کارنامه نه چندان پربارى که او در 
فصل گذشته در تیم رده دهمى رادنیک سردولیکاى صربستان از 
خود برجاى گذاشت باعث شده پیش از آنکه دوباره کارش را در 

ذوب آهن شروع کند حضورش در این تیم مورد نقد قرار بگیرد. 
برخى معتقدند او مهره چندان کارآمدى براى خط آتش گاندوها 
نخواهد بود. آنها بهترین شــاهد براى این مدعاى خود را هم آن 
مى دانند که این مهاجم صرب تبار در فصل گذشته نه تنها در 11 
بارى که براى تیمش به میدان رفته موفق به گلزنى نشده بلکه 
روى هیچیک از گل هاى تیمش هم تأثیرگذار ظاهر نشده و هیچ 
پاس گلى هم به نام خود ثبت نکرده است. به نظر این منتقدان، 
این موضوع نشاندهنده افت دارکو و ناآمادگى اوست و به همین 

علت آنها این بازیکن  را خرید خوبى براى رفع ضعف تیم تارتار در 
فاز حمله نمى دانند. 

اما دیدگاه این منتقدان چندان هم منطقى نیست، چرا که دارکو در 
فصل گذشته فقط 293 دقیقه فرصت عرض اندام داشته است و 
این زمان مناسبى براى سنجش میزان آمادگى یک بازیکن نیست. 
ضمن اینکه این فوروارد پیش از اینکه در فصل نوزدهم پیراهن 
سبز ذوبى ها را برتن کند هم آمار جالبى از نظر گلزنى نداشت. دارکو 
در آن زمان عضو تیم دسته یکى راد در صربستان بود و در 11 بازى 
که براى این تیم انجام داده بود تنها یک بار موفق به گشــودن 
دروازه رقبا شده بود. در واقع اگر سرى به بیالن کارى این مهاجم 
بلندقامت بزنید خواهید دید که یکى از بهترین سال هاى فعالیت 
فوتبالى او همان روزهایى بوده که در جمع سبزپوشــان اصفهان 
توپ مى زده است. دارکو بیدوف در دو فصل نوزدهم و بیستم و در 
32 بارى که براى ذوبى ها به میدان رفت 10 گل براى این تیم به 
ثمر رساند و نقش مثبت و قابل توجهى در فصول بد گاندوها داشت. 
با این تفاسیر مى توان گفت ویژگى هاى بدنى و سبک بازى این 
مهاجم صرب تبار با لیگ برتر ایران سازگار است.  ضمن اینکه او 

با 191 سانتیمتر قد، جزو مهاجمان بلندقامت حساب مى شود. این 
قبیل فورواردها، حکم برج را براى تیمشان دارند و اگرچه ممکن 
است موقعیت گل چندانى نصیبشان نشود اما با جایگیرى و دید 
و هوش باالیى کــه دارند مى توانند براى ســایر همبازیان خود 
گلســازى کنند. عالوه بر این، آنها با فیزیک بدنى و قدرت بدنى 
باالیى که دارند همیشه چند مدافع را به خود مشغول کرده و فضاى 

مناسب را براى مهاجم کنارى خود ایجاد مى کنند.
هیچ بعید نیســت کادرفنى ذوب آهن به ویژه قاســم حدادى 
فر که آشــنایى بیشــترى با دارکو داشــته بر همین اســاس 
تصمیم گرفته باشند این مهاجم صربستانى را جایگزین سعید 
باقرپسند کنند؛ مهاجم قدبلندى که نیم فصل دوم لیگ بیست 
و یکم به ذوب آهن پیوست و چند گل 3 امتیازى حساس براى 
این تیم به ثمر رساند اما این روزها در بند مصدومیت اسیر شده 
است. جالب آنجاست که باقرپســند هم پیش از حضور در دیار 
نصف جهان کارنامه خوبى از خود برجاى نگذاشته بود. او در 11 
بازى براى سومقاییت آذربایجان فقط یک بار پایش به گلزنى 

باز شده بود.

بازگشت دارکو به جمع گاندوها؛ 
خوب یا بد؟

مرضیه غفاریان

کلید موفقیت محرم نویدکیا در لیگ بیستم که از هفته سیزدهم 
و پس از شکست مقابل شاگردان مهدى رحمتى در نقش جهان 
اتفاق افتاد، رســیدن به ترکیبى ثابت بود و وقتى او نتوانست 
ترکیب ثابتى براى تیمش در لیگ بیست و یکم پیدا کند، تیمش 
با فراز و نشیب مواجه شد و سرانجام هم فصل را با رتبه سومى 
تمام کرد که دور از انتظار هم نویدکیا و هم هواداران سپاهان 
بود. حاال و در شرایطى که طالیى پوشان اصفهانى شروع بسیار 
خوبى در رقابت هاى لیگ برتر داشتند، در شش هفته گذشته 
ژوزه مورایس و دستیارانش با بحرانى مواجه شده اند که هنوز 

موفق به حل آن نشده اند.
مورایس در بازى اول مقابل اســتقالل با انتخاب یک ترکیب 
هوشمندانه توانست مقابل شاگردان ساپینتو به  برترى برسد 

ولى از بازى دوم تغییرات تمام نشدنى این مربى پرتغالى آغاز 
شده است. سپاهان در شرایطى به مصاف آلومینیوم اراك رسیده 
بود که فرناندز را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت و فرشاد 
احمدزاده بود که به جاى این بازیکن در مثلث  میانى زمین قرار 
گرفت. تغییر مهم دیگر هم استفاده دوباره از زکى پور به جاى 

نورافکن در پست دفاع چپ بود.
در واقع ســپاهان با مورایس در تمام 6 بازى گذشته با ترکیبى 
متفاوت راهى میدان شده که البته به استثناى دو بازى ابتدایى 
که براى  این تیم با دو پیروزى همراه شد، در 4 بازى گذشته به 
سه تساوى و یک شکست منتهى شده است تا صدرنشین دو 
هفته ابتدایى مسابقات حاال با 9 امتیاز در رتبه چهارم قرار داشته 
باشد. طى هفته هاى اخیر مورایس و دستیارانش تنها روى چند 

بازیکن که پیام نیازمند، رناتو داسیلویرا، رامین رضائیان، مسعود 
ریگى، یاسین سلمانى و شهریار مغانلو هستند براى حضور در 
ترکیب اصلى اتفاق نظر داشته اند و نتوانسته اند درباره 5  بازیکن 
دیگر براى حضور در ترکیب اصلى به جمع بندى برسند؛ اتفاقى 
که فصل گذشته انتخاب دروازه بان، سه بازیکن خط میانى و 
وینگرها محرم نویدکیــا و کادرش را به زحمت انداخت و آنها 

سرانجام هم به جمع بندى درستى هم نرسیدند.
حاال باید دید پس از تعطیالت لیگ برتر ســپاهان با مورایس 
چگونه رقابت ها را از ســر خواهد گرفت و باید دید آیا باز هم 
شاهد این تغییرات پیاپى خواهیم بود یا کادر پرتغالى سپاهان 
تصمیمات متفاوتى را نســبت به 6 بازى ابتدایى فصل اتخاذ 

خواهند کرد.

تغییراتى که در سپاهان تمامى ندارند

ب ن رب ل ب و یون ر
یگــر در کنار فوتبال 
شود. در جدیدترین 
سایت «اسپورت» 
پیشنهاد د رونالدو

رد کرد. پیش از این 
شگاه النصر 
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بازیکن پیشین سپاهان معتقد است سپاهان بعد از کامبکى که در هفته سوم 
مقابل گل گهر خورد و بازى 2 صفر برده را 2-2 مساوى کرد از لحاظ روانى 

به هم ریخته است.
مهدى کریمیان بازیکن پیشین سپاهان درباره این تیم اشاره کرد: سپاهان 
چهار هفته است که روى نوار ناکامى قرار گرفته. فکر مى کنم بعد از کامبکى که 
این تیم در هفته سوم مقابل گل گهر خورد و بازى 2 صفر برده را 2-2 مساوى 
کرد از لحاظ روانى به هم ریخته است. اعتقاد دارم سپاهان کامل ترین تیم از 
لحاظ تفکرات تاکتیکى است و مربى این تیم از لحاظ فنى شرایط خوبى را در 
بین بازیکنانش ایجاد کرده، اما سپاهان از لحاظ روانى به مشکل خورده است.

وى اشاره کرد: اگر سپاهان در بازى گل گهر موفق مى شد سه امتیاز را حفظ 
کند، 9 امتیازى مى شد ولى االن با گذشت سه هفته از آن بازى تازه در هفته 
ششم 9 امتیازى شده است. فکر مى کنم ژوزه مورایس و دستیاران خارجى این 
مربى نتوانستند تیم را جمع کنند و تیم را از لحاظ روحى باال بیاورند. فکر مى کنم 
یک نفر باید کنار این تیم باشد تا بتواند بازیکنان را از لحاظ روانى آماده کند. یک 
نفر که درون تیم باشد و بتواند کمک و رختکن را کنترل کند. همچنین یک 
نفر هم در بین بازیکنان نیاز است که نبض کار را دست بگیرد. مثل کارى که 
مهدى کیانى در تراکتور انجام داده است. این بازیکن در تراکتور بزرگى مى کند 
و تیم را سر و سامان مى دهد. تراکتور پارسال هم با حضور محمد نصرتى در 
کنار ساغالم در شرایط بهترى قرار گرفت. این نکته براى تیم هایى که مربیان 

خارجى دارند، خیلى مهم است، ولى در سپاهان این مسئله دیده نشده است.

کامبک گل گهر
سپاهان را به هم ریخت

ســرمربى ذوب آهن مى گوید حضور کارلوس کى روش باعث مى شود وزن 
نیمکت ایران در جام جهانى باالتر برود. یکــى از عجیب ترین لحظات این 
هفته فوتبال ایران، ساعاتى پس از وقوع و از طریق تصاویر ارسالى از کرمان، 
به فوتبال ایران مخابره شــد. جایى که مهدى تارتار در حال دویدن به سمت 
حبیب فرعباسى دیده مى شد و در فریم بعدى نیز به نظر او را به سمتى دیگر هل 
مى داد. در همین خصوص ورزش 3 گفتگویى را با سرمربى ذوب آهن انجام داده 

و او توضیحاتى را در مورد این صحنه ارائه کرده است که در ادامه مى خوانید.
 من یک لحظه دیدم بازیکنان در گوشه زمین درحال درگیرى هستند و چند 
بازیکن حریف، صادق صادقى را محاصره کرده اند و یک ضربه هم به او زدند. 
در همین لحظه بود که حبیب فرعباسى هم به سمت محل درگیرى رفت و من 
احساس کردم اگر حبیب هم به ماجرا اضافه شود، ممکن است اتفاقات بدترى 
از نظر اخالقى رقم بخورد و فکر کردم الزم است وارد زمین شوم و از درگیرى 

جلوگیرى کنم.
 هیچ وقت دوست نداشــتم بازیکنان تیمم درگیر شــوند و همیشه از آنها 
خواسته ام تمرکز خود را روى بازى بگذارند. اما گاهى این اتفاقات زیر فشار 
و تحت تاثیر ضربان قلب باال رخ مى دهد و فکر مى کنم این وظیفه سرمربى 
باشد که بعضى مواقع وارد کار شود و اجازه ندهد کار به جاهاى باریک بکشد. 
در آن صحنه هم به حبیب گفتم برگرد دروازه و او هم مثل همیشه به حرفم 
گوش کرد و به نفعش هم شد. فکر مى کنم ما مربیان باید نقش آتش نشان 

را هم داشته باشیم.
 من همیشــه گفته ام که نقش مربیان در وضعیت اخالقى لیگ خیلى مهم 
است و متأسفانه حاال مى بینیم که بعضى از نیمکت ها، بیشتر از اینکه سعى کنند 
آرامش را به تیم و بازیکنان خود بدهند، بیشتر تنش را به بازى تزریق مى کنند. 
در چند بازى لیگ برتر دیدید که دقایقى از بازى به خاطر اعتراض نیمکت ها که 
خیلى زود به سکو هم تسرى پیدا مى کند، قطع شد. این ها اتفاقات خوبى نیست 
و ما مربیان باوجود تمام فشارها باید سعى کنیم به داوران و بازیکنان کمک کنیم 

و درگیرى ها را به حداقل برسانیم.

سرمربى ذوب آهن:

بعضى نیمکت ها تنش را به بازى 
تزریق مى کنند

در حالى که هنوز یک فصل دیگر از قرارداد مهاجم ایرانى پورتو با این تیم 
باقى مانده است، باشگاه پرتغالى به دنبال تمدید قرارداد او است.

مهدى طارمى مهاجــم تیم ملى فوتبــال ایران در ســال 2020 با عقد 
قراردادى 4 ســاله به تیم فوتبال پورتو پیوست و به یکى از ارکان کلیدى 

این تیم تبدیل شد.
طارمى که سومین سال حضورش در پورتو را تجربه مى کند، امسال هم 
طبق انتظار عملکرد خیره کننده اى داشــته است و به نظر مى رسد فصل 
پرفروغ دیگرى را پشت سر بگذارد. او تاکنون در هشت مسابقه، 6 گل به 

ثمر رسانده و سه پاس گل داده است.
عملکرد طارمى طى دو فصل اخیر باعث شد تا توجه تیم هاى مطرحى از 
سراسر اروپا به این بازیکن جلب بشود اما پورتو شروط مالى سنگین را براى 
جدایى مهاجم خود مطرح کرد. آخرین مورد، عالقه باشگاه چلسى به جذب 
طارمى و پیگیرى شرایط او بود که بعضى از رسانه هاى پرتغال مدعى شدند 

پورتو شرط 25 میلیون یورویى براى آزادسازى او مطرح کردند.
طارمى که تا پایان فصل آینده با پورتــو قرارداد دارد، در صورت ادامه این 
روند قطعًا در نقل و انتقاالت زمســتانى یا تابستانى بعد بازهم مورد توجه 

تیم هاى دیگر خواهد بود.
ظاهراً پورتو با علم به این موضوع و برنامه هایى در راســتاى ترانســفر 
طارمى، اقدامات را براى تمدید قرارداد مهاجم 30 ساله و ایرانى خود آغاز 
کرده است. «اکرم کنور» خبرنگار سرشناس حوزه نقل و انتقاالت فوتبال 
اروپا مدعى شد باشگاه پورتو قصد دارد قرارداد «متئوس ارویبه» و مهدى 
طارمى را تمدید کند. هنوز جزئیات بیشترى از این خبر منتشر نشده است.

پورتو به دنبال تمدید قرارداد 
ستاره ایرانى

کارشــناس اماراتى دلیل انتخاب مجیدى بــه عنوان نامزد 
بهترین مربى هفته لیگ امارات را تغییر تاکتیک و سیســتم 

درست دانست.
فرهاد مجیدى سرمربى فصل گذشته استقالل با اتحاد کلباء 
هفته اول لیگ امارات را با سیســتم معروف خود با استقالل 

یعنى 3 دفاعه آغاز کرد.
سیستم اســتقاللى مجیدى در هفته اول لیگ امارات جواب 
نداد و با نتیجه 2 بر یک به تیم تازه صعود کرده البطائح باخت.

مجیدى در هفته دوم لیگ امارات سیســتم استقاللى اش را 
کنار گذاشــت و تغییر تاکتیک داد و با 4 مدافع بازى کرد تا در 

بازى حساس با الوحده با نتیجه یک بر صفر به پیروزى برسد.
شبکه «ابوظبى اســپورت» نامزدهاى بهترین مربى هفته را 

معرفى کرد و فرهاد مجیدى در میــان بهترین مربیان هفته 
قرار گرفت.

کارشناس شــبکه «ابوظبى اســپورت» دلیل انتخاب شدن 
مجیدى در میان بهترین مربیان هفتــه را این طور بیان کرد: 
مهمترین دلیل حضور فرهاد مجیدى سرمربى اتحاد کلباء در 

میان بهترین ها تغییر تاکتیک و سیستم درست بود.
وى افزود: مجیدى هفته گذشته مقابل البطائح شکست خورده 
بود و کار سختى مقابل الوحده داشت. اما این مربى خیلى خوب 
را با تغییر سیستم 3 دفاعه به 4 دفاعه نتیجه مطلوب را کسب 
کرد. بازگشت به نوار پیروزى کار سختى بود که مجیدى با این 
ترفند به این مهم رسید به همین خاطر او در میان بهترین ها 

حضور دارد.

مجیدى مدیون ترك سیستم استقاللى شد!
هفته

شدن
کرد:

ء در 

ورده
وب
سب
این

ن ها 
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سر کنسولگرى روســیه که مهمان باشگاه سپاهان بود در 
خصوص مسائل مختلفى به بحث و گفتگو براى همکارى 
پرداختند. در شــرایطى که پیش از این باشــگاه سپاهان 
با زنیت روســیه در خصوص همکارى در بخش آکادمى 
قرارداد داشــتند، اکنون بحث برگزارى دیدارى تدارکاتى 
بین دو باشگاه نیز شــکل گرفت. بر این اساس با توجه به 
تعطیلى لیگ در آذرماه به واســطه مسابقات جام جهانى، 
قرار شد دو تیم در ششم آذر در جدالى تدارکاتى به مصاف 

یکدیگر بروند.

سپاهان - زنیت روسیه؛
 6 آذر
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اتحادیه فوتبال انگلیس تایید کرد ســه مســابقه از سرى 
رقابت هاى هفته هشتم لیگ برتر انگلیس برگزار نمى شود. 
بدین ترتیب به دلیل مراسم خاکسپارى ملکه انگلیس دیدار 
بین تیم هاى برایتون و کریستال پاالس، چلسى و لیورپول 
و منچستر یونایتد و لیدز یونایتد برگزار نمى شود. پیش از این 
رقابت هاى هفته هفتم لیگ برتر انگلیس به تعویق افتاده 
بود. گفتنى است 7 مسابقه دیگر از هفته هشتم طبق برنامه 

برگزار مى شود.

لغو 3 دیدار از 
هفته هشتم لیگ برتر

رییس کمیته صدور مجــوز حرفه اى از وجــود 50 پرونده باز علیه
 تیم هاى ایرانى در کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد.

مصطفى زارعى کــه در برنامه اى تلویزیونى حاضر شــده بود و به 
ســواالت مجرى برنامه پاســخ مى داد در خصوص پرونده هاى

 تیم هاى ایرانى در AFC گفت: در بیشــتر این پرونده ها تیم ها با 
طلبکاران خود تسویه حســاب کردند اما مدارك مربوط به آن را در 
سامانه تعیین شده از سوى کنفدراسیون فوتبال آسیا بارگذارى نکرده 
اند. البته یکى دو پرونده تهدید آمیز هم علیه باشــگاه ها وجود دارد 
که در نهایت امیدوارم ختم به خیر شود. رییس کمیته صدور مجوز 
حرفه اى در خصوص فرایند صدور مجوز براى باشگاه هاى ایرانى 
براى فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: باشگاه ها از 

بهمن ماه مى توانند بارگذارى مدارك را در سایت AFC آغاز کنند. 
این فرصت تا 10 اردیبهشت است. آنوقت ما تا 10 خرداد پرونده ها 
را بررسى و کمیته بدون  استیناف راى خود را صادر خواهند کرد و در 
ادامه این آراء براى کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال خواهد شد. این 
زمان بندى به خاطر تغییر در زمان برگزارى فصل جدید صورت گرفته 
است. تصمیم گیرى نهایى هم کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهد بود و 

مجوز حرفه اى تیم ها را تایید خواهد کرد.

50 پرونده باز علیه 
AFC تیم هاى ایرانى در
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در صد وهجدهمین جلسه شوراى گفت و گوى دولت و 
بخش خصوصى استان اصفهان ایجاد سامانه رصدخانه 
فناورى و نوآورى اصفهان در قالب قرارگاه اقتصاد دانش 
بنیان با ظرفیت سازى و کمک دستگاه هاى مختلف و 

بخش خصوصى مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان، صد 
وهجدهمین جلسه شوراى گفت و گوى دولت و بخش 
خصوصى استان اصفهان به بررســى نحوه مشارکت 
بخش خصوصى و عمومى با بخش دولتى در خصوص 
اجرایى شدن مصوبات اســتانى و ملى مرتبط با احیاي 
زاینده رود، تاالب گاوخونى و تأمین آب شرب، صنعت 
و کشاورزي، تدوین و بررسى شاخص هاي عملکردي 
حوزه فناوري و نوآوري اســتان با هــدف برنامه ریزي، 
نظارت و مدیریت بهترو بررسى پیشنهادات در خصوص 
بهره برداري از محل سابق نمایشگاه بین المللى استان 

اختصاص یافت.
درابتداى این جلســه اســتاندار اصفهان در خصوص 
پیشنهاد ارایه شــده مبنى بر ایجاد ســامانه رصدخانه 
فناورى و نــوآورى اصفهان گفت: مدیریت اســتان در 
تالش اســت در قالب قرارگاه اقتصاد دانــش بنیان با 
ظرفیت سازى و کمک دســتگاه هاى مختلف و حمایت 
پولى، مالى و بانکى، آینده این استان را به شکل مطلوبى 

رقم بزند.  
ســید رضا مرتضوى با بیان اینکه وظیفه راه اندازى این 
سامانه برعهده هیات اجرایى منطقه ویژه علم و فناورى 
استان است تصریح کرد: باید این ســامانه را با قابلیت 
مناسب براى تصمیم گیرى هاى آینده استان و هم افزایى 

و کمک بخش خصوصى راه اندازى کنیم. 
وى در ادامه سخنان خود گفت:  قطعا اصفهان در آینده 
براى پیشــرفت، مســیرى جز حرکت به سمت اقتصاد 
دانش بنیان نداشته و باید به تدریج ریل توسعه استان را 

به این سمت سوق دهیم. 
مرتضوى همچنین با اشــاره به اهمیت تغییر کاربرى 
کارخانه ریسباف و تبدیل آن به موزه گفت: پیش از این 
مذاکراتى براى ایجاد یک موزه درخور شــهر اصفهان 
انجام شده اما با توجه به کاربرى این مجموعه، پیشنهاد 

شده که این محل به کارخانه نوآورى تبدیل شود.
وى با بیان اینکــه ایجــاد کارخانه نــوآورى یکى از 
اولویت هاى استان اســت، افزود: به دلیل اینکه ایجاد 
موزه هاى ویژه ظرفیتى براى جذب گردشگر است باید 

ما از کارخانه ریسباف در قالب موزه استفاده کنیم .که در 
این جلسه مقررشد شهردارى طرح اولیه اى را در مورد 
75 هزار متر مربع این کارخانه و تبدیل آن به موزه برنامه 

ریزى کند.
■■■

در ادامه رئیس اتاق بازرگانــى اصفهان نیز محل قدیم 
نمایشگاه اصفهان در جوار پل شهرستان به دلیل نزدیکى 
به محور گردشــگرى شهررا فرصتى اســتثنایى براى 
اصفهان دانست و خواستار تعیین تکلیف هر چه سریعتر 
کاربرى محل نمایشگاه قدیم اصفهان در مجاورت پل 

شهرستان شد. 
مسعودگلشیرازى همچنین با اشــاره به از دست رفتن 
جایگاه فرش دستباف اصفهان در حوزه صادرات خواستار 

تعامل کلیه نهادها براى احیاى این جایگاه و اختصاص 
بخشى از محل نمایشــگاه قدیم اصفهان براى ایجاد 

نمایشگاه دایمى فرش و صنایع دستى اصفهان شد. 
 دبیر شــوراى گفت و گوى دولــت و بخش خصوصى 
اصفهان همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد موزه صنعت 
در شــهر صنعتى اصفهان، بر ایجــاد همزمان کارخانه 
نوآورى با وجود ابراز تمایل مدیر عامل بانک ملى ایران 

براى سرمایه گذارى در این حوزه تاکید کرد. 
گلشیرازى همچنین با اشــاره بر اهمیت فراهم سازى 
زیرساخت هاى صادرات محصوالت شرکت هاى دانش 
بنیان گفت: تا تیم هاى صادراتى به خوبى آموزش نبینند 
این مهم تحقق پیدا نخواهد کرد و مى توان از بخشــى 
از فضاى نمایشگاه قبلى براى ایجاد کارخانه صادرات و 

محل تربیت تیم هاى صادراتى استفاده کرد.   
■■■

على قاسم زاده شــهردار اصفهان نیز گفت: شهردارى 
براى محل نمایشــگاه قدیــم اصفهان بــه دو گزینه 
جزیره نوآورى و ایجاد فضایــى جذاب براى کودکان و 
نوجوانان در حوزه دانش بنیان رســیده است و مى توان 
از این سرمایه موجود در راســتاى ایجاد اشتیاق براى 

فعالیت هاى دانش بنیان استفاده کرد. 
بررسى مسائل و مشــکالت قانون جهش تولید دانش 
بنیان موضــوع دیگرى بود که در این جلســه مطرح و 
مصوب شــد کمیته اى سه جانبه متشــکل از اداره کل 
صمت، اتــاق بازرگانى با محوریــت معاونت اقتصادى 
استاندارى جمع بندى پیشنهادات این حوزه را به منظور 

طرح در جلسه سران قوا بررسى نماید. 

در جلسه شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى استان اصفهان تأکید شد؛

لزوم ایجاد سامانه 
رصدخانه فناورى و نوآورى اصفهان

بومى سازى 100 درصد کاتالیست هاى 
مورد نیاز شرکت پاالیش نفت 

رئیس بررســى منابع و پشتیبانى ســاخت داخل 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان از دستیابى 100 
درصدى این شرکت به فناورى کاتالیست هاى مهم 

و راهبردى صنعت پاالیش نفت خبر داد.
امیر ســخنورنیا با بیان اینکه پاالیشگاه در جهت 
تأمین کامل قطعات و مواد مورد نیاز خود توانسته 
دانش سخت ترین و پیچیده ترین دستگاه ها را به 
دست بیاورد، اظهار داشــت: شرکت پاالیش نفت 
اصفهان به عنوان یکى از پیشگامان امر خودکفایى 
وفق فرمایشات مقام معظم رهبرى در جهت اقتصاد 
مقاومتى، حمایت ساخت داخل و تولید، پشتیبانى 
و مانع زدایى ها و حمایت از شــرکت هاى دانش 
بنیان توانمند ایرانى در مســیر خودکفایى طراحى 
و ساخت تجهیزات و قطعات و مواد مورد نیاز خود 
موفق شده 90 درصد تجهیزات و کاالى خود را نیز 

ایرانى نماید.
وى افزود: در این زمینه پاالیشــگاه اصفهان طى 
تعامل کامل با سازندگان، استانداردهاى موردنظر 
شرکت و به روز دنیا را اعالم و پایش درحین ساخت 
مى کند تا در کنار افزایــش کیفیت محصوالت، 
فضاى انحصارى شرکت ها و محصوالت خارجى 

را درهم بشکند.
سخنورنیا با اشــاره به اینکه کاتالیســت ها، مواد 

شــیمیایى و انواع روغن ها رکن اساسى شرکت 
در جهت تولیــد محصوالت با کیفیــت، اکتان و 
ارزش افزوده باالتر هستند، کاتالیست ها را پاشنه 
آشــیل صنایع پاالیش، پتروشیمى و گاز دانست و 
گفت: باید عرض کنم بدون هیچگونه محدودیتى 
کاتالیست تولیدى شــرکت هایى مانند نفت و گاز 
سرو، اکسیرنوین فرآیند آسیا، شرکت صنایع رنگینه 
و … در مقایسه با شرکت هاى خارجى در موقعیت 

برابر و یا حتى کیفیت بهتر قرار دارد.
رئیس بررســى منابع و پشتیبانى ســاخت داخل 
شــرکت پاالیش نفــت اصفهان تصریــح کرد: 
در سالهاى گذشــته و در راســتاى خنثى سازى 
تحریــم هــاى ناجوانمردانه، شــرکت پاالیش 
نفت اصفهان بــا همکارى شــرکت هاى دانش 
بنیان،دانشگاه ها، مراکز پژوهشى و سایر سازندگان 
اقدام به تحقیق و ساخت کاتالیست ها و جاذب هاى 
موردنیاز صنایع پاالیشــى نموده است. به عنوان 
مثال استفاده از نخســتین کاتالیست هاى ساخت 
داخل در سال 1394 با بارگیرى 200 تن کاتالیست 
واحد ایزومریزاســیون(که تحقیق و ســاخت آن 
توسط پژوهشگاه پتروشیمى، شرکت اکسیرنوین 
فرآیند آسیا و شرکت پاالیش نفت اصفهان انجام 

شده بود  آغاز شد. 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: باتوجه  به هماهنگى هایى 
که انجام شده است در نظر داریم، نه تنها زنگ مهر را با اشــاره به دفاع مقدس بلکه 
در آخرین روز هفته دفاع مقدس نیز زنگ ایثار را در برنامه آغاز سال تحصیلى داشته 

باشیم.
به گزارش روابط عمومى بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، احمدى نیا اظهار 
کرد: خدمت در مدارس شاهد ویژه و خاص اســت زیرا در اینگونه مدارس در خدمت 
یادگاران عزیز شهدا و فرزندان جانبازان گرانقدر قرار داریم و باید دین خود را به شهدا و 

ایثارگران ادا کرده و زمینه ساز رشد و شکوفایى استعدادشان  باشیم.
وى تصریح کرد: خانواده هاى شاهد و ایثارگران حق بزرگى بر گردن نظام جمهورى 
اسالمى ایران دارند و باید با آسیب شناسى و رفع مشکالت آموزشى فرزندان شاهد و 

ایثارگر، زمینه رشد و ارتقاى تحصیلى و علمى این عزیزان فراهم شود.
احمدى نیا با تأکید بر مصونیت دانش آموزان در فضاى تهاجمات رسانه اى دشمنان از 
طریق آگاهى بخشى به آنان به ضرورت اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در محیط هاى 
فرهنگى و علمى اشاره کرد و اظهار داشــت: دانش آموزان، با بصیرت و آگاهى نقش 

خود را در پیشبرد اهداف انقالب اسالمى نمایان مى کنند؛ در این راستا با نشر و پخش 
آثار شهداى دوران هشت سال دفاع مقدس مى توان این فرهنگ اصیل و اسالمى را 

به نسل هاى آینده به خوبى انتقال داد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان ضمن بیان نیازمندى جامعه امروز 
به گسترش فرهنگ تعلیم، تربیت و آموزش گفت: باید نیازهاى فکرى و معنوى نسل 
فعلى و نسل هاى بعدى را تأمین کنیم و فرهنگ آموزش، تربیت و به خصوص فرهنگ 
ایثار و شــهادت را در بین نســل جوان ارتقا دهیم و در امر آموزش در شرایط کنونى 

گام هاى مؤثر و بهترى را برداریم.
وى در ادامه  اظهار داشت: شروع  رسمى ســال جدید تحصیلى با هفته دفاع مقدس 
یکى از فرصت هاى بى نظیر، براى استفاده جهت جلوگیرى از تهاجم ترکیبى دشمن 

به مبانى دینى و انقالب و ارزش هاى شهدا است. 
احمدى نیا افزود: باتوجه  به هماهنگى هایى که انجام شده است در نظر داریم، نه تنها 
زنگ مهر را با اشاره به دفاع مقدس بلکه در آخرین روز هفته دفاع مقدس نیز زنگ ایثار 

را در برنامه آغاز سال تحصیلى داشته باشیم.

زنگ ایثار در آغازسال تحصیلى مدارس اصفهان نواخته مى شود

مدیرآبفاى منطقه ورزنه از شناسایى 22 فقره انشعاب غیر مجاز آب و فاضالب از ابتداى 
سال جارى تاکنون خبر داد و گفت : از این تعداد 11 مورد آن تعیین تکلیف شده است.

مهدى قاسمى انشعابات غیر مجاز را به عنوان مهمترین عامل هدر رفت آب دانست و 
تأکید کرد : ایجاد عدم تعادل فشار در شبکه توزیع به علت غیر برنامه اى بودن انشعابات،
 احتمال نشت آالینده ها به شبکه در هنگام کاهش فشار شبکه ، احتمال ایجاد آلودگى 
در شبکه هنگام اتصال به شبکه ، استفاده بیش از حد استاندارد یا حد نیاز از آب به علت 
عدم اندازه گیرى ، عدم پرداخت آب بهاء ، تشدید نشت از این انشعابات ( به دلیل استفاده 
از لوله و اتصاالت غیر اســتاندارد ) و نصب غیر اصولى آن از جمله مشکالتى است که 

انشعابات غیر مجاز به وجود آورده است.
وى در پایان با بیان اینکه استفاده غیر مجاز از شــبکه آب شهرى بر اساس ماده 660 
قانون مجازات اسالمى جرم بوده و مشمول جریمه است ، تصریح کرد : در واقع کسانى 
که از طریق انشعابات غیر مجاز به شــبکه وصل مى شوند ، عالوه بر نپرداختن هزینه 
خدمات خود، با تجاوز به حقوق دیگر مشترکان ، شبکه را در معرض خطر آلودگى قرار 
مى دهند ، به همین خاطر موضوع شناسایى انشعابات غیر مجاز با حساسیت ویژه دنبال 

خواهد شد.

به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان،  مدیر 
عامل سازمان تأمین اجتماعى در سفر به اســتان اصفهان با کارکنان شاغل در شعبه 

زرین شهر به گفتگو پرداخت و جویاى مسائل و مشکالت آنها شد.
دکتر میرهاشم موسوى بر لزوم توسعه ظرفیت ها براى ارائه بهترین خدمات به بیمه 

شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان و افزایش رضایتمندى آنان تأکید کرد.
وى فلسفه وجودى و کارکرد اصلى سازمان تأمین اجتماعى را ارائه خدمات و حمایت 
مؤثر از مخاطبین و جلب رضایت آنان دانست و در زمینه استمرار و تقویت برنامه هاى 
سازمان با ارائه راه و روش هاى جدید با هم فکرى کارکنان و استفاده از رویکردهاى 
نوین در مدیریت ســازمان براى افزایش بهره ورى و همچنین تکریم ارباب رجوع و 

تسهیل ارائه خدمات تأکید کرد.

در ورزنه اتفاق افتاد؛ 
شناسایى 22 فقره انشعاب غیر مجاز آب و فاضالب در 5 ماه

بازدید مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعى از شعبه زرین شهر


