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روی زرد طالی سرخ

بنیان متزلزل دانش بنیان ها

۳

طالی کثیف را دریابید

اسباب بازی هایی که
 با خشونت بازی می کنند

۲

۳

       

رزماری چگونه 
به رشد مو کمک 

می کند؟

کشف 4000میلیارد ریال جرایم اقتصادى
۳

پای ازدواج 
در پوست گردوی 

تجمالت
با وجود اینکه گرانى ها خیلى 
وقت است سر به فلک کشیده 
اما همچنان دامنه تجمالت در 
مراسم ازدواج جوانان کم نشده است و 
خانواده ها به هر درى مى زنند و دستشان را 
توى پوست گردو مى گذارند تا بتوانند تجمالت 

بیشترى را به مراسمشان گره بزنند.
با این حســاب و با توجه به رشــد روزافزون هزینه هاى 
سرسام آور، تشکیل خانواده همچنان سایه تجمالتى خود 
را بر روى خانواده ها گسترده است که دیگر برگزارى یک 

ازدواج آسان به رؤیا تبدیل شده است.

داروى تغییر الگوى کشت در اصفهانداروى تغییر الگوى کشت در اصفهان

۳

آمار 6 ماهه پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى استان اصفهان نشان مى دهد؛

ترس انگلیسی ها از بازیکن
 نیمکت نشین ذوب آهن

وقتى از سردار آزمون یا مهدى طارمى به عنوان 
خطرناك تریــن بازیکنان ایــران در قطر نام 
مى برند کسى شگفت زده نمى شود. اما اینکه از 

نظر انگلیسى ها «سالح مخفى...

۶

در صفحه۲  بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷

النگوی پاکستانی 
به جای مینای 

اصفهان 

بازار صنایع دستی در قرق خارجی هابازار صنایع دستی در قرق خارجی ها

۵

شمسایی درخواستشمسایی درخواست
 دستیار خارجی کرد

براى پرپشت شــدن مو و رشد بیشتر موها
مى توان از شــامپوهاى 

گیاهــى خانگى 
اســتفاده کــرد 

گیاهى وجود دارد...

دست سارقان در جیب مردم 
طی طی ۵۵ سال میزان سرقت ها  سال میزان سرقت ها ۴۴ برابر شده است  برابر شده است 

۲

۷

مدیرکل پُست استان خبر داد؛مدیرکل پُست استان خبر داد؛

نصب پالک پستی هوشمند نصب پالک پستی هوشمند 
در در ۴۴ منطقه شهر اصفهان منطقه شهر اصفهان

۳

واگذاری زمین ویالیی به مردم در ۱۲ شهر جدید احتمال افزایش آنفلوآنزا مرغی با ورود پرندگان مهاجرجهان نما مایکروسافت آفیس بازنشسته م ى شوداستان رو ش هاى مقابله با افسردگى در پاییزتکنولوژی سالمت

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه 
عمومى عملیات سنگ فرش و جداره سازى روستاى وانشان شهرستان 
گلپایگان  به شماره اسناد  1200099  و شماره مناقصه  2001005175000018  
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
(ســتاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم 
اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در 
ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/07/26 

مى باشد . 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :

 از ساعت 16 روز  سه شــنبه تاریخ 1401/07/26  لغایت   ساعت 16 روز  
دوشنبه  1401/08/02

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  پنج شنبه  1401/08/12 
مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  پنج شــنبه  

1401/08/12
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  شنبه  تاریخ 1401/08/14 

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اســناد مناقصه و ارائــه ضمانتنامــه  : آدرس  : اصفهان ، 
کوى زمانى ، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اســالمى استان اصفهان  و

تلفن : 03136288085

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

نوبت دوم

بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان درنظر دارد موارد زیر را با 
اولویت افراد ساکن و بومى روستا از طریق مزایده عمومى بفروش برساند . 
- سه پالك تجارى در شهر تودشک (محله نوبنیاد)  شهرستان کوهپایه 

(نوبت سوم)
- چهار پالك کارگاهى در روستاى رباط سرخ شهرستان گلپایگان(نوبت 

دوم)
متقاضیان براى کســب اطالعات بیشــتر مى توانند از تاریخ پنجشنبه  
   www.bonyadmaskan-isf.ir   1401/7/28  به آدرس اینترنتــى

مراجعه نمایند .

آگهی مزایده عمومی

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

نوبت دوم
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اما
ا مراسم
خانواده ها به
توى پوست گردو
بیشترى را به مراسمشا
ب با این حســاب و با توجه
سرسام آور، تشکیل خانواد
بر روى خانواده ها گستر را
ازدواج آسان به رؤیا تبدیل

ر رجی ر رجریی ریجی رجی ر ی

۷

آگهى به شرح ذیل اصالح مى گردد:
1-قیمت پایه کارشناسى ویالى 22-33 از 179/898/987/000 ریال به 183/011/976/000 ریال اصالح مى گردد.

2-قیمــت کارشناســى ویــالى 23-33 از 129/000/000/000 بــه 130/114/384/000 ریــال اصــالح
 مى گردد

اصالحیه آگهی مزایده

 سازمان عمران زاینده رود ( فروش ۲ واحد ویالیی) مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ 

مسعود منتظری نجف آبادی- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

۱

با توجه به ماده  73 قانون آیین دادرسى  مدنى به اطالع نامبردگان زیر که پرونده ایشان به علت غیبت در این هیأت 
تحت رسیدگى مى باشد ،مى رساند ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهى به دفتر این هیأت واقع در اصفهان 

خیابان هزار جریب – ستاد مرکزى دانشگاه علوم پزشکى وخدمات بهداشتى ،درمانى استان اصفهان ،ساختمان شماره 3،طبقه اول 
اتاق هاى 209یا 210مراجعه و دفاعیه کتبى خودرا به انضمام مدارك الزم به دفتر این هیأت تسلیم

 نمایند ، در غیر اینصورت طبق مقررات نسبت به صدور راى اقدام خواهد شد.
خانم نسرین محرابى  ،    فرزند :غالمرضا       شغل : پرستار 

آقاى امین ایمانیان    ،   فرزند :ابوالقاسم      شغل :کارشناس فوریت هاى پزشکى 
خانم شیما بهرامى ،     فرزند : على اکبر      شغل : کارشناس آزمایشگاه 

آگهی ابالغ 

هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری- کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  ،درمانی استان اصفهان   
  م.الف: ۱۳۹۶۴۶۵

پرورش گیاهان دارویی ظرفیت کشاورزی استان را تغییر می دهدپرورش گیاهان دارویی ظرفیت کشاورزی استان را تغییر می دهد
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پاى ازدواج در پوست گردوى تجمالت

واگذارى زمین ویالیى به مردم 
در 12 شهر جدید

ایران هم اروپایى ها را
تحریم مى کند

خبرخوان
حضور متفاوت
نواب صفوى

تصویر منتشر شده از حسام نواب    برترین ها |
صفوى، وکیل و بازیگر معروف سینما و تلویزیون 
در شبکه هاى اجتماعى، واکنش متفاوت کاربران و 
فعاالن رسانه اى را به دنبال داشته است. در توضیح 
تصویر منتشر شــده در فضاى مجازى آمده است: 
حسام نواب صفوى در تجمع «وکالى انقالبى» علیه 
اعتراضات اخیر حضور یافت. شغل وکالت در خانواده 

حسام نواب صفوى موروثى است.

اسطوره کار!
دکتر «هوارد تاکر» که رکورد    خبرآنالین |
گینس را به عنوان مسن ترین پزشک شاغل جهان 
با 100 ســال ســن در اختیار دارد، برنامه اى براى 
بازنشستگى ندارد. دکتر تاکر زمانى که 98 سال و 231 
روز سن داشت، گواهى سازمان رکوردهاى گینس 
را دریافت کرد. تاکر که اکنون 100 ساله است، گفت 
که کماکان به کار تمام وقت ادامه مى دهد. ساعت 
کارى او معموًال از 9 صبــح تا 6 بعد از ظهر به طول 
مى انجامد. این پزشــک 100 ساله مى گوید: «من 

معتقدم بازنشستگى، دشمن طول عمر است.»

سقوط وحشتناك
جنگنده روسى

  ایسنا |منابع خبرى روســیه از سقوط یک 
فروند جنگنده روس روى یک ساختمان مسکونى 
در غرب این کشور در حین انجام مأموریت آموزشى 
خبر دادند. جنگنده سوخو-34 در غرب روسیه سقوط 
کرد ولى خلبان این هواپیما لحظاتى قبل از سقوط، 
خروج اضطرارى انجام داد. این جنگنده بر روى یک 
آپارتمانى 9 طبقه در منطقه ییسک نزدیک دریاى 
«آزوف» مجاور اوکراین سقوط کرد و دو نفر جان 

خود را از دست داده و 15 نفر نیز زخمى شدند.

همایون گذرنامه گرفت 
  تسنیم |گذرنامه همایون شــجریان که 
در فرودگاه توقیف شده بود، چند روز پیش از سوى 
مقامات مســئول به این خواننده تحویل داده شد. 
چندى پیش همایون شجریان که از تور کنسرت هاى 
کانادا و استرالیا به ایران بازگشته بود گذرنامه اش در 

فرودگاه امام خمینى (ره) توقیف شد.

آغاز فیلترینگ
چینى و روسى!

  برترین ها| روزنامه «آفتاب یزد» در گزارشى 
ادعا کرده اســت مدل فیلترینگ روسى و چینى در 
کشــور اجرا مى شــود. این گزارش که تیتر اصلى 
جلد این روزنامه صبح کشور شده است با اشاره به 
مسدودسازى آى پى ها و بستن مسیر فیلترشکن ها 
چنین اشاره اى داشته است. یک کارشـناس حوزه 
آى تى در این باره به «آفتاب یزد» مى گوید: «چند 
روزى است که تقریباً هیچ وى پى انى کار نمى کند 
در واقع آى پى ها را شناسایى و سپس آن را مسدود 
کرده اند براى این کار هم از الگوریتم روسیه و چین 

دارند استفاده مى کنند.»

 امسال آنفلوآنزا
خطرناك تر است

  روزنامه همشهرى | متخصصــان 
حوزه بهداشــت و درمان از افزایش موارد ابتال به 
آنفلوآنزا در همین ابتداى آغاز فصل سرما نگرانند. 
موارد ابتال در برخى استان ها از کووید-19 هم پیشى 
گرفته و طى 2هفته اخیر میزان مراجعه افراد با عالئم 
شــبه  آنفلوآنزا ازجمله تب، سردرد، سرفه، بى حالى 
و تهوع افزایش قابل توجهى یافته است. اما مسئله 
نگران کننده عالوه بر افزایش موارد ابتال، کمبودهاى 
دارویى است که مشکالت متعددى را براى بیماران 
به وجود آورده اســت . بــه تأکیــد داروخانه داران 
آنتى بیوتیک ها به شــدت کمیاب شده اند و قیمت 

آزادشان هم تا 3برابر افزایش داشته است. 

شاهد غارت مغزها هستیم
  خبرگزارى دانشجو | رئیس جمهــور در 
دوازدهمین همایــش ملى نخبــگان گفت: نخبه 
مستقل مى خواهد بیاندیشد، خالقیت داشته باشد و 
نیاز مردم خود را رفع کند و وابسته به ثروت و قدرت 
نیست. نخبه بســیار اهمیت دارد، اما در این کشور 
جایگاه، کرامت و ارزشش باید حفظ شود. نخبه باید 
از تمامى جهات مورد حمایت قرار گیرد و این وظیفه 
ما مسئولین اســت. یک روز نفت و منابع ما را غارت 
مى کردند امروز شاهد غارت مغزهاى کشور هستیم.

ویزاى «طالیى» باطل شد؟ 
  برترین ها| در حالى چنــدى پیش تصاویرى 
از حضور ســردار طالیى، نایب رئیس سابق شوراى 
شهر و رئیس پلیس ســابق تهران بزرگ در کانادا 
حاشیه ساز شده بود که حاال انتشار خبر جدید در این 
رابطه بحث برانگیز شده اســت. یک منبع مطلع در 
وزارت خارجه کانادا تأیید کرد ویزاى  مرتضى طالیى 
رئیس پلیس پیشین تهران که از اعتبار آن مانده بود، 
لغو و باطل شده است و ســردار طالیى دیگر اجازه 
بازگشت به خاك کانادا را نخواهد داشت. همچنین 
تالش ها در خصوص لغو مجوز اقامت دختر و داماد 

او نیز ادامه دارد. 

گشت  ارشاد برنگشته
درپى ایجاد برخى فضاسازى ها درباره    ایسنا |
بازگشــت ون هاى گشــت هاى امنیت اخالقى به 
سطح معابر، پیگیرى ها حاکى از نادرست بودن این 
خبرها و تصاویر تاکنون است. در روزهاى اخیر چند 
حساب کاربرى در فضاى مجازى با انتشار تصاویرى 
از یک خــودروى ون متعلق به پلیس، از بازگشــت 
ون هاى گشــت هاى امنیت اخالقى به سطح شهر 
تهران خبر داده بودند، خبرى که براســاس بررسى 
تصاویر و همچنین پیگیرى هاى انجام شده امکان 
تأیید آن وجود ندارد و به نظر مى رسد که فضاسازى 

رسانه اى باشد.

«مگر ما مرده باشیم»
  همشهرى آنالین |محمــودى، رئیــس 
شوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى استان تهران 
گفته اســت: هیچ مســئولى در هیچ جایگاهى حق 
عقب نشینى در حوزه حجاب ندارد و کوتاهى در حوزه 
حجاب و عفاف خیانت است. دشمنان کور خوانده اند 
که بتوانند حجاب فاطمى را از بانوان این ســرزمین 
بگیرند. امروز هر مسئولى در حوزه حجاب و عفاف 
کوتاهى کند، خائن است و مردم اجازه نخواهند داد. 
مگر ما مرده باشیم که کسى بخواهد برخالف وصیت 

شهدا عمل نماید.

احتمال ترور بازیگران
و ورزشکاران!

  مشرق نیوز | برخى اطالعات جدید، از ادامه 
اجراى سیاست کشته سازى این بار با ترور تعدادى از 
بازیگران و ورزشکاران مستقر در خارج که مردم را 
به اعتراض در کشور دعوت کرده اند، حکایت دارد. 
یک منبع مطلع با اعالم این خبر افزود که هشدارهاى 
الزم از سوى ایران به مســئوالن کشورهاى محل 

استقرار این افراد و نیز این چهره ها داده شده است. 

صداى سفارت ایتالیا هم
درآمد!

  جماران| سفارت ایتالیا در تهران در اطالعیه اى 
از اختالل و قطعى گسترده اینترنت در ایران گالیه 
کرد. در این اطالعیه  آمده اســت: اینترنت ضعیف 
اســت، نمى توانیم مثل قبل درخواست  هاى ویزا را 
بررسى کنیم. سفارت ایتالیا در تهران با انتشار پیامى 
در توییتر اعالم کرده اســت که به دلیل اختالل در 
اینترنت ایــران نمى تواند همان تعداد همیشــگى 
درخواست هاى ویزا را بررســى کند و به دلیل کم 

شدن سرعت فعالیت هایش پوزش مى خواهد.

معاون وزیر راه و شهرســازى از اجراى برنامه «مسکن 
تدریجى» براى دهک هاى هدف جامعه خبر داد و گفت: 
در 12 شهر جدید زمین ویالیى براى ساخت مسکن به 
مردم واگذار مى شود. علیرضا جعفرى با بیان اینکه یکى از 
مهمترین ظرفیت ها براى توسعه شهرها و ایجاد جذابیت 
در شهرهاى جدید کشور استفاده از ظرفیت هاى بخش 
خصوصى است، اظهار کرد: از سوى دیگر با هم افزایى 
توان دستگاه ها و نهادهاى حاکمیتى مى توانیم سرعت 
اجراى پروژه هاى محرك توســعه شــهرها را تسریع 
کنیم.  وى ادامه داد: در این راستا مجموعه بانک مسکن 
به عنوان بازوى کمکى نقش بسیار مهمى در تأمین منابع 

مالى اجراى پروژه ها داشته و در طرح نهضت ملى مسکن 
پیشران است. شرکت عمران شهرهاى جدید و مجموعه 
بانک مسکن تعامل بسیار خوبى با هم براى تحقق وعده 
ساخت 4 میلیون واحد مســکونى دارند. وى با اشاره به 
اینکه شرکت سرمایه گذارى مســکن به عنوان یکى از 
زیرمجموعه هاى بانک مسکن براى توسعه کشور وارد 
میدان شده است، افزود: یکى از اولویت هاى ما ارتقاى 
سطح کیفى پروژه هاى مسکونى، خدماتى، رفاهى و... 
در کشور است که در این راســتا شرکت سرمایه گذارى 
مسکن به عنوان بازوى وزارت راه و شهرسازى پروژه هاى 

خوبى را آغاز کرده است.

ســخنگوى وزارت امور خارجه تصمیم شوراى وزراى 
خارجه اتحادیه اروپا در اعمال تحریم هاى یکجانبه علیه 
برخى مسئوالن و نهادهاى ایرانى را قویاً محکوم کرد و آن 
را به منزله نقض حقوق بین الملل و مصداق بارز مداخله در 

امور داخلى جمهورى اسالمى ایران دانست.
ناصر کنعانى افزود: جاى تأسف عمیق دارد که انگیزه هاى 
خاص سیاسى و نیز استناد به اطالعات بى پایه، تحریف 
شده و ادعاهاى ســاخته و پرداخته معاندین ملت ایران 
و رسانه هاى شناخته شده وابســته به آنها، مبناى چنین 
تصمیم غلط و غیرســازنده اى قرار مــى گیرد. کنعانى، 
تصمیم تحریمى شوراى اتحادیه اروپا را حاکى از تداوم 

رویکرد مغرضانه و استفاده ابزارى از حقوق بشر براى نیل 
به اهداف سیاسى ارزیابى کرد و چنین تصمیمى را از اساس 
مردود و فاقد اثر و اعتبار خواند. ســخنگوى وزارت امور 
خارجه با رد تمامى اتهامات وارده به اشخاص و نهادهاى 
ایرانى، افزود: در پاســخ به اقدام شــوراى وزراى خارجه 
اتحادیه اروپا، به  زودى تحریم هاى متقابل علیه اشخاص و 
نهادهاى ذیربط اروپایى اعمال و اعالم خواهد شد. شوراى 
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 11 شخصیت 
و چهار نهاد ایرانى از جمله پلیس امنیت اخالقى، نیروى 
انتظامى ایران و شمارى از مدیران آن را به بهانه مسائل 

حقوق بشرى تحریم کرد.

الدن ایرانمنش
وقتى سردیس ها و تندیس هاى شهرها سرقت شد، زمانى 
که مجسمه هاى برنزى و مســى یک دفعه ناپدید شدند 
و بدنه فلزى چــراغ هاى راهنمایى و رانندگى قطع شــد، 
خیلى ها بــه این نتیجه رســیدند که قد و انــدازه و تنوع 
سرقت ها رو به افزایش است تا جایى که این بار یقه اموال 

شهرى را هم گرفته است. 
شاهد این مدعا هم آمارهایى اســت که با شفافیت کامل

 مى گوید طى پنج سال گذشــته، میزان سرقت در ایران 
بیشتر از چهار برابر شده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، 
شمار سرقت ها در سال 95 حدود 343 هزار و 425 فقره بوده 
که بنا به اعالم معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم 
قوه قضائیه در سال گذشته این تعداد به حدود یک میلیون 
و 400 هزار فقره رسیده است؛ مسئله اى که نشان مى دهد 
افزایش سرقت در ایران با رشــد نرخ تورم رابطه معنادارى 
دارد به طورى که در بازه زمانى سال 95 تا 1400 نرخ تورم 
ساالنه حدود 4/4 برابر شده و آمار سرقت ها نیز چهار برابر 

شده است.
این مســئله زمانى بغرنج تر مى شــود که نیمــى از این 
سرقت ها به دست سارقانى صورت گرفته که براى اولین 
بار دست به سرقت زده اند و موضوعى که سناریوى افزایش 
دزدى به علت فقر را کامل مى کند، سرقت هاى خردى است 

که شامل تکه هاى شهر نیز شده است.
این گزارش همچنین نشان مى دهد که سرقت اتومبیل در 
این بازه زمانى 5/2 برابر، سرقت از منزل 4/4 برابر، سرقت از 
اماکن دولتى حدود 3/6 برابر و سرقت از مغازه سه برابر شده 
است. همچنین سرقت موتورسیکلت افزایش 1/7 برابرى 
داشته اســت. در این میان افزایش سرقت هاى خرد مانند 

کیف قاپى و موبایل قاپى هم حاال بســیارى از ایرانى ها را 
نگران کرده است. جرائمى که معموًال به شیوه خشن انجام 

مى شود و براى شهروندان دلهره ایجاد کرده است.
به گفته کارشناسان در حال حاضر ایران یکى از 10 کشور 
جهان با بیشترین نرخ تورم و یکى از هشت کشور جهان با 
بیشترین نرخ فقر اســت. چندى پیش وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى اعالم کرد که اگر نرخ رشــد ماهانه تورم از 
1/5 درصد فراتر برود، وضعیت، هشداردهنده خواهد شد. در

 تازه ترین آمارى هم که مرکز آمار ایران از نرخ تورم خرداد 

1401 نسبت به اردیبهشت همین سال داده، اعالم کرده که 
نرخ تورم حدود 12/2 درصد رشد داشته و رشد تورم ماهانه 

مواد غذایى 25/9 درصد بوده است.
این آمارها را وقتى در کنار خبرهاى مربوط به سرقت اموال 
عمومى و سرقت هاى خرد و اموال خصوصى در شهرها قرار 
دهیم یعنى اینکه عده اى که جمعیتشان کم هم نیست از 
صبح تا شب بو مى کشند تا کجا بتوانند بخشى از اموال مردم 
را به سرقت ببرند، این یک اتفاق عادى نیست و قطعاً زاییده 

عللى است که اصلى ترین آن اقتصاد است. 

به گفته کمیل اژدرى، جمعیت شــناس میزان ســرقت با 
متغیرهاى اقتصادى مثل درآمد سرانه، تورم، فقر و بیکارى 
جوانان مرتبط است و شــیوع اعتیاد و طالق نیز با سرقت 

ارتباط دارد. 
آمارهــاى جــرم در ایران نشــان مى دهد طى ســالیان 
اخیر، جرایم رونــد صعودى داشــته اند و اگر به شــکل 
جدى بررسى نشــوند ممکن است دامنه ســرقت ها هر 
روز بیشــتر شــود و در مقابل آن فاصله بین ســرقت ها

 آ ب برود.

طى 5 سال میزان سرقت ها 4 برابر شده است 

دست سارقان در جیب مردم 

خورشید کیایى
سال ها پیش بازى ها منتهى مى شــدند به گرگم به هوا، قایم باشک، 
فوتبالدســتى و مار و پله؛ بازى هایى که هیچ اثرى از خشونت در آنها 
دیده نمى شد بلکه بچه ها را تشــویق به کار گروهى مى کرد، اما حاال 
اسباب بازى ها به وسیله اى تبدیل شده اند که خشونت مى سازند. تنها 
با یک دکمه، دکمه هایى که اکنون در دست بچه هاى ما مثل بمب اتم 
شده اند و به شــکل مجازى هر آنچه بخواهند به آتش مى کشند، مى 

ُکشند و یا از بین مى برند. 
در کنار اســباب بازى هاى رایانه اى، اسباب بازى جنگى مانند تفنگ، 
مسلسل، هفت تیر، شمشیر، خنجر، نارنجک و نقاب شده نقل محافل 
و بازى هاى بچه ها که به پرخاشــگرى و خشــونت بیشتر در کودك 
مى انجامد، کودك را به ستیزه جویى عادت مى دهد و باعث برون ریزى 
و ابراز خشــم در برابر محیط پیرامون و اطرافیان مى شود که در نتیجه 

شخصیت صحیح اجتماعى کودك را زیر سئوال مى برد.
این قبیل اسباب بازى ها کودك را با رفتارهاى ناپسند اجتماعى مانند 
قتل، آدم ربایى، دزدى و جنایت آشــنا مى کند و بر سازگارى و روابط 
اجتماعى او به شدت تأثیر مى گذارد. اســباب بازى جنگى به کودك 

چنین وانمود مى کند که جنگ، تفریح و سرگرمى و بازى است.
مهسا مبینى، روان شــناس در حوزه کودك در این زمینه معتقد است: 
«وقتى کودك با بازى هــاى رایانه اى بازى مى کنــد و مى بیند که 

قهرمان بازى با تفنگ و مسلسل به قتل و کشتار دیگران مى پردازد و 
با انجام این گونه رفتارها به محبوبیت در نزد دیگران دســت مى یابد، 
بدون اینکه خود بخواهد با او همانندســازى مى کنــد.» به گفته این 
کارشناس، با وجود آنکه بازى و اسباب بازى در پرورش روانى و تقویت 
روحیه اجتماعى کودك نقش مهمى دارد، در صورتى که با ارزش هاى 
فرهنگى و اصول روان شناســى سازگار نباشــد، نتیجه مطلوب از آن

 به دست نمى آید. 
به گفته این روان شناس، آنچه بیان شد، فقط گوشه هایى از پى آمدهاى 
تربیتى اسباب بازى ها بود. اگر بخواهیم بازى و اسباب بازى کودکان 
را در مسیر ســالم و مثبت هدایت کنیم و کودکان و نوجوانان ما کمتر 
قربانى اهداف شوم سازندگان و تولیدکنندگان اسباب بازى و بازى هاى 
رایانه اى شوند، باید تالش گسترده، هماهنگ و بلندمدتى را آغاز کنیم.
در حال حاضر مسئله تأثیرگذارى خشــونت در بازى هاى رایانه اى به 
خصوص قشــر کودك و نوجوان، امرى پذیرفته شده است و به غیر از 
تحقیقات معدودى که تأکید بر تأثیرگذار نبودن این گونه بازى ها دارند، 
اغلب پژوهش ها در نهایت تأثیرگذارى این بازى ها بر ادراك، احساس 
و رفتار پرخاشــگرانه را تأیید مى کنند؛ بنابراین،  اگر والدین به تأثیرات 
این بازى ها بر فرزندان خود آگاهى یابند و نیازهاى کودك را براى رشد 
جسمى و ذهنى به درســتى بدانند در انتخاب و عملکرد خویش توجه 

بیشترى خواهند داشت.

استاندار بوشهر عنوان کرد: اگر این اغتشاشــات رخ نداده بود، بسیارى 
از مشکالت منطقه پارس جنوبى در اســتان بوشهر مغفول مى ماند؛ به 
عنوان نمونه در حوزه امنیت با اینکه حدود پنج میلیارد دالر براى ساخت 
یک پاالیشگاه و 4 میلیارد دالر براى احداث یک واحد پتروشیمى هزینه 
شده، اما حفاظت پیرامونى آن با یک فنس انجام مى شود که به سادگى 

بریده مى شود.
محمدى زاده اضافه کرد: وضعیت کمپ هاى اقامتى کارگران از نظر کار 
فرهنگى بسیار ضعیف است و این اتفاقات فرصتى را براى شناخت ایرادها 
مشخص کرد تا با برطرف کردن آن انقالب گام هاى خود را به جلو بردارد.
استاندار بوشهرگفت: دستگیر شده هاى آشوب هاى اخیر نشان مى دهد که 
این ضد انقالب تا مدرسه، اداره، دانشگاه و کارمندان و در حوزه صنعت تا 
مدیریت نیز نفوذ کرده است و شاهد بودیم که در عسلویه برخى از مدیران 

با این جریان همراه شده بودند.
محمدى زاده تأکید کرد: انقالب به یک پاکســازى ضد انقالب از بدنه 
ادارى، اجرایى و حاکمیتى کشــور نیاز دارد و دلیلى ندارد که معلم، استاد 

و کارمند ضد انقالب در مدارس، دانشگاه ها و اداره هاى ما فعالیت کند.
استاندار بوشهر ادامه داد: امروز دشمن توانســته است از میان جوانان و 
نوجوانان کشور یارگیرى کند، «از بچه هاى ما یک پیاده نظام درست کند»  
و این امر یک واقعیت است که در مدارس، دانشگاه ها و از میان دستگیر 

شده ها مشاهده مى شود.

مریم محسنى
با وجود اینکه گرانى ها خیلى وقت است سر به فلک کشیده 
اما همچنان دامنه تجمالت در مراســم ازدواج جوانان کم 
نشده اســت و خانواده ها به هر درى مى زنند و دستشان را 
توى پوست گردو مى گذارند تا بتوانند تجمالت بیشترى را 

به مراسمشان گره بزنند.
با این حســاب و با توجه به رشــد روزافــزون هزینه هاى 
سرسام آور، تشکیل خانواده همچنان سایه تجمالتى خود 
را بر روى خانواده ها گســترده است که دیگر برگزارى یک 

ازدواج آسان به رؤیا تبدیل شده است.
به گفته کارشناسان خانواده همین تجمالت است که ازدواج 
را به کما برده و باعث شــده آمار تشکیل خانواده نسبت به 

قبل پایین بیاید.
بســیارى از کســانى که در این گرداب تجملگرایى دچار

 مى شوند خودشان هم فلســفه این همه ریخت و پاش را 
نمى دانند اما مى خواهند به هر ترتیبى که شــده جشــنى 
به قیمت گران را براى خود ترتیــب بدهند. فریده، یکى از 
آنهاست. او دانشجوى ارشد جغرافیاست و حدود سه سالى 
اســت که عقد کرده و به این علت که همواره مى خواسته 
جشن عروسى در خورى داشته باشــد، هنوز موفق به این 

نشده اند که با همسرش زیریک سقف برود. به قول خودش 
از یک طرف دوست دارد که زودتر به سر و سامان برسد و از 
سویى دیگر تجمالت زیادى که در رؤیاهایش پرورانده نمى 

گذارد که به نتیجه درست برسد.
در مقابل او زهره 26 ساله و دانشجوى داروسازى است؛ او 
به شدت از این دوگانگى گله مند است و مى گوید: «خیلى ها 
به ناچار به این ریخت و پاش ها تن مى دهند و جاى بســى 
تعجب دارد که خودشــان هم نمى دانند براى چى؟!» او در 
مورد توقعات عجیب و غریب بعضى خانواده ها به تجربه تلخ 
دوستش اشاره مى کند و مى گوید: «چرا باید بخاطریکسرى 
تشریفات بیش از حد و چشم و هم چشمى هاى فامیلى، زمان 
نامزدى دختر و پسر آنقدر طوالنى شــود که باعث حرف 
و حدیث فامیل و دلســرد شدن دختر و پســر و دست آخر 

جدایى شان شود!»
ناصر که به تازگى وارد روند تأهل شده، هزینه هاى اصلى 
مراسم را شامل لباس عروس، کت و شلوار داماد، سرویس 
طال، حلقه، تاالر عروســى، ســفره عقد، گل آرایى، میوه، 
شیرینى، پذیرایى هاى مختلف در سالن، آرایشگاه، عکاسى 
و فیلمبردارى، سیستم صوتى و ارکستر، تزیین ماشین، کیف 
و کفش عروس، دسته گل عروس و موارد پیش بینى نشده 

مختلف دیگر مى داند و مى افزاید کــه هزینه هاى جانبى 
مانند حضور عاقد براى تکمیل فیلم، کارت دعوت، یادبود 
عروسى و البته ســفر ماه عســل نیز به تنهایى مبلغ قابل 

توجهى مى شوند.
به گفته ســیده محبوبه موســوى، جامعه شــناس علت 
این همه تجمالت و چشــم و هم چشــمى هــا در زمینه 
ازدواج که هر روز به رســم و رســوم هاى مــن درآوردى 
مجهــز مى شــود، گســترش شهرنشــینى و توســعه 
ارتباطات اســت که رفته رفته ســبک زندگى انسان ها را 
دســتخوش تغییرات فراوانى کرده به طــورى که در اثر 
این تغییــرات همه مســائل جامعــه تحت الشــعاع آن

 قرار گرفته است.
وى از تشریفات و تجمالت به عنوان یک صنعت پیشرفته 
براى به اختیار گرفتن انســان ها و مخصوصــاً جوانان نام

 مى برد و مى گوید: «تجملگرایى انســان ها در طول زمان 
تابع شرایط مختلفى است و این شرایط بیشتر از هر چیزى 
خود را در مناسبات خانوادگى افراد نمایان مى کند. اگر پیش از 
این مردم به سنت ها پایبند بوده و مراسم  مختلف را در منزل 
خود یا منزل یکى از اقوام برگزار مى کردند، رفته رفته این نوع 
برگزارى مراســم جاى خود را با تاالرهاى عروسى عوض 

کرد و در حال حاضر نیز این تاالرها به باغ هاى مجلل تبدیل 
شده اند که اجاره کردن چنین باغ هایى براى عروسى از عهده 

تمام جوانان خارج است.»
حاال خانواده هــا به بهانه آبرودارى ماشــین هاى آنچنانى 
و لوکس براى مراسم جشن عروســى سفارش مى دهند، 
هتل هاى معروف را اجاره مــى کنند و در خرید جواهرات و 
لباس هاى گرانقیمت و پر زرق و برق از هم پیشى مى گیرند، 
در نوع آرایش عروس و ســت کردن لباس عروس با رنگ 
آرایش چهره و رنگ موهاى عروس کلى با هم کلنجار رفته 
و حتى در مورد رنگ روبان هاى میــز و صندلى هاى تاالر 
عروسى و بسیارى از نکات ریز که اصًال به چشم نمى آید، 
دوست دارند حرفى براى گفتن داشته  باشند تا مبادا یکى از 
مهمانان حرف و حدیثى در مذمت  عروسى بر زبان آورده و 

آنها را شرمنده کند. 
افزایش الکچرى هــاى ازدواج و تشــریفات بیش از حد 
و انــدازه تا جایى پیش رفتــه که برخــى خانواده ها که در 
دنیاى مد و تشــریفات غرق شــده اند دیگر نه بــه ازدواج 
ســاده و کم  خــرج اعتقــاد قلبى دارنــد و نــه از موضع 
خود بــراى برپا کــردن مراســم پرخــرج و خیره کننده 

کوتاه مى آیند.

انقالب به پاکسازى نیاز دارداسباب بازى هایى که با خشونت بازى مى کنند
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افزایش 40 درصدى 
روز هاى ناسالم 

رییس اداره پایش و آزمایشــگاه هاى اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان گفت: نیمه اول سال از نظر حجم 
آلودگى و ریــز گرد ها روز هاى ســختى براى اصفهان 
تجربه شــد به نحوى که آمار ها افزایش 40 درصدى 
روز هاى ناسالم نسبت به مدت مشــابه سال گذشته را 
نشان مى دهد. بابک صادقیان افزود: خشکسالى، خشکى 
زاینده رود و فعال شدن کانون هاى گردو غبار  علت اصلى 

آلودگى ها ى ریزگردى در نیمه اول امسال بوده است.

دستگیرى 33 محکوم فرارى 
در فالورجان

فرمانده انتظامى شهرستان فالورجان گفت: به دستور 
مرجع قضائى مبنى بر دســتگیرى محکومان فرارى 
و تحت تعقیب طرح ضربتى در شهرســتان فالورجان 
اجرا شد. سرهنگ مرتضى هادیان افزود: ماموران این 
فرماندهى پس از اقدامات اطالعاتى و رصد هوشمندانه، 
33 نفــر از محکومان فرارى و متهمــان تحت تعقیب 
مراجع قضائــى را شناســایى و در عملیاتى ضربتى در 
مخفیگاه هایشان دســتگیر کردند. وى اتهام دستگیر 
شدگان را جرایم مالى، حمل و نگهدارى مواد مخدر، نزاع 

و درگیرى، سرقت و اختالفات خانوادگى عنوان کرد.

یک زیرزمین جنس قاچاق!
رئیس پلیس امنیت اقتصادى استان اصفهان از کشف 
10 هزار و 678 قلم کاالى خارجى قاچاق به ارزش 15 
میلیارد ریال از زیر زمین یک منزل مسکونى در اصفهان 
خبر داد.  سرهنگ کامران ریاحى گفت: به دنبال کسب 
خبرى مبنى بر دپوى انواع کاالهاى خارجى قاچاق در 
یک منزل مســکونى موضوع را در دستور کار خود قرار 
دادند. وى افزود: مأموران در بازرسى از این انبار 10 هزار 
و 678 قلم انواع ملزومات و غذاى حیوانات که همگى 
بدون اسناد گمرکى بوده کشــف کردند.  وى با اشاره 
به اینکه کارشناسان ارزش کاالهاى کشف شده را 15 
میلیارد ریال اعالم کردند گفت: مالک منزل دستگیر و 
کاالهاى قاچاق نیز توقیف و به ســازمان جمع آورى و 

فروش اموال تملیکى تحویل شدند.

دستگیرى سارقان محصول
 باغ ها در نطنز 

فرمانده انتظامى شهرستان نطنز گفت: با تالش مأموران 
انتظامى 3 سارق محصول باغ هاى نطنز دستگیر شدند. 
مهدى کریمى  افزود: دستگیرى سارقان توسط پاسگاه 
برزرود و با انجام عملیات تحقیق و شناســایى و سپس 
عملیات دستگیرى انجام شــد. وى گفت: سارقان به 
9 فقره ســرقت میوه باغات منطقه برزرود و ابیانه نطنز 
اعتراف کرده اند و پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع 
قضایى خواهند شد. ســارقان با سرقت محصوالت باغ 
کشاورزان ضرر و زیان فراوانى به مالک باغ وارد مى کنند.

تولید 2 اثر موسیقى 
دو اثر موسیقى به نام هاى «نَِشــم باوینه (لطافت گل 
بابونه)» و «کبوتر حرم» در واحد شعر و موسیقى مرکز 
اصفهان تولید شد. قطعه موسیقى «نَِشم باوینه (لطافت 
گل بابونه)» به خوانندگى علیرضا عزیزى با ســاختار 
محلى بختیــارى و قطعه موســیقى «کبوتر حرم» به 
خوانندگى محمود کیانى در واحد شعب و موسیقى مرکز 
اصفهان تولید و آماده پخش از شــبکه هاى استانى و 

سراسرى شده است.

نخبه آرانى در فهرست برتر
 دانشمندان 

مصطفى قبائى آرانــى نخبه علمــى آران و بیدگلى و 
عضو هیئت علمى و مدیرگروه کامپیوتر دانشــگاه آزاد 
اسالمى قم در فهرســت دو درصد برتر دانشمندان دنیا 
قرار گرفت. این فهرست براساس شاخص هاى متعددى 
از جمله تعداد مقاالت تالیفى، ارجاعات، استناد ها و سایر 

شاخص هاى علمى منتشر مى شود.

خبر

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: نیمه دوم سال و 
همزمان با مهاجرت پرندگان وحشى خطر ابتالى آنفلوآنزاى 
پرندگان زیاد و ســتاد مقابله با این بیمارى در استان فعال 

است.
شهرام موحدى بیان کرد: کانون آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان 
در سه سال متوالى گذشته در این استان مشاهده نشده است 
اما این به معناى آن نیســت که ویــروس در حیات وحش 
و محیط زیســت وجود ندارد. وى تصریح کــرد : تالش 
دامپزشکى و دامداران مقابله با این بیمارى در کانون هاى 

پرورش طیور است.
موحدى همچنین گفت: از ابتداى سال جارى تاکنون بیش 

از 10 میلیون و 400 هزار رأس دام ســبک و سنگین علیه 
بیمارى تب مالت، شاربن و تب برفکى در استان اصفهان به 

طور رایگان واکسینه شدند.
وى بابیان اینکه در این طرح بیش از یک میلیون و 370 هزار 
رأس دام شامل گاو، گوساله، گوسفند، بز و تک سمى علیه 
بیمارى شاربن واکسینه شدند، افزود: نام دیگر این بیمارى 
سیاه زخم اســت که یک بیمارى عفونى و قابل  انتقال  بین 

 انسان  و حیوان  به شمار مى رود.
وى با اشاره به  واکسیناسیون 3/5میلیون از دام هاى استان 
علیه تب برفکى ادامه داد: ساالنه بیش از 17 میلیون و 490 

هزار نوبت سر واکسیناسیون در این استان انجام مى شود.

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان گفت: دریافت 
هر میزان هزینــه اضافه تر از کمیســیون بابت ارائه 
کد رهگیرى از ســوى بنگاه هــاى معامالت ملکى، 

غیرقانونى است.
رســول جهانگیرى درخصوص دریافت مبالغ اضافه 
براى صدور کد رهگیرى معامالت امالك، اظهار کرد: 
هر قراردادى که در بنگاه هاى مشاوران امالك اعم از 
خرید، فروش، اجاره و رهن تنظیم مى شود، باید داراى 

کد رهگیرى باشد.
وى افزود: البته نباید مبلــغ اضافه براى صدور این کد 
از افراد دریافت شــود و با همان مبلغــى که به عنوان 

کمیسیون و حق الزحمه دریافت مى شود، کد رهگیرى 
نیز باید در اختیار افراد قرار داده شود.

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان گفت: براساس 
قانون، هر مشاور امالکى موظف است با ثبت قراردادها 
در ســامانه، کد رهگیرى را دریافت کند و به طرفین 

معامله ارائه دهد.
جهانگیــرى تصریح کرد: در صــورت دریافت هزینه 
براى دراختیارگذاشتن کد رهگیرى از سوى مشاوران 
امــالك، قطعًا بایــد اطالع رســانى صــورت گیرد 
تا به آن رســیدگى شــود، زیرا این اقــدام غیرقانونى

 است.

دریافت هزینه براى کد رهگیرى 
غیرقانونى است

احتمال افزایش آنفلوآنزا 
مرغى با ورود پرندگان مهاجر 

بیش از 60 گونه از 80 گونه گیاهان دارویى در کشــور، در 
اصفهان رشد مى کند. این عددها به این معناست که  معادل 
75 درصد از گیاهان دارویى کشور در استان اصفهان کشت 
مى شود که مى تواند نسخه شفابخشى براى اقتصاد استان 

محسوب شود.
در حال حاضر سطح زیر کشت گیاهان دارویى در استان 
اصفهان به ســه هزار و 200 هکتار مى رســد که با تولید 
48 هزار تــن، جایگاه اول در کشــور را به خود اختصاص 

داده است.
به گفته کارشناسان، در حال حاضر که بحران آب وضعیت 
کشــاورزى را نگران کننده کرده اســت، کشت گیاهان 
دارویى با صرفه اقتصــادى و ارزآورى باال و همچنین کم 
آب طلب بودن مى تواند راه حل مناســبى براى مبارزه با 
بى آبى و نجات دشت هاى بحرانى کشور به خصوص در 

اصفهان باشد. 
پرداختن به این موضوع زمانى اهمیت بیشترى پیدا مى کند 
که بدانیم بسیارى از کشورهایى که ظرفیت تولید گیاهان 
دارویى به صورت بالقوه ندارند امروزه به سمت تولید صنعتى 
و فراورى گیاهان دارویى حرکت کرده اند و حتى در مواردى 
به قطب تولید و صادرات این محصول تبدیل شده و درآمد 

دو برابرى نسبت به فروش نفت ایران دارند.
و به همین دلیل حاال که اصفهان هم پتانسیل هاى خوبى 
در رشد گیاهان دارویى دارد؛ بنابراین، مى تواند بخش اعظم 
اقتصاد خود را به این موضوع اختصاص دهد و این محصول 
یکى از ظرفیت هاى بالقوه و عظیمى باشد که زمینه را براى 
جهش اقتصادى و اشــتغالزایى پایدار در این خطه خشک 

ایجاد کند.  
در حال حاضر در اصفهان بیش از هزار و 500 واحد سنتى و 
صنعتى در امر فرآورى و بسته بندى گیاهان دارویى مشغول 
به کار هســتند اما به گفته فعاالن این صنعت، این استان 
آنچنانکه باید و شاید نتوانسته در زمینه صادرات گیاهان 

دارویى موفق عمل کند و بنابراین براى رســیدن به قله 
موفقیت راه طوالنى در پیش دارد. 

شهرستان هاى اصفهان، کاشــان، آران وبیدگل، مبارکه، 
تیران وکرون، فریدونشهر، بویین میاندشت، سمیرم، نطنز، 
نجف آباد و فالورجان بهترین مکان هایى هســتند که به 
دلیل داشتن اقلیم مناسب و کارخانه هاى سنتى و صنعتى 
در تولید و فرآورى گیاهان دارویى پیشرو هستند و به گفته 
کارشناسان مى توانند در امر صادرات این محصوالت نیز 

قدم هاى نویى را بردارند. 
اما بــا اینکه ســالیانه به طــور معمول برخــى از اقالم 
گیاهان دارویى از قبیل آویشــن، کتیرا، موسیر، زعفران، 
گل محمــدى، باریجه، پنیــرك، زرشــک و ترخون به 
کشــور هایى از جمله کویت، اســپانیا، چین، هند، آلمان، 
انگلســتان، کانــادا، ژاپن و... صــادر مى شــود به نظر 
مى رســد که با وجود پتانســیل هاى باال در استان باید

 بازارســازى هاى بیشــترى براى فــروش و ارزآورى 
محصوالت دارویى گیاهى ایجاد شود. 

به گفته احمدرضا رئیس زاده مدیر امور باغبانى ســازمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان کشت هاى گلخانه اى با 
صرفه جویى در مصرف آب و نهاده هاى کشاورزى، اشتغال 
دائم و پایدار و بهبود کیفیت تولید را به همراه دارد و گیاهان 

دارویى هم شامل همین موارد است. 
همسو با او مدیر مزرعه گیاهان دارویى اصفهان نیز با اشاره 
به ظرفیت استان در تولید گیاهان دارویى، با اعالم اینکه با 
توجه به تنوع اقلیم در استان پهناور اصفهان از کوهستانى 
تا بیابانى، گستره متنوعى از گونه هاى گیاهى را مى توان در 
اصفهان یافت؛ بنابراین، باید از فعاالن این عرصه حمایت 

بیشترى شود.
محمد تقى ابراهیمى، با برشــمردن مشکالت و موانعى 
که بر سر راه کشاورزان براى کشت گیاهان دارویى است 
مى گوید: اکنون هزینه تمام شده محصوالت بسیار باالست 
و باید مراجع دولتى در توسعه مکانیزاسیون کمک بیشترى 

کنند، چون از توان بخش هاى خصوصى خارج اســت که 
بخواهند هزینه هاى طراحى و ساخت دستگاه هاى کاشت، 
داشت، برداشت، فرآورى و خشک کردن را متقبل شوند و 
بنابراین، بخش دولتى الزم است فقط از نظر تأمین اعتبار 
از بخش خصوصى حمایت کنــد، چون بخش خصوصى 
کارشناسانى با علم و تجربه دارد و دولت باید صرفاً به عنوان 
سرمایه گذار ورود و دستگاه هاى مورد نیاز را با هدف توسعه 
مکانیزاسیون و کاهش نیروى کار تهیه و در نهایت کمک 

کند تا هزینه هاى تمام شده محصوالت کاهش یابد.
به گفته کارشناسان جهاد کشاورزى اصفهان در حال حاضر 
برگزارى کالس هاى آموزشى، توسعه صادرات و ارزآورى، 
پرداخت تسهیالت کم بهره و یارانه کشت باعث شده که 
استقبال کشاورزان استان از کشت گیاهان دارویى افزایش 
یابد، خبر خوبى که با وجود مشکالت عدیده اصفهان در 
امر خشکسالى مى تواند تغییر الگوى کشت و تولید بیشتر 
محصوالت گیاهان دارویــى و در نتیجه کاهش بیکارى 
در استانى که از درد کهنه بیکارى رنج مى برد را به دنبال 

داشته باشد.
طى دو سال گذشته بخاطر توقف طرح هاى توسعه کشت 
گیاهان دارویى و نبود بودجه کشــت این نوع گیاهان در 
اصفهان کاهش یافت اما قطع بــه یقین تبدیل اصفهان 
به قطب تولید و صادرات گیاهان دارویى در سطح جهانى 
به هیچ عنوان دور از دسترس نیست و این استان با توجه 
به عقبه تاریخى و فرهنگى خود در حوزه گیاهان دارویى 
مى تواند با سرمایه گذارى حتى حداقلى و تدوین برنامه اى 
مدون و البته حمایت جدى از فعاالن این حوزه با سرعتى 
مضاعف، عقب ماندگى گذشته خود را در این حوزه جبران 
کند و از همین رهگذر ضمن دســتیابى بــه درآمد ارزى 
کالن بدون اتکا به محصوالت آب بــر و صنایع آالینده 
جهشى چشمگیر نیز در شــاخصه هاى سالمت عمومى 
خود از طریــق جایگزینى گیاهان با داروهاى شــیمیایى 

داشته باشد.

پرورش گیاهان دارویى ظرفیت کشاورزى استان را تغییر مى دهد

داروى تغییر الگوى کشت 
در اصفهان

بنیان متزلزل دانش بنیان ها 
نصف جهان   روزنامه «اصفهان امروز» در شماره 26 
مهرماه خود و در گزارشى با عنوان «اجرایى نشدن 
مصوبات قانون جهش تولید دانش بنیان بعد از هفت 
ماه» نوشته: «بیش از هفت ماه است که از تصویب 
قانون جهش تولید دانش بنیان مى گذرد؛ این قانون 
یک شنبه یازدهم اردیبهشت ماه 1401 در جلسـه 
علنى مجلس شوراى اســالمى تصویب و در تاریخ 
21 اردیبهشت ماه همین امسال نیز به تأیید شوراى 
نگهبان رسید و به نهادهاى مربوطه ابالغ شد؛ اما با 

گذشــت هفت ماه از ابالغ این قانون تاکنون اقدام 
خاصى در جهت توسعه دانش بنیان ها انجام نشده 
است. حتى برخى از مسئوالن دولتى نیز هنوز از مفاد 

این قانون به درستى اطالع ندارند.»
در بخش دیگــرى از ایــن گزارش آمده اســت: 
«کارشناســان معتقدند برخى از مفــاد این قانون 
نتوانسته است مسیر توســعه را هموارتر کند بلکه 
تنگناهایى در مسیر شرکت هاى دانش بنیان ایجاد 

کرده است.»

مریم محسنى
در حال حاضر در ســوپرمارکت ها و هایپرمارکت هاى 
سطح شهر انواع برندهاى زعفران به چشم مى خورد که 

اکثراً تقلبى هستند.
بــه گفتــه شــهروندان اصفهانــى تنهــا در معدود 
فروشگاه ها مى توانى زعفران غیر تقلبى پیدا کنى و بقیه 
زعفران هایى به فروش مى رســانند که با وجود اینکه 

گرانقیمت است اما رنگ و بویى از زعفران ندارند.
اصفهان از جمله شهرهایى است که در کشت زعفران 
موفق عمل کرده اما متأســفانه زعفــران هایى که در 
فروشــگاه ها به فروش مى رســند با گلرنگ مخلوط 

شــده اند و همزمان با مخلوط شدن در آب به رنگ زرد 
در مى آیند.

در حال حاضر به گفته شهروندان اصفهانى بازار پر شده 
است از بســته هاى کوچک به اصطالح زعفران که با 
قیمت هاى بســیار نازل به فروش مى رسند اما رنگى از 
زعفران ندارند و فروشنده ها با فریب مشتریان بسته هاى 
دیگرى را نشان مى دهند و مى گویند این بسته ها اصل 
اســت و مخاطبان هم به هواى اصل بودن بسته هاى 
توصیه شــده را با قیمت گزاف مى خرند. در این رابطه 
شهروندان از مسئوالن خواستار نظارت بیشتر بر عرضه 

و تقاضاى این ادویه گرانقیمت هستند.

روى زرد طالى سرخ 

طالى کثیف را دریابید
نصف جهان   یکى از مسائلى که در اصفهان بخاطر 
توریست پذیر بودن بسیار مهم است پاکیزگى معابر، 

کوچه ها و خیابان هاى شهر است.
این در حالى اســت که تا چندى پیش ماشین هاى 
بازیافت شهردارى به شــکل مرتب و در روزها و 
ساعات خاصى به محله ها تردد داشتند اما چندى 
اســت که این اتفاق نمى افتد و مــردم مجبور مى 
شوند بازیافتى هاى خود را بر سر کوچه ها و معابر 

بگذارند.
این موضوع نه تنها نازیبایى را براى شهر به ارمغان 
مى آورد بلکه فرجامى جز شکل گیرى مافیایى زباله 
و افزایش زباله گردان نخواهد داشــت. شهردارى 
اصفهان باید به این نکته اهمیت دهد که زباله مانند 
طالى کثیفى است که مى تواند درآمد زیادى داشته 
باشد و بنابراین نباید به این شکل هدر برود و درگیر 

مافیاى زباله بشود.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

آسفالت معابر خاکى رزوه
نصف جهان   رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان 
چادگان گفت: 30 تن قیر رایگان براى آسفالت معابر 

فاقد آسفالت رزوه اختصاص داده شد.
مهدى محمدى با بیان اینکه یکى از مشــکالت 
بافت هاى فرســوده وجود معابر خاکى است و این 

معابر آسفالت نشده شرایط نامطلوبى را براى زندگى 
مردم ایجاد کرده اســت، اظهار کرد: تحویل قیر به 
منظور آسفالت معابر در راســتاى توسعه شهرى، 
ایمنى در تردد مردم، بهبود تردد خودروها و رسیدن 
به استانداردهاى مطلوب شهرى در رزوه انجام شد. 

بخشدار جدید پیربکران معرفى شد
نصف جهان   محمد قاضى عسگر، بخشدار  پیربکران 
شــد. در مراســمى با حضور فرماندار شهرســتان 
فالورجان، ســید محمد قاضى عســگر به عنوان 

بخشدار بخش پیربکران معارفه شد.
فرماندارشهرســتان فالورجان در مراسم تودیع و 
معارفه بخشدار جدید اظهارکرد: امیدوارم بخشدار 
جدید با روحیه انقالبى و کار جهادى همانند دیگر 
مســئوالن دولت درشهرســتان، به صورت شبانه 

روز در خدمت مردم باشــد و مطالبات بحق مردم را 
پیگیرى و جهت رفع مشکالت تالش کند.

معینى افزود: هر اقدامى که جهت رفع مشــکالت 
مردم انجام مى شود باید به آنان گزارش داده شود تا 

مردم بدانند مسئوالن از آنها جدا نیستند.
گفتنى است بخشدارى کوهپایه، شهردار تودشک و 
انارك و کارشناس سیاسى فرماندارى از مهمترین 

فعالیت هاى پیشین قاضى عسگر بوده است.

پیاده راه سازى 6000 مترمربعى در فریدونشهر
نصف جهــان    ابراهیم باتوانى، شــهردار فریدونشهر 
از اجراى شــش هــزار مترمربع پیاده راه ســازى در 

فریدونشهر خبر داد.
وى افزود: در شش ماه نخست سال جارى شش هزار 
مترمربع پیاده  راه  سازى در خیابان هاى تربیت  بدنى، 

انتظام، کاوه شــرقى، شــریعتى و خیابان مدنى اجرا 
شده است.  باتوانى بیان کرد: پروژه پیاده  راه  سازى در 
پارك معلم فریدونشهر نیز  70 درصد پیشرفت داشته 
و مناسب سازى معابر نیز در پارك طالقانى، آزادگان و 

سایر بوستان هاى سطح شهر در حال انجام است.

کشف 4000 میلیارد ریال جرایم اقتصادى در اصفهان
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفــت: ارزش ریالى 
پرونده هاى تشکیل شده در ارتباط با جرایم اقتصادى در 

اصفهان حدود 4 هزار میلیارد ریال است.
ســردار محمدرضا میرحیدرى از افزایش برخورد پلیس 
امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى اســتان با قاقچیان 
کاال خبر داد و عنوان کرد: در نیمه نخست امسال تشکیل 
پرونده هاى قاچاق کاال با ارزش باالى 5 میلیارد ریال 69 
درصد رشد داشته و ارزش ریالى کاالهاى قاچاق مکشوفه 
نیز نزدیک به 4 هزار میلیارد ریال بــوده که این رقم نیز 

نسبت به مدت مشــابه سال قبل از رشــد 54 درصدى 
برخوردار بوده است.

وى ارزش ریالى پرونده هاى تشکیل شــده در ارتباط با 
جرایم اقتصادى را نیز حــدود 4 هزار میلیارد ریال عنوان 
کرد و گفت: در زمینه برخورد با اخاللگران بازار با رشد 847 
درصدى، در برخورد با اخذ تسهیالت غیرمجاز بانکى با 
افزایش 230 درصدى، در زمینه احتکار کاالهاى اساسى 
با افزایش 240 درصدى و در زمینه برخورد با فرار مالیاتى 

با رشد 90 درصدى روبه رو بوده ایم.

مدیرکل ُپست استان اصفهان گفت: پالك هاى پستى 
هوشمند تاکنون در چهار منطقه شهردارى اصفهان شامل 
8 ، 10، 12 و 14 به طور کامل نصب شده است و در این 

زمینه در کشور پیشرو هستیم.
حمید باقرى افزود: پالك هاى پستى هوشمند و آبى 
داراى بارُکد و نشانگر کد پستى 10 رقمى هستند و بعنوان 
یکى از ابزارهاى ارائه خدمات هوشمند مى تواند براى انواع 
خدمات مانند پست، تلفن، آب، برق و گاز مورد استفاده 

قرار گیرند.
وى با بیان اینکه در بارکد مندرج روى پالك، اطالعات 

ملک و سایر خدمات قابل مشاهده است، اظهار داشت: 
این امکان براى همه دستگاه هاى خدمات رسان فراهم 
شده است تا اطالعات مربوط به هر واحد را در این پالك، 

بارگذارى و سپس از آن استفاده کنند.
باقرى با اشاره به اینکه نصب پالك هاى شهرى یکى از 
پیش نیازهاى اجراى طرح " نشانى ملى استاندارد ایرانیان " 
و سامانه جامع اطالعات مکانى (gnaf) است، خاطرنشان 
کرد: طرح ملى "جى نف" با هدف یکسان سازى نشانى 
همه شهروندان در حال اجراست و ُکد پستى 10 رقمى 
نمایانگر هویت مکانى یک فرد خواهد بود. وى این طرح 

ملى را یکى از پروژه هاى اولویت دار در اقتصاد مقاومتى 
و به منظور شفاف سازى و سالم سازى اقتصاد دانست و 
اضافه کرد: در این طرح یک آدرس استاندارد با کدپستى 
منحصر به فرد (یونیک) و 10 رقمى متصل به نقشه 
جغرافیایى براى هر مکان معرفى مى شود که بعنوان 
یک " کلید مشترك " مى تواند در ارائه انواع خدمات مانند 
مدیریت بحران، مدیریت بهینه شهرى و شهر هوشمند، 
شماره گذارى خودروها، ساماندهى سرویس مدارس، 
محدوده زوج و فرد ترافیکى و عدالت آموزشى مورد 

استفاده قرار گیرد.

نصب پالك پستى هوشمند در 4 منطقه شهر اصفهان 
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سیاســت جدید گوگل براى هدایت لینک هاى تبلیغاتى سرویس 
گوگل ادز به تارنمایى که ســال ها پیــش در ایران فیلتر شــده، 

کسب وکارهاى ایرانى را به دردسر انداخته است.
در روزهایى که با محدودیت هاى اینترنت، بنگاه هاى اقتصادى با 
مشکالت عدیده اى دست و پنجه نرم مى کنند، یک تغییر در گوگل 
باعث شده تا فروش و بازاریابى کســب وکارهاى ایرانى با چالشى 

جدى مواجه شود.
Google Ads یک بســتر تبلیغاتى در موتور جســتجوى گوگل 

است که کســب وکارها مى توانند براى معرفى خود به مشتریان از 
آن استفاده کنند. اگرچه ســاخت پنل در گوگل ادز براى ایرانى ها 
تحریم بوده اما امکان اســتفاده از ســرویس تبلیغات گوگل براى 

کسب وکارهاى ایرانى فراهم است.
در این نوع همکارى، اگــر کاربر کلمات مرتبط بــا حوزه فعالیت 
کسب وکار تبلیغ دهنده را در گوگل جســتجو کند، وبسایت تبلیغ 
کننده با برچسب Ad و در ابتداى نتایج جستجو نمایش داده مى شود. 
به ازاى هر کلیک نیز تبلیغ کننده بایستى مبلغى را به گوگل پرداخت 

کند.
اما از ابتداى هفته این سرویس در ایران مختل شده و کسب وکارها 
را پس از فیلتر اینستاگرام و واتس اپ، با دردسرى جدید مواجه کرده 
اســت. در برخى ISPھا به هیچ عنوان تبلیغات گوگل نمایش داده 
نمى شوند، در برخى دیگر نیز با وجود نمایش تبلیغ، امکان ورود به 
سایت وجود ندارد. یعنى کاربر با کلیک روى لینک تبلیغ، وارد سایت 

مقصد نمى شود.
موضوعى که ضمن آسیب به درآمد و بازاریابى بنگاه هاى اقتصادى، 
آن ها را نســبت به پرداخت هزینه تبلیغات بدون بازده نگران کرده 

است.

فیلتر یا اختالل؟  
«امیر آذرى» مدیرعامل افراك که یکى از حوزه هاى فعالیت آن ها 
بحث تبلیغات در گوگل است، در پاسخ به سوال دیجیاتو که مشکل 
پیش آمده براى سرویس گوگل ادز از جنس اختالل است یا فیلتر، 
گفت:«از روز یکشنبه تمامى لینک هاى گوگل ادز با تمامى آى پى ها 
براى تَِرك شــدن به لینک googleadservices.com هدایت 
مى شــوند، لینکى که نه به تازگى بلکه چندین سال است که فیلتر 
اســت. در واقع تا پیش از این، 90 درصــد از لینک هاى گوگل ادز 
 googleadservices به دامنه اصلى گوگل و تنها 10 درصــد به
رى دایرکت مى شدند و به همین علت آن تعداد 
محدود به چشم مشتریان نمى آمد. اما 
اکنون با این تغییر و فیلتر تارنماى 
یاد شــده، تبلیغات در صفحه 

اول گوگل نمایش داده شــده اما کاربران نمى توانند پس از کلیک 
به ســایت مورد نظر منتقل شــوند از همین رو نرخ کلیک کاهش 

یافته است.»
اگر به درگاه خدمات الکترونیک کارگروه تعیین مصادیق محتواى 
مجرمانه مراجعه و درخواست رفع فیلتر این سایت را ثبت کنید با پیغام 
«درخواست رفع فیلتر سایت موردنظر شما سابقا 3 مرتبه در کارگروه 
تعیین مصادیق مطرح و با این درخواست مخالفت شده است. لذا شما 
امکان ثبت مجدد درخواست رفع فیلتر را ندارید » رو به رو خواهید شد.
موضوعى که نیز آذرى به آن اشاره کرده و از رایزنى با کارگروه تعیین 
مصادیق محتواى مجرمانه خبر داد که فعال به نتیجه نرسیده است. به 
گفته وى تنها دو راه براى حل این مشکل وجود دارد، همکارى وزارت 
ارتباطات یا گوگل که البته دومى را محتمل تر مى داند:«یا بایستى 
فیلتر دامنه از سمت ایران برداشته شــود یا اینکه گوگل تنظیمات 
این سرویس را به حالت قبل بازگرداند. تحقق هر دو راهکار موجود 
سخت بوده اما نسبت به اینکه گوگل تغییر رویه دهد، امیدوارتریم. 
بیشــتر آژانس هاى تبلیغاتى از امارات و ترکیه خدمات مى گیرند و 
این شــرکت ها کاهش درآمد خود در پى تغییرات اخیر را به گوگل 
گزارش خواهند کرد؛ در کنار این موضوع با گزارش از ســمت ایران 
نیز مى توان امیدوار به تغییر در تصمیم گوگل بود اگرچه خیلى نباید 

خوشبین باشیم.»
با توجه به سیســتم درآمدزایى گوگل از هر کلیــک روى لینک آیا 
کسب وکارها بایستى بابت این تبلیغات ناموفق، هزینه اى پرداخت 
کنند؟ مدیرعامل شــرکت افراك در پاســخ به این سوال دیجیاتو 
گفت با توجه این که پس از کلیک کاربر، تقاضا به سرور نمى رسد، 
پولى هم از حساب تبلیغ دهنده کسر نمى شود چرا که اصال کلیکى 

شمرده نمى شود.
او در پایان با بیان اینکه شاید یک سرى کسب وکارهاى خدماتى با 
درج شــماره تلفن در متاى گوگل بتوانند تا حدودى مشکل اخیر را 
پوشش دهند اما به صورت کلى مشکل پیش آمده به حجم تبلیغات و 

بازدهى ها لطمه وارد مى کند.

فیلترینگى که به تازگى رخ نداده است
«سارا بخشــنده» کارشــناس گوگل ادز شــرکت ادنیک با تایید 
اینکه گوگل به تازگى لینک هاى تبلیغاتى را به 

googleadservices رى دایرکت مى کند اظهار داشت این تارنما 

پیش از این نیز فیلتر بوده است.
اما طى یکى دو ماه اخیر با اختالل هاى مختلفى از سمت گوگل رو به 
رو بودیم، از ماجراى ارسال نوتیفیکیشن گرفته تا دانلود از گوگل پلى؛ 
موضوعاتى که با همکارى یکى از مدیران ایرانى گوگل حل شدند؛ آیا 
مى توان امیدوار به حل این چالش نیز باشیم؟ بخشنده در پاسخ به این 
سوال دیجیاتو گفت:«متاسفانه نمى شود مشکل را به راحتى به گوگل 
گزارش کرد. اما کاربران عادى مى تواننــد این موضوع را به گوگل 
گزارش دهند که روى دامنه اصلى، تجربه کاربرى بهترى داشتند. 
اگرچه جامعه ایران کوچک نیست اما در برابر خیل عظیمى از کاربران 

گوگل شاید نتوانیم فشار خاصى براى تغییر این رویه وارد کنیم.»
وى با تاکیــد بر اینکه گــوگل ادز یکى از بهتریــن و پربازده ترین 
کانال هاى تبلیغاتى بوده است، اعتقاد دارد مشکل اخیر کسب وکارها 
را تحت تاثیر قرار مى دهد و آن ها که جامعه هدفشان فقط ایران بوده 
بایستى به سمت کانال هاى بازاریابى دیگر حرکت کرده یا حتى جامعه 

هدفشان را تغییر دهند.

گوگل هزینه اى بابت کلیک روى لینک ها کســر 
نخواهد کرد

«رضا شــیرازى»، متخصــص         بازاریابــى اینترنتى نیــز اعالم 
کرد لینک هــاى مرتبط با گــوگل ادز از 17 مهر ماه ســال جارى 
از ســوى ایران فیلتر شــده اســت. او به دیجیاتو گفت که آدرس

 googleadservice.com فیلتر شــده و به همین علت با کلیک 
روى لینک تبلیغات، کاربر با خطاى TimeOut روبه رو مى شود.

شیرازى همچنین خیال کسب وکارها را تا حدودى راحت کرد و گفت 
که بابت هر کلیک روى تبلیغات، هزینه اى از تبلیغ دهنده کسر نخواهد 
شــد:«با توجه به اینکه هزینه اى که گوگل از کاربر دریافت مى کند 
براساس کلیک محاسبه مى شود، اگر درخواست به سرور گوگل نرسد، 
گوگل نیز هزینه اى کم نخواهد کرد. به هر حال تاثیر منفى خود را 
خواهد داشت به این دلیل که در فاکتور Quality score گوگل، نرخ 

کلیک کاربران نقش تاثیرگذارى دارد.»
این متخصص بازاریابى با تاکید بر اینکه کســب وکارهاى بسیارى 
از گوگل ادز براى فروش استفاده مى کنند، باور دارد فیلتر شدن این 
سرویس مى تواند به طور مستقیم روى فروش و بازاریابى بنگاه هاى 

اقتصادى اثر منفى بگذارد:«گوگل ادز و سئو به این دلیل که کاربران را 
از پایین قیف فروش به سمت کسب وکارها هدایت مى کنند، به طور 
مستقیم بر روى فروش تاثیر دارند. حال از بین رفتن کانال گوگل ادز 
در ایران، فروش فروشگاه ها، کسب وکارهاى گردشگرى و خدماتى 

بسیارى را تحت تاثیر قرار خواهد داد.»

فیلتر گوگل ادز غیرمنطقى است
«علیرضا اشــکان»، فعال حوزه مارکتینــگ و بازاریابى نیز با تایید 
اختالل در سرویس گوگل ادز گفت در حال بررسى بیشتر این موضوع 
است: «تبلیغات در حال حاضر نمایش داده مى شود اما کانورژنى براى 
 googleadsservice.com تبلیغات ندارد. به نظر مى رسد آدرس
فیلتر شده است چرا که با استفاده از ابزارهاى تغییر آى پى، مشکل یاد 

شده حل مى شود.»
وى با غیرمنطقى دانستن فیلتر این سرویس، ابراز امیدوارى کرد طى 

روزهاى آتى مشکل پیش آمده حل شود.
اشکان در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنى بر اینکه مشکل پیش آمده چه 
تاثیرى بر کسب وکارها خواهد داشت، گفت: «کسب وکارها ترجیح 
مى دهند جلب توجهى از سمت اینستاگرام نداشته باشند و براى اینکه 
در معرض دید مشترى قرار گیرند در جایى حضور یابند که مشترى 
انتظار تبلیغ دارد. اما اکنون اگر این کانال هم بســته شود، دیگر جز 
سایت خود کسب وکار، هیچ راهى براى برقرارى ارتباط با کاربران و 

مشتریان وجود نخواهد داشت که به رکود منجر مى شود.»
«على کشفى» هم بنیان گذار فالیتیو نیز در گفتگو با دیجیاتو اظهار 
داشت از روز یکشــنبه هفته جارى ورودى شان از گوگل ادز روندى 

کاهشى داشته است.
کشفى بابیان اینکه گوگل اد ســرویس طى سال هاى اخیر چند بار 
فیلتر و رفع فیلتر شده از فیلتر سرویسى که صرفا براى تبلیغات استفاده 
مى شود، ابراز تعجب کرد که به گفته وى هیچگاه هم دلیل آن رسما 

اعالم نشده است.
هم بنیان گذار فالیتیو با تاکید بر اینکه فیلترینگ و محدودیت هاى 
اخیر اینترنت به کسب وکارها آسیب زده که به راحتى هم قابل جبران 
نیست اظهار داشت مشکل اخیر تمام کسب وکارهایى که به شکل 
مستقیم یا غیرمستقیم از این سرویس براى نصب اپ، ورود به سایت، 

تبلیغات ویدئویى و... استفاده مى کردند را متاثر خواهد کرد.
کانال هاى تبلیغاتى همچون اینستاگرام در حال حاضر فیلتر 
بوده و هیچ مقام رســمى، زمان مشــخصى براى رفع 
فیلتر اعالم نمى کند. در همین راستا و براى حمایت 
از کســب وکارها به نظر مى رسد کارگروه فیلترینگ 
بایستى این فیلتر قدیمى را برداشته تا فشار وارد شده 
به بنگاه هاى اقتصادى دو 

چندان نشود.

شرکت مایکروســافت در بیانیه اى از جایگزینى مایکروسافت 365 با 
مایکروسافت آفیس در آینده اى نزدیک خبر داد.

در سال 2020، مایکروســافت اعالم کرد که نام اشتراك آفیس 365 
خود را به مایکروسافت 365 تغییر خواهد داد و اذعان کرد این اشتراك 

به چیزى بیش از یک برنامه کارى تبدیل شده است. 
بر اساس به روزرسانى هاى جدید، اکنون مایکروسافت در حال حذف 
بیشتر مارك آفیس باقى مانده است. در بیانیه اى از سوى این شرکت 

آمده اســت در ماه هاى آینده، Office.com، برنامــه موبایل آفیس 
و برنامه آفیس براى وینــدوز به برنامه مایکروســافت 365 با نماد و 
ظاهرى جدید و حتى ویژگى هاى بیشــتر تبدیل خواهند شد.در حال 
حاضر، مى توانید به ورد، اکســل و ســایر برنامه هاى مایکروســافت 
به صورت آنالین در Office.com دسترسى داشته باشید، اما به زودى 
به Microsoft۳۶۵com تغییر خواهد کرد؛ با یک لوگوى شش وجهى 

جدید که جایگزین لوگوى مربعى فعلى مى شود. 

تغییرات در ماه آینده اتفاق خواهند افتاد و اپلیکیشن آفیس براى ویندوز، 
مک او اس، آى او اس و اندروید در ژانویه تغییر نام خواهد داد.

 Word، Excel، نام برنامه هــا تغییــر نمى کند، زیــرا همچنــان از
PowerPoint، Teams، Outlook، Clipchamp، Stream و 

Designer اســتفاده مى کنید. همچنین یک برنامه مایکروســافت 

365 در موبایل و دسکتاپ وجود خواهد داشت که به عنوان یک مرکز 
متمرکز براى اطالعات، نمایش جلسات، فایل ها، اسناد و موارد دیگر 

عمل مى کند.
 Office 2021 و Office براى خرید هاى یکباره از طریق Office نام
LTSC که برنامه هــا را از طریق مجوز حجمى ارائــه مى دهد، باقى 

خواهد ماند، با این حــال، اکنون به عنوان یک برنــد قدیمى در نظر 
گرفته مى شود، بنابراین طبق بیانیه اعالم شده هر ویژگى جدید براى 
Microsoft365 خواهد بود و نه Office. مایکروسافت تاکید کرد هیچ 

تغییرى در برنامه هاى اشتراك آفیس 365 وجود ندارد.

قبل از اینکه گوشى موبایلتان دزدیده شود حتما اقدام به ذخیره شماره سریال 
مختص دستگاه خود کنید.

براى غیرفعال سازى موبایل دزدیده شده مراحل زیر را طى کنید؛
1. کد زیر را در موبایل خود وارد کنید:

#۰۶#*

ستاره مربع صفر شش مربع
2. یک کد دیجیتالى روى صفحه نمایش ظاهر مى شود؛ این شماره سریال 

مختص دستگاه شما است این شماره را یادداشت کنید.
3. هنگامى که موبایل شما دزدیده مى شود، شما مى توانید با پشتیبان شبکه 
خود تماس بگیریــد و این کد را به آن ها بدهید پــس از اطمینان مالکیت 

موبایل شما آن ها قادر خواهند بود دستگاه شما را مسدود کنند!
حتى اگر دزد گوشــى SIM کارت را عوض کرده باشــند تلفن شما کامًال 

غیرقابل استفاده خواهد شد.

واتس اپ در ادامه توسعه نرم افزار خود، ویژگى جدیدى را ارائه کرده است 
که به کار بسیارى از کاربرانش مى آید.

سرویس گروه هاى چت واتس اپ که محدودیت در پذیرش کاربران داشت، 
مى تواند گنجایش بیشترى داشته باشد.

این شــرکت در حال حاضر بر روى افزودن پشتیبانى براى حداکثر 1024 
شرکت کننده براى هر گروه کار مى کند. البته باید بدانید که این ویژگى به 

زودى براى همه عرضه خواهد شد و فعال در دسترس نیست.
آنهایى که آخرین نسخه بتا را براى اندروید یا iOS دارند، در نهایت باید این 
ویژگى را دریافت کنند. اما ســایرین که بخشى از آزمایش بتاى واتس اپ 
نیستند، باید مطمئن باشند که این ویژگى در نهایت به همه کاربران خواهد 

رسید؛ اگرچه ممکن است ماه ها طول بکشد.
در حال حاضر، این خصوصیت در حال آزمایش در نسخه بتا است و برخى 
از آزمایش کنندگان بتا آن را مى بینند. این در حالى است که بیشتر آنها هنوز 

دسترسى به این مهم ندارند.
پیش تر واتس اپ در ماه ژوئن، ویژگى پشتیبانى از گروه هاى 512 عضوى 

را اضافه کرد و اکنون این پشتیبانى حتى به دو برابر افزایش خواهد یافت.

مایکروسافت آفیس بازنشسته مى شود

ضربه بزرگ و جدید گوگل 
به کسب و کارهاى دیجیتال ایران!

چگونه موبایل دزدیده شده را 
غیرفعال کنیم؟

ویژگى جدید واتس  اپ 
آزمایش مى شود

لو رفتن اطالعاتى  درباره 
گوشى هاى سرى شیائومى 13
با نزدیک تر شــدن به ســال جدید میالدى، برندهاى مختلف خود را آماده مى کنند تا 
جدیدترین سرى گوشــى هاى هوشــمند رده باال خود را عرضه کنند و اکنون، برخى 

اطالعات در مورد سرى پریمیوم شیائومى 13 فاش شده است.
 این نشت اطالعات از «ویبو» که یک وب سایت میکروبالگینگ چینى است مى آید.

در یک پست آنالین، وبالگ نویسى جزئیات کلیدى مربوط به نمایشگر شیائومى 13 و 
شیائومى 13 پرو را به اشتراك گذاشت.

لى جون، مدیرعامل غول فناورى چینى پیش تر تأیید کرده بود که این شرکت مدل جدید 
اولترا مانند Mi11Ultra را عرضه خواهد کرد.

 اما اکنون، جزئیاتى در مورد مدل پایه و مدل پرو مدل هاى گوشى هاى هوشمند پرچمدار 
آینده این شرکت در اختیار  داریم. طبق گزارش ها، شیائومى 13 داراى صفحه نمایشى با 
اندازه 6.38 اینچ  است.  اگر این درست باشد، نسخه پایه آینده داراى نمایشگرى خواهد 

بود که کمى  بزرگ تر از پنل 6.28 اینچى موجود در مدل شیائومى 12 است.
اگرچه، نمایشگر بزرگ تر همچنان با وضوح فول اچ دى پالس عرضه خواهد  شد. 

از طرف دیگر، ظاهراً اندازه صفحه نمایش 13 پرو مانند صفحه نمایش 12 پرو که یک 
پنل 6.73 اینچى است، باقى مى ماند و حتى داراى وضوح +QHD خواهد  بود.

به خاطر داشته باشید که این هنوز فقط یک گزارش تایید نشده است، بنابراین فعال این 
گزارش خیلى جدى در نظر  نگیرید.

بر اساس آنچه تاکنون مى دانیم، سرى شیائومى 13 احتماال به زودى پس از معرفى تراشه 
کوالکام اسنپ دراگون 8 نسل 2 عرضه خواهد شد.

 
 
 

0ر واقع تا پیش از این، 90 درصــد از لینک هاى گوگل ادز 
googleadservices درصــد به s 0صلى گوگل و تنها 10
رى دایرکت مى شدند و به همین علت آن تعداد 
محدود به چشم مشتریان نمى آمد. اما 
اکنون با این تغییر و فیلتر تارنماى 
یاد شــده، تبلیغات در صفحه 

کانال هاى تبلیغاتى همچون اینستاگرام در حال حاضر فیلتر 
بوده و هیچ مقام رســمى، زمان مشــخصى براى رفع 
همین راستا و براى حمایت  نمىکند. در فیلتر اعالم
از کســب وکارها به نظر مى رسد کارگروه فیلترینگ 
بایستى این فیلتر قدیمى را برداشته تا فشار وارد شده 
اقتصادى دو ابه بنگاه هاى

چندان نشود.

آگهى فقدان سند مالکیت
 شــماره: 140185602030009889 - آقــاى رضا جابــرى نجف آبادى فرزند حســین طبق 
درخواســت  وارده به شــماره 140121702030022153مورخ 1401/07/17 و باستناد دو برگ 
استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى اســت که سند مالکیت چهار 
دانگ و نیم مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 17 فرعى از 1286 اصلى مفروز و مجزى شده 
از 2  واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه و دفتر الکترونیک به شماره 
139920302030005609 بنام آقاى رضا جابرى نجف آبادى فرزند حســین ثبت و سند مالکیت 
بشماره چاپى 451524 ج 98  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 1401/07/27 – م 
الف: 1396495 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى7/209

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره: 140185602030009897 - خانم کبرى بهارلوئى فرزند علیقلى طبق در خواست وارده 
به شــماره 140121702030022465 مورخ 1401/07/20 و  باســتناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شــده مدعى است که ســند مالکیت یک دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 5 فرعى از 968 اصلى  واقع در قطعه 3  نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که درصفحه و دفتر الکترونیک به شــماره 140020302030003230  بنام خانم کبرى 
بهارلوئى  فرزند علیقلى ثبت و سند مالکیت به شماره شماره چاپى 803490  سرى ب 99  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 انتشــار 1401/07/27 – م الف:1396514 - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آبــاد – از طرف مظاهر

 عباسى قلعه شاهى7/210

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره: 140185602030009887 - خانم عصمت یوســفى نجف آبادى فرزند اســداله طبق 
درخواســت وارده به شــماره 140121702030022153 مورخ 1401/07/17 و  باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى است که سند مالکیت یک و 
نیم دانگ مشاع  از ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 17 فرعى از 1286 اصلى مفروز و مجزى شده 
از 2 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه و دفتر الکترونیک به شــماره 
139920302030005608 بنام خانم عصمت یوسفى نجف آبادى فرزند اسداله ثبت و سند مالکیت 
به شماره چاپى 451523 ج 98  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 1401/07/27  م 
الف:1396519 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى/7/211

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 140160302006005014 – تاریخ ارسال نامه: 1401/07/20- برابر راى شماره 5016 
مورخ 1401/07/16 به شماره کالسه 0978 آقاى/ خانم مریم دهقانى خوزانى به شناسنامه شماره 
1130147665 کدملى 1130147665 صادره فرزند محمدعلى در ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه دو طبقه به مساحت 166,44 مترمربع پالك شــماره 114 فرعى از 82 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب اسناد شماره 46714 _ 1398/12/5 دفتر 
35 و 46715 _ 1398/12/5 دفتر 35 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است. 
برابر راى شماره 5015 مورخ 1401/07/16 به شماره کالسه 0977 آقاى/ خانم احمدرضا انتظارى 
خوزانى به شناسنامه شماره 1100 کدملى 1141179652 صادره فرزند ولى اله در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 166,44 مترمربع پالك شماره 114 فرعى از 82 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب اسناد شماره 46714 _1398/12/5 
دفتر 35 و 46715 _1398/12/5 دفتر 35 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول:1401/07/27- تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/08/12- م الف: 1393762 - رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر - سید محمد حسن مصطفوى/7/212
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 مردم اغلب این سوال را دارند که آیا مصرف شــیر بعد از تاریخ چاپ شده روى 
برچسب بى خطر است یا خیر؟. درك اینکه چرا محصوالت داراى برچسب تاریخ 
هستند و همچنین نحوه نگهدارى و مصرف ایمن شیر، مصرف کنندگان را قادر 
مى کند تا بدانند که این ماده غذایى را تا چه زمانى مى توان مصرف کرد تا از هدر 
رفتن غیرضرورى مواد غذایى جلوگیرى شود. بنابراین هنگام خرید حتما به تاریخ 
تولید و انقضاء محصول توجه کنید و سعى کنید محصوالتى را براى خرید انتخاب 

کنید که تاریخ تولید آن ها تازه تر است.
بنابر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، بهترین راه براى تشخیص 
فاسد شدن شیر، تست ساده «بو» است. غذاهاى فاسد شده، بو، طعم یا بافت بدى 
به دلیل باکترى هاى فاسد کننده طبیعى ایجاد مى کنند. همچنین مى توانید آن را 

بجوشانید. در صورتى که شیر به صورت تکه تکه درآید، شیر فاسد است.

اگر به پوکى اســتخوان مبتال هســتید، باید تــا جایى که 
مى توانید آن دســته از مواد مغذى را که استخوان هایتان را 

محکم و قوى مى کنند مصرف کنید.
با پیروى از رژیم غذایى تقویت کننده استخوان ها مى توانید 
از استخوان هایى قوى و ســالم بهره مند شوید و به پوکى 
استخوان مبتال نشوید. اگر هم دچار این بیمارى هستید، باز 
هم مى توانید با مصرف خوراکى هاى مناسب و البته در کنار 

ورزش، این مشکل را حل کنید.

پروتئین
مصرف پروتئین به مقدار کافى براى داشتن استخوان هاى 
سالم بسیار مهم است. در حقیقت 50درصد استخوان ها از 
پروتئین تشکیل شده اســت. مصرف کم پروتئین از جذب 
کلسیم مى کاهد و استخوان ها را ضعیف و شکننده مى کند. 
البته مصرف بیش از حد پروتئین هم موجب افزایش بیش 
از حد کلسیم در استخوان ها و نشــت آن به درون خون و 
اسیدیته شدن بدن مى شــود. هر روز باید در برابر هر کیلو 
وزن بدن، 2 گرم پروتئین مصرف شود. مثال اگر فردى 55 
کیلوگرم وزن دارد باید روزانه 110 گرم پروتئین مصرف کند.

کلسیم
کلسیم مهم ترین ماده معدنى استخوان است و بیشتر مردم 
باید روزانه 1000میلى گرم کلســیم مصرف کنند که البته 
این مقدار در زنان مسن به 1200 میلى گرم در روز مى رسد. 
دانه ها، پنیر، ماست، ماهى هاى ساردین و سالمون، حبوبات و 
عدس، بادام، برخى سبزیجات برگدار مانند اسفناج و کلم پیچ 

و ریواس مملو از کلسیم هستند.

K و Dمصرف مقدار کافى ویتامین هاى 
وجود این دو ویتامین براى داشتن استخوان هاى قوى بسیار 

ضرورى است.

ویتامینD به جذب کلســیم در استخوان ها کمک مى کند 
و کمبود آن موجب کمبود کلســیم و ضعف در استخوان ها 
مى شــود. ماهى هاى پرچرب مانند ســالمون، ســاردین، 
شاه ماهى و خال مخالى، گوشت قرمز، جگر و زرده  تخم مرغ 
براى تامین ویتامین D مفیدند.ویتامینK هم با افزایش تولید 
پروتئین استئوکلسین، به تشکیل بافت هاى استخوانى کمک 
مى کند. کلم پیچ، اسفناج، بروکلى، جگر گاو، مرغ، لوبیا سبز و 

آووکادو سرشار از ویتامینK هستند.

 منیزیم و روى
عالوه بر کلســیم، منیزیم و روى براى تقویت استخوان ها 
مهم هستند. منیزیم موجب فعال شدن ویتامینD و افزایش 
جذب کلسیم مى شود. شکالت تلخ، آووکادو، آجیل، حبوبات، 

توفو، غالت کامل و برخى از ماهى هاى چرب مملو از منیزیم 
هستند.همچنین مقدار کمى روى براى تشکیل مواد معدنى 
استخوان ها الزم است. گوشت قرمز، دانه ها، آجیل، شکالت 
تلخ، لبنیات، تخم مرغ، غالت کامل، برخى از سبزى ها مانند 

کلم پیچ و لوبیا سبز حاوى روى هستند.
با مصرف مواد غذایى اشاره شــده در این مقاله مى توانید 
اســتخوان هایتان را تقویت کنید. البته فراموش نکنید که 
براى درمان یا پیشگیرى از پوکى استخوان باید از غذاهاى 
پرنمک پرهیز کنید. مصرف بیش از حد نمک بدن را وادار 
به رهاســازى کلســیم مى کند که براى استخوان ها مضر 
اســت. بنابراین از مصرف مقدار باالى سدیم پرهیز کنید. 
همچنین کافئین،  مصرف افراطى ویتامین A و مصرف بیش 
از حد حبوبات و عدس براى افراد مبتال به پوکى استخوان 

مضر است.

پیاز در درمان برخى بیماریها از جمله درمان زخم معده، زخم و جاى زخم، سرفه 
و التهاب دهان و حلق .. موثر است.

با خوردن پیاز این بیمارى ها را ضربه فنى کنید!
موارد مصرف:

درمان عفونت هاى باکتریایى مثل اسهال خونى.
درمان زخم معده،زخم، جاى زخم، کلوئید، آسم.

درمان کمکى در دیابت.
درمان بى اشتهایى، آترواسکلروز، اختالالت گوارشــى، تب و سرماخوردگى، 

سرفه، التهاب نایژه ها، افزایش فشارخون، التهاب دهان و حلق.
موارد مصرف مورد تایید سازمان بهداشت جهانى بر اساس داده هاى بالینى

پیشگیرى از تغییرات وابسته به پیرى در رگ هاى خونى، بى اشتهایى.
اثرات جانبى:آسم، تحریک چشم همراه با ایجاد اشک، درماتیت تماسى.حالت 

هاى آلرژیک مثل التهاب بینى و ملتحمه چشم.

افسردگى در پاییز اغلب اتفاق مى افتد؛ البته این موضوع با رعایت مواردى خاص 
به آسانى قابل حل شدن است.

معموًال با شروع فصل پاییز یا فصل هاى سرد، به دلیل تابش کمتر نور خورشید، 
دچار احساس کرختى و ناراحتى مى شویم که دلیل آن را نمى دانیم. معموًال برخى 
از پزشکان و روان پزشکان به این حالت و احساس، افسردگى پاییزى مى گویند.

افسردگى پاییزى معموًال ریشه عمیقى ندارد و با گذر فصل و انجام چند فعالیت 
ساده از بین مى رود.

1. روزانه چند دقیقه در معرض نور خورشید قرار بگیرید.2. صبح ها پرده ها را کنار 
بزنید و پنجره ها را باز کنید.3. ورزش کنید تا هورمون شــادى آفرین اندروفین 
در بدنتان ترشح شــود.4. با اطرافیانتان صمیمى باشــید و ابراز محبت کنید.

5. شب ها زودتر بخوابید و صبح ها زودتر بیدار شوید.6. با راهنمایى یک مشاور 
از نوردرمانى استفاده کنید.7. امگا 3 بیشترى مانند انواع ماهى ها مصرف کنید.
8. در صورت کمبود ویتامین D مکمل مصرف کنید.9. کتاب بخوانید و خود را 
به دست نویسنده هاى خالق بســپارید.10. در خصوص مشکالت خود با یک 
دوست و یا متخصص مشورت کنید.11. در لباس ها و دکور خانه از رنگ هاى گرم 
و روشن استفاده کنید.12. در مصرف شیرینى دقت کنید و مراقب قند خونتان 
باشید.13. به روز هاى خوش فکر کنید و خودتان یادآورى کنید همیشه شرایط 

این گونه نمى ماند.

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد که دو داروى رایج دیابت "گالرژین" و 
"لیراگلوتید" براى کاهش سطح گلوکز خون موثرترین داروها هستند.

محققان کارایى چهار داروى دیابت را در کاهش ســطح گلوکز خون مقایسه 
کردند. آنها دریافتند که گالرژین و لیراگلوتید براى کاهش سطح گلوکز خون 
مؤثرترین داروها هستند. با این حال، لیراگلوتید و سیتاگلیپتین بیشترین کاهش 

وزن را به همراه داشتند.
به نقل از مدیکال نیوز، محققان و متخصصان مراقبت هاى بهداشتى به طور 
کلى موافق هستند که متفورمین، داروى ضد دیابت که براى کاهش سطح قند 
خون و افزایش حساسیت به انسولین استفاده مى شود، در کنار ورزش و رژیم 
غذایى، بهترین راهکار براى مراقبت اولیه دیابت است. با این حال، مراحل بعدى 

دیابت به داروهاى دیگرى در کنار متفورمین نیاز دارد.
در حال حاضر، توافق نظرى در مورد اینکه کدام دارو براى کاهش سطح گلوکز 
خون مؤثرتر است، وجود ندارد. بنابراین، تحقیقات در مورد مقایسه اثربخشى 

داروهاى ضد دیابت مى تواند مراقبت از بیمار را بهبود بخشد.
اخیراً، محققان یک کارآزمایى بالینى را براى ارزیابى اثربخشى متفورمین در 

کنار چهار داروى رایج ضد دیابت انجام دادند.

رزمارى چگونه به رشد مو 
کمک مى کند؟

براى پرپشت شدن مو و رشد بیشــتر موها م توان از 
شــامپوهاى گیاهى خانگى استفاده کرد گیاهى وجود 

دارد که در این زمینه به شما کمک بزرگى مى کند.
آیا از کم پشــتى موهایتان رنج مى برید؟ آیا داشــتن 
مو هاى پرپشت آرزویتان اســت؟ آیا با گیاه رزمارى و 
خواص آن براى مو هاى کم پشت آشنایى دارید؟ این 
گیاه براى سال ها به عنوان یک جز موثر براى مراقبت 
از مو استفاده مى شده و پوست سر را تحریک مى کند، 

در نتیجه رشد موى سالم را افزایش مى دهد.

فواید رز مارى براى مو:
بنا به گفته مرکز پزشکى دانشــگاه مریلند، رز مارى 
براى قرن ها استفاده شده و نه تنها رشد مو را تحریک 

مى کند، بلکه باعث تاخیر در سفید شدن مو مى شود.
در لیســتى که در این بخش مى خوانیــد روش هاى 
مختلفى براى استفاده از این گیاه وجود دارد که شاید 
زمانى که از ریزش مو رنج مى برید، رشــد مو و یا بلند 
کردن آن ممکن است کار دشــوارى به نظر برسد، اما 
باید بدانید که روغن رز مارى با تحریک گردش خون 
در پوست سر مى تواند با کاهش ریزش مو مقابله کند 

که به نوبه خود رشد مو را افزایش مى دهد.
ارزش غذایى باالى آن و خواص ضد التهابیش، رزمارى 
را به یک جز عالى براى تغذیه کیسه هاى ترشحى مو 
و تسکین پوست سر تبدیل مى کند و هم چنین داراى 
خواص ضد درد است که آن را به یک درمان خوب براى 

پوست سر و خارش پوست تبدیل مى کند.

به ضخیم شدن مو ها و درخشندگى مو مشهور است و 
اغلب توسط افرادى استفاده مى شود که مو هاى نازك 

و کدرى دارند. روغن این گیاه به تمیز کردن کیسه هاى 
ترشحى مو توسط باز کردن آن ها کمک مى کند.

کیسه هاى ترشحى مو اغلب منجر به مشکالتى مانند 
شوره سر، و در موارد شدید، ریزش مو مى شود. روغن رز 
مارى به خاطر تواناییش براى جلوگیرى و توقف سفید 

شدن مو مشهور است.
پوست خشک سر را رطوبت رسانى مى کند و از پوسته 
پوسته شدن و شوره سر جلوگیرى مى کند. آسیب را در 
زمان از بین بردن کثیفى که ممکن است مو را پایین نگه 

دارد، ترمیم مى کند.

چگونــه از رز مارى براى رشــد مو؛ درمان 
ریزش مو و پرپشت شدن آن استفاده کنیم:

1. روش درمانى روغن رز مارى داغ:
2-4 قطره روغن رزمارى و 2 قاشق سوپ خورى روغن 
حامل (مانند نارگیل، زیتون، بــادام، و غیره) را با هم 
ترکیب کنید و آن را گرم کنید. روغن را در مایکروویو 
گرم نکنید، چون ممکن است منجر به کاهش ارزش 
تغذیه اى اش شود.حدود 10 دقیقه روغن را روى پوست 
خود بمالید و ماســاژ دهید. روغن را به ریشه ها و نوك 
مو ها به خوبى پوشش دهید. ســپس یک حوله داغ را 
بردارید (از یک سشــوار ضربه براى گرم کردن حوله 
استفاده کنید) و دور مو هاى خود ببندید. هم چنین شما 

مى توانید از یک کاله دوش استفاده کنید.
حداقل 30 دقیقه صبر کنید و بعد بشورید. محیط گرم به 
حداکثر نفوذ و جذب مواد مغذى کمک مى کند. روغن 
را با شامپو معمولى خود تمیز کنید. اگر مو هاى چربى 

دارید، مى توانید از نرم کننده صرف نظر کنید.
شستن را با آب سرد به پایان برســانید تا کوتیکول ها 
بسته شوند. شما مى توانید بیشتر از 2 بار در هفته این کار 

را انجام دهید. این کار باعث مى شود موى شما مجبور 
به رشد شود.

2. رز مارى براى نرم کنندگى موها:
1 فنجان آب را بجوشانید و سپس 15 قطره روغن رز 
مارى را اضافه کنید یا مى توانید به طوریکه در بخش 
سالمت پوســت و موى نمناك گفته ایم از برگ هاى 
خشــک رزمارى اســتفاده کنید، مى توانید 15 عدد از 
برگ ها را در یک فنجان آب جوش به مدت 10 دقیقه 

قرار دهید.
روغن و آب هیچ رنگى ندارند، در حالى که چاى رزمارى 
داراى رنگ سبز کمرنگى خواهد بود؛ حاال این مخلوط 
را در یک بطرى اسپرى بریزید. مو هاى خود را بشویید 
و محلول را در حالیکه مو هاى شما هنوز مرطوب است، 
به مو ها و سرتان اسپرى کنید. سپس بگذارید مو هاى 

شما خشک شود.
هم چنى اگر شما از کمبود مو رنج مى برید، مى توانید 
چاى رزمارى را نیز بنوشــید تا گردش خون را بهبود 
بخشیده و رشــد مو را ارتقا دهید. شما مى توانید از این 
درمان هر بار که موى خود را مى شورید، و همچنین در 

بین شستشو هاى موهایتان استفاده کنید.

3. آب رز مارى براى رشد مو:
استفاده از شستشــوى مو با رز مارى، مو هاى شما را 
براق و قابل مدیریت مى کند. همچنین پوست سر شما 
را تحریک مى کند و از ریــزش مو جلوگیرى مى کند. 
2 فنجان آب را بجوشــانید و یک قاشق سوپ خورى 

از برگ رزمارى خشــک را به مــدت 15 دقیقه در آن 
قرار دهید.

مایع را صاف کنید و آن را کنار بگذارید؛ مو هاى خود را 
به صورت معمول بشورید و سپس این محلول را روى 
مو هاى خود براى شستشوى نهایى بریزید. پوست سر 
خود را چند دقیقه بعد از ریختن این آب ماساژ دهید و 
براى نتیجه بخشى کامل و بهتر هر هفته یک بار این 

درمان را انجام دهید.

4. شامپوى رز مارى براى رشد مو:
صابون شستشو را رنده کنید و در قابلمه روى حرارت 
بریزید و 3 فنجان آب رزمارى به آن اضافه کنید تا جایى 
که صابون کامال در آب حل شود، حرارت را کم کنید و 
بعد از مدت کوتاهى خاموش کنید. اجازه دهید مخلوط 
سرد شود و سپس آن را به ظرف شامپو بریزید و از این 
مخلوط به جاى شامپو استفاده کنید. براى افزایش رشد 

مو از این شامپو بیش از 3 بار در هفته استفاده نکنید.

5. سرکه رزمارى:
3-4 رزمارى را خرد کنید و آن ها را در 1 فنجان سرکه 
سیب خیس کنید و در جاى خنک و تاریک براى حداقل 

چهار هفته بگذارید بماند. بعد از 2-4 هفته، 4 قاشق 
سوپ خورى از این سرکه را بردارید و با 2 

فنجان آب بنوشید.
از این مخلوط براى شستشــوى 

نهایى پس از شامپو استفاده کنید و موهایتان را تمیز 
کنید. از این محلــول یک بار در ماه عالوه بر ســایر 

درمان هاى رزمارى استفاده کنید.

طرز ساخت شامپوى خانگى براى تقویت 
و پرپشت شدن مو ها با رزمارى

براى ریزش موى شدید بهتر اســت درمان طبیعى و 
موثر زیر که با رزمارى تهیه مى شود را به کار ببرید:

اگر مى خواهید موهایتان تقویت گردد و ریزش موى 
شما از بین برود الزم نیست شــامپوى خود را عوض 
کنید بلکه تنها کافیست 3 ماده روغن رزمارى، کپسول 

روغن لیمو و ویتامین E را به شامپو خود 
بیافزایید تا از خــواص فوق العاده آن 

بهره مند شوید.
پس از درست کردن این شامپو 

هنگام حمام کردن از آن 

هفته اى دو مرتبه اســتفاده نمایید و تمام قسمت هاى 
سر و موهایتان را با آن ماســاژداده وبعد از چند دقیقه 

آبکشى کنید.
الزم به ذکر است که افزدون این 3 ماده به شامپو هاى 
معمولى، ســبب تقویت پوست ســر و کنترل ریزش 
موهایتان خواهد شد و اثرات آن به صورت واضح شما 

را متوجه تغییر در وضعیت موهایتان خواهد کرد.

دیدن اثرات رز مارى بر رشــد مو چقدر 
طول مى کشد؟

بعد از یک ماه استفاده موجب افزایش رشد مو خواهد 
شد. استفاده منظم از این گیاه میزان رشد و حجم آن 
افزایش خواهد یافت. از آنجا کــه مو ها باهم متفاوت 
هستند، مشخص کنید که چه چیزى براى موهایتان 

بهتر کار مى کند و به آن بچسبید.
بلند کردن مــو یک فرآیند طوالنى اســت و هیچ راه 
میانبرى براى آن وجود ندارد. مى توانید از موادى مانند 
رزمارى استفاده کنید,، اما هیچ راه معجزه آسایى وجود 

ندارد که یک شبه موهایتان بلند شود.
با اســتفاده از یک رژیم غذایى 
مناســب و کمــى صبر، 
موهایتان خــوب بلند 

خواهد شد.

با پیاز  بیمارى ها را ضربه فنى کنید!

مؤثرترین داروهاى رایج دیابت چیست؟

روش هاى مقابله با افسردگى در پاییز

تست ساده براى تشخیص فاسد شدن شیر

کدام مواد خوراکى استخوان هاى بدن را تقویت مى کنند

پوى رز مارى براى رشد مو:
شو را رنده کنید و در قابلمه روى حرارت 
ان آبرزمارى به آن اضافه کنید تا جایى 
ال در آب حلشود، حرارت را کم کنید و

تاهى خاموش کنید. اجازه دهید مخلوط 
س آن را به ظرف شامپو بریزید و از این 
ى شامپو استفاده کنید. براى افزایش رشد 

3و بیش از 3 بار در هفته استفاده نکنید.

که رزمارى:
1 فنجان سرکه  آن ها را در 1را خرد کنید و
نید و در جاى خنک و تاریک براى حداقل 

4 قاشق  4 هفته، 2ارید بماند. بعد از 4-2
2 این سرکه را بردارید و با 2

شید.
 براى شستشــوى 

اگر مى خواهید موهایتان تقویت گردد و ریزش موى 
شما از بین برود الزم نیست شــامپوى خود را عوض 
3کنید بلکه تنها کافیست 3 ماده روغن رزمارى، کپسول 

خود ویتامینE را به شامپو Eروغن لیمو و

بیافزایید تا از خــواص فوق العاده آن 
بهره مند شوید.

پس از درست کردن این شامپو
هنگام حمام کردن از آن 

با اســتفاده از یک رژیم غذایى 
ممممممممممممممممناســب و کمــى صبر، 
موهایتان خــوب بلند 

خواهد شد.

عالوه بر

د مو 
 کردن کیسه هاى 

ک مى کند.
کالتى مانند 
روغن رز  د.
ف سفید 

سته
در

را انجام دهید. این کار باعث مى شود
به رشد شود.

تند. منیزیم موجب فعال شدن ویتامینD و افزایش 
یم مى شود. شکالت تلخ، آووکادو، آجیل، حبوبات، 

بیش و مصرفب Aهمچنین کافئین،  مصرف افراطى ویتامین
خواناز حد حبوبات و عدس براى افراد مبتال به پوکى استخ

مضر است.

5از برگ رزمارى خشــک را به مــدت 15 دقیقه در آن
قرار دهید.

مایع را صاف کنید و آن را کنار بگذارید؛ مو هاى خود را 
روى  به صورت معمول بشورید و سپساین محلول را
ستس پ یزید ب ىنهای تش اىش ب د هاىخ

نهایى پس از شامپو استفاده کنید و موهایتان را تمیز 
کنید. از این محلــول یک بار در ماه عالوه بر ســایر 

درمان هاى رزمارى استفاده کنید.

مهم هستن
جذب کلسیم
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1831 مورخ 1401/03/08 به شماره کالسه 1079 مالکیت آقاى/ خانم 
طاهره رستمى به شناسنامه شماره 281 کدملى 1141630745 صادره فرزند احمد در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/62 مترمربع پالك شماره 1202 
فرعى از 106 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب 
سند قطعى 16129 مورخ 1400/2/1 دفتر 388 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 1832 مورخ 1401/03/08 به شماره کالسه 1080 مالکیت آقاى/ خانم 
محمدرضا صرامى فروشانى به شناسنامه شماره 96 کدملى 1141559153 صادره فرزند 
محمدحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/62 مترمربع 
پالك شــماره 1202 فرعى از 106 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب سند قطعى 16129 مورخ 1400/2/1 دفتر 388 و مالحظه نقشه 

ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/12- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/07/27- م الف: 1387192 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدامیرحسین حسن زاده7/147 

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

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
1-رأى شــماره 1619 مورخ 1401/06/28 هیــأت: خانم فاطمه ســعیدى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 91 کدملى 6199686519 فرزند سعید نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 411 مترمربع پالك شماره 52 فرعى از 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 
سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رســمى و ابتیاعى از مالکین رسمى وراث سعید 

سعیدى و مهدى سعیدى و سهیال رستگارى فر
2-رأى شــماره 1567و1568 مورخ 1401/06/26 هیأت: آقاى حســین درویش زاده 
بیدگلى به شناســنامه شــماره 2162 کدملى 6199968281 فرزند علــى اکبر و خانم 
لیال حســینى بیدگلى به شناسنامه شــماره 2674 کدملى 6199940822 فرزند دخیل 
(بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 147 مترمربع پالك شماره 1066 فرعى 
مفروز و مجزى از 106 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمدحسن زرکش
3-رأى شــماره 1552و1553 مورخ 1401/06/24 هیأت: آقاي محسن مسی بیدگلی 
به شناسنامه شماره 1250175097 کدملی 1250175097 فرزند ماشااله و خانم فاطمه 
مسى بیدگلى به شناسنامه شماره 6190081738 کدملى 6190081738 فرزند على اکبر 
(بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 128,10 مترمربع پالك شماره 1067 فرعى 
مفروز و مجزى از 106 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على مفیدى
4-رأى شــماره 1709 مورخ 1401/07/03 هیأت: آقاى حســین حســینى بیدگلى به 
شناسنامه شــماره 92 کدملى 6199672305 فرزند دخیل نســبت به ششدانگ یکباب 

مغازه به مساحت 32,50 مترمربع پالك شــماره 2 فرعى مفروز و مجزى از پالك 424 
اصلى واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 

ابوالقاسم حسینى بیدگلى
5-رأى شــماره 4569 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى حســین حســینى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 92 کدملى 6199672305 فرزند دخیل نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 146 مترمربع پالك شماره 15 فرعى مفروز و مجزى از 1و2و14 فرعى از 425 
اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى 

ورثه حسن حسین جعفرى و آغا بیگم مطلبى
6-رأى شماره 1571 مورخ 1401/06/26 هیأت: خانم عطاء سالمى آرانى به شناسنامه 
شماره 170 کدملى 6199502248 فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
193,5 مترمربع پالك شــماره 21 فرعى مفروز و مجزى از 5و9و10 فرعى و قسمتى از 
مشــاعات از 2360 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک 

رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى حشمت خانم عابدین زاده بیدگلى و حسن طالب پور 
7-رأى شماره 1572 مورخ 1401/06/26 هیأت: آقاى امیرحسین محتشمى به شناسنامه 
شماره 1250007887 کدملى 1250007887 فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 260,64 مترمربع پالك شــماره 10357 فرعى مفروز و مجزى از قسمتى از 
1212 فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالکین رسمى آقاى ماشااله مومن زاده و خانم صدیقه قندیانى
8-رأى شماره 1573 مورخ 1401/06/26 هیأت: خانم فاطمه اسماعیل بیکی به شناسنامه 
شماره 31 کدملی 6199506855 فرزند رمضانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 112 مترمربع پالك شــماره 3571 فرعى از 2638 اصلى واقع در 
احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عباس بصره اى

9-رأى شماره 1542 مورخ 1401/06/24 هیأت: خانم الهام گل آرائى به شناسنامه شماره 
143 کدملى 6199708237 فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب انبارى به مساحت 
120,80 مترمربع پالك شماره 2193 فرعى مفروز و مجزى از قسمتى از 136 فرعى از 
2640 اصلى واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى آقاى مرتضى بهشتى مقدم
10-رأى شماره 1435 مورخ 1401/06/05 هیأت: آقاى سیدمحسن عباس زاده آرانى 
به شناسنامه شــماره 8471 کدملى 6199124677 فرزند سیدجواد نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 152 مترمربع پالك شماره 1272 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده 
323 فرعى از 2645 اصلى واقع در وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالک رسمى عباسعلى صالح
11-رأى شماره 1574 مورخ 1401/06/26 هیأت: آقاى سیدمحسن عباس زاده آرانى 
به شناسنامه شــماره 8471 کدملى 6199124677 فرزند سیدجواد نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 95 مترمربع پالك شماره 1273 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده 
323 فرعى از 2645 اصلى واقع در وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالک رسمى عباسعلى صالح
12-رأى شماره 1414و1415 مورخ 1401/06/05 هیأت: آقاى حسین شیبانى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 6190019714 کدملى 6190019714 فرزند شمس اله و خانم نرگس 
مرشدى بیدگلى به شناسنامه شماره 6190119395 کدملى 6190119395 فرزند مجید 
(بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع پالك شماره 410 فرعى مفروز 
و مجزى از باقیمانده 252 فرعى از 2704 اصلى واقع در دستجرد و غیاثه بخش سه حوزه 

ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى
13-رأى شماره 1579 مورخ 1401/06/26 هیأت: خانم عباده آقائیان آرانى به شناسنامه 
شــماره 1945 کدملى 6199933559 فرزند محمد نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 130 مترمربع پالك شــماره 4510 فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان 
دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى سیف اله سرکارى

14-رأى شــماره 902 مورخ 1401/04/15 هیأت: خانم کبرى خداتــرس بیدگلى به 
شناسنامه شماره 231 کدملى 6199555686 فرزند زندعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 60,40 مترمربع پالك شماره 6801 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده 205 
فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى على عسگر روشندل
15-رأى شماره 1558 مورخ 1401/06/24 هیأت: آقاى ماشاءاله مندعلى زاده آرانى به 
شناسنامه شماره 9609 کدملى 6199258411 فرزند على اکبر نسبت به ششدانگ قسمتى 
از یکباب کارگاه به مساحت 1870,50 مترمربع پالك شماره 6813 فرعى مفروز و مجزى 
از 159 فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد قدیریان آرانى
16-رأى شماره 1578 مورخ 1401/06/26 هیأت: آقاى حســین ناظمى به شناسنامه 
شماره 918 کدملى 1261591828 فرزند نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 167 مترمربع پالك شماره 6815 فرعى مفروز و مجزى از 421 فرعى از 2840 
اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى خانم زینب رازقى
17-رأى شــماره 1580 مورخ 1401/06/26 هیــأت: آقاى على بخشــى به کدملى 
6190106341 فرزند عباس نســبت به ششــدانگ یکبابخانه و مغازه به مساحت 130 
مترمربع پالك شماره 6816 فرعى مفروز و مجزى از 4510 فرعى از 2840 اصلى واقع 
در ریگستان دیمکار بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 

سیف اله سرکارى
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشــار نوبت اول:  1401/07/12 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/07/27 –

م الــف:1388135 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك آران و بیــدگل- حامد فکریان 
آرانى/7/149

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006006777 - تاریخ ارسال نامه: 1401/07/21 - امین اله 
اعتصامى ورنوسفادرانى فرزند مصطفى به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى اســت پنج حبه و سه چهارم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالك شــماره 1275 فرعى از 87 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که در دفتر 113 ص 417 مســبوق به ثبت و سند مى باشــد که در اثر جابجایى 
مفقود شده اســت و چون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد.تاریخ انتشــار:1401/07/27 - م الف: 1394087- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک خمینى شهرـ  سید محمدحسن مصطفوى از طرف زهره عموشاهى خوزانى/7/203

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

1. راى شــماره 140160302026009139 مورخ 1401/07/07 مالکیت آقاى/ خانم 
معصومه کریمى به شناسنامه شــماره 1113 کدملى 0047855101 صادره فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 175,85 مترمربع پالك شماره 8 فرعى 
از 452 اصلى واقع در بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى 
مع الواسطه از مالکیت رسمى یداله حسین پور موضوع سند انتقال 21232ـ  1346/01/26 

دفتر 9 اصفهان.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 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 تســلیم 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:1401/07/27 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم:1401/08/12 - م الف: 1395111 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى7/204
آگهى فقدان سندمالکیت

خانم کبرى زحمتکش فرزند على با تسلیم دوبرگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند 
مالکیت به شماره چاپى 0297171 مقدار 3 سهم از 72 سهم ششدانگ پالك 301/18658 
واقع در بخش 16 که در صفحه 103 و دفتر595 تســلیم گردیده و به موجب سند قطعى 
شماره 14933 مورخ 19 / 12 / 1386 دفترخانه 111 شهرکرد به نام وى ثبت گردیده و 
سابقه رهن و بازداشت ندارد و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم دراثر جابجایى از بین 
رفته و تقاضاى صدور ســند مالکیت المثنى نموده است، طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/07/27 – م الف:1394707 - مجتبى 

سلطانیان - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر7/206      

آگهى فقدان سندمالکیت
خانم / آقاى حسن میرزایى دم آبى با تســلیم دوبرگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن 
سند مالکیت به شــماره چاپى 0341632 مقدار 2/88سهم از 72 سهم ششدانگ پالك 
409/1605 واقع در بخش 16 که در صفحه 370 و دفتر 598 تسلیم گردیده و به موجب 
سند قطعى شماره 3730 مورخ 1387/03/16 دفترخانه 203 شاهین شهر به نام وى ثبت 
گردیده و سابقه رهن و بازداشت ندارد و اظهارداشته که سند مالکیت مرقوم دراثر جابجایى 
از بین رفته و تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى نموده است، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند 
را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم 
صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/07/27 – م الف:1394726 - 

مجتبى سلطانیان - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر7/207

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره: 140185602030009884 - ورثه آقاى محمد منتظــرى نجف آبادى فرزند 
اسداله با ارائه گواهى انحصار وراثت و فرم 19 مالیاتى و طبق درخواست وارده به شماره 
140121702030021973 مورخ 1401/07/16 و باستناد دو  برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت نه حبه و یک – سوم 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 1038 واقع در قطعه 7 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 511 دفتر 185 امالك ذیل ثبت 33424 بنام آقاى 
محمد منتظرى نجف آبادى فرزند اسداله ثبت و سند  مالکیت بشماره چاپى 3/480121  
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 مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/07/27 – م الف:1396500 - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف مظاهر 

عباسى قلعه شاهى7/208

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت: 
علت عمده تصادفات در اتوبان کنارگذر ذوب آهن عدم 

رعایت حق تقدم و عرض کم مسیر است.
سرهنگ اصغر زارع گفت: اتوبان کنارگذر ذوب آهن یکى 
از نقاط پر تردد با کاربرى هاى متفاوت است و در این محل 
تعمیرگاه هاى زیادى وجود دارد و تقاضاى سفر و تردد زیاد 
است. دلیل وقوع تصادفات وجود فرعى هاى پر تعداد است 
که خودرو ها از کوچه ها وارد خیابان اصلى مى شوند و به 

علت عدم رعایت حق تقدم تصادفات رخ مى دهند.
او افزود: همچنین به دلیل عرض کم مسیر کنارگذر اتوبان 
ذوب آهن امکان عکس العمل به موقع از طرف رانندگانى 

که در مسیر اصلى حرکت مى کنند وجود ندارد و تصادف 
اتفاق مى افتد.

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان در 
خصوص زیرگذرى که در این منطقه وجود دارد و منجر به 
برخى تصادفات در این منطقه مى شود عنوان کرد: مردم 
از این زیرگذر استفاده مى کنند و براى حذف آن باید محور 

جایگزینى در نظر گرفت.
ســرهنگ زارع تصریح کرد: یکى از راهکار هاى کوتاه 
مدت براى کاهش تصادف، مدیریت دسترسى و مدیریت 
سرعت با استفاده از نصب عالئم ترافیکى است که باعث 
ارتقا ایمنى منطقه و درنتیجه کاهش حوادث خواهد شد.

معاون حمل ونقــل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: به 
منظور تامین رفاه حال شــهروندان و تشویق به استفاده از 
وسایل نقلیه پاك، امکان پارك دوچرخه در ایستگاه مسقف 
متروى کاوه فراهم شد. حسین حق شناس اظهار کرد: امکان 
پارك وسیله نقلیه شخصى در مجاورت وسایل حمل ونقل 
عمومى و دسترسى آسان به این اماکن از جمله راهکارهاى 
استفاده شهروندان از وسایل ناوگان حمل ونقل عمومى در 
مسیر طوالنى است. وى ادامه داد: پیش از این با همکارى 
شــرکت مترو در مجاورت ایســتگاه متروى کاوه، محلى 
براى پارك خودروهاى شهروندان و دسترسى به ایستگاه 
مترو اختصاص یافته بود، بر این اساس به زودى دسترسى 

عابران از پارکینگ به ایستگاه مترو تأمین مى شود. معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان افزود: شهردارى ها 
باید مشــوق خوبى براى استفاده شــهروندان از وسایل 
حمل ونقل پاك همچون دوچرخه در سفرهاى درون شهرى 
باشند. وى تصریح کرد: از ابتداى فعالیت مترو در اصفهان 
امکان پارك دوچرخه شهروندان در ایستگاه هاى متروى 
شهدا، صفه و آزادى براى شهروندان در محیط باز فراهم بود 
که با توجه به شرایط جوى در درازمدت به آنها آسیب وارد 
مى شد، اما در اقدامى جدید با نصب استندهاى دوچرخه در 
سالن مسقف ایستگاه مترو کاوه، امکان پارك 50 دستگاه 

دوچرخه فراهم شده است.

آزادسازى کنارگذر اتوبان 
ذوب آهن ضرورى است

تجهیز ایستگاه متروى کاوه
به پارکینگ ویژه دوچرخه

فراخوان اجراى نمایش  
رئیس دفتـر تخصصى هنرهاى نمایشـى شـهردارى 
اصفهان از برگـزارى نمایش هاى بیرونى به مناسـبت 
روز حماسـه و ایثار مـردم اصفهان خبـر داد. على دادفر 
دراین باره گفت: از همه گروه ها که نمایش هاى بیرونِى 
آماده و مرتبط با این روز دارند دعوت شـده تا آثار خود را 
براى داورى به منظور اجرا در فضاهاى مختلف سـطح 
شهر اصفهان به دفتر تخصصى هنرهاى نمایشى تاالر 
هنر ارائه کنند. وى با بیان اینکه آثار ارائه شـده توسـط 
شـوراى نمایش هاى بیرونى تـاالر هنر مـورد ارزیابى 
قرار خواهد گرفـت، اضافه کرد: اجـراى این نمایش ها 
فقط ویژه ایام سـالروز تشییع شـهداى دفاع مقدس در 

اصفهان است.

مسئوالن آبفاى قم
در آبفاى اصفهان

مدیر روابط عمومـى و آموزش همگانى آبفاى اسـتان 
قم و جمعـى از مسـئوالن این دفتـر از روابـط عمومى 
آبفاى اسـتان اصفهان بازدید کردند. محمد کربالیى و 
همکاران وى در این بازدیـد از واحدهاى مختلف دفتر 
روابط عمومى و آموزش همگانى آبفاى استان اصفهان 
از جمله واحد پژوهش و افکار سـنجى، واحد سـمعى- 
بصرى، واحد رسانه و واحد آموزش همگانى دیدن کرده 
و در جریان فعالیت هاى این بخش ها قرار گرفتند. مجید 
مختارى، سرپرسـت روابط عمومى و آموزش همگانى 
آبفاى اسـتان اصفهان نیـز در این بازدید  بر گسـترش 

ارتباطات میان دو مجموعه تاکید کرد.

خبر

دریا قدرتى پور
مغازه هاى صنایع دستى در سکوت در حال تبدیل شدن 
هستند. یک دگردیسى تدریجى در فروشگاه هایى که دیگر 

توانى براى ماندن ندارند و تغییر کاربرى مى دهند.
خیلى وقت اســت که وضعیــت بازار صنایع دســتى به 
این سمت رفته اســت. کرونا که شروع شــد و ادامه پیدا 
کرد این مسئله با سرعت بیشــترى ادامه یافت. به گفته 
هنرمندان و مغازه داران، عدم حمایت ها و به بن بســت 
خوردن گردشگرى باعث شد که آنها نتوانند ادامه بدهند. 
مغازه هایى که حاال به جاى صنایع دستى در حال فروش 

بدلیجات چینى و پاکستانى هستند.
راسته بازار صنایع دستى حاال پر شده از صنایع دستى تقلبى 
و بدلیجات و تزیینات و اکسسورى و النگوهاى پاکستانى 
و چینى که به گفته فعــاالن این عرصه اتفاق غم انگیزى 

است. 
به گفته یکى از مدیران فروش و سرپرســت یک کارگاه 
خاتم کارى در میدان نقش جهان، اگر براى این موضوع 
تدبیرى اندیشیده نشود، باید فاتحه خاتم کارى در اصفهان 

را بخوانیم چرا که این بازار از بین خواهد رفت و جاى خود را 
به صنوف صنایع دستى درجه پایین تر خواهد داد؛ همانگونه 
که درحال حاضر نصف مغازه هــاى این میدان بدلیجات 

فروشى است.
حسین 10 سال پیش هنر خاتم کارى را روى فلز آموخته و 
به واسطه عالقه اى که به این کار پیدا کرده خاتم کارى را 
به عنوان شغل اصلى خود برگزیده و کارگاهى برپا کرده و 
به قول خودش در آن روزها توریسم رونق داشته و بازاریان 
هم راضى بوده اند اما حاال چیزى از آن دوران نمانده و بازار 

داغ آنها به سردى گراییده است.
او آغاز رکود بازار صنایع دســتى را از حدود هفت یا هشت 
سال پیش مى داند و مى گوید: «رکود در بازار صنایع دستى 
یکدفعه نبود بلکه رفته رفته و تدریجى و زیرپوستى اتفاق 
افتاد و باعث شد که نقش تولیدکنندگان در بازار کمرنگ 
شود. خیلى ها منتظر ماندند تا این رکود تمام شود اما شیوع 
کرونا تیشــه بر ریشــه تولیدات هنرى و رونق بازار زد و 

خیلى ها خانه نشین شدند.» 
اشاره مى کند به مغازه هایى که حاال دیگر رنگى از تولیدات 

دستى ندارند و میزبان دست سازه هاى پاکستانى شده اند 
و مى گوید: «این اتفاق تأسف آور است؛ اینکه بازار رونق 
قبل را نگرفت و هرسال شاهد کم شدن تعداد هنرمندان و 
بدهکارى هایشان بودیم. حتى تعدادى از همکاران من ضرر 
کرده و بیکار شدند، من نیز متحمل ضرر شدم و امید داشتم 

بازار از رکود خارج شود، ولى نشد.»
آنطور که او مى گوید فعاالن صنایع دســتى اصفهان این 
روزها دیگر دخلشان با خرجشان هماهنگ نیست؛ شرایط 

سختى را مى گذرانند و معیشتشان به خطر افتاده است. 
کمبود مواد اولیه، گران شدن آن، نوسانات قیمتى و موارد 
دیگر منجر به این شده که وام هاى ناچیزى که به فعاالن 
صنایع دســتى تعلق گرفته هم نتواند دردى از آنها درمان 
کند و به همین خاطر اکنون شاهد تغییر کاربرى بسیارى از 
فروشگاه هاى صنایع دستى در قطب گردشگرى اصفهان 

هستیم.
به گفته فعاالن بازار صنایع دستى اصفهان، از شرایط بد بازار 
که بگذریم، مشکل دیگر، آشنا نبودن توریست ها با صنایع 
دستى و ظروف زیرساخت اســت. براى مسافران و حتى 

همشهریان جاى تعجب دارد که ظروف روى فلزات گرانبها 
ساخته مى شوند و اغلب اینگونه مى پندارند که هنرهاى 

انجام شده روى ظروف تقلبى است و برچسب است.
حسینى هم در کارگاه فیروزه کوبى مشغول به کار است. به 
گفته این هنرمند، برنامه هاى زیادى براى خروج از افت یک 
بازار به بزرگى و بنام بودن میدان نقش جهان وجود دارد و 
مقام هاى مسئول مى توانند این بازار را رونق بدهند. باید 
زمینه صادرات در این شغل را فراهم کنند چرا که عالوه بر 

رونق بازار، براى کشور ارز آورى دارد.
این هنرمندمى گوید: «صنایع دســتى جزو اولویت هاى 
اولیه زندگى نیســت ولى این موضوع نباید سبب شود که 
به این صنعت بى توجهى شود. معیشت مردم خوب نیست 
و به سختى زندگى مى کنند و تا وقتى از این سختى گذر 

نکنند به سمت خرید صنایع دستى نخواهند رفت. بهترین 
گزینه براى رونق بازار صنایع دستى، صادرات و گسترش 
توریسم است. مقام هاى مسئول در کشور باید بتوانند بازار 
را اداره کنند زیرا اگر بازار کنترل نشود قیمت ها نیز کنترل
 نمى شود و تنها تعداد کمى از بازاریان در این شرایط سود 
مى کنند دیگــر بازاریان باید متحمل ضررى شــوند که 
به سبب آشــفتگى در بازار ایجاد شده است و این موضوع 
بى انصافى و اجحاف اســت.  متأسفانه بازار صنایع دستى 
اصفهان نیز متحمل این شرایط اســت. اقالم مصرفى و 
مورد نیاز روزانه کارگاه ها مرتب در حال گران شدن است

 قیمت ها را نمى توانیم کنترل کنیــم. نمى دانیم از یک 
فروش سود نصیبمان شده است یا ضرر و حدوداً دو سالى 

مى شود که شرایط اینگونه است.»

بازار صنایع دستى در قرق خارجى ها 

النگوى پاکستانى به جاى میناى اصفهان 

و  گردشــگرى  میراث فرهنگــى،  مدیــرکل 
صنایع دستى اســتان اصفهان در حاشیه برگزارى 
تور آشناســازى فعــاالن و برنامه ریــزان صنعت 
گردشــگرى کشــور تایلند از بناها و جاذبه هاى 
گردشــگرى اســتان اصفهــان، از برنامه ریزى 
به منظور توسعه گردشگرى میان اصفهان و تایلند 

خبر داد.
علیرضا ایزدى با اعالم این مطلب گفت: با توجه به 
شروع فصل جدیدى در حیات صنعت گردشگرى 
ایران به ویژه در جهان پســا کرونا، به دنبال یافتن 
کشورهاى هدف جدید گردشگرى به منظور توسعه 

گردشگرى اصفهان هستیم.

وى ادامه داد: از ابتداى ســال جارى تاکنون رشد 
قابل توجهــى در دو حوزه گردشــگرى داخلى و 
خارجى را در اصفهان شــاهد بودیم، بــا توجه به 
رقابت تنگاتنگ در صنعت گردشــگرى، نیازمند 
یافتن بازارهاى جدید هدف گردشگرى هستیم، لذا 
هم اکنون نگاه ما معطوف به شرق آسیا است و در 

همین زمینه برنامه ریزى براى توسعه گردشگرى 
با کشورهاى شرق آسیا در حال انجام شدن است. 
«به همین منظور تور آشناســازى شامل 20 نفر از 
برنامه ریزان و فعاالن گردشــگرى کشور تایلند از 
جاذبه هاى گردشگرى استان اصفهان به مدت 2 

روز بازدید کردند. 

توسعه همکارى هاى
 گردشگرى
اصفهان و تایلند
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یک رسانه روسى عنوان کرد اگر ســردار آزمون باز هم در 
ترکیب لورکوزن قرار نگیرد، باشگاه زنیت سعى مى کند تا 
این بازیکن را به صورت قرضى به روسیه آورد. مدیربرنامه 
فوتبال مشهور در روســیه به نام «دمیترى سلیوك» نیز 
عنوان کرد که آزمون نیز دلش مى خواهد که به روســیه و 
زنیت بازگردد. وى در مصاحبه با سایت چمپیونات روسیه 
گفت: آیا زنیت باید آزمون را برگردانــد؟ در ابتدا قرار نبود 
فروخته شــود، بلکه قرار بود قرض داده شود. آزمون چند 
قدمى را در آنجا برداشت و خواســت فرصتى براى نشان 
دادن خود بدست بیاورد. او با جدایى از زنیت اشتباه کرد و 

من شک ندارم که او مى خواهد برگردد.

ماجراى پیشنهاد زنیت
 به آزمون چیست؟
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ســازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کــرد: تولید و فروش 
توپ هاى رسمى مسابقات فوتبال کشور در انحصار شرکت 
تولید کننده برنده مناقصه توپ است و سازمان لیگ فوتبال 
کشور حق استفاده قانونى از توپ هاى رسمى این شرکت 
را در اختیار دارد. با این حال متاســفانه اخیرا مشاهده شده
 توپ هاى تقلبى که حتى آرم رسمى سازمان لیگ فوتبال 
ایران نیز روى آن حک شده به فروش مى رسد که این توپ 
ها به دلیل نداشتن استانداردهاى الزم مورد تایید سازمان 
لیگ فوتبال نیست و سازمان لیگ فوتبال در مراجع قضایى 

این مساله را پیگیرى خواهد کرد.

اقدام سازمان لیگ
 علیه توپ هاى تقلبى

وقتــى از ســردار آزمون یــا مهــدى طارمى بــه عنوان 
خطرناك ترین بازیکنان ایران در قطر نام مى برند کســى 
شگفت زده نمى شــود. اما اینکه از نظر انگلیسى ها «سالح 
مخفى مرگبار ایران در جام جهانى» مدافع جوانى است که 
سرمربى تیم ملى ایران هم هیچ حسابى روى او باز نکرده باید 

حق داد از تعجب بى اختیار انگشت به دهان بگزیم.  
جالب آنجاست که انگلیسى ها از سالحى مى ترسند که در 
فصل جارى هیچ گلوله اى شلیک نکرده است. نادر محمدى 
در آخرین بازى تیم خود که جمعه در برابر استقالل برگزار شد 
تنها شش دقیقه فرصت حضور در میدان را پیدا کرد. این یعنى 
نه تنها کارلوس کى روش که مهدى تارتار کاشف استعداد 

این بازیکن هم دیگر اعتقادى به او ندارد. 
با وجود این، چرا نشریات انگلیسى تا این حد روى این مدافع 
حساس شده اند و اصًال این شــناخت دقیق آنها از مهارت 
محمدى در پرتاب اوت از کجا نشأت مى گیرد؟ در این باره 
یک احتمال این است که آنها نه تنها بازى بازیکنان ایرانى 
در فصل جارى را که رقابت هاى لیگ گذشته کشورمان را 
هم زیر ذره بین برده اند. شاید هم آنها براى آشنایى بیشتر با 
حریفشان در جام جهانى از کارشناسان مجرب در این حیطه 
مشاوره مى گیرند. حتى ممکن است محمدى به واسطه گل 
زیبایى که در لیگ دو فصل پیش در پیکان از روى ضربه اوت 
و به شکل آکروباتیک به گل گهرى ها زد معروف شده باشد. 

به هرحال اینکه آنها از چــه راهى به توانایى این بازیکن پى 
برده اند چندان اهمیت ندارد؛ مهم آن است که آنها از کنه و بنه 
خصوصیات تک تک بازیکنان کشورمان اطالع پیدا کرده اند 
و جالب آنجاست که حتى برایشان فرقى هم ندارد این بازیکن 
در لیســت مدعوین کى روش باشــد یا اینکه اصًال تجربه 
پوشــیدن پیراهن تیم ملى را هم نداشته باشد. همینکه آنها
 مى دانند مدافع گاندوها توانایى منحصر به فردى در پرتاب 
اوت دارد و قادر اســت با پرتاب تــوپ از فاصله 50 مترى، 
موقعیت خطرناکى روى سنگر رقیب ایجاد کند یعنى «سه 
شیرها» براى رویارویى با «یوزهاى ایرانى» همه احتماالت 
را درنظر گرفته اند. کارشناسان و رسانه هاى قدرتمندترین 
حریف ایــران در قطر، زوم کــرده اند روى اســتعدادهاى 
فوتبالیست هاى ایرانى و درباره خصوصیات آنها به بازیکنان 
و کادرفنى کشور خود هشــدارهاى الزم را مى دهند مبادا 
انگلیسى ها در نخســتین مســابقه خود در حساس ترین 

تورنمنت فوتبالى جهان از سوى ایرانى ها غافلگیر شوند.
برهمین اساس، نشریات انگلیســى با بررسى قدرت مدافع 
اوت انــداز ذوب آهن و هنــر او در پرتاب ایــن ضربات به 
صورت آکروباتیک از فاصله دور، به تیم ملى کشورشــان به 
خصوص «جردن پیکفورد»، گلر این تیم آماده باش داده اند.

 انگلیسى ها به خوبى مى دانند این بازیکن 25 ساله ایرانى تا 
کنون از سوى کارلوس کى روش به تیم ملى دعوت نشده اما 
احتمال مى دهند که محمدى «سالح مخفى مرگبار» یوزها 

در قطر باشد و براى همین به «سه شیرها» توصیه کرده اند 
مراقب باشند با گلوله هاى این اسلحه از پاى در نیایند.

 این درحالى اســت که مدافع جوان گاندوها مدتهاســت به 
نیمکت ذخیره ها دوخته شــده و چندان فرصت بازى پیدا 
نمى کند. مدتهاســت خبرى از پرتاب هاى نادِر این بازیکن 
جوان در رقابت هاى کشــورمان نیســت؛ با وجــود این،

 پرتاب هاى شــگفت انگیز، اســتعدادى نهفته در ذات نادر 
محمدى اســت و هر لحظه ممکن اســت مانند آتش زیر 
خاکستر عمل کند. این را حساس شدن رقیب َقَدر تیم ملى 

کشورمان در جام جهانى ثابت مى کند.
مهم نیست که مدافع سبزپوشان اصفهان از سوى کارلوس 
کى روش در آینده دیده شــود یا نه، حتى اهمیت ندارد که 
ســرمربى پرتغالى تیم ملى به پرتاب هــاى اوت بلند اعتقاد 
داشته باشد و بخواهد از تبحر این مدافع در قطر استفاده کند یا 
نه، آنچه مهم است این است که این بازیکن ویژگى اى دارد 
که دلهره در تیم رقیب انداخته اســت. این در حالى است که 
تیِم نادر محمدى این روزها بیشتر از تیم ملى به بهره گیرى 
از خصوصیت این مدافع خود نیاز دارد؛ بازیکنى که این روزها 
از دوران اوج خود فاصله گرفته تا جایى که نتوانســته حتى 
اطمینان مهدى تارتار را هم جلب کند تا با توجه به نیاز ذوب 
آهن به گلزنى، به مهارت شــاگرد قدیمــى اش در پیکان و 
تاکتیک همیشگى اش در آن تیم تکیه کند؛ یعنى استفاده از 

تبحر محمدى در پرتاب اوت براى رسیدن به گل.

ترس انگلیسى ها  از 
بازیکن نیمکت نشین ذوب آهن

مرضیه غفاریان

طى سه بازى اخیر مورایس از زوج دانشگر 
و رناتو در قلب خط دفاعى سپاهان استفاده 

کرده است.
فصل براى ســپاهان با رناتو و دانشگر در 
قلب خط دفاعى آغاز شد ولى وقتى 6 هفته 
ابتدایى مســابقات تمام شد و به تعطیالت 
فیفادى وارد شدیم؛ مشخص بود که با توجه 
به تغییرات متعددى که کادر فنى سپاهان 
در قلب خط دفاعى تیمش ایجاد کرده، هنوز 
جمع بندى الزم درباره بازیکنان این پست 

اتخاذ نشده است.
در این بین اگرچه رناتو داســیلویرا همواره 
یکى از نفرات ثابت سپاهان بود ولى ژوزه 
مورایس در هر بازى زوج او را تغییر میداد و 
در شرایطى که توصیه مى شود زوج قلب 
خط دفاعى به دلیــل هماهنگى و درك 
باالیى کــه باید از بازى یکدیگر داشــته 
باشند نباید زیاد تغییر داشته باشد، این اصل 

به هیچ وجه در سپاهان طى 
6 هفته ابتدایى رعایت 

نشــد و نتیجه هم 
اینکه این تیم 

پــس از دو 
پیروزى در 

دو هفته ابتدایى، در 4 هفته باقى مانده به 
نتیجه اى بهتر از سه تساوى و یک شکست 

دست پیدا نکرد.
با شروع دوباره مسابقات اما شاهد حضور 
زوج داسیلویرا و محمد دانشگر بودیم و این 
ترکیب که سومین پیروزى طالیى پوشان 
اصفهانى را رقم زده بود، در دو بازى بعدى 
برابر پرسپولیس و صنعت نفت آبادان هم 
تکرار شد که منجر به یک تساوى و یک 

پیروزى خارج از خانه شد.
یکى از مشکالت ســپاهان در بازى هاى 
ابتدایى فصــل تغییرات پرتعــداد در خط 
دفاعى، خط میانى و همینطور خط 
آتش این تیم بود که حاال با 
ایجاد ثبات در خط دفاعى 
به نظر مى رسد شرایط بهتر 
شده و این موضوع در حال 
تسرى به سایر خطوط تیم 
فوتبال سپاهان هم 

هست.

دانشگر و رناتو زوج انتخابى «مورایس»

ستاره تیم ملى کشورمان و عضو باشگاه 
پورتو آمارى خیرکننده به نامش ثبت کرد.

مهدى طارمى ستاره تیم ملى کشورمان 
در این فصــل به همــراه پورتو طوفانى 
شــروع کرده و آمار شگفت انگیزى را به 

نامش ثبت کرده است.
آمار فــوق العاده طارمى باعث شــده تا 
مهاجــم ملى پــوش کشــورمان جزو 
5 مهاجــم خطرناك قــاره اروپــا قرار 
بگیــرد. در همین رابطه ســایت آمارى 
«FutebolIbl» با انتشــار آمار ســتاره 

ایرانى به تمجید از طارمى پرداخت.
این رسانه با انتشار پوســترى از طارمى 

نوشت: ســتاره ایرانى اژدها در 13 بازى 
این فصل در رقابت هاى مختلف 9 گل 

به ثمر رسانده و 7 پاس گل داده است.
مهدى طارمــى در 13 بــازى در به ثمر 
رسیدن 16 گل به صورت مستقیم موثر 
بوده و این آمارى فوق العاده براى ستاره 

تیم ملى کشورمان به شمار مى آید.
طارمى در آســتانه آغاز مســابقات جام 
جهانــى 2022 قطر آمــاده ترین لژیونر 
ایــران به شــمار مــى آید. شــاگردان 
کارلوس کى روش در جــام جهانى باید 
با تیم هاى ملى آمریــکا، انگلیس و ولز 

رقابت کنند.

آمار و ارقام درخشان ستاره ایرانى 
پورتو
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کریم بنزما، مهاجم فرانســوى تیم رئال مادرید به عنوان 
بهترین بازیکن ســال در بخش مردان جایزه توپ طالى 
2022 را به دست آورد. پس از کریم بنزما، به ترتیب سادیو 
مانه، کوین دیبروین، رابرت لواندوفسکى و محمد صالح 
رده دوم تا پنجم را به دســت آوردند. منچسترسیتى فاتح 
عنوان باشگاه برتر سال شــد. لیورپول  در رده دوم و رئال 
مادرید سوم شد. تیبو کورتوا برنده جایزه لو یاشین، بهترین 
دروازه بان سال شــد. روبرت لواندوفسکى در مراسم توپ 
طالى ســال 2022 جایزه گرد مولر (بهرین مهاجم) را که 
براى اولین بار اهدا مى شد، کسب کرد. الکسیا پوتیاس براى 
دومین سال متوالى توپ طالى زنان را به دست آورد. جایزه 
«سوکراتیس» (بهترین اتفاق بشردوستانه) به لروى سانه 
رسید و  جایزه کوپا به عنوان بهترین بازیکن جوان هم به 

پابلو گاوى رسید.

توپ طال به بنزما رسید
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وحید شمسایى در اولین تجربه سرمربیگرى خود در عرصه 
ملى، در دیدار پایانى جام ملت هاى آســیا 2022 از رسیدن 
به عنوان قهرمانى بازماند. سرمربى جوان تیم ملى اینک 
براى تقویت نیمکت خود در نظر دارد تا یک مربى خارجى 
به تیم ملى اضافه کند. تیم ملى فوتسال ایران تا پایان سال 
جارى، برنامه خاصى ندارد و با توجه به شرایط فعلى به نظر 
مى رسد که هنوز تصمیم به ادامه همکارى با شمسایى است 
و تغییرى در مقطع فعلى نخواهیم داشت. این مربى نیز که 
در طول جام با انتقاداتى از جمله، پایین بودن ســطح فنى 
دستیارانش مطرح شده بود، اینک از فدراسیون استخدام 
یک دستیار خارجى را درخواســت کرده است. این مربى 

هنوز مشخص نیست چه کسى خارجــى که 
به عنــوان تمرین دهنده به خواهد بود، 

کادر فنى در تیم ملى اضافه 
مى شود.

شمسایى درخواست
 دستیار خارجى کرد

در تقابل حساس هفته دهم لیگ برتر دو گلر ملى پوش مقابل 
هم قرار مى گیرند.

یکى از دیدارهاى حساس و جذاب هفته نهم لیگ برتر فوتبال 
بدون شک تقابل سپاهان و تراکتور است که قرار است در 
اصفهان و در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود. این دیدار 
میان دو تیم مطرح غیر تهرانى که در سال هاى اخیر خود 
را به عنوان قطب جدید فوتبال ایران معرفى کردند هم 
از لحاظ جدولى و امتیازى براى هر دو طرف مهم است و 

هم براى هواداران شان حساسیت باالیى دارد.
در این بازى تقابل هاى جذابى را شاهد هستیم که یکى 
از آنها رقابت میان دو گلر ملى پوش است که به تازگى 
بعد از پایان مینى کمپ تیم ملى به تمرینات تیم هایشان 

برگشته اند.
پیام نیازمند که براى بیشتر شدن شانس حضورش در 

قطر امسال به صورت قرضى از پورتیموننزه پرتغال به سپاهان 
برگشته تا فرصت بیشترى براى بازى داشته باشد و بیشتر در 
دید باشد رفته رفته تبدیل به همان گلر مطمئنى شده که از 
او انتظار مى رفت و این روزها با واکنش هاى خوبى که نشان 

مى دهد به سپاهان کمک مى کند.
از سوى دیگر محمدرضا اخبارى هم دو سه  فصلى است که به 
روزهاى اوجش برگشته و از گلرهاى خوب لیگ برتر است و 

آمار خوبى هم از خودش به جا گذاشته، تا جایى که کى روش 
را مجبور کرد از او به عنوان چهارمین گزینه داخلى خط دروازه 

به اردوى اخیر دعوت کند.
طبق عرف رایج، در جام جهانى قطر هر تیم ســه گلر را در 

فهرست خودش قرار مى دهد و بعضًا ممکن است این تعداد 
نهایتاً به 4 گلر افزایش پیدا کند.

اگر امیر عابدزاده را که تنها لژیونر ایرانى در دروازه است یکى از 
سهمیه هاى گلرى بدانیم، علیرضا بیرانوند هم به عنوان 
گلر یک تیم ملى حضورش در قطر قطعى اســت و اگر 
اتفاق خاصى رخ ندهد دو سهمیه در چهارچوب دروازه به 

این دو نفر اختصاص داده شده است.
از سوى دیگر حسین حســینى هم با بازوبند کاپیتانى 
اســتقالل جایگاه خوبى براى خودش دست و پا کرده 
اســت و کنار زدنش از ســوى کى روش کار راحتى به 

نظر نمى رسد.
از همین رو به نظر مى رسد رقابتى میان نیازمند و اخبارى 
براى رزرو بلیت قطر وجود دارد و تقابل مستقیم این دو 

نفر با هم در هفته دهم اتفاق جذابى خواهد بود.
نیازمند چندى پیش در بازى پرسپولیس و سپاهان هم رقابت 
مشابهى با علیرضا بیرانوند داشت و هر دو گلر عملکرد فوق 
العاده اى داشتند و در نهایت کار با تساوى بدون گل به پایان 

رسید.

تقابل حساس نیازمند و اخبارى در هفته دهم

رسانه پرتغالى مدعى شد سرمربى استقالل استعفا کرد ولى از 
تصمیمش برگشت.

پرتغال در خبرى جنجالى مدعى شــد ریکاردو ساپینتو بعد 
از برکنارى مصطفى آجورلو مدیر عامل باشــگاه استقالل از 

سمتش استعفا کرد ولى در نهایت از تصمیمش برگشت.
این رسانه پرتغالى نوشت: ریکاردو ساپینتو به دلیل برکنارى 
رئیس باشگاه استعفاى خود را به باشگاه استقالل ارائه کرد، اما 
پس از صحبت با على فتح ا... زاده به عنوان جایگزین مصطفى 
آجورلو، به او اعتماد کرد و باعث شــد تا ســرمربى پرتغالى از 

تصمیم خود منصرف شود.
به گفته یک منبع از دفتر مطبوعاتى سرمربى پرتغالى، ساپینتو 

از این تصمیم غافلگیر شد و تصمیم به استعفا گرفت، به دلیل 
«یک موضوع اصولى» و همبستگى با مصطفى آجورلو، که او 
را به باشگاه برد و اولین کسى بود که تالش کرد او را به ایران 
بیاورد. او بعداً با على فتح ا... زاده، جانشین آجورلو مالقات کرد، 
که وى بر اعتماد کامل خود به پروژه ساپینتو تأکید کرد و از او 
خواست که به کار تیم ادامه دهد تا استقالل را به عنوان قهرمانى 
برساند. این باشگاه در اینستاگرام با انتشار عکسى از این دیدار 
فتح ا... زاده با ساپینتو نوشت: «طرفین بر همکارى موثر و همه 

جانبه براى موفقیت استقالل تاکید کردند.»
پرسپولیس و استقالل پس از 9 هفته از لیگ ایران با 18 امتیاز به 

ترتیب در رده اول و دوم جدول لیگ ایران قرار دارند.

ادعاى جنجالى رسانه پرتغالى در مورد ساپینتو!

احتمال دارد تیم ملــى فوتبال ایران قبل 
از جام جهانى با سوریه دیدارى تدارکاتى 

برگزار کند.
کارلوس کى روش، ســرمربى تیم ملى 
تاکید دارد تیــم ملى ایران قبــل از جام 
جهانى قطر یک دیدار تدارکاتى را برگزار 
کند تا بازیکنان به هماهنگى بیشــترى 
برســند. براى حریف ایران در این بازى 

تدارکاتى رایزنى هاى زیادى شده است.
روســیه اولین تیمى بود که نامش وسط 
آمد و هنوز هم به طور رسمى منتفى نشده 
است. تیم ملى عمان پیشنهاد ایران را براى 
بازى دوستانه نپذیرفت. در ادامه گفته شد 
که شاید با یکى از تیم هاى حاشیه خلیج 

فارس بازى کنیم که حاال به نظر مى رسد 
این احتمال در حال نهایى شدن است.

تیم ملى ســوریه یکى از تیم هایى است 
که مد نظر فدراسیون فوتبال براى بازى 
دوســتانه قــرار دارد. در ایــن خصوص 
کى روش هم موافقتــش را اعالم کرده و 
احتمال اینکه این بازى دوســتانه برگزار 

شود،  زیاد است.
کارلوس کى روش تاکید زیادى دارد بازى 
دوستانه آخر ایران در جایى باشد که هواى 
شبیه به قطر داشته باشد. به همین خاطر 
جزیره کیش، امــارات یا حتى خود دوحه 
مى توانند گزینه هاى برگزارى این بازى 

تدارکاتى باشند.

سوریه حریف احتمالى ایران 
قبل از جام جهانى

حاال با رفع تعلیق کمیتــه صدور مجوز 
حرفه اى استقالل و پرسپولیس مى توانند 

براى صدور پروانه اقدام کنند.
یکى از معضالتى که فدراســیون مهدى 
تاج با آن دست و پنجه نرم مى کرد، تعلیق 
فعالیت کمیته صدور مجــوز حرفه اى از 

سوى کنفدراسیون فوتبال آسیا بود.
با این حــال در جلســه هیئت رئیســه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا مدت زمان تعلیق 
کمیته صدور مجوز حرفه اى از یکسال به 
دو ماه کاهش یافت تا فعالیت این کمیته 

دوباره از سر گرفته شود.
این تصمیم مهم دو باشگاه سرخابى تهران 
را خوشحال مى کند. دو باشگاه استقالل و 
پرســپولیس که جزو غایبان بزرگ لیگ 
قهرمانان آســیا به علت نواقص گسترده 

هستند، حاال مى توانند براى صدور مجوز 
حرفه اى اقدام کنند. یکــى از مهم ترین 
دالیل حذف استقالل و پرسپولیس دولتى 
بودن و بدهى انباشته آن ها بود که حاال و 

در مرور زمان در حال حل شدن است.
البتــه اقــدام بــراى صــدور پروانــه 
حرفه اى گرى به معنــى دریافت مجوز 
نیســت. کمیته صدور مجوز حرفه اى به 
مانند قبل پرونده و مدارك هر دو باشگاه 
را بررســى مى کند و در صــورت کامل 
بودن آن، به سرخابى ها اجازه شرکت در 
لیگ قهرمانان آسیا را مى دهد. سپاهان، 
فوالد، گل گهر، مس رفسنجان و نساجى 
مازندران دیگر باشگاه هایى هستند که در 
کنار ســرخابى هاى پایتخت براى کسب 

مجوز حرفه اى اقدام مى کنند.

سرخابى ها مجاز به شرکت در
 لیگ قهرمانان

یک دستیار خارجى را درخواســت کرده است. این مربى 
هنوز مشخص نیست چه کسى خارجــى که 

به عنــوان تمرین دهنده به خواهد بود، 
کادر فنى در تیم ملى اضافه 

مى شود.
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س در هر بازى زوج او را تغییر میداد و 
طى که توصیه مى شود زوج قلب 
عى به دلیــل هماهنگى و درك 
کــه باید از بازى یکدیگر داشــته 
ید زیاد تغییر داشته باشد، این اصل 

وجه در سپاهان طى 
بتدایى رعایت 
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ور ی ىو ی ى
آتش این تیم بود که حاال
ایجاد ثبات در خط دفاع
به نظر مى رسد شرایط به
شده و این موضوع در ح
تسرى به سایر خطوط ت
فوتبال سپاهانه

هست.

العاده اى داشتند و در نهایت کار با تساوى بدون گل به پایان 
رسید.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اى ســاکنان خانه هاى وحشــت زا و محله هاى خالــى و گورهاى 
تاریــک، اى خفتــگان در خــاك، اى غریبــان، اى تنهاشــدگان، 
اى وحشــت زدگان، شــما پیش از ما رفتید و ما در پى شما روانیم 
و به شما خواهیم رسید. اما خانه هایتان! دیگران در آن سکونت 
گزیدند و اما زنانتان! با دیگران ازدواج کردند و اما اموال شما! 
در میان دیگران تقسیم شد! این خبرى است که ما داریم، حال شما 
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براى اولین بار اجراى شــبکه فاضالب در شــهرك 
209 اردستان با مشارکت شهردارى و یکى از خیرین 

عملیاتى شد.
مدیر آبفاى اردســتان اعالم کرد: اجراى پروژه شبکه 
فاضالب شهرك 209 اردســتان به طول 1400 متر 
اواسط شهریور آغاز شد و پیش بینى مى شود این پروژه 

تا روزهاى پایانى مهر ماه به اتمام برسد.
رضا دهقانى به ضرورت اجراى شــبکه فاضالب در 
منطقه شــهرك 209 پرداخت و اظهار داشــت: این 
شهرك در باالدست چاه شماره یک که یکى از منابع 
مهم تامین کننده آب شرب اردستان است قرار دارد، در 
نتیجه عدم اجراى شبکه فاضالب در این منطقه باعث 

آلودگى منابع آب هاى زیر زمینى مى شود.
مدیرآبفاى اردســتان با بیان اینکه هــم اکنون 40 
درصدجمعیت شــهر اردســتان تحت پوشش شبکه 
فاضالب قرار دارند عنوان کرد: از سال 1376 تاکنون 
حدود 40 کیلومتر شــبکه فاضالب در شهر اردستان 
اجراء شده است، این درحالیست که مى توان با سرمایه 
گذارى بخش خصوصى و مشارکت سایر دستگاه ها 

اجراى شبکه فاضالب در شهر اردســتان را تکمیل 
نمود.

دهقانى با اشاره به اینکه در حال حاضر 2 هزار و 800 
فقره انشعاب فاضالب به مشترکین در شهر اردستان 

واگذار شــده تصریح کرد: اگر 10 کیلومتر دیگر لوله 
گذارى شبکه فاضالب با مشارکت بخش خصوصى 
در شــهرك هایى با تراکم 70 درصد به باال اجرایى 
شــود مى توان 700 فقره دیگر انشعاب فاضالب به 

متقاضیان واگذار کرد.
وى با بیــان اینکه فــاز یک تصفیــه خانه فاضالب 
اردســتان در ســال 1385 در مدار بهره بردارى قرار 
گرفت خاطر نشــان ســاخت: در حال حاضر 14لیتر 
درثانیه میزان پســاپ تولیدى در اردســتان است که 
این میزان پســاب براى بیایان زدایى در این منطقه 
کویرى استفاده مى شــود اما طبق مطالعات صورت 
گرفته ظرفیت تولید پساب در اردستان 85 لیتر درثانیه 

برآورد شده است.
مدیرآبفاى اردستان تکمیل شــبکه فاضالب در این 
منطقه را ضرورى برشــمرد و عنوان کــرد: منطقه 
اردستان داراى 64 رشــته قنات است که این قنوات ، 
یکى از تامین کننده هاى اصلى آب کشاورزى به شمار 
مى آیند و بعضى از این قنوات براى تامین آب شرب 

مردم در فصول گرم سال نیز استفاده مى شود.

اجراى شبکه فاضالب 
در اردستان با مشارکت شهردارى

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان گفت: از مجموع 935 
روستاى باالى 20 خانوار این استان تاکنون دستکم طرح هادى در 736 

روستا از طریق 800 پروژه اجرا شده و یا در دست اجراست.
غالمحســین خانى افزود: طرح هادى از جمله بهسازى محیط روستاها 
یکى از اقدامات مهم و تاثیرگذار این نهاد در سطح روستاهاى استان است.
وى ادامه داد: بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان تاکنون عملیات 
نقشــه بردارى و تهیه طرح هادى را در یک هزار و 505 روستا انجام داده 

است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اصفهان با اشاره به روستاهاى باالى 
20 خانوار داراى طرح هادى این استان بر اساس سرشمارى سال 95 اظهار 
داشت: تهیه طرح هادى در 919 روستا، تهیه طرح بازنگرى در 569 روستا 

و تهیه طرح بازنگرى مجدد در 114 روستا انجام شده است.
وى اضافه کرد: تمام روســتاهاى باالى 20 خانوار این اســتان با تامین 
اعتبارات استانى و ملى تا پایان سال 99 داراى طرح هادى شدند و تاکنون 

براى حدود 132 روستاى زیر 20 خانوار اســتان نیز طرح تعیین محدوده 
تهیه شده است.

خانى بیان کرد: بازنگرى طرح هادى در 156 روســتاى این استان سال 
گذشته انجام شد.

وى خاطرنشان کرد: طرح هادى بافت با ارزش نیز در 6 روستاى هنجن، 
کمجان، طره، یارند، برز و ابیانه اجرا شــده و طرح بافت با ارزش روستاى 

نشلج نیز در دست اجراست. 

اجراى طرح هادى در 736 روستاى استان اصفهان 

شکوفایى صنعت ساختمان 
در نصف جهان رقم مى خورد

توسعه شبکه همراه اول در توابع فریدونشهر

بیســت و پنجمین نمایشــگاه بین المللى صنعت 
ســاختمان تا 29 مهرماه با حضور برندهاى مطرح 
در محل دائمى نمایشگاه اصفهان برگزار مى گردد.
این نمایشگاه با حضور 128 شرکت و تولید کننده 
آغاز به کار خواهــد کرد. شــرکت هاى فعال در 
حوزه هاى سبک سازى و مقاوم سازى، شیرآالت، 
لوله و اتصاالت، تولید کننده پنجــره، تولید آجر، 
سقف کاذب، هوشمند سازى، تولید کنندگان بتن 
و آسانسور آخرین دستاوردها و ظرفیتهاى خود را 

ظرف چهار روز برگزارى این رویداد نمایشگاهى به 
نمایش مى گذارند.

نمایشگاه بین المللى صنعت ســاختمان اصفهان 
در متراژ 8900 متر و با حضور مشارکت کنندگانى 
از استان هاى تهران، خراســان رضوى، اصفهان، 
فارس، سمنان، خراسان شمالى، قم، یزد، هرمزگان 

و خوزستان برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه در شــرایطى برگزار مى گردد که از 
نظر کیفیت نسبت به دوره هاى سابق ارتقاء یافته 
و برندهاى مطرحى را گرد هم آورده است. از جمله 
این برندها مى توان به آجر شهرزاد، شرکت تولیدى 
بهریزان، آریا بارون، فوالد فرم سپاهان، تانگیران، 

جهان آراى اسپادانا و بتن همدانیان اشاره کرد.
عالقه مندان بــه بازدید از نمایشــگاه بین المللى 
صنعت ساختمان مى توانند  در ساعت بازدید 11 تا 
20 به محل نمایشگاه اصفهان واقع در کمربندى 

شرق، روبروى منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

با به روزرسانى تجهیزات مخابراتى، شبکه اپراتور 
همراه اول در سایت هاى قلعه ســرخ و دهسور از 

توابع شهرستان فریدون شهر توسعه یافت.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
در راستاى ارتقاء ارتباطات روستایى و برخوردارى 
مناطق غیر شــهرى از جدیدترین سرویس هاى 
مخابراتى، با پیگیرى اداره مخابرات شهرســتان 
فریدون شــهر وبه همت معاونت ارتباطات ســیار 
اســتان، ســایت هاى قلعه ســرخ و دهســور به 
تکنولوژى G 4 مجهز شــدند و به تبع آن موجبات 
کاهــش نقاط کــور و افزایش ســرعت و کیفیت 
ســرویس هاى همراه اول در ایــن مناطق فراهم

 گردید.

گفتنى است، قلعه سرخ روســتایى از توابع بخش 
مرکزى شهرستان فریدون شهر در استان اصفهان 
است که در دهستان عشــایر قرار دارد و براساس 
سرشمارى مرکز آمار ایران در سال 1385، جمعیت 
آن 1241نفر (263خانوار) بوده  اســت  و مردم این 
روستا لر بختیارى مى باشند و به زبان لرى صحبت 

مى کنند.

م.الف:۱۳۹۴۷۳۴

اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره فضاى بالاستفاده خودرا از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره 
گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir ) به شرح ذیل اقدام نماید.

آگهی مزايده اجاره  نوبت اول

آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

مهلت دریافت تاریخ انتشار نام مزایده
اسناد تا تاریخ

پایان زمان ارسال 
شماره مزایده در سامانهشماره مورد اجارهتاریخ بازگشائیپیشنهادقیمت

واگذارى اجاره کارگاه آموزشى در 
مرکز جوشقان قالى به مساحت 

تقریبى 280 مترمربع
1401/07/281401/08/091401/08/191401/08/2151010033430000505001003343000010

تذکر مهم: 
 1-کلیه شرکت کنندگان باید حداکثر تا تاریخ مهلت دریافت اسناد نسبت به ورود به سامانه اقدام ومورد اجاره منتخب خود را به کارتابل اجاره جهت انجام مراحل بعد 

منتقل نمایند. در غیر اینصورت امکان شرکت در مزایده نخواهد بود.
2-کلیه مزایده گران الزاما" باید قبل از واریز ودیعه وپیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره شامل آگهى مزایده عمومى و شرایط اختصاصى  اقدام نمایند.

 3- کلیه مزایده گران باید داراى صالحیت و مدارك تعیین شده در آگهى عمومى مزایده باشند.
 4- در صورتی که برنده مزایده فاقد مدارك خواسته شده در آگهى مزایده باشد ودیعه شرکت در مزایده وى به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد.

 5- فقط رشته هاى اعالم شده در صفحه مورد اجاره در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و در آگهى عمومى مزایده مورد تائید مزایده گذار مى باشد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

برگزاري مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل مشاهده ودریافت اسناد مزایده  ، بارگزارى مستندات مزایده 
گران ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم ازاین  طریق امکان پذیر می باشد.

کلیه اطالعات مورد اجاره در صفحه مورد اجاره سامانه قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره 41934- 021 مرکز پشتیبانی وراهبري سامانه تماس 

حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه( setadiran.ir) بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.

جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  36693157 اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان واحد برونسپارى تماس حاصل نمائید.

 م.الف:۱۳۹۵۲۴۴

(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران2001001205000044 )
شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر طرح تعمیرات شبکه چپ و راست آبشار را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اى همزمان با ارزیابى کیفى (روش یکپارچه) 
و با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت 
اسناد استعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان فوق 

اقدام نمایند.
مبلغ برآورد:  120,175,037,672 ریال (یکصد و بیست میلیارد و یکصد و هفتاد و پنج میلیون و سى و هفت هزار و ششصد و هفتاد و دو) و بر مبناى فهرست بهاى واحد پایه 

رشته آبیارى و زهکشى سال 1401 است.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 6,008,751,883 ریال (شش میلیارد و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار و هشتصد و هشتاد و سه ریال) و نوع آن از تضمینهاى 
معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتى مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ ت50659هـ مورخ 139/09/22 و نیز تبصره ماده 11 آیین 
نامه اجرایى بند هـ تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویبنامه هیات وزیران به شماره 12155/ ت55264هـ مــورخ 1397/12/09 باشد. 
اعتبار پروژه: تأمین مالى توسط مناقصه گزار (کارفرما) و نوع اعتبار طرح اعتبارات جارى (هزینه اى) شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان و محل تامین اعتبار از منابع 

داخلى است.
شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه 5 یا باالتر (یک تا چهار) در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و داراى ظرفیت آزاد 

(مبلغ و تعداد کار مجاز) و داراى گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد. سایر شرایط مندرج در اسناد استعالم ارزیابى کیفى مى باشد.
محل اجراء : واقع در شرق شهر اصفهان و در فاصله 3 تا تا 40 کیلومترى اصفهان در شمال و جنوب رودخانه زاینده رود مى باشد و  مدت اجراء 12 ماه شمسى است.

مدت اعتبار پیشنهادهاى مناقصه 3 ماه شمسى با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.
نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت: الف) نماینده کارفرما و مجرى طرح: معاونت حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- 
آبشار اول-ساختمان شماره دو- ب)دستگاه نظارت (مشاور): شرکت مهندسین مشاور زایندآب به نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقى- جنب تاالر اندیشه- شماره 235

تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ:
کلیه مراحل ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران 
جهت شرکت در مناقصه، مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در آن سامانه (به شماره فراخوان فوق) مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى 

و مناقصه و ارسال پاسخ ارزیابى کیفى و پیشنهاد مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
زمان ارسال اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابى کیفى به صفحه اعالن عمومى سامانه ستاد ایران ساعت 13:00 روز انتشار آگهى نوبت اول و  به شماره فراخوان فوق مى 

باشد و از آن زمان قابل دسترس مناقصه گران مى باشد.
نشانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت سهامى آب منطقه اي اصفهان- کدپستى 8164676473 - صندوق پستى391 

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی (روش فشرده)

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان


